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Alpski talin
Thalictrum alpinum
Zlatičevke
julij–avg. 5–15 cm    ( )

Značilnost Rumeni prašniki so izrazito 
daljši od cvetnega venca.
Opis Cvetno odevalo 4–5-delno, rdečkasto 
rjavo. Cvet viseč. Prašniki z vijoličastimi 
prašnicami. Listi v pritlični rozeti, 1–2-krat 
pernati, roglji (lističi) z narezanim robom.
Razširjenost Zahodne, Centralne in Juž-
ne apn. Alpe do 2800 m: vlažne kamnite 
trate, tudi barja. Redka.

Vetrovka
Thalictrum aquilegiifolium
Zlatičevke
maj–junij 50–120 cm      

Značilnost Cvetovi sestavljeni  
iz šopasto štrlečih prašnikov. 
Opis Cvetni listi neznatni in kmalu 
odpadejo. Listi podobni kot pri orlicah, 
1–2-krat pernati, roglji (lističi) z nareza-
nim robom.
Razširjenost Med 900 in 2500 m.  
Zelo pogosta, zlasti na apnenčastih, 
občasno mokrih tleh.

Alpski kislec
Oxyria digyna
Dresnovke
julij–avg.  5–15 cm  

Značilnost Listi v obrisu okroglo  
ledvičasti.
Opis Cvetovi neznatni, rdečkasto- 
zelenkasti, v rahlem, vejnatem  
socvetju. Listi dolgopecljati.
Razširjenost Na dolgo zasneženih,  
z apnencem revnih tleh: snežne  
dolinice, melišča in kamnite trate.  
Razpršena.
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Pirenejski kamnokras
Petrocallis pyrenaica 
Križnice
junij–julij  2–8 cm      

Značilnost Listi večinoma trikrpati. 
Opis Rastlina je blaziničasta. Cvetovi do 
1 cm široki, prijetno dišeči. Steblo brez 
listov. Listi 3–5-krpati in štrleče dlakavi.
Razširjenost Pretežno v Severnih  
in Južnih apn. Alpah: na suhih in  
kamnitih tleh med 1700 in 3500 m. 
Redka.

Spomladanska resa
Erica carnea
Vresovke
feb.–julij  10–30 cm       

Značilnost Ozko zvonasti cvetovi,  
vsi obrnjeni v eno stran.
Opis Čaša krajša od 4-rogljatega venca, 
iz katerega štrlijo vijoličasti prašniki. 
Listi igličasti, po 3–4 v vretencih,  
listni rob spodvihan.
Razširjenost Redki iglasti gozdovi in 
resave pritlikavih grmičev do 2700 m. 
Pogosta.

Okroglolistni mošnjak
Thlaspi cepaeifolium 
Križnice
junij–julij  5–15 cm    

Značilnost Listi so okrogli in celorobi.
Opis Raste v redkih šopih. Cvetovi  
rožnato vijoličasti, 8–18 mm široki. 
Steblo olistano. Pritlični listi v rozeti.
Razširjenost Povsod v Alpah: med 
kamenjem in na meliščih med 1500  
in 3300 m. V Apneniških Alpah  
pogosta, drugje redka.
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Zdravilna strašnica
Sanguisorba officinalis
Rožnice
junij–sep.  30–90 cm    

Značilnost V valjastih do jajčastih  
socvetjih je po 20–40 cvetov.
Opis Posamezni cvetovi majhni,  
le s 4 čašnimi listi. Listi lihopernati  
s 7–15 napiljenimi roglji. 
Razširjenost Med 400 in 2400 m:  
na (občasno) vlažnih pašnikih,  
nizkih barjih. Razpršena.

Progasti volčin
Daphne striata  
Volčinovke
maj–avg.  5–15 cm          

Značilnost Listi so le pri vrhu poganjkov.
Opis Pritlikav grm z golimi poganjki.  
V kobulastih šopkih 8–15 po španskem 
bezgu dišečih cvetov s progasto in golo 
cvetno cevjo.
Razširjenost Pretežno na apnencu  
v Vzhodnih Alpah; do 2500 m:  
na kamnitih, s hranili revnih tleh.  
Redka.

