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Slovenci se radi spogledujemo z gorami. Privlačijo 
nas samota, lepi razgledi, poti in doživetje divjine, ki 
so vse redkejši del našega vsakdanjika. Gore imajo pri-
vlačno, estetsko moč. K opisani podobi gora veliko 
prispeva pestrost rastlinskih vrst nad gozdno mejo. 
Najnovejša knjižica Moje prve alpske rastline avtorice 
Barbare Bajd razkriva čudoviti svet gorskih trat, melišč 
in previsnih skalnih sten, kjer so si svojo nišo ustvarile 
gorske rastline. 

Knjižica je preprost določevalni ključ za prepozna-
vanje pogostejših alpskih rastlin. Zaradi svoje oblike, 
velikosti in trpežnih trdih platnic je knjižica primeren 
sopotnik vsakega planinca. Avtorica knjižice je iz pe-
stre palete izbrala 42 vrst alpskih rastlin. V uvodniku 
knjižice avtorica predstavi značilnosti rastišč hribske-
ga, gorskega in visokogorskega višinskega pasu.  Pred-
stavi tudi značilne življenjske prostore: skalnat svet 
visokih gora, melišča, alpske trate ter pas macesna in 
ruševja, ki predstavlja spodnjo mejo obravnavanega 
območja. Vse to bralcu pomaga razumeti, kako okolje 
vpliva na obliko in zgradbo rastlin: pritlikavost, dla-
kavost, povoščenost listov in dobro razvit koreninski 
sistem. Za lažje razumevanje botaničnih pojmov, ki so 
v rabi pri določanju taksona, je avtorica uvodoma, v 
besedi in sliki, podala tudi razlago teh pojmov.

S pomočjo opazovanja, predvsem cvetov, listov in 
stebla, se po korakih dokopljemo do slovenskega in 
znanstvenega imena rastline ter kratkega opisa, ki 
vključuje osnovne podatke o njihovi razširjenosti v 
Sloveniji. Pod fotografijo vsake rastline je vijolično 
obarvan okvirček z zanimivimi informacijami o zdra-
vilnosti, strupenosti, biologiji, njeni redkosti in zava-
rovanosti, starosti itn. Ob prebiranju opisov sem na 
primer izvedel, da je alpska velesa zelo trdoživa rastlina, 

ki doseže starost 100 let. Predvsem pa bi želel pohva-
liti omembe pomembnih botanikov, kot so Joannes 
Antonius Scopoli, Balthasar Hacquet in Karel Zois, 
ki imajo veliko zaslug za mednarodno prepoznavnost 
vrstne pestrosti alpskih rastlin na Slovenskem.

Knjižica Moje prve alpske rastline lepo dopolnjuje 
obsežno zbirko preprostih določevalnih ključev, ki jih 
je avtorica napisala v zadnjih dvajsetih letih. Avtori-
ca obravnava rastlinske skupine v določevalnih klju-
čih Moje prve zimske vejice (1997), Moje prve praproti 
(1999), Moje prve spomladanske cvetlice (2002) in Moji 
prvi listavci (2012). Že nekaj let lahko »od blizu« spre-
mljam nastajanje novih in novih preprostih določe-
valnih ključev. Vsakokrat, ko mi avtorica pokaže svež 
izvod, že kuje načrte in razmišlja, kaj dragocenega se 
še skriva tam zunaj, v naravi, kar je vrednega približati 
otrokom. Zbirka preprostih določevalnih ključev dr. 
Barbare Bajd je dragocen in občudovanja vreden pri-
spevek k popularizaciji biološke znanosti. Želim si, da 
to ni zadnja predstavitev knjižice iz zbirke preprostih 
določevalnih ključev. 
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