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slovenskih regijah. Želela sem izvedeti, katere samonikle rastline ljudje
najpogosteje nabirajo in na kakšne načine jih uporabljajo. Zanimalo me je, kako
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naravnega okolja in zdi se mi pomembno, da se trudimo povezavo z naravo
spodbujati in ohranjati.

III

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

KEY WORDS DOCUMENTATION
ND

Dv1

DC

UDC 582:63(043.2)

CX

Wild plants, gathering, farmsteads, uses

AU

BERGANT, Maša

AA

ŠIRCELJ, Helena (supervisor)

PP

SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

PB

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy,
Professional Study Programme in Agriculture - Agronomy and Horticulture

PY

2020

TI

USE OF WILD PLANTS IN FARM HOUSEHOLDS IN SLOVENIA

DT

B. Sc. Thesis (Professional Study Programmes)

NO

VIII, 39, [5] p., 19 tab., 16 fig., 1 ann., 23 ref.

LA

sl

Al

sl/en

AB

In my thesis I wanted to research the frequency of gathering wild plants and the
prevalence of knowledge of how to make use of plant parts on farmsteads in
various Slovene regions. I wanted to determine, which autogenous plants are most
often gathered and in what ways they are being used. I was interested in how
widespread gathering wild plants in Slovenia is and how much knowledge of the
use of wild plants people have. Results indicate that black elderberry (Sambucus
nigra) is most often gathered. There are 59 plants from 33 botanical families
documented to be the most often used for medicinal purposes and less as part of a
diet. Participants prefer gathering wild plants on their own agricultural lands
because they are certain that the plants growing there are uncontaminated and pure.
They gain their knowledge of identifying plants from the internet and written
sources. They obtain most of information about different uses verbally. With my
work I want to contribute to researches about preserving knowledge about useful
wild plants, as loss of such information would negatively influence the ability of
survival and self-sufficiency of the Slovene nation. Human beings nowadays are
more and more estranged from the natural environment and I feel it is important to
encourage and maintain the connection between people and nature.

IV

V

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

KAZALO VSEBINE
Str.
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA
INFORMACIJA

III

KEY WORDS DOCUMENTATION

IV

KAZALO VSEBINE
KAZALO PREGLEDNIC
KAZALO SLIK

V
VIII
IX

1

UVOD

1

1.1

POVOD ZA DELO

1

1.2

DELOVNE HIPOTEZE

1

1.3

NAMEN DELA

1

2

PREGLED OBJAV

3

2.1

ZAMIRANJE UPORABE SAMONIKLIH RASTLIN

3

2.2

POMEN SAMONIKLIH RASTLIN ZA SVETOVNO PREBIVALSTVO

3

2.3

ANALIZA RAZISKAV O RAZŠIRJENOSTI SODOBNEGA
NABIRALNIŠTVA

4

2.4

NAJPOGOSTEJE OMENJENI TAKSONI V DIPLOMSKEM DELU

7

2.4.1

Čemaž (Allium ursinum)

7

2.4.2

Navadni rman (Achillea millefolium )

7

2.4.3

Prava kamilica (Matricaria recutita)

8

2.4.4

Navadni gabez (Symphytum officinale)

8

2.4.5

Borovnica (Vaccinium myrtillus)

8

2.4.6

Črni bezeg (Sambucus nigra)

9

2.4.7

Lipe (Tilia sp.)

9

2.4.8

Materina dušica (Thymus sp.)

9

2.4.9

Navadna smreka (Picea abies)

10

2.4.10

Navadni regrat (Taraxacum officinale)

10

2.4.11

Navadni šipek (Rosa canina)

10

2.4.12

Robida (Rubus sp.)

11

2.4.13

Šentjanževka (Hypericum perforatum)

11

2.4.14

Velika kopriva (Urtica dioica)

11

3

MATERIAL IN METODE DELA

12

VI

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

3.1

IZVEDBA ANKETE

12

3.2

STATISTIČNA ANALIZA

12

4

REZULTATI

13

4.1

SPLOŠNO O ZBRANIH PODATKIH

13

4.2

SEZNAM V ANKETAH NAVEDENIH SAMONIKLIH RASTLIN

13

4.3

REZULTATI SPLOŠNIH VPRAŠANJ ANKETE

15

4.4

NAJPOGOSTEJE ZASTOPANI TAKSONI GLEDE NA VIR
INFORMACIJ

21

4.4.1

Borovnica (Vaccinium myrtillus)

21

4.4.2

Čemaž (Allium ursinum)

22

4.4.3

Črni bezeg (Sambucus nigra)

23

4.4.4

Divja vijolica (Viola tricolor)

23

4.4.5

Hrast (Quercus sp.)

23

4.4.6

Lipa (Tilia sp.)

24

4.4.7

Materina dušica (Thymus sp.)

24

4.4.8

Navadna breza (Betula pendula)

25

4.4.9

Navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum)

25

4.4.10

Navadna dobra misel (Origanum vulgare)

25

4.4.11

Navadni gabez (Symphytum officinale)

25

4.4.12

Navadni glog (Crataegus laevigata)

26

4.4.13

Navadna kumina (Carum carvi)

26

4.4.14

Navadna smreka (Picea abies)

27

4.4.15

Navadni regrat (Taraxacum officinale)

27

4.4.16

Navadni rman (Achillea millefolium)

28

4.4.17

Navadni šipek (Rosa canina)

28

4.4.18

Navadna tavžentroža (Centaurium minus)

29

4.4.19

Njivska preslica (Equisetum arvense)

29

4.4.20

Ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata)

29

4.4.21

Prava kamilica (Matricaria recutita)

29

4.4.22

Rdeči bor (Pinus sylvestris)

30

4.4.23

Robida (Rubus fruticotus)

30

4.4.24

Šentjanževka (Hypericum perforatum)

30

4.4.25

Velika kopriva (Urtica dioica)

31

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

VII

5

RAZPRAVA IN SKLEPI

32

5.1

RAZPRAVA

32

5.2

SKLEPI

35

6

POVZETEK

36

7

VIRI

38

ZAHVALA
PRILOGE

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

VIII

KAZALO PREGLEDNIC
Str.
Preglednica 1

Seznam samoniklih rastlin, ki jih nabirajo in uporabljajo anketiranci iz 13
različnih območij Slovenije, v letu 2019

Preglednica 2

Seznam redkeje nabiranih samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

14

Preglednica 3

Načini uporabe rastlinskih delov čemaža, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

22

Preglednica 4

Načini uporabe rastlinskih delov črnega bezga, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

23

Preglednica 5

Raznolikost uporabe hrastove skorje, ki jo nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

23

Preglednica 6

Načini uporabe nadzemnih delov materine dušice, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

24

Preglednica 7

Načini uporabe rastlinskih delov navadne breze, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

25

Preglednica 8

Načini uporabe rastlinskih delov divjega kostanja, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

25

Preglednica 9

Načini uporabe rastlinskih delov gabeza, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

26

Preglednica 10 Načini uporabe rastlinskih delov navadnega gloga, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

26

Preglednica 11

27

Načini uporabe semen navadne kumine, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

Preglednica 12 Načini uporabe rastlinskih delov navadne smreke, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

27

Preglednica 13 Načini uporabe rastlinskih delov navadnega regrata, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

28

Preglednica 14 Načini uporabe rastlinskih delov njivske preslice, ki jih nabirajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

29

Preglednica 15 Načini uporabe listov ozkolistnega trpotca, ki jih nabirajo anketiranci
iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

29

Preglednica 16 Načini uporabe cvetov prave kamilice, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

30

Preglednica 17 Načini uporabe rastlinskih delov robide, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

30

Preglednica 18 Načini uporabe cvetov šentjanževke, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

31

Preglednica 19 Načini uporabe rastlinskih delov koprive, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

31

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

IX

KAZALO SLIK
Str.
15

Slika 1

Spolna sestava anketirancev, ki uporabljajo samonikle rastline, iz različnih
območij Slovenije v letu 2019

Slika 2

Starostna sestava anketirancev, ki uporabljajo samonikle rastline, iz
različnih območij Slovenije v letu 2019

15

Slika 3

Sestava anketirancev, ki uporabljajo samonikle rastline, glede na statistične
regije, v letu 2019

16

Slika 4

Tip pridelave anketiranih kmetij iz različnih območij Slovenije, ki
uporabljajo samonikle rastline, v letu 2019

16

Slika 5

Kraj nabiranja samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019

17

Slika 6

Čas nabiranja samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019

17

Slika 7

Izražena skrb za onesnaženost rastlin (tal) pri nabiranju samoniklih rastlin,
ki jih uporabljajo anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

18

Slika 8

Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij 18
Slovenije v letu 2019, na vprašanje Ali pri rastlinah, ki jih nabirate delate
razliko med lokacijami nabiranja glede na potencialni vpliv onesnaženosti?

Slika 9

Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij
Slovenije v letu 2019, na vprašanje Ali intenzivnost in tip kmetijstva na
lokaciji nabiranja ali vpliv nekmetijskih virov onesnaženja?

19

Slika 10

Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij
Slovenije v letu 2019, na vprašanje Kako ste se naučili prepoznati rastlino?

19

Slika 11

Viri informacij o uporabnosti in načinih uporabe samoniklih rastlin, ki jih
uporabljajo anketiranci iz različnih območij Slovenije v letu 2019

20

Slika 12

Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij
Slovenije v letu 2019, na vprašanje Ali vas pri nabiranju samoniklih rastlin
skrbi njihova potencialna strupenost ali zamenjava s strupeno rastlino?

20

Slika 13

Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij
Slovenije v letu 2019, na vprašanje Ali vaše izdelke, ki vključujejo
samonikle rastline uporabljajo člani družine/drugi gostje/jih prodajate?
Načini uporabe svežih plodov borovnice, ki jih nabirajo anketiranci iz
različnih območij Slovenije, v letu 2019

21

Slika 15

Uporaba cvetov in lesa lipe, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019

24

Slika 16

Načini uporabe cvetov rmana, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019

28

Slika 14

22

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

1

1 UVOD
1.1 POVOD ZA DELO
Povod za raziskavo je bilo moje in mentoričino zanimanje za užitne oz. uporabne samonikle
rastline, ter radovednost o stanju razširjenosti nabiranja in uporabe samoniklih rastlin po
različnih regijah Slovenije. Želeli smo napisati diplomsko nalogo o tematiki, ki se mi zdi
pomembna in menim, da bi bilo poznavanju samoniklih rastlin dobro namenjati več
pozornosti. Pozabljamo na raznolikost in obilje uporabnih rastlinskih vrst, ki jih ponuja
narava, ter na pestre načine njihove uporabe, ki so jih naši predniki prenašali iz roda v rod.
Nabrani deli samoniklih rastlin se lahko uporabljajo v prehrani, v zdravilne namene, za
izdelavo kozmetičnih pripravkov, za izdelavo orodja, naravnih barvil, v živinoreji in za nego
hišnih ljubljenčkov. Zanimalo nas je, kateri načini uporabe so najbolj razširjeni na slovenskih
kmetijah. Ob pogovoru o raznolikosti uporabe samoniklih rastlin se je odprla tudi
okoljevarstvena problematika nabiranja, predvsem zanimanje za intenziteto onesnaženosti
samoniklih rastlin s škodljivimi polutanti in ozaveščenosti anketirancev o tovrstni tematiki.
Na območju Slovenije je bilo izvedeno relativno malo raziskav glede uporabe in poznavanja
samoniklih rastlin na kmetijah. Papež (2010) je v svoji diplomski nalogi dokumentirala
uporabo med posamezniki po različnih regijah, obiskala je tudi Ljubljansko tržnico, ter dom
starejših občanov Ljubljana-Bežigrad. V znanstvenih člankih so o uporabnih samoniklih
rastlinah na Slovenskem pisali tudi Cerne (1992), o užitnih samoniklih rastlinah, Kreft in
Kočevar Glavač (2013) o zdravilnih rastlinah, ter Lumpert in Kreft (2017) o samozdravljenju
in drugih uporabnostih samoniklih rastlin. Precej več znanstvene literature na to temo so
objavili raziskovalci iz sosednjih držav, na primer Schunko in Vogl (2010), Sansanelli in
Tassoni (2014), Redzić (2010), Bharucha in Pretty (2010), Luczaj in sod. (2013) in drugi.
Razširjenost nabiranja in uporabe divje rastočih rastlin je pomembna za ohranjanje znanja o
samoniklih rastlinah in tradicije nabiranja, ter s tem sposobnosti samooskrbe in preživetja.
1.2 NAMEN DELA
To diplomsko delo je preliminarna raziskava poznavanja in razširjenosti uporabe samoniklih
rastlin na slovenskih kmetijah, izvedena v obliki anketnega vprašalnika oz. strukturiranega
intervjuja. Izvedeti smo želeli, katere samonikle rastline anketiranci nabirajo, kako in zakaj jih
najpogosteje uporabljajo, ter od kod izvirajo njihove informacije in pridobljena znanja o
rastlinah in njihovi uporabi. Zanimalo nas je tudi, kako ozaveščeni so anketiranci glede
problematike onesnaženosti rastlin s škodljivimi polutanti, kakšna so njihova mnenja in
opažanja in če so s tem pogojene tudi njihove odločitve o lokacijah nabiranja. Z diplomsko
nalogo želimo prispevati k nadaljnjim raziskavam na področju ohranjanja znanja o samoniklih
uporabnih rastlinah, saj se nam zdi pomembno, da se informacije beležijo in predajajo
naslednjim generacijam.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Delovne hipoteze so:
-

Pogostnost in način uporabe samoniklih rastlin se razlikuje glede na rastlinsko vrsto.
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-

Anketiranci za identifikacijo samoniklih rastlin uporabljajo ustrezne priročnike, knjige
in digitalne medije.

-

Anketiranci znanje o uporabnih samoniklih rastlinah v večji meri črpajo iz ustnih
virov, kot iz pisnih in elektronskih virov.