Dišeči volčin
Daphne cneorum  
Volčinovke
april–julij  10–30 cm         

Značilnost Listi so enakomerno razpore-
jeni po vsej dolžini poganjkov.
Opis Pritlikav grm z dlakavimi vejnatimi 
poganjki. V šopkih po 6–10 po janežu 
dišečih cvetov z enobarvno in dlakavo 
cvetno cevjo.
Razširjenost Na apnencu do 2000 m: 
resave pritlikavih grmičev, redki gozdovi 
in grmovje, kamnite trate. Redka.
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Črvinkasti  
vrbovec
Epilobium alsinifolium
Svetlinovke
junij–avg.  5–25 cm    
Značilnost Listi so odebeljeni in bleščeči.
Opis Venčni listi 4, plitvo zarezani, rdeče 
žilnati. Listi nasprotni, 2–4 cm dolgi,  
plitvo nazobčani.
Razširjenost Na mokrih tleh med 1200 
in 2900 m: močvirnata povirja, obrežja, 
sestoji visokih steblik. Razpršena do 
pogosta.

Fleischerjev vrbovec
Epilobium fleischeri 
Svetlinovke
julij–avg.  10–30 cm       

Značilnost Veliki cvetovi so široki  
2–4 cm.
Opis V grozdih na vrhu poganjkov  
je po 5–10 cvetov. Listi premenjalni, 
gosto rastoči in le 1–4 mm široki.
Razširjenost Predvsem v Zahodnih 
Alpah in proti vzhodu do Tirolske;  
do 2500 m: grušč in rečna prodišča. 
Razpršena.

Ozkolistno  
ciprje
Epilobium angustifolium
Svetlinovke
junij–avg.  50–150 cm    
Značilnost Socvetje je visoko  
in mnogocvetno.
Opis Cvetovi do 2,5 cm široki. Listi  
premenjalni, črtalasti do suličasti,  
5–20 cm dolgi, spodaj sinje zeleni.  
Mlade rastline užitne.
Razširjenost Med 400 in 2500 m:  
poseke, grmovje, grušč. Pogosta.
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Predalpski  
vrbovec
Epilobium alpestre 
Svetlinovke
junij–sep.  30–80 cm    
Značilnost Po 3–4 listi v navideznih  
vretencih.
Opis Steblo z 2–4 vzdolžnimi progami 
dlačic. Listi široko suličasti, zgoraj  
izrazito bleščeči.
Razširjenost Na vlažnih, s hranili boga-
tih tleh; med 1300 in 2400 m: sestoji 
visokih steblik, jelševo grmovje. Pogosta.

Grmičasti jetičnik
Veronica fruticulosa
Črnobinovke
april–avg.  10–20 cm    
Značilnost Rožnati venčni listi imajo 
temno rdeče žile.
Opis Rastline z olesenelimi pritlikami. 
Steblo gosto olistano z navzkrižnimi  
listi. Listi ozko ovalni do podolgasti.
Razširjenost Zahodne in Južne apn. 
Alpe, manjka v severnem delu  
Vzhodnih Alp; do 2400 m: skalne  
razpoke in skalnat grušč. Razpršena.

Poljski sviščevec
Gentianella campestris  
Sviščevke
julij–sep.  5–20 cm      

Značilnost Čašni listi prosti skoraj  
do dna.
Opis Cvetovi v zalistjih in pri vrhu  
stebla, 1–3 cm dolgi, rdeče vijoličasti,  
v ustju resičasti.
Razširjenost Na apnenčastih, s hranili 
revnih tleh med 1000 in 2000 m:  
gorski travniki in pašniki. Razpršena.
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Alpski klinček
Dianthus alpinus  
Klinčnice
junij–avg.  3–15 cm       

Značilnost Sredi cveta je temnejši  
kolobar.
Opis Cvetovi 1–2 cm široki, belo lisasti. 
Steblo večinoma enocvetno. Listi podol-
gasti do suličasti, do 5 mm široki.
Razširjenost V severnih Vzhodnih  
Alpah do 2400 m. Izključno na apnencu: 
gruščnate prekinjane trate, grmovje. 
Redka.

Ledeniški klinček
Dianthus glacialis
Klinčnice
julij–avg.  2–8 cm       

Značilnost Listi segajo do višine  
cvetov ali više.
Opis Cvetovi purpurno rdeči, 1–2 cm 
široki. Steblo enocvetno. Listi ozki,  
do 5 cm dolgi.
Razširjenost Samo v vzhodnem delu 
Centralnih Alp; do 2900 m: kamnite 
trate in podobna kamnita vetrovna  
mesta. Redka.

Brkati klinček
Dianthus barbatus
Klinčnice
junij–sep.  20–70 cm       

Značilnost Cvetovi v gostem socvetju  
na vrhu stebla.
Opis Do 30 cvetov v socvetju, obdanem 
s koničastimi ovršnimi listi. Listi široki 
do 2 cm.
Razširjenost V jugovzhodnem delu Alp 
med 1000 in 2500 m: suha, apnenčasta 
in s hranili bogata tla. Redka, ponekod 
podivjana.


