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Pri pouku naravoslovja je zelo pomembno, da otroke na-
učimo načrtnega in sistematičnega opazovanja. Kot nalašč 
za to so preprosti določevalni ključi, s katerimi je mogoče 
učence usmeriti na določene lastnosti in na ta način dolo-
čiti različne vrste rastlin in živali. Prof. dr. Barbara Bajd je 
napisala že deseti tovrstni določevalni ključ, ki je del zbirke 
določevalnih ključev s skupnim naslovom »Moji prvi …«. 
Poleg v tem prispevku predstavljenega ključa za določanje li-
stavcev je prof. dr. Barbara Bajd napisala tudi preproste ključe 
za določanje morskih školjk in polžev, zimskih vejic, živali tal, 
sladkovodnih živali, praproti (vse so izšle pri DZS), spomla-
danskih cvetic, dvoživk, ptic pozimi in metuljev (vse so izšle 
pri založbi Modrijan). Upamo, da to ni njen zadnji preprost 
določevalni ključ.

V knjižici »Moji prvi listavci«, ki ima 27 strani, je predsta-
vljenih 20 različnih listavcev, ki rastejo v Sloveniji. Uporabnik 
lahko s pomočjo tega določevalnega ključa določi naslednje 
rastline: navadno bodiko, črno jelšo, lipo ali velikolistno lipo, 
lipovca ali malolistno lipo, črni topol, poljski brest, pravi ali 
domači kostanj, navadni beli gaber, vrbo ivo, navadno bu-
kev, dob, graden, beli javor, javorolistno platano, maklen ali 
poljski javor, divji kostanj, črni bezeg, robinijo, veliki jesen 
in jerebiko. 

Knjižica je za osnovno šolo zelo uporabna, saj so vsi kri-
teriji za določitev posamezne vrste drevesa ali grma narejeni 
le na osnovi listov. Uporabnik mora biti pri določanju zelo 
pozoren na:
- obliko listne ploskve,
-  trdnost lista,
-  listni rob,
-  dlačice v pazduhah na spodnji strani lista
-  listni pecelj,
-  velikost listne ploskve,
- listne žile,
- število lističev pri sestavljenih listih.

Vsi ti podatki uporabnika določevalnega ključa namreč 
vodijo pri določanju posamezne vrste. Ker se pri določanju 
uporabljajo tudi strokovni izrazi, je na začetku knjižice sli-
kovna in/ali opisna razlaga pojmov, uporabljenih v ključu. 
Tako so na jasen in enostaven način napisane razlage za eno-
domne/dvodomne rastline, vetrocvetke/žužkocvetke in za 
socvetje. Zelo nazorno so prikazani posamezni deli lista. S 
fotografijami so prikazani tudi primeri različnih oblik listov 
in listnih robov. Ključ je narejen tako, da poleg vida spodbuja 

tudi uporabo tipa, na primer: usnjati in trdi listi pri bodiki, 
lepljivi mladi listi pri črni jelši, dlake listnega peclja pri lipi, 
bel mlečni sok v listnem peclju poljskega javorja. 

Ključ je narejen dihotomno, kar pomeni, da sta ponuje-
ni dve povsem nasprotni trditvi (na primer: listna ploskev je 
enostavna in listna ploskev ni enostavna), tako da se mora 
uporabnik odločiti po enostavnem pravilu: da – ne. Poleg 
tega pa so pri mnogih vrstah dodani opisi še nekateri drugih 
lastnosti listov, s tem pa se sama ideja dihotomnosti kar malo 
izgubi. Vsaka vrsta drevesa ali grma je predstavljena tudi s 
fotografijo lista, večinoma, ne pa povsod, pa tudi s fotografijo 
cvetov in/ali plodov. V določevalnem ključu ni fotografij ali 
risb celotnega drevesa. Vsaka vrsta je tudi na kratko opisana, 
najobsežnejši je opis lipe, najmanj pa izvemo o črnem bezgu. 
V opisih večinoma lahko izvemo, ali je rastlina enodomna ali 
dvodomna, na kakšen način se oprašuje, kdaj cveti, kakšno 
zanimivost o cvetovih ali plodovih, o uporabnosti lesa in/ali 
drugih delov rastline. Bralec tudi izve, da je bil kij, ki ga je 
uporabil Martin Krpan v dvoboju z Brdavsom, iz lipe. 

Nenavadno je, da se v določevalnem ključu črna jelša poja-
vi kar dvakrat. Prva pot določanja: 1. »listna ploskev je eno-
stavna«, 2. »listi niso usnjati in trdi, na robu nimajo zobcev, 
spremenjenih v listne bodice«, 3. »listna ploskev je srčasta 
ali na vrhu izrezana«, 4. »listna ploskev je na vrhu izrezana, 
včasih tudi nesimetrična«. Druga pot določanja: 1.« listna 
ploskev je enostavna«, 2. »listi niso usnjati in trdi, na robu ni-
majo zobcev, spremenjenih v listne bodice«, 3. »listna ploskev 
ni srčasta ali na vrhu izrezana«, 4. »listna ploskev ni trikotna, 
pecelj ni sploščen«, 5. »listna ploskev nad pecljem je enaka«, 
6. »listna ploskev je ovalna, nima velikih zobcev«, 7. »listni 
rob je valovit, včasih lahko topo napiljen«, 8.« listna ploskev 
je ovalna, včasih tudi lahko nesimetrična«. Razlog za to je 
v tem, da ima črna jelša različno oblikovane liste. Verjetno 
pa to, da se črna jelša pojavlja v ključu dvakrat, uporabnike 
lahko zmede.

V določevalnem ključu je mogoče opaziti nekatere nedo-
slednosti, ki pa so zaradi tega, ker se učenci s preprostimi do-
ločevalnimi ključi šele navajajo na rabo določevalnih ključev, 
pomembne. Škoda, da vsaka rastlinska vrsta ni predstavljena 
na enak, sistematičen način: povsod ali nikjer fotografije cve-
tov in/ali plodov, povsod enake vsebinske kategorije pri opisu 
posameznih vrst). Prav tako je škoda, da se za isto stvar upo-
rabljajo različni izrazi (žilne pazduhe in koti glavnih žil). Pre-
cejšnja je tudi zmeda pri dvojnem opisovanju oblike listnih 
robov pri velikem jesenu (»Listni rob je fino nažagan« in »…, 
listni rob je napiljen«) in jerebiki (»Listni rob je nažagan« in 
»… imajo nazobčan listni rob«).

Knjižica Moji prvi listavci je zelo lepo in pregledno obli-
kovana, kar je zasluga odlične oblikovalke Mojce Sekulič Fo. 
Strokovni pregled je naredil priznani slovenski strokovnjak in 
avtor temeljnih knjig o drevesih, na primer Drevesne vrste na 
Slovenskem, prof. dr. Robert Brus. 
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