-

Anketiranci pri nabiranju rastlin za hrano upoštevajo možnost onesnaženja rastline s
strupenimi polutanti in za nabiranje izberejo manj tvegane lokacije.
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2 PREGLED OBJAV
Pomen poznavanja in uporabe samoniklih rastlin za prehrano, zdravilstvo in za druge
namene, je skupen in ključen temelj raziskav o tovrstni tematiki, saj predstavlja izraz
sposobnosti samopreživetja, poznavanja in razumevanja življenskega okolja. Največ
sodobnih raziskav o trenutnem stanju nabiralništva je bilo izvedenih v Španiji, Italiji,
Franciji in Grčiji, raziskave na območjih srednje in vzhodne Evrope (Poljska, Bosna in
Hercegovina, Madžarska, Slovenija) pa so bile izvedene v manjšem številu (Schunko in
Vogl, 2010). Kljub veliki pestrosti rastlinskega sveta bivših držav Jugoslavije, je bilo na teh
območjih izvedeno relativno malo etnobotaničnih študij o raznolikosti uporabe samoniklih
rastlin (Luczaj in sod., 2013). Najbolj celovito se je uporabnosti samoniklih rastlin na
območju bivše Jugoslavije posvetil Grlić (1980), ki je izdal tudi priročnik na to temo, za
njim pa v času vojne na Balkanu še Redžić (2010). Nekaj študij o uporabi samoniklih
rastlin v Sloveniji in v tujih državah, ki smo jih našli med raziskovanjem, podrobneje
opisujemo v poglavju 2.3.
2.1 ZAMIRANJE UPORABE SAMONIKLIH RASTLIN
Razširjenost nabiralništva v Evropi zamira, kar lahko predstavlja korenit problem in se
odraža kot izguba znanja o okolju, v katerem živimo in znanja o lokalnih uporabnih
rastlinah. Zaradi razširjanja monokulturnega kmetijstva in homogenizacije kmetijskih
površin, se manjša tudi razpoložljivost divje rastočih rastlinskih vrst (Bharucha in Pretty,
2010). Manjša razpoložljivost samoniklih rastlin je prav tako posledica sodobnih
kmetijskih praks, ki vključujejo globoko oranje in pogosto uporabo fitofarmacevtskih
sredstev. Uporaba bele metlike (Chenopodium album) je bila, na primer na Poljskem
močno razširjena, vendar jo je zaradi intenzivne uporabe herbicidov danes težko najti
(Luczaj in sod., 2012). Onesnaženost območij potencialnega nabiralništva onemogoča
varno uporabo divje rastočih rastlin. V Ukrajini je mnogo ljudi prenehalo z uživanjem soka
breze, zaradi nuklearne katastrofe, ki je doletela Černobil. Na Poljskem, Švedskem in v
Estoniji, se je zaradi istega dogodka, uporaba gliv izrazito zmanjšala (Luczaj in sod.,
2012).
Za zamiranje nabiralništva in uporabe tradicionalnega znanja o zdravilnih in užitnih
samoniklih rastlinah je v veliki meri odgovorno tudi pomanjkanje stika z naravo. Nabiranje
in uživanje samoniklih rastlin je bilo v preteklosti povezano z določenimi zunanjimi
aktivnostmi, ki so ljudem omogočale pogostejše preživljanje časa v naravi in s tem boljše
možnosti za spoznavanje lastnega življenskega okolja, ter rastlin v njem (paša živali, daljša
hoja v šolo ali službo), danes pa so vsakodnevni vedenjski vzorci drugačni in vključujejo
manj preživljanja časa v naravi. Posledično to pomeni manj znanja o samoniklih rastlinah
in njihovi uporabi, kar še zlasti velja za mestna območja (Luczaj in sod., 2012).
2.2 POMEN SAMONIKLIH RASTLIN ZA SVETOVNO PREBIVALSTVO
V številnih delih sveta je prehrana prebivalstva v relativno veliki meri odvisna od
nabiralništva. Na podlagi poročil Organizacije združenih narodov (OZN) za prehrano in
kmetijstvo, predstavljajo nekultivirane, divje rastoče rastline, del prehrane približno ene
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miljarde ljudi na svetu, gozdovi pa so vir preživetja za 300 miljonov svetovnih prebivalcev
(Bharucha in Pretty, 2010).
Samonikle rastline so ljudem predstavljale vir preživetja tudi v vojnih obdobjih, ko se jih je
mnogo soočalo s pomanjkanjem hrane. V raziskavi, ki predstavlja sistematični pregled
uporabe samoniklih rastlin v času vojne na območju Sarajeva (Redzić, 2010), je zabeležena
uporaba divje zelenjave (53,85 %), uporaba plodov (17,58 %), začimbnih rastlin (26,37 %)
in rastlin uporabljenih samo za peko kruha (2,2 %), skupaj 91 rastinskih vrst. V letih od
1992 do 1995, ko je trajala vojna in pomanjkanje hrane, je za ljudi pomembno vlogo imela
divje nabrana hrana in predvsem znanje o tem, katere rastline so primerne, užitne in
koristne za človeško hrano.
Posamezni deli rastlin so uporabni tudi za pripravo različnih sokov, čajev, alkoholnih pijač,
sirupov in drugih napitkov. Poleg uporabe v prehrani so samonikle rastline pomembne tudi
v zdravilstvu in medicini, kjer so široko uporabne za zmanjševanje različnih zdravstvenih
težav in bolezni. Mnogo ljudi uporablja nabrane divje rastline za samozdravljenje. Rastline
predstavljajo tudi naravni vir barvil, ki jih sodobna prehrambena industrija uporablja za
dodajanje hrani, vendar uporaba rastlinskih izvlečkov za izboljšanje barve in izgleda hrane,
sega že v čas starega Egipta (16. st. pr.n.št.) in Kitajske (26. st. pr.n.št.). Pridobivajo jih iz
korenin, cvetov, listov, plodov in lubja. Uporaba rastlinskih barvil je zaželjena tudi zaradi
njihovih, za zdravje blagodejnih učinkov. Uporabljajo pa se tudi za barvanje kozmetičnih
izdelkov, tekstila in celo v umetnosti (Lakshmi, 2014).
2.3 ANALIZA RAZISKAV O RAZŠIRJENOSTI SODOBNEGA NABIRALNIŠTVA
Bakić in Popović sta v letih od 1976 do 1979 dokumentirala uporabo 120 različnih rastlin,
v pet tisočih gospodinjstvih po celotni jugoslovanski obali (Luczaj in sod., 2013). Od
skupnega števila dokumentiranih rastlin je 38 različnih navedlo kar 30 % v raziskavi
sodelujočih gospodinjstev. Rezultati raziskave pričajo o razširjenosti znanja o koristnosti
lokalne flore v času Jugoslavije. Za primerjavo smo poiskali raziskave iz območij držav
bivše Jugoslavije in drugih sosednjih držav Slovenije, ki so bile izvedene po letu 2000 in
dokumentirajo stanje razširjenosti nabiralništva v zadnjih desetletjih.
V Sloveniji so razširjenost nabiranja in uporabe rastlin raziskovali po različnih vaseh na
Krasu in Gorjancih, v letih 2013 in 2014. Sodelovalo je 25 oseb iz vsakega območja,
skupno 43 žensk in 7 moških, starih od 33 do 89 let (Lumpert in Kreft, 2017). Osredotočali
so se predvsem na samozdravljenje ljudi z uporabo rastlin, zabeležili pa so tudi uporabo v
prehrani, kozmetiki in veterini. Skupno število omenjenih različnih rastlin je bilo 94 in
sicer 77 na Krasu, ter 81 na Gorjancih, od tega 64 rastlin nabiranih na obeh območjih.
Najpogosteje nabirane in uporabljene samonikle rastline (vsako je navedlo vsaj 15
sodelujočih) so bile prava kamilica (Matricaria recutita), črni bezeg (Sambucus nigra),
čemaž (Allium sativum), navadni brin (Juniperus communis), lipa (Tilia platyphyllos),
žajbelj (Salvia officinalis), poljska materina dušica (Thymus serpyllum), rastline iz rodu
met (Mentha spp.), melisa (Melissa officinalis), navadni rman (Achillea millefiolium),
kopriva (Urtica dioica), šentjanževka (Hypericum perforatum), tavžentroža (Centaurium
spp.) in borovnica (Vaccinium myrtillus). Rezultati so pokazali, da je bilo nekaj rastlin
navedenih zelo pogosto, veliko rastlin pa je bilo omenjenih zgolj s strani ene ali nekaj
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oseb. Od vseh rastlin je bil največkrat uporabljen črni bezeg, navedla ga nista zgolj dva
anketiranca. Dokumentirali so 81 rastlin uporabljenih za samozdravjenje, 63 v prehrani, 8
rastlin uporabljenih v kozmetiki in 17 za zdravljenje in oskrbo živine, pri čemer je bilo za
večino rastlin navedenih več načinov uporabe. Zdravilne rastline so bile največkrat
navedene za zdravljenje gastrointestinalnih bolezni, pljučnih obolenj in težav s kožo.
Po podatkih raziskave na Hrvaškem, v okolici Vranskega jezera, so anketirali 43
prebivalcev in dokumentirali uporabo 57 različnih rastlinskih vrst in 3 gliv (Luczaj in sod.,
2013). Največkrat je bilo navedeno nabiranje zelenih poganjkov rastlin in listov (37
omemb), manj pa je bilo omemb nabiranja plodov (17 omemb), korenin (2 omembi) in
gliv, kar je glede na suho pokrajino, ki ni porasla z gozdom predvidljivo. Nabiralke so bile
večinoma ženske (33), stare od 46 do 84 let, ki so rastline nabirale med pašo ovc, zbrali pa
so tudi 10 intervjujev moških, starih od 30 do 78 let. Rastline, ki so jih nabirali najbolj
pogosto so bile navadni potrošnik (Cichorium intybus), navadni komarček (Foeniculum
vulgare), navadna škrbinka (Sonchus oleraceus), ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius),
poljski mak (Papaver rhoeas), lepa kislica (Rumex pulcher), divje korenje (Daucus
carota), poletni luk (Allium ampeloprasum) in beli slizek (Silene latifolia). Čas nabiranja
rastlin je bil najpogosteje spomladi. Navedena je uporaba nabranih rastlin v prehrani
(surovo, kuhano, pečeno), priprava žganih pijač, ter priprava čajev v namene zdravljenja.
Po besedah avtorjev, izvedena študija potrjuje, da je omenjeno območje raziskave, eno
redkih območij slovanskih držav, kjer je uporaba divje hrane še vedno relativno razširjena.
Raziskava, ki se osredotoča bolj na terapijo in zdravljenje z uporabo samoniklih rastlin v
tradicionalni medicini, kot na uporabo v prehrani, je bila izvedena v mediteranskem in
submediteranskem delu Bosne in Hercegovine in je trajala pet let (Redzić, 2010).
Dokumentirana je bila uporaba zgolj tistih rastlin, ki so jih anketiranci, ne le navedli,
temveč tudi uspešno prepoznali v predstavljenem herbariju. Sodelovalo je 55 ljudi, starih
od 48 do 83 let. Ženske so predstavljale 65 % anketirancev in moški 35 %. Redzić (2010)
je dokumentiral uporabo 96 različnih rastlin, od katerih so bile najpogosteje uporabljene
poljska materina dušica (Thymus serpyllum), enovrati glog (Crataegus monogyna), žajbelj
(Salvia officinalis), lipovec (Tilia cordata), velika kopriva (Urtica dioica), navadni regrat
(Taraxacum officinale), šentjanževka (Hypericum perforatum), navadni rman (Achillea
millefiolium), polajeva materina dušica (Thymus pulegioides), pravi pelin (Artemisia
absinthium), gorski vrednik (Teucrium montanum), citronasta mačja meta (Nepeta
catharia) in navadna kukavica (Orchis morio). V povprečju je vsaka, v intervjujih
navedena rastlina, služila za zdravljenje 4 do 5 različnih obolenj. Rezulati so pokazali širok
spekter uporabe nabranih rastlin, za lajšanje in preprečevanje najrazličnejših zdravstvenih
težav. 75 rastlin je bilo navedenih za zdravljenje bolezni ledvic in genitalij, 63 rastlin je
bilo uporabljenih za zdravljenje dihal (kašelj, vnetja), 55 rastlin za zdravljenje
gastrointestinalnih bolezni, kot so pomanjkanje teka, prebavne težave in čiri na želodcu, 41
rastlin za obolenja ledvic, 33 rastlin za vnetja sečil in 29 rastlin za bolezni živčnega
sistema. Za zdravljenje kožnih obolenj in težav z lasmi je bilo omenjenih 56 rastlin. Na
seznamu so bile v manjšem številu tudi rastline za tretiranje bolezni srca (12) in krvožilja
(15), kosti in mišičevja (12), grla, ust in nosu (10), trebušne slinavke (5), vranice (4),
ugrizov živali (2) in očesnih obolenj (1). Najpogosteje uporabljeni so bili posušeni cvetovi
skupaj s celotnim nadzemnim delom rastline (34,15 %) in listi (21,14 %). Uporabo
pripravkov iz korenin je navedlo 11,38 % anketiranih, dokumentirana pa je tudi uporaba

5

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

drugih delov rastlin. 41,71 % pripravkov iz nabranih rastlinskih delov so predstavljali
zeliščni poparki oziroma čaji, 16,67 % prevretki in 8,33 % sveži sokovi. Raziskava je
pokazala, da si ljudje kljub formalni neizobraženosti o uporabi in učinkovanju zdravilnih
rastlin, uspešno pomagajo pri lajšanju različnih zdravstvenih težav in zdravljenju bolezni.
Dokumentiranih je bilo 140 različnih bolezenskih stanj, ki so jih navedli anketiranci.
Tradicionalna zeliščna medicina je v življenju prebivalcev Bosne in Hercegovine prisotna
tudi v sodobnih časih in igra pomembno vlogo pri samozdravljenju in samopomoči
lokalnih prebivalcev.
V pokrajini vzhodno od Gradca, v Avstriji, so dokumentirali uporabo 39 različnih
rastinskih vrst in gliv, med njimi je 11 vrst navedlo 40 % vprašanih. Opravili so 15
strukturiranih intervjujev s kmeti, ki so večinoma kmetovali ekološko (Schunko in Vogl,
2010). Med najpogosteje navedenim rastlinam so bile robide (Rubus spp.), navadni
jagodnjak (Fragaria vesca), malinjak (Rubus idaeus), velika kopriva (Urtica dioica),
regrat (Taraxacum sp.), borovnice (Vaccinium myrtillus) in pravi kostanj (Castanea sativa).
Večina vprašanih je navedla, da samonikle rastline nabirajo na lastnih kmetijskih
zemljiščih, 67,6 % jih nabira rastline v oddaljenosti 200 m od kmetije, 28,9 % je bilo
navedb nabiranja v oddaljenosti od 200 m do 5 km, 3,4 % vprašanih pa rastline nabira dlje
kot 5 km od kmetije. Raziskava je pokazala pogosto uporabo samoniklih rastlin na
tamkajšnjih kmetijah in da se kmetje najpogosteje poslužujejo nabiranja plodov, ter gliv, ki
jih uporabljajo v prehrani. Rastline pri katerih uporabljajo liste, nabirajo redkeje, vendar so
dokumentirali širok seznam različnih samoniklih zelnatih rastlin, ki so bile omenjene
tekom raziskave. Kot divjo hrano kmetje nabirajo zelnate rastline (18 vrst), gobe (11 vrst),
dele dreves (5 vrst) in grmov (5 vrst). Znanje o nabiraju in lokalnih uporabnih rastlinah na
tem območju je še vedno prisotno, vendar navajajo, da se je mnogo znanja v času iz 19. v
20. stoletju izgubilo.
V Bologni, v severni Italiji, so izvedli raziskavo v obliki odprtih, strukturiranih
etnobotaničnih intervjujev o uporabi samoniklih rastlin na lokalnih območjih, v kateri je
sodelovalo 39 ljudi, starih od 48 do 92 let (Sansanelli in Tassoni, 2014). Na vprašanja je
odgovarjalo 25 žensk in 14 moških. Oba spola sta v povprečju navedla skoraj enako število
nabiranih rastlinskih vrst, v članku pa je omenjeno tudi, da so ženske podale natančnejše
informacije o nadaljnji pripravi in uporabi, saj so bile same veliko bolj prisotne in
vključene v procese pripravljanja, kot moški. Dokumentirana je bila uporaba 66 različnih
rastlinskih vrst, od katerih so anketiranci najpogosteje navedli navadni regrat (Taraxacum
officinale) in dimek (Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia). Velikokrat omenjene so bile
tudi kopriva (Urtica spp.), navadni srobot (Clematis vitalba), navadni motovilec
(Valerianella locusta), navadni potrošnik (Cichorium intybus), tankolistni dvoredec
(Diplotaxis tenuifolia) in škrbinka (Sonchus spp.). Najpogosteje uporabljeni deli rastline so
bili listi (33 vrst) in plodovi (24 vrst), nekaj pa je bilo tudi navedb nabiranja mladih
poganjkov (9) in cvetov (8). Zabeležene rastlinske vrste so ljudje največrat uporabljali
surove v solati (25 vrst), za pripravo alkoholnih pijač (17 vrst), sveže sočne plodove (14) in
kot prigrizek (13), omenjeni pa so bili tudi drugi načini priprave. Od vseh omenjenih
rastlin, so ljudje 11 vrst uporabljali zaradi njihovih terapevtskih učinkovin. Za zdravljenje
prebavnih težav so bile navedene citronka (Lippia citriodora), travniška kadulja (Salvia
pratensis), meta (Mentha spp.) in rožmarin (Rosmarinus officinalis). Citronka je bila
uporabljena tudi za lajšanje bolečin v mišicah, travniška kadulja pa je bila omenjena tudi
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za pripravo čaja pri genitalnih težavah in kot zobna pasta (sveži listi). Največ različnih
omenjenih načinov uporabe je imela kopriva (Urtica spp.), tako v prehrani, kot tudi v
zdravilne namene. Uporabljeni so bili sveži listi za zdravljenje artritisa in macerirani listi
kot insekticid, omenjena pa je bila tudi uporaba koprivne vode (ostane po kuhanju listov) v
šamponih, za krepitev las in odpravljanje prhljaja. V intervjujih povdarjene zdravilne
lastnosti rastlin so zabeležili tudi za navadni regrat (Taraxacum officinale), enovrati glog
(Crataegus monogyna), krilatoplodni dimek (Crepis sancta) in črni bezeg (Sambucus
nigra). Ljudje so poročali, da divje rastoče, samonikle rastline, iz vidika čistosti in
koristnosti, smatrajo kot varne in bogate s hranilnimi snovmi, saj rastejo na območjih, kjer
je vpliv človeške aktivnosti in onesnaževanja najmanjši. Raziskava je pokazala, da se kljub
izgubi tradicionalnega znanja o uporabi samoniklih rastlin, danes zanimanje veča, saj
predstavlja vračanje nazaj k naravi in sledenje smernicam zdravega živjenja.
2.4 NAJPOGOSTEJE OMENJENI TAKSONI V DIPLOMSKEM DELU
V tem poglavju je predstavitev načinov uporabe in koristnosti najpogosteje uporabljenih
samoniklih rastlin v diplomskem delu. S pomočjo pregledane literature so opisane vse
rastlinske vrste, ki jih je navedlo vsaj 6 oseb, skupaj 14 rastlin. Seznam je razvrščen po
vrstnem redu rastlinskih družin.
2.4.1 Čemaž (Allium ursinum)
Je zelnata trajnica, ki jo uvrščamo v družino lukovk (Alliaceae). Raste v deloma senčnih
gozdovih po vsej Sloveniji, spomladi, od aprila do junija. Uporablja se sveže ali toplotno
obdelane liste v prehrani, v zdravilne namene pa je razširjeno tudi uživanje čemaževega
soka, spomladi iz svežih listov in poleti iz čebulic, za zniževanje krvega tlaka in
holesterola. Ugodno vpliva tudi na črevesje, krvožilje in deluje protibakterijsko (Galle
Toplak, 2000). Vsebuje značilne žveplo vsebujoče spojine, zaradi katerih je čemaž široko
uporabljan v ljudski medicini, ter zanimiv tudi v industriji dišav in ojačevalcev okusa.
Raziskave so pokazale tudi antiglivično delovanje izvlečka čemaževih listov na kvasovke
iz rodu Candida (Vasile-Bagui in sod., 2012). Pri nabiranju čemaža lahko pride do
zamenjave s strupenimi, po izgledu podobnimi rastlinami kot sta jesenski podlesek
(Colchicum autumnale) in bela čmerika (Veratrum album), zato je potrebna previdnost,
dobro poznavanje rastline in tudi poznavanje rastlin, ki so strupene in jih potencialno lahko
zamenjamo. Na Centru za zastrupitve v Ljubljani so v letih od 2000 do 2013 zabeležili 20
primerov zastrupitve z jesenskim podleskom, od katerih sta se dva primera končala s
smrtjo in 6 primerov zastrupitve z belo čmeriko (Vončina in sod., 2014).
2.4.2 Navadni rman (Achillea millefolium)
Do 50 cm visoka trajnica, ki spada v družino nebinovk (Asteraceae). Raste na travnikih in
obrobjih gozdov po vsej Sloveniji. Zgornje dele cvetočih poganjkov se nabira od julija
dalje in se jih uporablja v čajnih mešanicah, poparkih za izpiranje, obkladkih in kopelih, ter
tudi v kulinariki kot dodatek jedem in žganim pijačam (Galle Toplak, 2000; Kreft in
Kočevar Glavač, 2013). Farmakološke raziskave so pokazale protimikrobno,
antioksidativno, antispazmodično in antispermatogeno delovanje izvlečkov rmana (Kreft in
Kočevar Glavač, 2013). Kliničnih raziskav, ki bi dokazale učinkovitost pri zdravljenju

7

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

prebavnih težav ni, opisana pa je tudi raziskava, s katero so dokazali, da etanolni izvleček
rmana znižuje krvni tlak in holesterol. V ljudskem zdravilstvu se uporablja tudi pri
menstrualnih težavah, krčih in krvavitvah v obliki kopeli, kot dodatek senu za domače
živali pa naj bi pospeševal tek in lajšal prebavo. Rmanov čaj se uporablja pri krčih in za
hitrejše celjenje ran goveda in konjev (Galle Toplak, 2000).
2.4.3 Prava kamilica (Matricaria recutita)
Enoletna rastlina, ki spada med nebinovke (Asteraceae) in raste po vsej Evropi na
obdelanih tleh, ob poteh in vrtovih, kot njivski plevel. Primerna je za lajšanje številnih
težav, saj deluje antiseptično, protivnetno, pomirjevalno, antimikrobno, spazmolitično in
pospešuje celjenje ran (Kreft in Kočevar Glavač, 2013). Posušene cvetove se v čajnih
mešanicah uporablja za grgranje pri vnetjih ustne votline, dlesni in žrela, drogo se
uporablja tudi pri vnetnih obolenjih želodca in črevesja in za inhalacije. Kopeli v
kombinaciji s tinkturo iz cvetov kamilice, so učinkovite pri vnetjih kože, saj njene
učinkovine pomirjajo, deluje protivnetno in protimikrobno. Eterično olje kamilice je
cenjeno tudi v kozmetični industriji za nego občutljive kože (Galle Toplak, 2000).
2.4.4 Navadni gabez (Symphytum officinale)
Rastlina spada v družino srholistovk (Boraginaceae) in je v ljudskem zdravilstvu poznana
ter cenjena pri oskrbi zlomov in poškodb kosti, ter celjenju ran. Uporabljajo se korenine, ki
se jih izkoplje spomladi ali jeseni in imajo značilno črno skorjo. Pojavlja se na vlažnih
travniških površinah, ob rekah in potokih, ter ob poteh po vsej Sloveniji od nižin do
subalpskega pasu (Galle Toplak, 2000). Vsebuje alantoin, prisoten tudi v skorji divjega
kostanja (Aesculus hippocastanum), ki pospešuje celjenje, nastanek novega kostnega tkiva
in deluje analgetično, blaži bolečine. Alantoin uporabljajo tudi v kozmetični industriji, kot
dodatek kremam, zobnim pastam in izdelkom za lase. Obloge in mazila iz gabeza se pri
zvinih, zlomih in drugih poškodbah kosti uspešno uporablja tudi pri oskrbi otrok (Staiger,
2012). Notranja uporaba gabezovih pripravkov je odsvetovana, pri zunanji uporabi pa je
potrebna časovna omejitev na 4 do 6 tednov na leto, saj vsebuje pirolizidinske alkaloide,
zaradi katerih je odsvetovana tudi uporaba v nosečnosti. Pripravke uporabljamo samo, če je
koža nepoškodovana, nikoli ne nanašamo na odprto rano (Galle Toplak, 2000).
2.4.5 Borovnica (Vaccinium myrtillus)
Je nizek grm iz družine vresovk (Ericaceae), ki raste na zakisanih tleh, predvsem po
gozdovih in med ruševjem. Posušeni plodovi borovnice veljajo za eno boljših zdravil za
zdravljenje drisk, čeprav še niso izvedli kliničnih raziskav, ki bi ta učinek potrdile.
Pomirjajo črevo, zmanjšujejo peristaltiko in zavirajo rast škodljivih bakterij in vnetij v
črevesju (Galle Toplak, 2000). Topično se izvlečke posušenih plodov uporablja tudi za
vnetja sluznice ust in žrela ter izboljšanje vida, saj izboljšajo prekrvavitev mrežnice. Sveži
plodovi borovnice se uporabljajo tako v prehrani kot tudi v medicinskih pripravkih za
periferne žilne bolezni (Kreft in Kočevar Glavač, 2013). Borovnica je tudi vir modrega
pigmenta, ki se ga uporablja v obliki suhega izvlečka za izboljšanje barve hrane in zaradi
zdravilnih lastnosti, kot nadomestek sintetičnim barvilom (Lakshmi, 2014). Plodovi in
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pripravki iz plodov niso toksični, svetovana pa je omejena uporaba posušenih listov v
čajnih mešanicah in uživanje zgolj kratek čas, zaradi vsebnosti hidrokinona, ki lahko
privede do kroničnih zastrupitev jeter (Galle Toplak, 2000; Kreft in Kočevar Glavač,
2013).
2.4.6 Črni bezeg (Sambucus nigra)
Raste kot drevo ali grm v svetlih gozdovih, pogosto pa ga lahko vidimo tudi ob hišah,
kmetijah in v živih mejah. Uvrščamo ga v družino kovačnikovk (Caprifoliaceae). Čaj iz
bezgovega cvetja spodbuja znojenje in izločanje bronhialnih žlez, vendar še niso raziskali
katere sestavine delujejo diaforetično. Bolnikom s srčnimi težavami je svetovana
previdnost pri znojilnih kurah. Posušeni plodovi delujejo proti driskam, lahko jih dodajamo
čajnim mešanicam ali pa uživamo 10 do 15 posušenih plodov na dan. Sveži plodovi so
primerni za pripravo marmelad in sokov, ki jih lahko uživamo za zdravljenje vročinskih
stanj. Nabira se zgolj zrele plodove, ki se jim odstrani pecelj (Galle Toplak, 2000). Bezgovi
plodovi vsebujejo vitamine, minerale, aminokisline, maščobne kisline in vlaknine, in
predstavljajo bogat vir esencialnih hranil. Vsebujejo tudi cianogeni glikozid, ki je strupen
in je zato uporaba nepredelanih plodov nevarna (Petauer, 1993). Primarni del predstavljajo
polifenoli, ki imajo antioksidativne lastnosti in stimulirajo imunsko aktivnost (Sidor in
Gramza-Michalowska, 2015). Poleg prehrambene in zdravstvene vrednosti imajo plodovi
tudi intenzivno modro barvilo, ki ga v obliki izvlečkov uporabljajo za barvanje živil v
prehrambeni industriji in kot barvilo v pletarstvu in za glasbila (Lakshmi, 2014).
2.4.7 Lipe (Tilia spp.)
Lipe so uvrščene v družino lipovk (Tiliaceae). Socvetja lip se nabira maja in junija in se
posušena uporabi za pripravo poparkov ali v čajnih mešanicah za zdravljenje prehladnih
obolenj, blaženje kašlja, spodbujanje potenja in za povečanje odpornosti proti infekcijam.
Eterična olja, ki jih vsebujejo cvetovi imajo pomirjevalni učinek (Galle Toplak, 2000).
Zanimiv za uporabo je tudi les, saj je dovolj mehak in primeren za rezljanje, vendar hkrati
močan in se ne zlomi zlahka. Včasih so iz njega izdelovali loke in ščite, njegova notranja
vlakna pa so se uporabljala za izdelavo vrvi in oblačil (Eaton in sod., 2016).
2.4.8 Materina dušica (Thymus sp.)
Spada v družino ustnatic (Lamiaceae) in je bližnja sorodnica vrtne materine dušice oz.
timijana (Thymus vulgaris), ki je pogosteje uporabljen v prehrani kot v zdravilstvu, čeprav
ima močnejši zdravilni učinek proti kašlju kot poljska materina dušica (Kreft in Kočevar
Glavač, 2013). Zraste 10 do 60 cm visoko, ima rožnate do temno šrklatne cvetove in
močan, aromatičen vonj, zato se jo uporablja tudi kot začimbo. Raste na suhih in sončnih
območjih in cveti od maja do septembra (Willfort, 1997). V času cvetenja se nabira
nadzemne poganjke brez olesenelih stebel, za pripravo čajev proti želodčnim in črevesnim
težavam, za blažitev kašlja, prehlada in glavobola, deluje pomirjevalno, karminativno
(preprečuje vetrove) in spazmolitično (sprošča krče). Rastlina vsebuje eterično olje, ki ima
antioksidativne, protivnetne in protivirusne lastnosti (Galle Toplak, 2000) in se uporablja v
kozmetične namene, za pripravo tinktur in izlužnine v olju, kar sem dokumentirala v svoji
raziskavi. Zdravi bledico, slabokrvnost, namočena v vinsko žganje se uporablja za vtiranje
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v ude, za blaženje bolečin, krčev in zdravljenje revmatizma. Zel materine dušice se
uporablja tudi v veterini, veliko pa je tudi podatkov o uporabnosti rastline v ljudskem
zdravilstvu (Willfort, 1997).
2.4.9 Navadna smreka (Picea abies)
Smreka spada v družino borovk (Pinaceae). V Sloveniji je razširjeno nabiranje vršičkov za
pripravo čaja, sirupa, ter uporabo v kopelih in mazilih (Galle Toplak, 2000). Smrekovi
poganjki vsebujejo eterično olje, grenčine in čreslovine, uporabna pa je tudi smola, ki jo
pridobivajo z zarezovanjem v skorjo in ima v medicini že dolgo zgodovino uporabe (Kreft
in Kočevar Glavač, 2013). Smola vsebuje terpentin, ki ima raznolik spekter uporabe. Ne
smemo ga uporabljati peroralno (interno), razen v obliki čaja ali sirupa iz mladih
poganjkov. Uporabljen topično povzroči draženje kože (rubefacient), izboljšuje
prekrvavitev, deluje antimikrobno, blaži bolečine v mišicah in pri revmatizmu, deluje proti
vnetju sklepov in kit, zato se uporablja tudi razredčen v obliki mazil in kopeli, navajata
Kreft in Kočevar Glavač (2013).
2.4.10 Navadni regrat (Taraxacum officinale)
Regrat iz družine radičevk (Cichoriaceae) je v Sloveniji priljubljena rastlina v ljudski
medicini in kulinariki, pogosto uporabljen pa je tudi drugod po Evropi. V raziskavi
izvedeni na območju mediteranskega pasu je bila uporaba regrata dokumentirana v vseh 20
obravnavanih državah (Cortes Sánchez-Mata in Tardío, 2016). V virih je naveden raznolik
nabor uporabe rastlinskih delov regrata, od uporabe v obliki poparkov, v čajnih mešanicah,
kot sveže stisnjen sok, v solatah, juhah, sendvičih, pestu, do priprave medu, sirupa in
zeliščnega piva, ter v obliki standariziranih medicinskih izvlečkov. Korenine se uporabljajo
kot dodatek juham, skuhane kot krompir, surove ali prepražene kot nadomestek kave,
delujejo kot digestiv in uravnavajo krvni sladkor (Galle Toplak, 2000, Kreft in Kočevar
Glavač, 2013). Raste po travnikih, njivah, vrtovih in ob poteh po vsej Sloveniji. Zel in
korenine se nabira zgodaj spomladi, ko rastlina vsebuje največ grenčin, liste pa od marca
do maja, pred začetkom cvetenja (Galle Toplak, 2000). Pripravki iz regrata stimulirajo
prebavni trakt in izločanje žlez slinavk, želodčnih in črevesnih žlez, trebušne slinavke, jeter
in žolčnika, povečujejo izločanje urina in pomagajo pri izgubi teka. Listi in šibkeje tudi
korenina regrata pospešijo prekrvavitev ledvic in imajo diuretični učinek (Galle Toplak,
2000, Kreft in Kočevar Glavač, 2013).
2.4.11 Navadni šipek (Rosa canina)
Navadni šipek uvrščamo v družino rožnic (Rosaceae). Raste na obrobjih gozdov in sončnih
travnikih po vsej Sloveniji, pogosto pa ga zasledimo tudi na domačih vrtovih. V 19. in
začetku 20. stoletja je bil v prehrani pogosteje prisoten, danes pa je njegova uporaba po
Evropi skoraj pozabljena (Cortes Sánchez-Mata in Tardío, 2016). Uporabljajo se sveži
plodovi kot prigrizek in posušeni plodovi v čajnih mešanicah, kot poparek ali prevretek, saj
delujejo rahlo diuretično in pomagajo pri vnetjih ledvic, ter mehurja. Šipek je uporaben
tudi v kulinariki za pripravo marmelad in džemov (Galle Toplak, 2000, Redzić, 2010).
Plodovi so bogat vir vitamina C, vsebujejo ga od 1,1 do 2,5g na 100g plodov (Kreft in
Kočevar Glavač, 2013). V raziskavi po 20 državah ob Sredozemskem morju (Cortes
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Sánchez-Mata in Tardío, 2016) so zabeležili tudi uživanje surovih, olupljenih, mladih
poganjkov, vendar tovrstne uporabe pri nas nisem zasledila.
2.4.12 Robida (Rubus sp.)
Grm iz družine rožnic (Rosaceae). Nabirajo in uporabljajo se mladi listi in plodovi iz
katerih se lahko pripravi čaj, ki učinkuje kot adstringens in se ga uporablja pri vnetju
sluznic prebavnega trakta, driskah in gripoznih obolenjih (Kreft in Kočevar Glavač, 2013).
Liste se nabira pred cvetenjem in vsebujejo koristne flavonoide, čreslovine in organske
kisline. Včasih so fermentirane liste uporabljali kot nadomestek za pravi čaj (Galle Toplak,
2000). Plodovi robide imajo največjo antioksidativno aktivnost med različnimi vrstami
sadja. Vodni izvleček robide se uporablja tudi v kozmetični industriji, saj zavira delovanje
encima kolagenaza, ki zavira nastajanje kolagena, ter tako zmanjšuje videz kožnih gub in
obnavlja kožno povrhnjico (Kreft in Kočevar Glavač, 2013).
2.4.13 Šentjanževka (Hypericum perforatum)
Raste na suhih, travnatih pobočjih in cveti od junija do avgusta. Uvrščamo jo v družino
krčničevk (Hypericaceae). Je edina vrsta iz rodu Hypericum, ki se jo uporablja v
zdravstvene namene. Izvleček zeli šentjanževke dokazano poveča število receptorjev za
noradrenalin in serotonin (Kreft in Kočevar Glavač, 2013). S farmakološkimi raziskavami
so potrdili vpliv šentjanževke na depresivna razpoloženja, na zmanjšanje izčrpanosti in
brezvoljnosti, prav tako pomaga pri motnjah spanca in neutemeljenem strahu. Iz posušenih
cvetov se pripravi poparek, zdravilne čajne mešanice, tinkture in izlužnino v olju. Olje je
koristno za nego opeklin, ozeblin, ter površinskih ran (Galle Toplak, 2000).
2.4.14 Velika kopriva (Urtica dioica)
Kopriva je trajnica, ki spada v družino koprivovk (Urticaceae) in zraste od 1 do 2 m
visoko. Uporablja se v ljudski medicini kot zdravilna rastlina in kot zdrav in koristen
dodatek v prehrani, zaradi vsebnosti vitaminov, aminokislin, mineralov, lecitina, taninov in
flavonoidov (Asgarpanah in Mohajerani, 2012). Posušene nadzemne dele ali zgolj liste se
uporablja v čajnih mešanicah, ter kot samostojni prevretek ali poparek, iz svežih listov pa
se lahko iztisne sok, ki pomaga pri spomladanski utrujenosti in znižuje krvi sladkor.
Koristna je tudi posušena korenina iz katere se lahko pripravi tinktura (Galle Toplak,
2000). Kot zdravilna rastlina je kopriva cenjena, ker znižuje krvni sladkor, deluje
diuretično, lajša revmatične težave, deluje analgetično, učinkuje proti driskam, zlati žili in
ekcemih, ki jih povzroča virus herpes (Kreft in Kočevar Glavač, 2013). Dokazano deluje
antioksidativno, antibakterijsko, protivnetno in antivirusno (Asgarpanah in Mohajerani,
2012).
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3 MATERIAL IN METODE DELA
3.1 IZVEDBA ANKETE
Diplomsko delo je zasnovano v obliki anketne raziskave. Terensko delo je bilo v začetni
fazi izvedeno v obliki anketiranja kmetij različnih tipov, ki smo jih obiskali, kasneje pa
smo kmetije kontaktirali in anketirali s telefonskim pogovorom. Predvidevali smo, da bodo
ankete po elektronski pošti površne in bi jih anketiranci rešili samostojno, zato smo se
odločili, da bomo celotno diskusijo in postavljanje podvprašanj vodili sami. Anketni
vprašalnik je obsegal 12 vprašanj, ki so bila zaprtega in odprtega tipa. Vprašanja ankete so
navedena v Prilogi A. Uredili smo jo v programu Microsoft Word 2010. Za metodo
klicanja smo se odločili, ko smo pri kontaktiranju različnih kmetij po Sloveniji opazili, da
jih relativno veliko ne želi mojega obiska zaradi pomanjkanja časa in natrpanih urnikov.
Prav tako bi bilo obiskati vse kmetije nadvse zamudno. Tako se je porodila ideja o tem, da
lahko lastnikom kmetij dam možnost, da se sami javijo, ko bodo imeli čas odgovarjati na
vprašanja, za kar sem uporabila spletni portal facebook˙in relativno hitro pridobila
prostovoljce za telefonsko anketiranje, ki je trajalo 30 do 40 min posamično. Pozitivna
posledica uporabe spleta je bila tudi, da so anketiranci prihajali iz različnih delov Slovenije
in smo tako uspeli pridobiti intervjuje iz različnih statističnih regij.
Zbirali smo podatke o raznolikosti in pogostnosti uporabe samoniklih rastlinskih vrst.
Zanimali so nas različni načini uporabe, na primer za prehrano, v zdravilne namene, kot
gnojilo ali škropivo za rastline na vrtu, kot domačo kozmetiko, kot okrasni izdelek, za
izdelavo orodja, glasbil ali za kakšen drug namen, ki še ni upoštevan v vprašalniku.
Kmetije smo razdelili glede na tip pridelave, in sicer na ekološko, biodinamično,
intenzivno in konvencionalno. Za vsako navedeno samoniklo rastlinsko vrsto smo
zabeležili, katere dele nabirajo, kako jih shranjujejo, ter za kaj jih uporabijo, zapisali pa
smo tudi opise načinov uporabe, ki so se nam zdeli zanimivi, saj menimo, da gre za
dragoceno znanje, ki ga ne smemo pozabiti. V določenih primerih smo pomagali obuditi
spomine o nabiranju specifičine rastline, na primer Ali mogoče poznate in ste kdaj nabirali
rman? Zanimalo nas je tudi, če se na kmetiji ukvarjajo s prodajo katere od samoniklih
rastlin, ki jo nabirajo ali iz nje ustvarjenih izdelkov. Kljub temu, da so nekatere dotične
raziskave obravnavale tudi glive (Schunko in Vogel, 2010), smo se mi osredotočili zgolj na
kraljestvo rastlin in zato gliv v raziskavo nismo vključili. Z mnogimi anketiranci se je ob
vprašanjih kot je Ali pri rastlinah, ki jih nabirate za hrano delate razliko med lokacijami
nabiranja glede na potencialni vpliv onesnaženosti? samodejno oblikoval pogovor o
onesnaženosti tal, vode in posledično rastlin, ki jih nabiramo. Veliko jih je izrazilo skrb
zaradi onesnaženja okolja, planeta, zato smo del diplomske naloge namenili tovrstni
tematiki.
3.2 STATISTIČNA ANALIZA
Sledil je analitični del, kjer smo zbrane informacije preučili in predstavili svoje ugotovitve.
Podatke smo obdelali z metodo opisne statistike. Preglednice, stolpične in tortne diagrame
smo oblikovali v programu Microsoft Excel 2010.
Razen računalnika, mobilnega telefona in osnovnih pisarniških pripomočkov, drugih
materialov nismo potrebovali.
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4 REZULTATI
4.1 SPLOŠNO O ZBRANIH PODATKIH
Zbranih je bilo 22 anket, od tega 2 obiska kmetije in 20 telefonskih pogovorov.
4.2 SEZNAM V ANKETAH NAVEDENIH SAMONIKLIH RASTLIN
V preglednici 1 je prikazan seznam divje rastočih oz. samoniklih rastlin, ki smo ga sestavili
s pomočjo anketiranja. Na seznamu so rastline, ki so bile navedene v vsaj dveh anketah,
skupno 25 rastlinskih vrst iz 20 različnih družin. Družine so razvrščene po abecednem
vrstnem redu. Uporabo rastlin navedenih v seznamu, sem podrobneje opisala pri rezultatih
v poglavju 4.2.
Preglednica 1: Seznam samoniklih rastlin, ki jih nabirajo in uporabljajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Družina

Latinsko ime

Slovensko ime

Alliaceae (lukovke)

Allium ursinum

čemaž

Apiaceae (kobulnice)

Carum carvi

navadna kumina

Asteraceae (nebinovke)

Achillea millefolium

navadni rman

10

Asteraceae (nebinovke)

Matricaria recutita

prava kamilica

9

Betulaceae (brezovke)

Betula pendula

navadna breza

5

Boraginaceae (srholistovke) Symphytum officinale
Caprifoliaceae
Sambucus nigra
(kovačnikovke)
Cichoriaceae (radičevke)
Taraxacum officinale

navadni gabez

6

navadni regrat

17

Ericaceae (vresovke)

Vaccinium myrtillus

borovnica

14

Equisetaceae (presličevke)

Equisetum arvense

njivska preslica

4

Fagaceae (bukovke)

Quercus sp.

hrast

4

Gentianaceae (sviščevke)
Hippocastanaceae
(divjekostanjevke)
Hypericaceae (krčničevke)

Centaurium minus

tavžentroža

3

Aesculus hippocastanum

navadni divji kostanj

Hypericum perforatum

šentjanževka

Lamiaceae (ustnatice)

Origanum vulgare

navadna dobra misel

Lamiaceae (ustnatice)

Thymus sp.

materina dušica

14

Pinaceae (borovke)

Picea abies

navadna smreka

12

Pinaceae (borovke)

Pinus sylvestris

rdeči bor

3

Plantaginaceae (trpotčevke) Plantago lanceolata

ozkolistni trpotec

5

Rosaceae (rožnice)

Rosa sp.

šipek

8

Rosaceae (rožnice)

Crataegus laevigata

navadni glog

4

Rosaceae (rožnice)

Rubus sp.

robida

10

Tiliaceae (lipovke)

Tilia sp.

lipa

13

Urticaceae (koprivovke)

Urtica dioica

velika kopriva

15

Violaceae (vijoličevke)

Viola tricolor

divja vijolica

3

črni bezeg

Število oseb, ki rastlino
nabirajo in uporabljajo
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V preglednici 2 je prikazanih 33 rastlinskih vrst iz 19 družin, ki so bile v raziskavi
navedene zgolj s strani ene osebe in jih zato nismo podrobneje opisovali. Navedeni so tudi
deli rastline, ki jih anketiranec nabira in način uporabe. Seznam je razvrščen po abecednem
vrstnem redu latinskih imen družin.
Preglednica 2: Seznam redkeje nabiranih samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019
Družina

Latinsko ime

Slovensko ime

Del rastline

Način uporabe

Aceraceae (javorovke)
Amaranthaceae (ščirovke)
Anacardiaceae (rujevke)
Apiaceae (kobulnice)

poljski javor
bela metlika
navadni ruj
navadna regačica

les
listi
listi, skorja
listi

rezbarjenje
hrana
zdravilo
hrana

Asteraceae (nebinovke)
Asteraceae (nebinovke)

Acer campestre
Chenopodium album
Cotinus coggygria
Aegopodium
podagraria
Arnica montana
Galinsoga parviflora

cvet
listi, cvetovi

zdravilo
hrana

Asteraceae (nebinovke)
Asteraceae (nebinovke)

Helianthus tuberosus
Bellis perennis

gomolj
cvet

hrana
zdravilo

Asteraceae (nebinovke)
Asteraceae (nebinovke)

Tussilago farfara
Solidago virgaurea

cvetovi, listi
zel

zdravilo
zdravilo

Boraginaceae
(srholistovke)
Brassicaceae (križnice)

Pulmonaria officinalis

navadna arnika
drobnocvetni
rogovilček
tupinambur
navadna
marjetica
navadni lapuh
navadna zlata
rozga
navadni pljučnik

cvetovi, listi

zdravilo

listi

hrana

Cannabaceae
(konopljevke)
Caryophyllaceae
(klinčice)
Cornaceae (drenovke)
Corylaceae (leskovke)
Cupressaceae
(cipresovke)
Fabaceae (metuljnice)
Fabaceae (metuljnice)
Fabaceae (metuljnice)

Humulus lupulus

tankolistni
dvoredec
navadni hmelj

vršički

hrana

listi

hrana

Cornus mas
Corylus avellana
Juniperus communis

navadna
zvezdica
rumeni dren
navadna leska
navadni brin

les
plod
plod

izdelava orodja
hrana
hrana,pijača

Anthyllis vulneraria
Trifolium pratense
Robinia pseudoacacia

pravi ranjak
črna detelja
navadna robinija

cvet
cvetovi
cvetovi, les

Lamiaceae (ustnatice)
Lamiaceae (ustnatice)
Pinaceae (borovke)
Rosaceae (rožnice)
Rosaceae (rožnice)
Rosaceae (rožnice)
Rosaceae (rožnice)
Rosaceae (rožnice)
Rosaceae (rožnice)
Rosaceae (rožnice)
Rubiaceae (broščevke)
Scrophulariaceae
(črnobinovke)
Valerianaceae (špajkovke)

Melissa officinalis
Mentha sp.
Abies alba
Malus sylvestris
Alchemilla vulgaris
Prunus avium
Pyrus pyraster
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Sorbus terminalis
Galium aparine
Verbascum sp.

navadna melisa
meta
bela jelka
lesnika
navadna plahtica
divja češnja
hruška drobnica
malinjak
jerebika
brek
plezajoča lakota
avstrijski lučnik

listi
listi
vršički
plod
zel
plod
plod
cvetovi,listi
plod
plod
listi, vršički
cvetovi

zdravilo
zdravilo
zdravilo,
izdelava orodja
zdravilo
zdravilo
pijača
hrana
zdravilo
hrana
pijača
hrana,zdravilo
hrana
pijača
zdravilo
zdravilo

Valeriana officinalis

baldrijan

korenina

zdravilo

Diplotaxis tenuifolia

Stellaria media
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4.3 REZULTATI SPLOŠNIH VPRAŠANJ ANKETE
V raziskavi je sodelovalo 22 oseb, od tega 17 žensk in 5 moških. Spolna sestava
anketirancev, ki nabirajo in uporabljajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v
letu 2019, je razvidna iz slike 1.

5
Ženske
Moški

17

Slika 1: Spolna sestava anketirancev, ki uporabljajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v letu
2019

Anketiranci so bili razvrščeni v tri starostne skupine: do 25 let, od 25 do 50 let in več kot
50 let. V raziskavi je sodelovala 1 oseba iz prve skupine (do 25 let), 16 oseb iz druge
skupine (25 do 50 let) in 5 oseb iz tretje skupine (nad 50 let). Starostna sestava
anketirancev je razvidna iz slike 2.
18
16
Število oseb

14
12
10
8
6
4
2
0
do 25 let

25-50 let
Starost oseb

nad 50 let

Slika 2: Starostna sestava anketirancev, ki uporabljajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v
letu 2019
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Anketirance smo razdelili v statistične regije, glede na kraj bivanja. Zabeležili smo po 1
osebo iz Pomurske, Podravske in Zasavske regije, po 2 osebi iz Obalno-kraške in Posavske
regije, po 3 osebe iz jugovzhodne Slovenije in Savinjske regije, 4 osebe iz Gorenjske in 5
oseb iz Osrednje Slovenije. Število anketirancev iz posamezne regije je razvidno iz slike 3.

Obalno-kraška
Zasavska
Jugovzhodna Slovenija
Posavska
Gorenjska
Podravska
Pomurska
Osrednjeslovenska
Savinjska
0

2

4

6

Število oseb
Slika 3: Sestava anketirancev, ki uporabljajo samonikle rastline, glede na statistične regije, v letu 2019

Število kmetij

Odgovarjali so po izobrazbi najrazličnejši posamezniki, člani kmetijskih gospodinjstev.
Največ je sodelovalo anketirancev iz ekoloških kmetij (9 kmetij) in anketirancev iz kmetij
s konvencionalno pridelavo (8 kmetij). Zabeležili smo tudi 2 kmetiji z intenzivno
pridelavo, 2 kmetiji z biodinamično pridelavo in 1 kmetijo, ki se poslužuje načel
permakulturnega kmetovanja. Število kmetij posameznega tipa pridelave je razvidno iz
slike 4.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Slika 4: Tip pridelave anketiranih kmetij iz različnih območij Slovenije, ki uporabljajo samonikle rastline, v
letu 2019
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Zanimalo nas je ali posamezniki nabirajo rastline na kmetijskih površinah, ki so v zasebni
lasti ali na drugih krajih. Vsi sodelujoči so navedli, da rastline nabirajo na zasebnih
zemljiščih, 4 osebe pa občasno nabirajo tudi v okolici 1 do 5 km od kmetije. Kraj nabiranja
samoniklih rastlin je razviden iz slike 5.
25

Število oseb

20
15
10
5
0
zasebne kmetijske
površine

okolica kmetije 1-5 km

Kraj nabiranja
Slika 5: Kraj nabiranja samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu
2019

Pri vprašanju Kdaj nabirate samonikle rastline? je bilo možnih več odgovorov, ki so
razvidni iz slike 6. Sprva smo nameravali beležiti odgovore za vsako navedeno rastlino,
vendar so anketiranci zaradi količine podvprašanj postajali nestrpni in so odgovorili
splošno za vse rastline, ki jih nabirajo. Pet posameznikov je navedlo, da rastline nabirajo
zgodaj zjutraj. Devet oseb nabira rastline, ko se posuši rosa in 1 oseba v opoldanskem času.
Zvečer rastlin ne nabira nihče, zabeležila pa sem tudi 7 oseb, ki rastline nabirajo kadarkoli,
glede na čas, ki ga imajo na voljo. Čas nabiranja samoniklih rastlin je razviden iz slike 6.

5
7

Zgodaj zjutraj
Ko se posuši rosa
Opoldne
Zvečer

1

Kadarkoli
9

Slika 6: Čas nabiranja samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu
2019
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Zanimalo nas je tudi mnenje in ozaveščenost anketirancev o povezavi med nabiranjem in
uporabo samoniklih rastlin, ter problematiko onesnaženosti rastlin in tal s polutanti, kot so
svinec, kadmij, cink, baker, železo in mangan. Odgovori na vprašanje Ali vas pri nabiranju
samoniklih rastlin skrbi potencialna onesnaženost rastline (tal)? so razvidni iz slike 7.
Anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili z ne (17 oseb), so tudi navedli, da samonikle
rastline nabirajo zgolj na lastnih kmetijskih površinah in so zato prepričani o varnosti
uporabe nabranih rastlin. Pet oseb je izrazilo splošno skrb za večanje onesnaženosti okolja
in posledično za potencialno onesnaženost rastlin, ne glede na kraj nabiranja.

5

Ne

Da

17

Slika 7: Izražena skrb za onesnaženost rastlin (tal) pri nabiranju samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo
anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

Odgovori na vprašanje Ali pri rastlinah, ki jih nabirate delate razliko med lokacijami
nabiranja glede na potencialni vpliv onesnaženosti? so razvidni iz slike 8. Anketiranci, ki
so navedli odgovor da (21 oseb), raje nabirajo rastline na svojih kmetijskih zemljiščih,
zaradi prepričanosti o manjši možnosti onesnaženosti nabranih rastlin. Ena oseba, ki je
odgovorila z ne, je pojasnila, da izbira lokacije nabiranja ni povezana s potencialno
onesnaženostjo, temveč z majhno oddaljenostjo od doma.
1

Ne

Da

21

Slika 8: Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v letu 2019, na
vprašanje Ali pri rastlinah, ki jih nabirate delate razliko med lokacijami nabiranja glede na potencialni vpliv
onesnaženosti?
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Anketirancem smo zastavili tudi vprašanje Ali intenzivnost in tip kmetijstva na lokaciji
nabiranja ali vpliv nekmetijskih virov onesnaženja (bližina prometne ceste, industrije s
težkimi kovinami,...) vpliva na izbiro? Gospa, ki je sodelovala je povedala, da ji proces
vstopanja v ekološko pridelavo omejuje cesta, ki vodi mimo posestva. Odgovor ne je
navedlo 6 oseb, odgovor da pa 16 oseb.

6
Ne
Da

16

Slika 9: Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v letu 2019, na
vprašanje Ali intenzivnost in tip kmetijstva na lokaciji nabiranja ali vpliv nekmetijskih virov onesnaženja?

Odgovori na vprašanje Kako ste se naučili prepoznati rastlino? so razvidni iz slike 10.
Možno je bilo izbrati več odgovorov. Največ oseb se je rastline naučilo prepoznavati s
pomočjo tiskanih ali internetnih virov.
Na delavnici ali tečaju z vodjem, ki ni
imel formalne botanične izobrazbe
Na delavnici ali tečaju s strokovnjakom
botanikom
Vrstnik, ki nima formalne izobrazbe na
področju botanike
Znanec ali prijatelj
Drug sorodnik
Stari starši
Starši
S pomočjo tiskanega ali internetnega
vira
0
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6

8

10 12 14 16 18
Število oseb

Slika 10: Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v letu 2019,
na vprašanje Kako ste se naučili prepoznati rastlino?
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Na vprašanje Kje ste dobili informacije o uporabnosti in načinih uporabe rastline? so
anketiranci navedli odgovore, ki so razvidni iz slike 11. Možnih je bilo več odgovorov.
Največ informacij so sodelujoči pridobili preko ustnega izročila.
Televizija
Tečaji in delavnice
Internetne strani
Revije in časopisi
Poljudni tiskani nerecenzirani priročniki
Strokovne in znanstvene knjige in članki
Ustni vir
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12

14

16

Število oseb
Slika 11: Viri informacij o uporabnosti in načinih uporabe samoniklih rastlin, ki jih uporabljajo anketiranci, iz
različnih območij Slovenije v letu 2019

Zabeležili smo nekaj virov, ki so jih anketiranci navedli kot pogosto uporabljene za iskanje
učinkov in načinov uporabe samoniklih rastlin, na primer Zdravilne rastline na Slovenskem
(Galle Toplak, 2000), Divja hrana (Cortese, 2005), Slovenske zdravilne rastline (Bohinc,
1985), Domača lekarna Priročnik za nabiranje zdravilnih zelišč (Ašič, 2007) in Praktično
vrtnarjenje. Biološko-dinamična metoda v vrtnarski praksi (Thun, 2010).
Razporeditev odgovorov na vprašanje Ali vas pri nabiranju samoniklih rastlin skrbi
njihova potencialna strupenost ali zamenjava s strupeno rastlino? je razvidna iz slike 12.
Ne,ker sem prepričan(a),da rastline,
ki jih nabiram ne vsebujejo
strupenih snovi,pač pa samo…
Ne,ker sem prepričan(a),da rastline
poznam tako dobro,da do
zamenjave ne bo prišlo
Da,vendar nabiram tudi nove
rastline,saj se pred nabiranjem
izčrpno podučim o rastlini

1

3

5

Da,zato nabiram samo preizkušene
rastline

13
0

5

10

15

Število oseb
Slika 12: Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v letu 2019,
na vprašanje Ali vas pri nabiranju samoniklih rastlin skrbi njihova potencialna strupenost ali zamenjava s
strupeno rastlino?
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Zanimalo nas je s kom anketiranci delijo nabrane rastline in pripravke iz njih. Jih
uporabljajo samo člani družine in najbližji prijatelji ali morda tudi drugi gostje in
obiskovalci kmetije. Zanimalo nas je, če nabrane samonikle rastline in pripravke iz njih
tudi prodajajo ali jih koristijo zgolj v zasebne namene. Odgovori anketirancev so razvidni
iz slike 13.
12

Število oseb

10
8
6
4
2
0
Člani družine in
najbližji prijatelji

Drugi gostje in
obiskovalci na
kmetiji

Izdelke tudi
prodajate

Slika 13: Odgovori anketirancev, ki nabirajo samonikle rastline, iz različnih območij Slovenije v letu 2019,
na vprašanje Ali vaše izdelke, ki vključujejo samonikle rastline uporabljajo člani družine/drugi gostje/jih
prodajate?

Odgovor, da nabrane rastline uporabljajo sami in člani njihove družine, ter najbližji
prijatelji je izbralo 11 anketirancev (50 %). Osem anketirancev (36,4 %) je izbralo drugi
odgovor, in sicer, da rastline uporabljajo tudi drugi gostje in obiskovalci kmetije, 3 osebe
(13,6 %) pa so navedle, da izdelke iz nabranih samoniklih rastlin tudi prodajajo. Na
ekološki kmetiji Potočnik-Poprask v Šmartnem ob Paki prodajajo bezgov sirup, sirup
smrekovih vršičkov in materine dušice, ter čemažev in regratov namaz (pesto). Kmetija
Urbas iz Spodnjega slemena je navedla prodajo kostanja, lesa za kurjavo (vrste dreves niso
navedli), ter bezgovega, regratovega in lipovega čaja. S prodajo nabranih samoniklih
rastlin se ukvarjajo tudi na izletniški kmetiji Bukovc-Bukovnik. Prodajajo različne čaje in
čajne mešanice, vendar bolj natančnih podatkov nisem uspela pridobiti.
4.4 NAJPOGOSTEJE ZASTOPANI TAKSONI GLEDE NA VIR INFORMACIJ
Predstavili bomo odgovore o uporabi 25 taksonov, omenjenih v vsaj dveh anketnih
vprašalnikih. Razvrščeni so po abecednem redu slovenskih imen.
4.4.1 Borovnica (Vaccinium myrtillus)
V literaturi smo zasledili več informacij o uporabi posušenih plodov v zdravilnih
pripravkih, vendar nihče od 22 anketirancev, ki uporabljajo samonikle rastline, iz različnih
območij Slovenije v letu 2019, ni navedel takšnega načina uporabe.Navedli so uporabo
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sočnih plodov, ki jih pojedo sveže (9), zamrznejo (2), skuhajo marmelado ali sok (3) in
namočijo v žganje (2), dve osebi pa sta omenili tudi uporabo posušenih listov v čajnih
mešanicah, za zniževanje krvnega sladkorja in lajšanje blažjih vnetij sečil. Skupno je
uporabo borovnice navedlo 14 oseb (63,6 %), število vseh navedb pa je bilo 18. Načine
uporabe svežih plodov borovnice med anketiranci prikazuje slika 14.

Namočijo v žganje
Skuhajo marmelado, sok
Zamrznejo
Pojedo sveže
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Število oseb
Slika 14: Načini uporabe sočnih plodov borovnice, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij Slovenije,
v letu 2019

4.4.2 Čemaž (Allium ursinum)
Rezultati so pokazali, da pri nas ljudje čemaž uživajo predvsem v prehrani, pripravljen v
različnih jedeh ali kot nadomestek česna, znan pa je tudi po svojih zdravilnih lastnostih, saj
znižuje holesterol in krvni tlak, kar sta omenila dva anketiranca. Za spomladanske
očiščevalne kure se nabira sveže liste, za poletne pa čebulice iz katerih se iztisne sok. V
raziskavi je bilo 15 navedb uporabe čemaževih listov v prehrani, kot juha, špinača ali
pesto, 2 navedbi uporabe cvetov in 2 navedbi vlaganja čemaževih čebulic v kis, skupaj 19
navedb. Vsaj enkrat, ga je navedlo 15 anketirancev (68,2 %). Načine uporabe rastlinskih
delov čemaža med anketiranci prikazuje preglednica 3.
Preglednica 3: Načini uporabe rastlinskih delov čemaža, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Listi

solate,juhe,pesto

15

Cvetovi

pesto

2

Čebulice

vložene v kis

2

Skupaj navedb
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4.4.3 Črni bezeg (Sambucus nigra)
Rastlinske dele bezga nabira in uporablja 20 oseb (90,9 %). Skupno število navedb v
anketah je 33. Uporablja se v večji meri posušene cvetove za čaj (13 navedb) in sveže za
sirup (6 navedb), trije anketiranci so navedli tudi cvretje cvetov, dokumentirali pa smo tudi
9 navedb uporabe plodov in vršičkov. Zanimiva se nam je zdela uporaba listov kot zastirka
na vrtu, saj naj bi po navedbah anketirancev odganjala polže. Raznolikost uporabe
rastlinskih delov črnega bezga med anketiranci, je prikazana v preglednici 4.
Preglednica 4: Načini uporabe rastlinskih delov črnega bezga, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Del rastline
Cvetovi
Cvetovi
Cvetovi
Listi
Plod
Plod
Vršički
Skupaj navedb

Način uporabe
posušeni za čaj
sirup
ocvrti v olju
zastirka na vrtu
posušeni za čaj
marmelada
posušeni za čaj

Število navedb
13
6
3
2
7
1
1
33

4.4.4 Divja vijolica (Viola tricolor)
Trije anketiranci (13,6 %) so navedli uporabo posušenih cvetov divje vijolice, za pripravo
čaja in čajnih mešanic, bolj zaradi okusa kot zdravilnih lastnosti. V ljudskem zdravilstvu se
nadzemni deli rastline lahko uporabljajo v obliki poparkov, prevretkov in obkladkov pri
kožnih obolenjih (vnetja, razjede, izpuščaji). Za lajšanje kašlja in podporo imunskemu
sistemu se priporoča uporaba sirupa in čaja (prevretek). Zasledila sem tudi uporabo
tinkture za pomoč pri motnjah delovanja pljuč, prebavil in sečil (Ody, 1994).
4.4.5 Hrast (Quercus sp.)
Uporabo posušene skorje v kopelih za dermatološke težave sta navedla dva anketiranca in
tudi uporabo čaja iz skorje, za lajšanje prebavnih težav pri živini, sta navedla dva
anketiranca. Zabeležila sem eno navedbo uporabe skorje za kompostni pripravek po metodi
Marije Thun. Uporabo hrasta so navedli štirje anketiranci (18,2 %), skupno število navedb
je bilo 5. Načini uporabe hrastove skorje med anketiranci so razvidni iz preglednice 5.
Preglednica 5: Načini uporabe hrastove skorje, ki jo nabirajo anketiranci iz različnih območij Slovenije, v
letu 2019
Način uporabe

Število navedb

Posušena za kopeli

2

Kompostni pripravek

1

Zdravilni pripravek za živino

2

Skupaj navedb

5
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4.4.6 Lipa (Tilia sp.)

Cvetovi Cvetovi Les Cvetovi

Trinajst anketirancev (59,1 %) je navedlo uporabo lipe, zabeležili pa smo skupaj 15
navedb. Zabeležili smo 11 navedb uporabe cvetov za pripravo čaja pri zdravljenju prehlada
in vročinskih obolenj in 2 navedbi priprave sirupa proti kašlju. V enem pogovoru sem
izvedela tudi, da cvetove uporabljajo za polnenje vzglavnikov za miren in boljši spanec. V
umetnostni obrti je uporaben tudi les lipe, kar je navedel en anketiranec. Vse navedene
uporabnosti rastline sem našla tudi v izbranih virih. V anketah navedeni načini uporabe
cvetov in lesa lipe so prikazani na sliki 15.

V vzglavniku za boljši spanec
Rezljanje lesa,ustvarjanje
Sirup
Čaj proti prehladu, vročini
0

5

10

15

Število navedb
Slika 15: Uporaba cvetov in lesa lipe, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

4.4.7 Materina dušica (Thymus sp.)
Pri nas je materina dušica priljubljena rastlina, navedlo jo je 14 anketirancev (63,6 %).
Zabeležili smo 10 navedb uporabe zeli skupaj s cvetovi v čajih za pomirjanje in krepitev
imunskega sistema, ter 1 navedbo priprave likerja. Zgolj zaradi okusa in ne v namene
zdravljenja rastlino uporabljajo 3 anketiranci. Dve osebi sta navedli uporabo materine
dušice zaradi vsebnosti eteričnih olj, za pripravo tinkture in izlužnine v olju (macerata).
Tinkturo si oseba pripravi za lajšanje izkašljevanja pri prehladu, izlužnina pa služi kot
antiseptično masažno olje. Skupno število navedb načinov uporabe zeli materine dušice je
bilo 16 in je razvidno iz preglednice 6.
Preglednica 6: Načini uporabe zeli materine dušice, ki jo nabirajo anketiranci iz različnih območij Slovenije,
v letu 2019
Način uporabe
Čaj zaradi okusa
Čaj za krepitev imunskega sistema, pomiritev
Tinktura proti prehladu
Izlužnina v olju
Liker
Skupno navedb

Število navedb
3
10
1
1
1
16
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4.4.8 Navadna breza (Betula pendula)
V raziskavi sta dve osebi navedli uporabo čaja iz posušenih brezinih listov pri vnetjih
mehurja in obolenjih ledvic. Pitje soka iz drevesnega lubja za prečiščevanje telesa, so
navedle tri osebe. Skupaj je uporabo breze navedlo 5 oseb (22,7 %). Načine uporabe
rastlinskih delov breze med anketiranci, prikazuje preglednica 7.
Preglednica 7: Načini uporabe rastlinskih delov navadne breze, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Listi

posušeni za čaj

2

Skorja

brezov sok

3

Skupaj navedb

5

4.4.9 Navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum)
Ena oseba v raziskavi je navedla uporabo poparka iz posušenih cvetov, ki naj bi učinkoval
proti kašlju in prehladu, omenila pa je tudi uporabo cvetov, ki jih nabere in uživa sveže kot
posladek. Uporabo lesa divjega kostanja sta navedla dva anketiranca, in sicer za izdelavo
ročajev za vrtno orodje, ter za izdelavo glasbila (rainstick). Skupno so nabiranje in uporabo
rastline navedle 3 osebe (13,6 %). Zabeležili smo 2 navedbi uporabe cvetov in 3 navedbe
uporabe lesa navadnega divjega kostanja, skupaj 5 navedb, ki so razvidne iz preglednice 8.
Preglednica 8: Načini uporabe rastlinskih delov divjega kostanja, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Cvetovi

čaj proti kašlju

1

Cvetovi

sveži kot posladek

1

Les

izdelava glasbila

1

Les

izdelava ročajev za orodje

2

Skupaj navedb

5

4.4.10 Navadna dobra misel (Origanum vulgare)
Trije anketiranci (13,6 %) so navedli uporabo zeli dobre misli, ki jo nabirajo pred
cvetenjem ali v času cvetenja, posušeno za čaj proti kašlju in kot začimbo v hrani. Pri
pogovoru smo zasledili izraz divji origano, ki je bil relativno velikokrat uporabljen, vendar
so vsi poznali njeno pravo botanično ime.
4.4.11 Navadni gabez (Symphytum officinale)
Anketa je pokazala, da anketiranci uporabljajo korenino v zdravilnih pripravkih in celoten
nadzemni del kot gnojilo za rastline na vrtu. Zabeležili smo 6 oseb (27,3 %), ki so navedle
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nabiranje in uporabo gabeza. Štiri osebe si pripravijo mazilo iz gabezove korenine, ki ga
uporabljajo za nego vnetih in bolečih sklepov pri ljudeh, ena med njimi je omenila tudi
uporabo mazila na domačih živalih. Dva anketiranca sta navedla uporabo gabezovega
gnojila za krepitev rastlin na vrtu, ker naj bi vseboval veliko kalija. Gnojilo anketiranec
pripravi iz celotnega nadzemnega dela rastline. Ena anketirana oseba je uporabljala ljudsko
ime črni koren. Načine uporabe rastlinskih delov navadnega gabeza med anketiranci,
prikazuje preglednica 9.
Preglednica 9: Načini uporabe rastlinskih delov gabeza, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Korenina

mazilo za sklepe

4

Nadzemni deli

gnojilo na vrtu

2

Skupaj navedb

6

4.4.12 Navadni glog (Crataegus laevigata)
Zabeležila sem 2 uporabi cvetov za čaj, 1 uporabo listov za čaj in 2 uporabi plodov za
pripravo marmelade, skupaj 5 navedb. Čaj anketiranci uživajo zaradi prijetnega okusa in
navadno v mešanicah z drugimi zelišči. Uporabo različnih rastlinskih delov navadnega
gloga so navedle 4 osebe (18,2 %) in je razvidna iz preglednice 10.
Preglednica 10: Načini uporabe rastlinskih delov navadnega gloga, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Cvetovi

posušeni za čaj

2

Listi

posušeni za čaj

1

Plodovi

marmelada

2

Skupaj navedb

5

4.4.13 Navadna kumina (Carum carvi)
Štiri osebe (18,2 %) so navedle uporabo semen kumine, ki jih naberejo preden so
popolnoma zrela, saj imajo takrat največjo koncentracijo eteričnega olja. Dva anketiranca
seme uporabljata za pripravo zdravilnega poparka pri želodčnih težavah in krčih, saj po
navedbah spodbuja delovanje želodca in žolčnega mehurja. Dva anketiranca nabirata in
uporabljata seme kot začimbo v hrani. Načini uporabe divje kumine med anketranci, so
prikazani v preglednici 11.
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Preglednica 11: Načini uporabe semen navadne kumine, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Način uporabe

Število navedb

Čaj proti želodčnim težavam

2

Začimba

2

Skupaj navedb

4

4.4.14 Navadna smreka (Picea abies)
Najbolj razširjena med anketiranci je uporaba mladih poganjkov za pripravo sirupa pri
gripoznih in drugih obolenjih dihal, navedlo jo je 11 oseb. En omenjen način uporabe je bil
tudi v čajni mešanici proti kašlju in prehladu. Tri osebe so omenile pripravo smrekovega
mazila za hitrejše celjenje ran in odrgnin, ena oseba smrekove vršičke namoči v domače
žganje, ena anketiranka pa je povedala, da s hčerko iz vejic sami izdelata božične venčke
za družino in prijatelje. Različni navedeni načini uporabe mladih poganjkov smreke so
razvidni iz preglednice 12. Nabiranje in uporabo rastlinskih delov navadne smreke je
navedlo skupno 12 oseb (54,5 %), zabeležila pa sem skupaj 18 navedb.
Preglednica 12: Načini uporabe rastlinskih delov navadne smreke, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Mladi poganjki(vršički)

sirup

11

Mladi poganjki(vršički)

posušeno za čaj

1

Mladi poganjki(vršički)

namočeno v žganje

2

Veje

izdelovanje venčkov

1

Smola

izdelava mazila

3

Skupaj navedb

Število navedb

18

4.4.15 Navadni regrat (Taraxacum officinale)
Anketna raziskava je pokazala, da je regrat v Sloveniji dobro prepoznavna rastlina, njeno
uporabo je navedlo 17 anketirancev (77,3 %). Navedenih je bilo 43 načinov uporabe
različnih rastlinskih delov. Zabeležila sem uporabo listov, cvetov in korenine. Zabeležili
smo 9 navedb uporabe posušenih cvetov za pripravo čaja, 6 navedb priprave sirupa iz
cvetov in 4 navedbe priprave regratovega medu. Najpogosteje se uporabljajo regratovi listi
za pripravo solate, kar je navedlo vseh 17 oseb. Ena oseba je omenila tudi uporabo sveže in
očiščene korenine v juhah, ki jo nabere spomladi pred cvetenjem. Navedene so bile tudi 4
uporabe posušene korenine za čaj. Regratove nadzemne dele se lahko uporablja tudi kot
škropivo za krepitev vrtnih rastlin, kar je navedla ena oseba, vendar v pregledanih virih
nisem našla podatkov o tovrstni uporabi. Anketiranci, ki regrat uporabljajo v prehrani
(čajne mešanice, poparki, pesto, solata, juha) so kot namen priprave navedli okus,
zdravilnih učinkov niso navajali. Različni načini uporabe navadnega regrata med
anketiranci, so razvidni iz preglednice 13.
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Preglednica 13: Načini uporabe rastlinskih delov navadnega regrata, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Cvetovi

posušeni za čaj

9

Cvetovi

sirup

6

Cvetovi

med

4

Korenina

posušena za čaj

4

Korenina

juha

1

Listi

solata

17

Listi

pesto

1

Nadzemni deli

škropivo

1

Skupaj navedb

43

4.4.16 Navadni rman (Achillea millefolium)
V raziskavi smo zasledili raznoliko uporabo cvetov navadnega rmana, ki je razvidna iz
slike 16. Uporabo posušenih cvetov za pripravo poparkov pri želodčnih težavah je navedlo
5 oseb in prav tako je 5 oseb navedlo uporabo čaja za krepitev ženskih rodil. Zabeležene so
bile tudi 3 navedbe pitja čaja zgolj zaradi okusa. Nekateri anketiranci rastlino uporabljajo
tudi v kozmetičnih pripravkih, in sicer 3 osebe za pripravo izlužnine v olju (macerat) in 1
oseba za izdelavo rmanovega mazila. Ena oseba je navedla pripravo žganih pijač, kamor
vključi tudi cvetove rmana. Uporabo cvetov navadnega rmana je navedlo 10 anketirancev
(45,4 %), skupno število vseh navedb pa je 18.

Mazilo
Izlužnina v olju
Čaj zaradi okusa
Žgane pijače
Čaj za krepitev ženskih rodil
Čaj proti želodčnim težavam
0

1

2
3
4
Število navedb

5

6

Slika 16: Načini uporabe cvetov rmana, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij Slovenije, v letu 2019

4.4.17 Navadni šipek (Rosa canina)
Uporabo posušenih plodov za pripravo poparkov pri vročinskih obolenjih in tudi zaradi
okusa je navedlo 8 anketirancev (36,4 %). Dva od osmih sta navedla tudi pripravo šipkove
marmelade, ki jo pripravita vsako leto.
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4.4.18 Navadna tavžentroža (Centaurium minus)
Uporabo posušenih nadzemnih delov rastline v čajih proti želodčnim težavam so navedli 3
anketiranci (13,6 %). Nabirajo celotni nadzemni del pred cvetenjem in v času cvetenja.
4.4.19 Njivska preslica (Equisetum arvense)
Dva anketiranca sta navedla, da v juniju in juliju nabirata zelene poganjke, ki jih
uporabljata za pripravo čaja pri vnetjih mehurja in menstrualnih bolečinah, dva anketiranca
pa sta navedla uporabo rastline za pripravo škropiva proti plesni na vrtnih rastlinah. Skupaj
so bile zabeležene 4 navedbe (18,2 %) uporabe njivske preslice, ki so razvidne iz
preglednice 14.
Preglednica 14: Načini uporabe rastlinskih delov njivske preslice, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih
območij Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Mladi poganjki

čaj

2

Cel nadzemni del

škropivo

2

Skupaj navedb

4

4.4.20 Ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata)
V času cvetenja rastline, nabira liste 5 anketirancev (22,7 %) za pripravo sirupa proti kašlju
(2 omembi) in kot poparek za lajšanje kašlja (3 omembe). Načini uporabe listov
ozkolistnega trpotca med anketiranci, so razvidni iz preglednice 15.
Preglednica 15: Načini uporabe listov ozkolistnega trpotca, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Listi

sirup

2

Listi

čaj (poparek)

3

Skupaj navedb

Število navedb

5

4.4.21 Prava kamilica (Matricaria recutita)
Zabeležila sem uporabo posušenih cvetov za čaj (poparek) pri 9 izprašanih (40,9 %).
Drugih načinov uporabe nisem zasledila. Pet oseb je navedlo pripravo čaja za zdravljenje
prebavil, 3 osebe ga uporabljajo zgolj zaradi okusa in običajno v čajnih mešanicah, 1
anketiranec pa je navedel izpiranje vnetih oči z ohlajenim čajem. Uporaba cvetov prave
kamilice med anketiranci, je razvidna iz preglednice 16.
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Preglednica 16: Načini uporabe cvetov prave kamilice, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Način uporabe

Število navedb

Čaj za zdravljenje prebavil in črevesja

5

Čaj zaradi okusa

3

Ohlajeni čaj za spiranje vnetih oči

1

Skupaj navedb

9

4.4.22 Rdeči bor (Pinus sylvestris)
Uporaba mladih poganjkov bora za pripravo sirupa je bila navedena v 3 anketah (13,6 %).
Drugih načinov uporabe nisem zasledila. Opazili smo, da je med anketiranci relativno bolj
razširjena uporaba izraza vršički, kot mladi poganjki, kar prav tako velja za izraz smrekovi
vršički.
4.4.23 Robida (Rubus fruticotus)
Nabiranje in uporabo negojene robide je navedlo 10 oseb (45,4 %). Vsak izmed njih
plodove uživa sveže zaradi dobrega okusa, 2 anketiranca sta navedla tudi pripravo
marmelade. Tri osebe so navedle uporabo posušenih plodov in mladih listov za čaj, ki
učinkuje proti driski in pri gripoznih obolenjih. Načini uporabe robide med anketiranci, so
razvidni iz preglednice 17.
Preglednica 17: Načini uporabe rastlinskih delov robide, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Plod

pojedo sveže

10

Plod

marmelada

2

Plod

posušeni za čaj

3

Mladi listi

posušeni za čaj

3

Skupaj navedb

Število navedb

18

4.4.24 Šentjanževka (Hypericum perforatum)
Uporabo cvetov v čaju za dvigovanje razpoloženja in kot antidepresiv je navedel 1
anketiranec. Posušene cvetove v čajnih mešanicah zaradi okusa uporablja 7 anketirancev.
Cvetovi šentjanževke so uporabljeni tudi v kozmetične namene, za pripravo izlužnine v
olju za blažitev opeklin, kar je navedlo 7 anketirancev, 3 pa so navedli pripravo mazila za
negovanje kože po sončenju. Skupaj je uporabo šentjanževke navedlo 12 anketirancev
(54,5 %), zabeležila sem 18 navedb načinov uporabe. Načine uporabe cvetov šentjanževke
med anketiranci, prikazuje preglednica 18.
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Preglednica 18: Načini uporabe cvetov šentjanževke, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Način uporabe

Število navedb

Čaj proti depresiji

1

Čaj zaradi okusa

7

Izlužnina v olju

7

Mazilo

3

Skupaj navedb

18

4.4.25 Velika kopriva (Urtica dioica)
Ugotovila sem, da je kopriva v Sloveniji pogosto uporabljena rastlina. Navedlo jo je 15
(68,2 %) anketirancev, skupno pa sem zabeležila 33 navedb uporabe rastlinskih delov
koprive, od katerih se jih je največ navezovalo na uporabo listov (93,3 %). Anketiranci so
navedli uporabo listov v obliki zdravilnega čaja oz. poparka, za nižanje krvnega sladkorja
in lajšanje driske, ter uporabo listov v prehrani (juhe, omaka, stisnjen sok). Barvilo iz listov
uporabijo za kruh, testenine in pirhe, 1 oseba pa je omenila tudi pripravo koprivnega sirupa
iz mladih listov. Navedena je bila tudi uporaba semen kot dodatek solatam. Devet
anketirancev namoči sveže liste v vodo, za pripravo koprivnega škropiva proti plesni in
gnojila za rastline. Načini uporabe rastlinskih delov koprive med anketiranci, so razvidni iz
preglednice 19.
Preglednica 19: Načini uporabe rastlinskih delov koprive, ki jih nabirajo anketiranci iz različnih območij
Slovenije, v letu 2019
Del rastline

Način uporabe

Število navedb

Listi

posušeni za čaj

11

Listi

kuhanje, pečenje (juhe, omake,..)

8

Listi

barvilo za kruh, testenine, pirhe

3

Listi

sirup

1

Listi

škropivo, gnojilo

9

Semena

dodatek solatam

1

Skupno navedb
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Med raziskovanjem in pisanjem diplomskega dela smo izvedeli veliko zanimivih
informacij o uporabi in koristnih lastnostih nabiranih samoniklih rastlin. Iskanje
prostovoljcev, ki bi sodelovali v raziskovalni nalogi, telefonski intervjuji in zbiranje
podatkov je trajalo relativno veliko časa, vendar mi je uspelo natančno izprašati 22 oseb iz
devetih statističnih regij. Podatki diplomske naloge kažejo, da med nabiralci samoniklih
rastlin prevladujejo ženske, kar so ugotovili tudi v drugih raziskavah (Lumpert in Kreft,
2017; Sansanelli in Tassoni, 2014; Luczaj in sod., 2013; Redzić, 2010;). Sodelovalo je 17
žensk in 5 moških. Sodelujoči so bili iz različnih starostnih skupin, in sicer 1 oseba iz prve
skupine (do 25 let), 16 oseb iz druge skupine (od 25 do 50 let) in 5 oseb iz tretje skupine
(nad 50 let). Največ sodelujočih kmetij je imelo ekološko pridelavo (9 kmetij) in
konvencionalno pridelavo (8 kmetij), zabeležila pa sem tudi 2 kmetiji z intenzivno
pridelavo, 2 kmetiji z biodinamično pridelavo in 1 kmetijo s kmetovanjem po načelih
permakulture.
Zabeležili smo 25 rastlinskih vrst, katerih uporaba je bila navedena v vsaj dveh pogovorih,
ter 33 rastlin, ki so bile navedene samo enkrat in jih med rezultati in v pregledu objav
nisem podrobneje opisovala. Skupno smo zabeležili 58 rastlinskih vrst iz 33 različnih
botaničnih družin. Najpogosteje omenjeni družini sta bili Rosaceae (rožnice), kamor spada
10 nabiranih rastlin in Asteraceae (nebinovke), kamor uvrščamo 8 nabiranih rastlin.
Večkrat zabeleženi sta bili tudi družini Fabaceae (bukovke) in Lamiaceae (ustnatice), iz
vsake po 4 rastline. V družino Pinaceae (borovke) spadajo 3 nabirane rastline, 2 rastlini v
družino Apiaceae (kobulnice), ter 2 rastlini med Borraginaceae (srholistovke). Skupno
število družin, v katere spada zgolj ena nabirana rastlina je 26.
Ena naših, v uvodu zastavljenih hipotez je bila, da se pogostnost uporabe samoniklih
rastlin razlikuje glede na rastlinsko vrsto, kar je vsekakor držalo. Določene rastlinske vrste
je navedla več kot polovica anketirancev, nekatere rastline pa so bile navedene samo
enkrat. Črni bezeg (Sambucus nigra) nabira in uporablja največ anketirancev (20),
najpogosteje omenjene rastline v raziskavi pa so bile tudi navadni regrat (Taraxacum
officinale), velika kopriva (Urtica dioica), čemaž (Allium ursinum), borovnica (Vaccinium
myrtillus), materina dušica (Thymus sp.), lipa (Tilia sp.), šentjanževka (Hypericum
perforatum), navadna smreka (Picea abies), robida (Rubus sp.) in navadni rman (Achillea
millefolium). V raziskavi iz leta 2013 in 2014, na Krasu in Gorjancih (Lumpert in Kreft,
2017), se je črni bezeg (Sambucus nigra) izkazal za najbolj nabirano rastlino, kot tudi v
moji nalogi. Od 25 oseb, ga le dva sodelujoča nista navedla in tudi v moji raziskavi ga
nista omenila le dva anketiranca. Čemaž (Allium ursinum), lipa (Tilia plathyphyllos),
navadni rman (Achillea millefiolium), kopriva (Urtica dioica), šentjanževka (Hypericum
perforatum), poljska materina dušica (Thymus serpyllum) in borovnica (Vaccinium
myrtillus) so bile tudi med najpogosteje nabiranimi rastlinami na Krasu in Gorjancih.
Skupno so zabeležili 94 rastlinskih vrst in izprašali 50 ljudi.
Zabeležili smo širok spekter nabiranih rastlinskih delov, ki jih anketiranci uporabljajo za 7
različnih namenov. Najpogostejša uporaba rastlin se je nanašala na izdelavo zdravilnih
pripravkov za ljudi, kot so čaji (poparki) in kopeli, za lajšanje različnih obolenj. Za
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uporabo v zdravilne namene sem zabeležila 37 rastlin, 2 od teh se uporabljata tudi pri
zdravstvenih težavah živine. V prehrani anketiranci uporabljajo 25 rastlin, in sicer uživajo
sveže ali posušene kot začimbe, jih vlagajo v kis ali olje (pesto), pripravijo med,
zamrznejo, ter na različne načine toplotno obdelajo, za pripravo juh, omak, marmelad in
ocvrtih jedi. Kot posamično kategorijo smo upoštevali tudi uporabo rastlin za pripravo
različnih pijač, za katere se uporablja 16 rastlin. Zabeležili smo pripravo sokov, sirupov,
likerjev, alkoholnih pijač in čajev, ki jih anketiranci uživajo zaradi prijetnega okusa in ne v
zdravilne namene. Sedem nabiranih rastlin anketiranci koristijo tudi na svojih vrtovih, kjer
jih uporabljajo kot zastirko, gnojila, škropiva, v kompostnih pripravkih in za izdelavo
ogrodij za oporo rastlinam. V kozmetične namene, za izdelavo izlužnin v olju, tinktur in
mazil je bilo navedenih 5 rastlinskih vrst. Raznolikost uporabe sega tudi na področje
umetnosti in ročnih del. Les 3 rastlin se uporablja za izdelavo ročajev za orodja, zabeležili
smo tudi 4 rastline, ki jih anketiranci uporabljajo za rezbarjenje, izdelavo venčkov,
barvanje pirhov in kot polnilo pri šivanju vzglavnikov za izboljšanje spanca.
Navedenih je bilo 20 rastlin, pri katerih anketiranci nabirajo cvetove in prav tako 20 rastlin,
pri katerih nabirajo liste. Plodove nabirajo pri 12 rastlinah in vršičke pri 6 rastlinah.
Uporabljajo tudi podzemne dele, in sicer mlado čebulico čemaža, gomolj tupinamburja in
korenino pri 3 rastlinah. Celotni nadzemni del nabirajo pri 8 rastlinah, seme pri 2 in skorjo
pri 3 rastlinah, uporaba lesa pa je bila navedena pri 6 rastlinah. Največ sodelujočih rastline
nabira dopoldne, ko se posuši rosa (9 oseb), nekateri jih nabirajo kadarkoli v dnevu (7
oseb), nekaj posameznikov rastline nabira zgodaj zjutraj (5 oseb) in 1 oseba v
opoldanskem času. Zvečer rastlin ne nabira nihče.
Vsi anketiranci v naših intervjujih so navedli, da nabirajo samo na lastnih kmetijskih
zemljiščih, ker so dovolj velika in ne potrebujejo obiskovati oddaljenih lokacij, da bi
nabrali željene rastline. Štiri sodelujoče osebe občasno nabirajo tudi v okolici 1 do 5 km od
kmetije. Prepričanost o čistosti in kakovosti lastne zemlje je tudi povezana z izbiro lokacije
nabiranja, saj mnogi menijo, da na svojih zemljiščih lahko naberejo rastline, ki niso
onesnažene s polutanti. Z analizo odgovorov sem potrdila hipotezo ˝Anketiranci pri
nabiranju rastlin upoštevajo možnost onesnaženja rastline s strupenimi polutanti in za
nabiranje izberejo manj rizične lokacije.˝ Podobne rezultate glede lokacije nabiranja so
dobili v Avstriji, v pokrajini vzhodno od Gradca, kjer je 67,6 % vprašanih navedlo, da
samonikle rastline nabirajo na lastnih kmetijskih zemljiščih, v oddaljenosti 200 m od
kmetije, 28,9 % jih nabira v oddaljenosti od 200 m do 5 km, 3,4 % vprašanih pa rastline
nabira dlje kot 5 km od kmetije (Schunko in Vogl, 2010). Razlogi za izbiro lokacije
nabiranja v dotični raziskavi niso navedeni. Regrat (Taraxacum officinale), velika kopriva
(Urtica dioica), borovnice (Vaccinium myrtillus) in robide (Rubus fruticotus) so bile, kot
tudi v mojih rezultatih, med najpogosteje nabiranimi. Sodelovalo je 15 ljudi, zabeležili pa
so 39 rastlin.
S primerjanjem rezultatov te diplomske naloge z raziskavo izvedeno na območju Hrvaške
smo ugotovili, da se rastline, ki so bile zabeležene v okolici Vranskega jezera (Luczaj in
sod., 2013), razlikujejo od rastlin nabiranih na območju Slovenije. V raziskavi so
dokumentirali 57 rastlinskih vrst in izvedli intervjuje s 43 ljudmi. Na seznamu najpogosteje
nabiranih rastlin, nisem zasledila ujemajočih navedb. Podobnosti pa sem spet našla v
Redzićevi pet letni raziskavi (2010), ki je bila izvedena v mediteranskem in
submediteranskem delu Bosne in Hercegovine. Kopriva (Urtica dioica), regrat (Taraxacum
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officinale), navadni rman (Achillea millefiolium), šentjanževka (Hypericum perforatum) in
materina dušica (Thymus serpyllum) so se pojavile med najpogosteje nabiranimi. Izprašali
so 55 ljudi in dokumentirali 96 rastlinskih vrst, osredotočali pa so se predvsem na uporabo
rastlin v namene zdravilstva in samopomoči.
Ugotovili smo, da tudi v Italiji, v pokrajini severno od Bologne, ljudje najpogosteje
nabirajo podobne rastline, kot na kmetijah po Sloveniji. Zabeležili so 66 različnih
rastlinskih vrst (Sansanelli in Tassoni, 2014), sodelovalo je 39 ljudi, na seznamu
najpogosteje uporabljenih rastlin pa sem našla navadni regrat (Taraxacum officinale) in
koprivo (Urtica spp.).
Ena od zastavljenih hipotez diplomske naloge je bila, da anketiranci za identifikacijo
samoniklih rastlin uporabljajo ustrezne recenzirane priročnike, knjige, ipd., kar se je
izkazalo za delno resnično, saj je bil pogost vir informacij tudi internet in ustna izročila.
Večina anketirancev (16 oseb) je svoje znanje o prepoznavanju rastlin pridobilo s pomočjo
tiskanih in internetnih virov, pogoste pa so tudi ustno pridobljene informacije, ki so jih
anketiranci dobili od staršev (10 oseb), starih staršev (9 oseb), drugih sorodnikov (2 osebi)
in prijateljev (5 oseb). Štiri osebe so, poleg drugih virov, obiskale tudi delavnice o
nabiranju divje rastočih rastlin, 3 osebe s strokovnjakom botanikom in 1 oseba z vodjem,
ki ni imel formalne botanične izobrazbe. Poleg vira znanja o prepoznavanju rastlin, sem
poizvedovala tudi o viru informacij o različnih uporabnostih nabiranih rastlin. S
pridobljenimi podatki smo lahko potrdili zadnjo zastavljeno hipotezo, s katero smo
predpostavljali, da anketiranci znanje o uporabnih samoniklih rastlinah v večji meri črpajo
iz ustnih virov, kot iz pisnih in elektronskih virov. Petnajst sodelujočih je navedlo, da so
znanje o načinih uporabe izvedeli preko ustnih virov, 10 anketirancev pa je kot vir navedlo
internetne strani. Manj pogosto so bile informacije pridobljene iz strokovnih knjig in
člankov (9 oseb), iz poljudnih, tiskanih, nerecenziranih priročnikov (8 oseb), revij in
časopisov (4 osebe), televizije (2 osebi) in na tečajih ali delavnicah (4 osebe).
Rezultati so pokazali, da nabrane samonikle rastline in iz njih pripravljene izdelke
prodajajo 3 sodelujoči. Ostali anketiranci so navedli, da rastline uporablja le njihova
družina in najbližji prijatelji (11 oseb) ali tudi drugi gostje, ter obiskovalci kmetije (8
oseb).
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5.2 SKLEPI
V diplomski nalogi smo uspeli doseči zastavljene cilje in odgovoriti na hipoteze, ki smo si
jih zastavili. Seznam nabiranih rastlin, ki so bile navedene med sodelujočimi, sem razdelila
na dva dela. Prvi del predstavlja 25 rastlin iz 20 različnih botaničnih družin, ki so bile
navedene v vsaj dveh intervjujih. Drugi del seznama sestavlja 33 rastlin iz 19 družin, ki so
bile navedene zgolj enkrat. Skupno sem zabeležila 58 rastlinskih vrst iz 33 botaničnih
družin. Iz rezultatov diplomske naloge lahko sklenemo, da na slovenskih kmetijah
anketiranci, ki so bili vključeni v raziskovalno delo:
-

Najpogosteje nabirajo črni bezeg (Sambucus nigra), navadni regrat (Taraxacum
officinale), veliko koprivo (Urtica dioica), čemaž (Allium ursinum), borovnico
(Vaccinium myrtillus), materino dušico (Thymus sp.), lipo (Tilia sp.), šentjanževko
(Hypericum perforatum), navadno smreko (Picea abies), robido (Rubus sp.) in
navadni rman (Achillea millefolium), pri čemer se pogostnost nabiranja razlikuje
glede na rastlinsko vrsto.

-

Nabrane rastlinske dele najpogosteje uporabijo za pripravo zdravilnih pripravkov
kot pomoč pri samozdravljenju, prav tako pa je pogosta uporaba v prehrani.

-

Za identifikacijo samoniklih rastlin uporabljajo predvsem internet in tiskane vire,
pogost vir informacij pa so tudi ustna izročila.

-

Znanje o različnih uporabnostih samoniklih rastlin pogosteje pridobivajo iz ustnih
virov, kot iz pisnih in elektronskih virov.

-

Najpogosteje nabirajo samonikle rastline na lastnih zemljiščih, saj so prepričani o
neoporečnosti lastne zemlje in se tako izognejo tveganju nabiranja rastlin na
onesnaženih območjih.
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6 POVZETEK
Namen naše diplomske naloge je bil ugotoviti stanje pogostnosti nabiranja samoniklih
rastlin in razširjenosti znanja o uporabnosti rastlinskih delov med ljudmi, ki živijo na
slovenskih kmetijah. Zanimalo nas je, katere samonikle rastline najpogosteje nabirajo in na
kakšen način jih uporabijo. Želeli smo ugotoviti, če je znanje o uporabnosti lokalne flore
med ljudmi še vedno prisotno in v kolikšni meri se ljudje v današnjem času še ukvarjajo z
nabiralništvom.
Sodelovalo je 22 oseb, 17 žensk in 5 moških, iz devetih statističnih regij. Sodelujoči so bili
iz različnih starostnih skupin, in sicer 1 oseba iz prve skupine (do 25 let), 16 oseb iz druge
skupine (od 25 do 50 let) in 5 oseb iz tretje skupine (nad 50 let). Največ sodelujočih kmetij
je imelo ekološki način pridelave, na drugem mestu so bile kmetije s konvencionalno
pridelavo, zabeležila pa sem tudi kmetije z intenzivno pridelavo, biodinamično pridelavo
in pridelavo po načelih permakulture.
Raziskava je pokazala, da na kmetijah po Sloveniji, ljudje najpogosteje nabirajo črni bezeg
(Sambucus nigra), med največkrat navedenimi rastlinami pa so bile tudi navadni regrat
(Taraxacum officinale), velika kopriva (Urtica dioica), čemaž (Allium ursinum), borovnica
(Vaccinium myrtillus), materina dušica (Thymus sp.), lipa (Tilia sp.), šentjanževka
(Hypericum perforatum), navadna smreka (Picea abies), robida (Rubus sp.) in navadni
rman (Achillea millefolium). Pogostnost uporabe samoniklih rastlin se razlikuje glede na
rastlinsko vrsto, saj so bile nekatere rastline navedene zelo pogosto, nekatere pa zgolj
enkrat. Skupno je bilo navedenih 58 rastlin iz 33 botaničnih družin, ki so najpogosteje
uporabljene v zdravilne namene, ter v prehrani. Nabirane rastline anketiranci uporabljajo
tudi za pripravo pijač, v kozmetične namene, na vrtovih, v umetnosti in ročnih delih, ter za
zdravljenje živine. Najpogosteje nabirani rastlinski deli so bili cvetovi in listi, zabeležila pa
sem tudi nabiranje plodov, vršičkov, podzemnih delov, semen, skorje, lesa in pri nekaterih
rastlinah nabiranje celotnega nadzemnega dela. Najpogosteje omenjeni družini sta bili
Rosaceae (rožnice) in Asteraceae (nebinovke), zabeležene pa so bile tudi družine Fabaceae
(bukovke), Lamiaceae (ustnatice), Pinaceae (borovke), Apiaceae (kobulnice), ter
Borraginaceae (srholistovke). Zabeležila sem tudi 26 družin, v katere spada zgolj ena
nabirana rastlina.
Anketiranci rastline najraje nabirajo na lastnih kmetijskih zemljiščih, saj so prepričani, da
tako nabirajo zdrave, neonesnažene rastline in jim lastno zemljišče predstavlja najmanj
tvegano lokacijo. Največ sodelujočih rastline nabira dopoldne, ko se posuši rosa, nekateri
jih nabirajo kadarkoli utegnejo, nekaj posameznikov pa rastline nabira zgodaj zjutraj.
Največ sodelujočih je svoje znanje o identifikaciji rastlin pridobilo iz internetnih in pisnih
virov, med najpogosteje navedenimi viri pa so bili tudi starši in stari starši. Informacije o
različnih uporabnostih samoniklih rastlin so sodelujoči najpogosteje pridobili iz ustnih
virov, pogosto pa tudi z uporabo interneta. Nabrane samonikle rastline in izdelke, ki so iz
njih pripravljeni, prodajajo 3 sodelujoče osebe, največ oseb pa je navedlo, da rastline
uporablja le njihova družina in najbližji prijatelji ali pa tudi drugi gostje, ter obiskovalci
kmetije.
S pridobljenimi rezultati želimo prispevati k ohranjanju znanja o samoniklih rastlinah, saj
menimo, da je sposobnost preživetja ljudi v naravi odvisna od znanja o lokalnih rastlinah
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in njihovih načinih uporabe, ter da je tovrstno znanje dragoceno in ga je vredno ohranjati in
širiti. Za pridobitev bolj obširnih rezultatov, bi bilo potrebno vključiti večje število
anketirancev iz vseh statističnih regij in raziskavi nameniti dlje časa. S pomočjo tovrstnih
raziskav, bi lahko pridobili natančne informacije o lokacijah rastišč posameznih samoniklih
rastlin in redno opazovali njihovo širjenje ali upadanje, hkrati pa bi spremljali stanje
razširjenosti nabiranja in znanja o samoniklih rastlinah med slovenskimi prebivalci.
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PRILOGA A
Vprašalnik za zbiranje podatkov za diplomsko nalogo z naslovom:
Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji
študentka VSŠ študija Agronomija in hortikultura Maša Bergant
mentorica doc. dr. Helena Šircelj, Oddelek za agronomijo
Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Podatki o anketirancu:
Ime in priimek:
Moški / Ženska
Starost:
Izobrazba in poklic:
Kraj:
Kmetija:
ekološka pridelava / biodinamična kmetija /konvencionalna /pridelava /
intenzivna pridelava
Podatki o uporabi samoniklih rastlin na kmetiji:
Koliko polnoletnih članov živi na kmetiji?
Koliko od njih pozna in nabira vsaj eno samoniklo rastlino?
Podatki o posamezni samonikli rastlini in njeni uporabi:
1. Rastlina (lokalno in latinsko ime):
2. Kraj nabiranja
 kmetijske površine v zasebni lasti
 drug kraj (navedite lokacijo
3. Ali vas pri nabiranju samoniklih rastlin skrbi potencialna
onesnaženost rastline (tal)?
da / ne
Ali pri rastlinah, ki jih nabirate delate razliko med lokacijami nabiranja
glede na potencialni vpliv onesnaženja?
da / ne
Ali intenzivnost in tip kmetijstva na lokaciji nabiranja (npr. kmetijske
površine rabljene na ekološki ali intenzivni način) ali vpliv nekmetijskih
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virov onesnaženja (bližina prometne ceste, industrije s težkimi kovinami,..)
vpliva na izbiro? da / ne
4. Katere dele rastline nabirate in uporabljate?
 liste
 poganjke z listi
 vršičke
 cvetove
 sočne plodove
 suhe plodove
 semena
 podzemne dele
 skorjo lesnatih rastlin
 les
5. Kdaj nabirate rastlino?






zgodaj zjutraj
ko se posuši rosa
opoldne
zvečer
kadarkoli

6. Na katere načine uporabljate nabrano rastlino?
A. Rastlino uporabljam za:
- hrano
- zdravilo za živali
- škropivo/gnojilo za rastline
- izdelavo orodja
- verski nameni (npr. butarice, kropljenje)
- barvanje pirhov
B.






surovo
kuhano
pečeno
sušeno
drugo (napišite kako)

- zdravilo za človeka
- naravna kozmetika
- okrasni izdelek
- izdelavo glasbila
- barvanje tekstila
- drugi namen (napišite)

Bergant M. Uporaba samoniklih rastlin na kmetijah po Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

Če rastlino uporabljam za hrano, jo uporabim na naslednje načine:














solata
prikuha
juha
čaj
sok
sirup
sladica
namaz
izdelava alkoholne pijače
dišavnica v kisu
dišavnica v olju
začimba
drugo (dopišite način)

7. Na kakšen način rastlino shranjujete?








porabim takoj
hranim največ nekaj dni v hladilniku
zamrznem in hranim v zamrzovalni skrinji
posušeno v papirnatih vrečkah
v zaprtih nepredušnih posodah
v steklenih kozarcih
drugo

8. Kako ste se naučili prepoznati rastlino?
 s pomočjo tiskanega ali internetnega vira
 s pomočjo ustnega vira:
starši
stari starši
drug sorodnik
znanec ali prijatelj
vrstnik z zanimanjem za uporabne rastline, ki nima formalne
izobrazbe s tega področja
na delavnici ali tečaju s strokovnjakom botanikom
na delavnici ali tečaju z vodjem, ki ni imel formalne botanične
izobrazbe
drugo
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9. Kje ste dobili informacije o uporabnosti in načinu uporabe rastline?
-

ustni vir (sorodnik, znanec)
strokovne in znanstvene knjige in članki
poljudni tiskani nerecenzirani priročniki
revije in časopisi
internetne strani
tečaji in delavnice
televizija
drugo

10. Katere koristne lastnosti rastline poznate (kaj po vašem mnenju
pridobite z uporabo te rastline)?
11. Ali vas pri nabiranju samoniklih rastlin skrbi njihova potencialna
strupenost ali zamenjava s strupeno rastlino?
-

da, zato nabiram samo preizkušene rastline
da, vendar vseeno nabiram tudi nove rastline, saj se pred nabiranjem
izčrpno podučim o rastlini
ne, ker sem prepričan(a), da rastline poznam tako dobro, da do
zamenjave ne bo prišlo
ne, ker sem prepričan(a), da rastline, ki jih nabiram ne vsebujejo
strupenih snovi, pač pa samo koristne snovi

12. Ali vaše izdelke, pripravke, ki vključujejo nabrane samonikle rastline
uporabljajo:
-

samo člani družine in najbližji prjatelji
drugi gostje in obiskovalci na kmetiji
ljudje zunaj kmetije (izdelke tudi prodajamo)

A: Če nabrane samonikle rastline ali izdelke iz njih tudi prodajate,
navedite katere:

