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POVZETEK 

Navadna rosnica (F. officinalis L.) je v Sloveniji zastopana z dvema podvrstama: F. 

officinalis subsp. officinalis in F. officinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli 

(Wraber, 2007), ki doslej pri nas še nista bili raziskani. Namen mojega diplomskega 

dela je bil raziskati uporabnost morfoloških razlikovalnih znakov za določanje 

podvrst navadne rosnice, določiti ves razpoložljivi material F. officinalis iz herbarija 

LJU na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter na 

osnovi te revizije ugotoviti, kako sta podvrsti razširjeni v Sloveniji. 

V morfometrično študijo smo vključili 62 herbarijskih pol vrste Fumaria officinalis 

(s. lat.). Na rastlinah sem izmerila 11 kvantitativnih znakov, ocenila stanja 4 

atributivnih znakov in izračunala 3 razmerja med kvantitativnimi znaki. Podvrsti se 

med seboj najbolje razlikujeta po obliki vrha ploščice gornjega venčnega lista, 

dolžini venca, širini krila na ploščici gornjega venčnega lista, širini ploščice 

gornjega venčnega lista, razmerju med širino krila in širino zelene osrednje žile, 

razmerju med širino ploščice in širino žebice gornjega venčnega lista ter številu 

cvetov v socvetju. Razlik v barvi venca in čaše zaradi herbarizacije nisem mogla 

potrditi. Znaki na plodu so se izkazali za neuporabne.  

Od 62 herbarijskih pol, ki so predstavljale moj vzorec, je bilo le 8 herbarijskih pol 

določenih do podvrste (13 %). Po zaključku naše revizije je delež določenosti 

narasel na 82 %. 

Glede na rezultate moje raziskave je podvrsta F. officinalis subsp. wirtgenii 

razširjena predvsem v submediteranskem in preddinarskem območju, nekaj 

podatkov pa je tudi iz predalpskega območja. F. officinalis subsp. officinalis 

najdemo skoraj po vsej državi, razen v alpskem območju, najbolj pa razširjena je v 

predalpskem in submediteranskem območju. Naša raziskava je bistveno dopolnila 

poznavanje razširjenosti F. officinalis subsp. wirtgenii, ki je bila do sedaj znana le iz 

enega kvadranta (Jogan, 2001) in prvič prikazala razširjenost F. officinalis subsp. 

officinalis v Sloveniji.  

KLJUČNE BESEDE: Fumaria, rosnica, revizija herbarija, zemljevid razširjenosti, 

določevalni ključ 
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SUMMARY 

In Slovenia F. officinalis L. comprisses two subspecies (F. officinalis subsp. 

officinalis and F. officinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli), which have not been 

studied in our country so far. The purpose of my thesis was to investigate the 

morphological characters for identification of the subspecies, to identify all 

available F. officinalis material from the LJU herbarium at the Department of 

Biology, Faculty of Biotechnology, University of Ljubljana, and to find out how 

these subspecies are distributed in Slovenia.  

In the morphometric study we included 62 herbarium sheets of F. officinalis (s. 

lat.). I measured 11 quantitative characters, 4 attributive characters, and I 

calculated 3 ratios between certain quantitative characters. The subspecies are 

best distinguished by the shape of the top limb of the upper petal, length of 

corolla, the width of the wing on the limb the upper petal, the width of the limb of 

the upper petal, the ratio of the width of the wing to the green central vein, the 

ratio of the width of the limb to the claw of the upper petal and the number 

flowers in the inflorescence. The difference in the color of the petals and sepals 

could not be confirmed due to herbarization. The fruit characters proved to have 

no discriminative value.  

Of the 62 herbarium sheets in the study, only 8 were identified to the subspecies 

level (13 %). After our revision, the percentage of identification increased to 82 

%. According to the results of my research, the subspecies F. officinalis subsp. 

wirtgenii is widespread mainly in the Submediterranean and Predinaric regions, 

with a few data also from the Prealpine region. F. officinalis subsp. officinalis is 

found almost all over the territory, except in the Alpine region, and is most 

common in the Prealpine and Submediterranean region. Our study significantly 

complemented the knowledge of the distribution of F. officinalis subsp. wirtgenii, 

known so far from only one quadrant (Jogan, 2001). The distribution map of F. 

officinalis subsp. officinalis in Slovenia is published for the first time. 

KEY WORDS: Fumaria, fumitory, revision of herbarium, distribution map, 

identification key 
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1 UVOD 

Rosnice (rod Fumaria) sodijo v družino rosničevk (Fumariaceae). Poleg njih pri nas 

iz te družine uspevata še rodova koreničnik (Pseudofumaria) in petelinček 

(Corydalis) (Wraber, 2007). 

V Sloveniji se pojavlja pet vrst rosnic (Fumaria capreolata L., F. rostellata Knaf, F. 

vaillantii Loisel. in Desv., F. parviflora Lam. in F. officinalis L.). Navadna rosnica (F. 

officinalis L.) je v Sloveniji zastopana z dvema podvrstama: F. officinalis subsp. 

officinalis in F. officinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli (Wraber, 2007). 

Razširjenost podvrst v Sloveniji še ni točno znana (Wraber, 2007) in tudi o 

razlikovanju podvrst in njihovi razširjenosti na našem območju se doslej še ni 

delalo študij (Bačič, ustno). Ker podvrsti še nista bili raziskani, je na zemljevidih 

razširjenosti v Gradivu za Atlas flore Slovenije (Jogan, 2001), vrsta F. officinalis 

predstavljena le v širšem smislu, zemljevid za podvrsto F. officinalis subsp. 

officinalis pa doslej še ni bil izdelan oz. objavljen. Na zemljevidu F. officinalis 

subsp. wirtgenii je označeno le eno samo nahajališče (kvadrant 0358/1). 

Glede na tuje določevalne ključe (Fischer, Oswald in Adler, 2008; Pignatti, 2017; 

Rottensteiner, 2014; Sell, 1968; Smejkal, 1988 in Wraber, 2007) je za razlikovanje 

podvrst na voljo več morfoloških razlikovalnih znakov, kot jih navaja Mala flora 

Slovenije (Wraber, 2007), in tudi njihova stanja so bolje opisana. Namen mojega 

diplomskega dela je raziskati uporabnost morfoloških razlikovalnih znakov za 

določanje podvrst navadne rosnice, določiti ves razpoložljivi material F. officinalis iz 

herbarija LJU na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter 

na osnovi te revizije ugotoviti, kako sta podvrsti razširjeni v Sloveniji. 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 Uvrstitev v sistem, opis družine 

Rod Fumaria uvrščamo v družino rosničevk (Fumariaceae). To je družina z okoli 

450 vrstami predvsem v zmernem pasu severne poloble. Obsega enoletnice in 

trajnice (pogosto z odebeljenimi podzemnimi stebli), redkeje ovijalke, brez mlečka 

(Jogan, 2003). Listi so premenjalno razvrščeni, 2 (–3)x trojnati ali dvojno pernati, 

pecljati, brez prilistov. Cvetovi so združeni v grozdasta socvetja, imajo po dva 

čašna lista in štiri venčne liste v dveh krogih po dva. Vsaj eden od zunanjih 

venčnih listov ima ostrogo, notranja 2 ± zrasla. Pred notranjimi venčnimi listi so 

nameščeni prašniki v dveh snopih. Izvirno je prašnikov A 2+2, navidezno pa 6, ker 

se prašnika notranjega kroga vzdolžno razcepita in vsaka od polovic se pridruži 

drugemu prašniku zunanjega kroga. Vsak snop ima navidezno eno prašnično nit, ki 

se zgoraj razcepi v tri krake. Pri dnu andreceja je razvit nektarij v obliki priveska, ki 

sega v ostrogo (Jogan, 2003). Plodnica je nadrasla, iz dveh zraslih karpelov (G (2)). 

Plod je večinoma glavica, redkeje enosemenski orešek ali pa mnogosemenski 

pokovec (Heywood, 1995). Semena so bogata z endospermom, lahko imajo 

elajosome (Jogan, 2003; Smejkal, 1988).  

Pri nas uspevajo trije rodovi te družine skupno z 8 vrstami. Rosnice (Fumaria) so 

enoletnice z oreški, koreničniki (Pseudofumaria Medic.) in petelinčki (Corydalis 

Vent.) pa so trajnice z dvoloputasto dvo- ali večsemensko glavico (Wraber, 2007). 

 

2.2 Rod Fumaria 

Vrste rodu Fumaria (rosnice) so enoletnice, zelišča s tanko korenino in večinoma z 

bogato razvejenimi stebli. Cvetovi so bočno somerni. Imajo dva drobna, luskasta 

čašna lista, ki hitro odpadeta, in štiri venčne liste v dveh krogih. Plod je 

enosemenski orešek. Približno 60 vrst uspeva v Evropi, Aziji in Afriki, težišče 

razširjenosti vrst je ob Sredozemlju (Smejkal, 1988). 
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V Sloveniji je razširjenih pet vrst rosnic: vitičasta rosnica (F. capreolata), 

kljunastocvetna rosnica (F. rostellata), Vaillantova rosnica (F. vaillantii), 

drobnocvetna rosnica (F. parviflora) in navadna rosnica (F. officinalis), z dvema 

podvrstama F. officinalis subsp. officinalis in F. officinalis subsp. wirtgenii (Wraber, 

2007). 

F. vaillantii uspeva po celotni Sloveniji. F. capreolata in F. parviflora pa v 

submediteranskem območju, F. rostellata pa v subpanonskem območju (Wraber, 

2007). 

F. parviflora uspeva tudi na severu države, F. rostellata pa na zahodu države 

Slovenije (Jogan, 2001). 

Na slovenskem ozemlju je F. capreolata uvrščena na Rdečem seznamu ogroženih 

praprotnic in semenk med redke vrste (skrajšana oznaka kategorije je R-rare). 

Med redke vrste uvrščamo tiste rastline, ki se pojavljajo v največ petih kvadrantih 

srednjeevropskega kartiranja, vendar niso ogrožene neposredno. Njihovo 

številčnost samo spremljamo in v primeru ogroženosti teh rastlin ukrepamo 

(Wraber in Skoberne, 1989).  

Za F. capreolata so znana visoka kromosomska števila (2n = 56, 64), medtem ko 

imajo F. officinalis, F. vaillantii in F. parviflora 2n = 28, 32, vendar še ni bilo 

mogoče identificirati poliploidnih serij. Naše vrste so večinoma tetraploidi z 2n = 

32, poliploidna serija pa se nadaljuje z vrstami pri 48, 64, 80, 112 kromosomih. 

Pogosta je kleistogamija (Pignatti, 2017), pri kateri gre za samooprašitev znotraj 

zaprtega cveta. 

 

2.3 Vrsta Fumaria officinalis 

2.3.1 Morfološke značilnosti  

F. officinalis je enoletnica, visoka (10) 15–30 cm. Listi so večinoma sivo zeleni. 

Steblo je zlasti na senčnih mestih razvejeno in plezajoče, sicer pa pokončno. 

Grozdasta socvetja (grozdi) imajo 10–40 cvetov. Čašni listi so podolgovato eliptični 

(ovalno suličasti), nazobčani, dolgi 1,5–3 mm, široki 0,5–1 (1,5) mm, bledo 
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škrlatne do rožnate barve, največ tako široki kot venec. Venec je 7–9 mm dolg, 

škrlatno rožnat, dvoustnat, z ostrogo. Na zgornji venčni ustni je prisotna zelena 

osrednja žila. Plod je na vrhu prisekan (top), pod vrhom z dvema nasprotnima 

okroglima vdolbinama (ko je plod suh), širši kot daljši in na površini šibko 

bradavičast. Dolžina plodu je med 2,2–2,5 mm, širina pa med 2,5–2,8 mm. 

Žuželke oprašujejo cvetove, mravlje pa raznašajo semena (Eppinger in Hofmann, 

2005; Fischer idr., 2008; Seidel, 2005; Sell, 1968; Smejkal, 1988). 

2.3.2 Razširjenost v Evropi in ekologija vrste 

Vrsta F. officinalis je razširjena skoraj po vsej Evropi (Sell, 1968). Najbolje uspeva 

na ilovnati in sveži prsti. Je arheofit (Fischer idr., 2008). Najdemo jo na poljih, 

vinogradih, redkeje v ruderaliziranih grmiščih in ob ruševinah, kot plevel v vrtovih, 

sadovnjakih in parkih. Pogosto raste v združbah reda Secalietalia in Polygono-

Chenopodietalia, redkeje v razredu Galio-Urticetea (Smejkal, 1988). Dobro uspeva 

na njivah, zlasti krompirjevih, najdemo jo tako v celinskem kot tudi mediteranskem 

območju, kjer so tla bogata z nitrati (Pignatti, 2017). 

2.3.3 Pomen 

F. officinalis vsebuje sedem alkaloidov, najpomembnejši med njimi je fumarin. 

Včasih so jo uporabljali za prebavne težave, pospeševanje teka in kot odvajalo. 

Uporablja se tudi pri kožnih obolenjih. Pretirana uporaba lahko povzroči omotičnost 

(Poler, 2015). Rastlina je rahlo strupena (Fischer idr., 2008). 

 

2.4 RAZLIKOVANJE MED PODVRSTAMA F. officinalis 

V Mali flori Slovenije (Wraber, 2007) so za razlikovanje med podvrstama F. 

officinalis subsp. wirtgenii in F. officinalis subsp. officinalis navedeni naslednji 

morfološki razlikovalni znaki: število cvetov v socvetju, dolžina in širina čašnih 

listov ter dolžina venčnih listov. Poleg navedenih znakov je v tuji literaturi 

navedenih še več znakov, prikazani so v tabeli 1. Mere znakov v tabeli so 

skombinirane tako, da predstavljajo najširši navedeni interval meritev. 
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Tabela 1: Morfološki znaki za razlikovanje podvrst F. officinalis subsp. officinalis in 

F. officinalis subsp. wirtgenii 

(povzeti po Fischer idr., 2008; Pignatti, 2017; Rottensteiner, 2014; Sell, 1968; 

Smejkal, 1988 in Wraber, 2007). 

Morfološki znak 
F. officinalis subsp. 
officinalis 

F. officinalis subsp. 
wirtgenii 

Število cvetov v socvetju 
(20) 30–50 (60) cvetov 

5–7 cvetov na cm 

(10) 15–30 (35) cvetov 

2–4 cvetovi na cm 

Barva venca temno škrlatno rdeča svetlo škrlatna 

Barva čaše rožnata 
bledo škrlatna, skoraj 
bela 

Dolžina venčnih listov 7–9 mm 5–8 mm 

Dolžina čašnih listov (2) 2,5–3,5 mm 1,5–2 (2,5) mm 

Širina čašnih listov (1) 1,2–1,5 mm 0,5–1,2 mm 

Razširjenost ploščice gornjega 
venčnega lista 

močno razširjena malo razširjena 

Oblika vrha ploščice gornjega 
venčnega lista 

zaokrožena do skoraj 

izrobljena 
top s konico 

Širina krila na ploščici gornjega 
venčnega lista 

krila širša od zelene 
osrednje žile 

krila ožja od zelene 
osrednje žile 

Prisotnost konice na vrhu plodu ni konice kratka konica 

Dolžina plodu 1,7–2,6 mm 1,7–2,2 mm 

Širina plodu 1,8–2,8 mm 1,8–2,5 mm 

 

Podvrsti se med seboj razlikujeta tudi v številu kromosomov (2n). Za F. officinalis 

subsp. wirtgenii je značilno kromosomsko število 32 (2n = 32). F. officinalis subsp. 

officinalis pa ima 48 parov kromosomov (2n = 48) (Smejkal, 1988). 
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2.5 Razširjenost podvrst v Evropi in v Sloveniji sosednjih 

deželah 

F. officinalis subsp. officinalis uspeva skoraj po celotni Evropi, razen na Azorih in 

Spitsbergih, njeno uspevanje na Ferskih otokih in Islandiji je le prehodno, F. 

officinalis subsp. wirtgenii pa uspeva v zahodni, srednji in južni Evropi (Sell, 1968). 

F. officinalis subsp. officinalis je v Avstriji pogosta (Fischer idr., 2008). F. officinalis 

subsp. wirtgenii v Avstriji uspeva redko in raztreseno. Najdemo jo na območju 

zvezne dežele Dunaja (zvezna prestolnica), zvezne dežele Spodnje in Zgornje 

Avstrije ter na območju severne in južne Tirolske (Fischer idr., 2008).   

V sosednji Furlaniji Julijski Krajini podvrsta F. officinalis subsp. officinalis z 

zemljevidom ni predstavljena, pač pa je objavljen le zemljevid F. officinalis (s. lat.). 

F. officinalis subsp. wirtgenii je redka podvrsta, znana le iz 7 kvadrantov (Poldini, 

2002). V italijanski flori (Pignatti, 2017) razširjenost podvrst ni prikazana. V flori 

Istre (Rottensteiner, 2014) je razširjenost F. officinalis subsp. officinalis in F. 

officinalis subsp. wirtgenii predstavljena na jugu Tržaškega območja. 

Glede na podatke v bazi Flora Croatica Database (Nikolić, 2019) je z le peščico 

nahajališč prikazana F. officinalis subsp. officinalis, kar ne kaže na njeno redkost, 

pač pa na določanje le na nivoju vrste (zemljevid razširjenosti za F. officinalis (s. 

lat.)). Za F. officinalis subsp. wirtgenii sta znani le dve nahajališči, in sicer eno v 

Kvarnerju in eno v srednji Dalmaciji. Glede na floro Istre (Rottensteiner, 2014) F. 

officinalis subsp. officinalis uspeva na jugu Istre, F. officinalis subsp. wirtgenii pa 

uspeva na zahodni obali Istre, v notranji in južni Istri, v Reškem zalivu in na otokih 

Krk, Cres in Lošinj. 

V Atlasu flore Madžarske razširjenost podvrst ni prikazana z zemljevidom, ampak 

je z zemljevidom prikazana samo F. officinalis (s. lat.), ki se je pojavlja raztreseno 

po vsej državi (Denés in Gergely, 2015). 
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3 CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z diplomskim delom želim doseči naslednje cilje: 

 ovrednotenje razlikovalnih znakov, ki jih navaja evropska botanična 

literatura, z revizijo herbarijskega materiala iz herbarija LJU na Oddelku za 

biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 

 izdelava določevalnega ključa za ločevanje podvrst navadne rosnice iz 

herbarija LJU, 

 določitev materiala navadne rosnice iz herbarija LJU do podvrste, 

 izdelava zemljevida razširjenosti podvrst Fumaria officinalis subsp. officinalis 

in Fumaria officinalis subsp. wirtgenii. 

Raziskovalna vprašanja: 

RV1: V katerih morfoloških razlikovalnih znakih in kako dobro se med seboj 

razlikujeta podvrsti F. officinalis subsp. officinalis in F. officinalis subsp. wirtgenii? 

RV2: Kakšen je obseg določenosti navadne rosnice do podvrste v herbariju LJU? 

RV3: Kako sta glede na podatke iz herbarija LJU v Sloveniji razširjeni podvrsti 

navadne rosnice? 
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4 MATERIAL IN METODE 

4.1 Herbarijski material 

Za revizijo sem uporabila herbarijski material iz herbarija LJU na Oddelku za 

biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Vzorec je predstavljalo 86 

herbarijskih pol rodu Fumaria. Ves material je bil nabran na območju Slovenije. 

Vsako pregledano herbarijsko polo sem oštevilčila z zaporednimi številkami. 

Najprej sem pregledala ves material rodu Fumaria v herbariju LJU. Pole s primerki 

vrste F. officinalis so bile namreč, zaradi napačnih določitev, vložene tudi med 

material ostalih vrst. Od vseh 86 pol je 62 herbarijskih pol pripadalo F. officinalis 

(s. lat. ali določeno do podvrste) in te so predstavljale moj vzorec za merjenje. 

Podatki z etiket teh 62 herbarijskih pol so podani v prilogi 1. Podatke sem 

vpisovala v preglednico programa Excel. V prvi stolpec sem zapisala številko 

herbarijske pole Herbarija LJU, nato sem izpisala operativno taksonomsko enoto 

(OTE), določitev z etikete (do vrste ali podvrste), nabiralca in določevalca, datum 

nabiranja, nahajališče, rastišče, nadmorsko višino, kvadrant in morebitne opombe. 

Na nekaterih etiketah ni bilo podatkov o nadmorski višini ali kvadrantu, zato sem 

jih dopisala sama. Pomagala sem si s spletno stranjo Geopedia.si. V preglednico 

sem dodala še dva stolpca, ki sem ju prav tako dopisala sama, in sicer mojo 

končno določitev herbarizirane rastline in fenofazo rastlin. 

 

4.2 Potek dela 

4.2.1 Pregled literature 

Najprej sem zbrala domačo in tujo literaturo, v kateri so bili podatki o rodu 

Fumaria, natančneje o vrsti F. officinalis z obema podvrstama. Največ podatkov 

sem zbrala iz določevalnih ključev iz Slovenije (Sell, 1968; Wraber, 2017), Avstrije 

in Lihtenštajna (Fischer idr., 2008; Sell, 1968), Češke in Slovaške (Sell, 1968; 

Smejkal, 1988), Italije (Pignatti, 2017) in Istre (Rottensteiner, 2014). Posamezne 

vsebine iz tuje literature sem prevedla, jih primerjala med seboj in izpisala vse 

morfološke razlikovalne znake podvrst, ki sem jih kasneje opazovala na materialu.   
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Pri izpisu morfoloških razlikovalnih znakov sem za osnovo uporabila določevalni 

ključ avtorjev Fischer idr. (2008) z naslovom Exkursionsflora für Österreich, 

Liechtenstein und Südtirol, ker so v njem morfološki razlikovalni znaki najbolj 

podrobno opisani. Izpis sem dopolnila z literaturo ostalih določevalnih ključev. 

Navedla in izpisala sem vse razlikovalne morfološke znake in morebitna stanja med 

podvrstama, ki sem jih v nadaljevanju izmerila na svojih vzorcih.  

4.2.2 Merjenje in opazovanje razlikovalnih znakov 

V programu Excel sem oblikovala preglednico z morfološkimi razlikovalnimi znaki, 

ki sem jih kasneje opazovala in merila, ter zaporedne številke herbarijskih pol. 

Zapisala sem tudi na kakšen način sem meritev (opazovanje) izvedla oziroma na 

kaj sem bila pri meritvi (opazovanju) pozorna.  

Ker so cvetovi in plodovi F. officinalis manjši od 1 cm, sem za lažje pregledovanje 

in merjenje uporabila stereomikroskop, povezan z računalnikom. Pripomočki, ki 

sem jih še uporabila, so bili: dve pinceti, ravnilo, manjša čaša, grelnik vode, lepilni 

trak in kovinski obročki ter programa Excel in AxioVision SE64. 

Z ravnilom sem izmerila dolžino socvetja vsake rastline v herbarijski poli in s 

pomočjo stereomikroskopa preštela število cvetov v socvetju. Podatke sem vpisala 

v preglednico v Excel. 

Sledil je pregled cvetov. V preglednico sem zapisala barvo venca in čaše. S pinceto 

sem previdno odtrgala najstarejši cvet, ki je še imel ohranjeno čašo. Z grelnikom 

sem segrela vodo in cvet nekaj minut namakala v čaši z vročo vodo, da se je 

rehidriral. Cvet sem s pinceto prenesla pod stereomikroskop in ga s pomočjo 

dodatne pincete izpreparirala, tako da sem jasno videla čašne liste. Sliko sem 

izostrila in zajela s kamero na stereomikroskopu (povečava -12X). S pomočjo 

programa AxioVision SE64 sem na sliki na računalniku natančno izmerila dolžino in 

širino čašnih listov v mm. Izpreparirala sem tudi venec, da sem jasno videla gornji 

venčni list z ostrogo. Sliko sem najprej izostrila in jo zajela ter s pomočjo programa 

AxioVision SE64 izmerila dolžino venca, širino žebice, širino rebra, širilo krila in 

ocenila, kakšna je oblika vrha ploščice gornjega venčnega lista. Pri tem sem pazila, 
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da je venčni list popolnoma raztegnjen. Podatke o čašnih in venčnih listih sem 

zapisala v preglednico v Excel. 

Lotila sem se še merjenja plodu, kjer je bil na voljo. S pinceto sem previdno 

odtrgala plod. Kovinski obroček sem z ene strani oblepila z lepilnim trakom. Na 

lepljivo stran sem položila plod, tako da sem ga opazovala od strani. Plod sem 

postavila pod stereomikroskop, kjer sem sliko najprej izostrila in nato naredila 

posnetek. Na posnetku sem opazovala obliko plodu, prisekanost, konico plodu in 

gladkost površine. Izmerila sem še dolžino in širino plodu. Vse podatke sem 

zapisala v preglednico v Excel. 

Iz svojih meritev sem izračunala tudi tri za ločevanje podvrst pomembna razmerja:  

 gostoto socvetja, ki sem jo izračunala tako, da sem število cvetov delila z 

dolžino socvetja (cm). 

 razmerje med širino krila in širino zelene osrednje žile ploščice sem dobila 

tako, da sem delila širino krila (mm) s širino osrednje žile (mm).  

 razmerje med širino ploščice in širino žebice gornjega venčnega lista pa sem 

izračunala tako, da sem širino ploščice (mm) delila z širino žebice (mm). 

 

Izdelala sem tudi zemljevid razširjenosti s pomočjo programa KARARAS 3.0 

(Jogan, 2001). 

4.2.2.1 Opis opazovalnih in merjenih morfoloških znakov 

Morfološki razlikovalni znaki, njihova stanja in način izvedbe meritev (opazovanja) 

ter razmerja so sledeča:  

Socvetje: naključno sem izbrala dobro razvito socvetje. Če so se socvetja 

razlikovala v fenofazi, sem izbrala tistega, ki ima razvite cvetove in plodove. 

 Število cvetov v socvetju (število): preštela sem vse cvetove in plodove 

v socvetju. Če so cvetovi/plodovi odpadli, sem dodala še število obstojnih 

braktej cvetov. 
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 Dolžina socvetja (cm): merila sem celotno socvetje od spodnjega do vrha 

najvišjega popka. Če je spodnji cvet že odpadel, sem merila od brakteje 

spodnjega cveta, ki ostanejo na steblu tudi po tem, ko plod odpade. 

Cvet: izbrala sem najstarejši cvet v izbranem socvetju, ki še ima ohranjene čašne 

liste. 

 Barva venca: opazovala sem barvo venca na kateremkoli cvetu v poli, kjer 

se je barva dobro ohranila. Možna stanja znaka so: 

1) svetlo škrlatna, 

2) temno škrlatno rdeča, 

3) nedoločljivo stanje (rjava). 

 Barva čaše: opazovala sem barvo čaše na kateremkoli cvetu v poli, kjer se 

je barva dobro ohranila. Možna stanja znaka so: 

1) bledo škrlatna, skoraj bela, 

2) rožnata, 

3) nedoločljivo stanje (rjava). 

 Dolžina venčnih listov (mm): izmerila sem dolžino venca vključno z 

ostrogo (na 0,5 mm natančno), tako kot je prikazano na sliki 1. 

 

Slika 1: Prikaz merjenja dolžine venčnih listov. 

 

 Dolžina čašnih listov (mm): izmerila sem dolžino čašnega lista na 

izprepariranem čašnem listu (na 0,5 mm natančno), tako kot je prikazano 

na sliki 2. 
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 Širina čašnih listov (mm): izmerila sem dolžino čašnega lista na 

izprepariranem čašnem listu (na 0,5 mm natančno), tako kot je prikazano 

na sliki 2. 

 

 

Slika 2: Prikaz merjenja dolžine in širine čašnih listov. 

 

 Širina krila na ploščici zgornjega venčnega lista (mm) (slika 3). 

 Širina zelene osrednje žile na ploščici zgornjega venčnega lista 

(mm) (slika 3). 

 Oblika vrha ploščice gornjega venčnega lista. Možna stanja znaka so: 

1) ploščica topa s konico, 

2) ploščica skoraj izrobljena (zaokrožena), 

3) vmesno stanje. 

 Širina žebice gornjega venčnega lista (mm) (slika 3). 

 Širina ploščice gornjega venčnega lista (mm) (slika 3). 
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Slika 3: Prikaz merjenja širine krila, širine zelene osrednje žile, širine žebice in 

širine ploščice gornjega venčnega lista. 

 

Plod: naključno sem izbrala dobro razvit plod v kateremkoli socvetju, obrnila sem 

ga tako, da sem ga merila od strani (s profila). 

 Prisotnost konice na vrhu plodu. Možna stanja znaka so: 

1) brez konice, 

2) kratka konica, 

3) vmesno stanje. 

 Dolžina ploda (mm) (slika 5). 
 Širina plodu (mm) (slika 5). 
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Slika 4: Prikaz merjenja dolžine in širine plodu. 

 

Izračunana razmerja: 

 število cvetov / dolžina socvetja (na cm). 

 razmerje med širino krila in širino zelene osrednje žile gornjega venčnega 

lista. 

 razmerje med širino ploščice in širino žebice gornjega venčnega lista. 

4.2.3 Obdelava podatkov 

V programu Excel sem oblikovala tabelo, v katero sem zbrala vse meritve in 

opazovanja znakov. V prvem delu revizije sem za nadaljnje delo izbrala vse pole, ki 

so pripadale vrsti F. officinalis. Na teh rastlinah sem opravila vse meritve in 

opazovanja znakov. V drugem delu revizije sem določila podvrste na osnovi 

meritev in ugotovljenih stanj. Po potrebi sem nenavadno izstopajoče meritve ali 

stanja ponovno preverila na materialu. Oblikovala sem dve podtabeli, za vsako 

podvrsto eno. Pri nadaljnji obdelavi sem upoštevala le do podvrst določene OTE. 

Znake sem razdelila v dva tipa, in sicer na atributivne (pri katerih je možnih več 

stanj znaka) in kvantitativne znake (merjene znake). Podatke sem obdelala 

grafično. Atributivne znake sem obdelala in predstavila s stolpčnimi grafikoni, 
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kvantitativne znake pa z grafikonom s statističnimi podatki (Boxplot - škatla z 

ročaji). 
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5 REZULTATI IN DISKUSIJA 

5.1 Revizija herbarijskega materiala 

V herbarijski zbirki LJU je bilo v času raziskave 86 herbarijskih pol, ki so bile 

določene za vrste rodu Fumaria. Izmed teh herbarijskih pol je bilo 56 herbarijskih 

pol določenih kot vrsta F. officinalis (s. lat.), 24 kot F. vaillantii, 5 kot F. parviflora in 

1 herbarijska pola kot F. capreolata. Vrsta F. rostellata v herbariju LJU ni bila 

zastopana. 

Izmed 56 herbarijskih pol, določenih za F. officinalis, je bilo le 8 herbarijskih pol, 

torej samo okoli 5 %, določenih do podvrste: 6 za podvrsto F. officinalis subsp. 

wirtgenii in 2 za podvrsto F. officinalis subsp. officinalis. 

V prvem delu revizije sem za morfometrično analizo podvrst izbrala vse pole, ki so 

pripadale vrsti F. officinalis. Iz 56 pol, ki so predhodno že bile določene za to vrsto 

ali katero od njenih podvrst, sem izločila dve, ker sta v resnici pripadali F. vaillantii. 

V izbor sem dodala še 8 pol F. officinalis, ki pa so bile predhodno določene za F. 

vaillantii. Tako sem dobila vzorec, ki je obsegal 62 herbarijskih pol, in na katerem 

sem izvedla vse meritve in opazovanja, ki jih navajam v poglavju o metodah. 

Izmed 62 herbarijskih pol sem v drugem delu revizije določila 20 herbarijskih pol 

do podvrste F. officinalis subsp. officinalis in 31 herbarijskih pol do podvrste F. 

officinalis subsp. wirtgenii. 11 nabirkov je ostalo nedoločenih, to predstavlja 18 % 

vzorca. Eden od teh nabirkov je že plodil in znakov na cvetu sploh nisem mogla 

izmeriti. Ostali OTE so bili v območjih prekrivanj kvantitativnih znakov, pri čemer 

se stanj pomembnih atributivnih znakov ni dalo dobro oceniti, večinoma zaradi 

poškodb pri herbarizaciji, pri nekaj primerkih pa so ugotovljeni znaki deloma 

podpirali določitev ene in deloma druge podvrste. Delež nedoločenega materiala je 

precej visok, verjetno pa bi bil manjši, če bi imela na voljo svež material ali vsaj 

novejši herbarizirani material. 

Rezultate revizije prikazuje tabela 2. 
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Tabela 2: Primerjava določitev rosnic (Fumaria) pred in po reviziji 

 Končna določitev 

Prvotna določitev F. officinalis s. lat. 
F. officinalis 
subsp. wirtgenii 

F. officinalis 
subsp. 
officinalis 

F. officinalis s. lat. 10 22 14 

F. officinalis subsp. wirtgenii 0 4 2 

F. officinalis subsp. officinalis 0 1 1 

F. vaillantii 1 4 3 

Skupno število pol 11 31 20 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je bilo kar 8 pol, ki so bile prvotno določene za F. 

vaillantii, v resnici F. officinalis. Razlog za napačno določanje je verjetno ta, da 

določevalci niso merili čašnih listov, ampak le venčne (ti so pri F. officinalis lahko 

zavajajoče drobni). Čašni listi sicer zelo dobro ločujejo F. officinalis od podobnih 

vrst, so pa zelo majhni in hitro odpadejo, kar otežuje uporabo tega znaka. 

Morda je bil razlog za napačno določanje tudi svetlejša barva venca in čaše, ki se 

pojavlja tako pri F. vaillantii kot pri F. officinalis subsp. wirtgenii. Če se pri 

določanju zanesemo samo na belkasto rožnato barvo cvetov, se lahko zgodi, da 

določimo primerek F. officinalis subsp. wirtgenii za F. vaillantii.  

Iz tabele 2 lahko razberemo, da so bile napake tudi pri nabirkih določenih do 

podvrst. Določanje F. officinalis subsp. wirtgenii je bilo sicer precej uspešno, 4 od 

6 tako določenih nabirkov je bilo določenih pravilno. Pri F. officinalis subsp. 

officinalis je bila pravilno določena 1 od 2 nabirkov te podvrste. 
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5.2 Uporabnost določevalnih znakov 

5.2.1 Atributivni znaki 

Barva venca 

Barva venčnih listov se pri podvrstah F. officinalis razlikuje. F. officinalis subsp. 

officinalis ima temno škrlatne obarvane venčne liste, F. officinalis subsp. wirtgenii 

pa ima svetlo škrlatne venčne liste (Fischer idr., 2008). Ker je material herbariziran, 

so se pri 14 herbariziranih rastlinah venčni listi obarvali rjavo. Tudi pri drugih 

nabirkih je bilo odtenek rožnate težko razbrati, ker je barva venca zaradi 

herbariziranja zbledela.  

 

Slika 5: Barva venca. 

 

Za podvrsto F. officinalis subsp. officinalis sem določila enak delež odstotkov 

odstotkov (40 %) svetlo škrlatne in temno škrlatne rdeče barve, za F. officinalis 

subsp. wirtgenii prav tako enak delež odstotkov (32 %) obeh barv (slika 5). Na 

svežem materialu bi se ta znak verjetno izkazal za zelo uporabnega, saj se barvi 

vizualno razlikujeta. 

 

 

 



Brčina, Y. Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji. Diplomsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2019. 

 

19 
 

Barva čaše 

Barva čašnih listov je pri F. officinalis subsp. officinalis rožnata, F. officinalis subsp. 

wirtgenii pa ima bledo škrlatne, skoraj bele čašne liste (Fischer idr., 2008). Zaradi 

herbariziranja so pri 6 rastlinah čašni listi postali rjavi.  

 

 

Slika 6: Barva čaše. 

 

45 % F. officinalis subsp. officinalis je imelo bledo škrlatno, skoraj belo barvo, pri 

F. officinalis subsp. wirtgenii pa je imelo takšen odtenek 68 % nabirkov (slika 6). 

Torej ni bilo jasnega razlikovanja med barvami čaše pri eni in drugi podvrsti. Barva 

čašnih listov je zbledela med herbariziranjem. Znak bi se na svežem materialu 

verjetno izkazal za uporabnega, na herbariziranem materialu pa ni uporaben. 

Oblika vrha ploščice gornjega venčnega lista 

Kot je razvidno iz slike 7 ima F. officinalis subsp. officinalis ploščico gornjega 

venčnega lista zaokroženo do skoraj izrobljeno, pri F. officinalis subsp. wirtgenii pa 

je le ta topa s konico (Fischer idr., 2008).  

Obliko vrha ploščice gornjega venčnega lista sem določila 62 rastlinam, od tega je 

20 pripadalo podvrsti F. officinalis subsp. officinalis in 31 podvrsti F. officinalis 

subsp. wirtgenii.  
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Slika 7: Primerjava oblike vrha ploščice pri F. officinalis subsp. officinalis (levo) in F. 

officinalis subsp. wirtgenii (desno). 

 

 

Slika 8: Oblika vrha ploščice gornjega venčnega lista. 

 

Iz grafa (slika 8) opazimo, da se ploščica med podvrstama jasno razlikuje in ju 

dobro ločuje: pri F. officinalis subsp. officinalis je bila ploščica skoraj izrobljena 

(zaokrožena) pri 90 % pol, 10 % pol je imelo nedoločljivo stanje, pri podvrsti F. 

officinalis subsp. wirtgenii pa bila ploščica topa s konico pri 100 % pol.  



Brčina, Y. Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji. Diplomsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2019. 

 

21 
 

Pri uporabnosti znaka je treba paziti, da je gornji venčni list popolnoma razširjen in 

da vrh ni prepognjen, ampak se jasno vidi vrh ploščice. V nasprotnem primeru 

lahko pride do napačne ocene stanja. 

Prisotnost konice na vrhu plodu 

Pri tem znaku sem opazovala, ali je na plodu prisotna kratka konica ali je ni. Glede 

na literaturo je F. officinalis subsp. officinalis brez konice, F. officinalis subsp. 

wirtgenii pa ima kratko konico (Fischer idr., 2008). Določila sem tri možna stanja, 

in sicer plod brez konice, s kratko konico ali stanje je nedoločljivo. Prisotnost 

konice sem določila na 42 rastlinah, brez upoštevanja 11 rastlin, katerih meritev 

zaradi nedoločljivosti podvrste, nisem upoštevala. 9 rastlin ploda ni imelo, saj so 

odpadli, ali pa je bila rastlina v zgodnji fazi cvetenja.  

 

 

Slika 9: Prisotnost konice na vrhu plodu. 

 

Znak se v raziskavi ni izkazal za uporabnega, saj se stanja prekrivajo. Za F. 

officinalis subsp. officinalis sem določila in izračunala 25 % OTE, kjer konica na 

plodu ni bila prisotna, za F. officinalis subsp. wirtgenii pa 39 % OTE, kjer je imel 

vrh ploda kratko konico. Iz grafa (slika 9) opazimo, da so rezultati delno pokazali 

ravno nasprotno od literaturnih navedb, vendar za to ne najdem razloga. 
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5.2.2 Kvantitativni znaki 

Uporabnost kvantitativnih znakov: za uporaben znak sem določila tistega, pri 

katerem se meritve znotraj območij, kjer se nahaja 75 % vseh meritev, ne 

prekrivajo (1. in 3. kvartil).  

 

Število cvetov 

 

Slika 10: Število cvetov v socvetju. 

 

Tabela 3: Število cvetov v socvetju. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. 
officinalis  (N=20) 

F. officinalis subsp. 
wirtgenii  (N=31) 

Število cvetov v 
socvetju 

(15) 25–33 (43) (13) 19–26 (33) 

 

Znak je omejeno uporaben. Iz grafa (slika 10) razberemo manjše prekrivanje 

območij na tistem delu, kjer se nahaja 75 % vseh meritev. Po podatkih v literaturi 

(Fischer idr., 2008) je za F. officinalis subsp. officinalis značilno (20) 30–50 (60) 

cvetov v socvetju, za F. officinalis subsp. wirtgenii pa manjše število cvetov v 

socvetju, to je (10) 15–30 (35) cvetov. Podatki v literaturi so primerljivi mojim 

meritvam (tabela 3). Večje odstopanje se pojavlja pri številu cvetov za F. officinalis 
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subsp. officinalis. Podatki o najvišjih vrednostih so namreč manjši kot podatki v 

literaturi. Razlog pripisujem temu, da je večina herbarijskih pol (40 %) podvrste F. 

officinalis subsp. officinalis v zgodnji fazi cvetenja in se vsi cvetovi še niso razvili.  

 

Dolžina socvetja  

 

Slika 11: Dolžina socvetja. 

 

Tabela 4: Dolžina socvetja. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=31) 

Dolžina 
socvetja 

(19,0) 28,3–64,5 (72,0) mm (21,0) 31,0–45,0 (65,0) mm 

 

Znak ni uporaben za razlikovanje med podvrstama (slika 11). Po podatkih iz 

herbarijskih pol imata obe podvrsti velik interval v dolžini socvetja (tabela 4). Le ta 

se prekriva v celotnem območju. Dolžina socvetja je verjetno prav tako povezana s 

fenofazo rastlin. Najbolj zanesljivo je ta znak meriti v srednji fenofazi rastlin, pri 

podvrsti F. officinalis subsp. officinalis je bilo v srednji fazi 40 % podatkov, pri F. 

officinalis subsp. wirtgenii pa 45 % podatkov (slika 11). Nismo pričakovali razlike 
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med podvrstama, ker literatura tega znaka ne navaja. Merjenje smo uporabili za 

izračun gostote socvetja. 

 

Dolžina venčnih listov 

 

Slika 12: Dolžina venčnih listov. 

 

Tabela 5: Dolžina venčnih listov. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 

(N=20) 
F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=31) 

Dolžina venčnih 
listov 

(6,1) 7,2–8,1 (8,7) mm (4,9) 6,0–7,2 (8,9) mm 

 

Iz grafa (slika 12) lahko razberemo, da se večina podatkov prekriva znotraj 

celotnega območja, vendar pa se na območju 75 % meritev podatki prekrivajo 

samo v majhnem delu grafa. Opazimo, da eden izmed podatkov pri podvrsti F. 

officinalis subsp. officinalis (OTE 78) odstopa. Ta podatek predstavlja dolžino 

venčnega lista 5,5 mm. Menim, da je razlog za odstopajočo meritev fenofaza te 

rastline. Herbarizirana rastlina je bila v začetni fazi cvetenja, zato verjetno ni 

dosegla svoje popolne dolžine venčnih listov. Za podvrsto F. officinalis subsp. 

wirtgenii so značilne manjše dolžine venčnih listov, kot lahko razberemo tudi iz 
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tabele 5, vendar je območje prekrivanja podatkov veliko. Znak dolžina venčnih 

listov pri razlikovanju med podvrstama ni ravno uporaben.  

Pridobljene podatke sem primerjala z literaturo. Podatki se nekoliko razlikujejo, 

predvsem pri podvrsti F. officinalis subsp. officinalis. Po podatkih iz literature 

(Fischer idr., 2008; Smejkal, 1988) je pri podvrsti F. officinalis subsp. officinalis 

dolžina venčnih listov med 7 in 9 mm, moji podatki pa predstavljajo dolžine od 6,1 

do 8,7 mm. Glede na literaturo (Fischer idr., 2008; Smejkal, 1988) sem razbrala, 

da je dolžina venčnih listov pri F. officinalis subsp. wirtgenii med 5 in 8 mm, moji 

podatki so med 4,9 in 8,9 mm. Torej rezultati kažejo, da ima F. officinalis subsp. 

officinalis lahko tudi precej manjše vence kot je navajano v literaturi, F. officinalis 

subsp. wirtgenii pa ima lahko venčne liste dolge tudi 1 mm več kot bi pričakovali 

glede na literaturo. Pri obeh podvrstah je razpon velikosti dolžine venčnih listov 

večji kot v literaturi, zato je razlikovanje težje.  

 

Dolžina čašnih listov 

 

Slika 13: Dolžina čašnih listov. 

 

 

 



Brčina, Y. Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji. Diplomsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2019. 

 

26 
 

Tabela 6: Dolžina čašnih listov. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 

(N=20) 
F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=28) 

Dolžina 
čašnih listov 

(2,0) 2,2–2,6 (3,2) mm (1,6) 2,0–2,5 (3,1) mm 

 

Iz grafa (slika 13) lahko razberemo, da se podatki prekrivajo med podvrstama, 

tako v celotnem območju kot tudi v območju, kjer se nahaja 75 % podatkov 

(vendar tukaj nekoliko manj). Iz tabele 6 opazimo, da so za podvrsto F. officinalis 

subsp. wirtgenii značilne nekoliko manjše dolžine čašnih listov, prav tako je tudi 

razpon podatkov večji. Znak ni ravno uporaben za razlikovanje med podvrstama. 

Pri podvrsti F. officinalis subsp. officinalis je v literaturi zabeležena dolžina čašnih 

listov (2) 2,5–3,5 mm (Smejkal, 1988), po mojih podatkih pa je dolžina čašnih 

listov med 2,0 in 3,2 mm. V tem primeru pa so izmerjene dolžine čašnih listov 

manjše od podatkov v literaturi. V literaturi je pri F. officinalis subsp. wirtgenii 

zabeležena dolžina čašnih listov 1,5–2 (2,5) mm (Smejkal, 1988), glede na moje 

meritve pa se vrednosti gibljejo med 1,6 in 3,1 mm. Dolžina čašnih listov je večja 

kar za 0,6 mm. Že v literaturi se podatki o dolžini čašnih listov prekrivajo.  

Širina čašnih listov 

 

Slika 14: Širina čašnih listov. 
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Tabela 7: Širina čašnih listov. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 

(N=20) 
F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=28) 

Širina čašnih 
listov 

(0,8) 0,9–1,3 (1,6) mm (0,5) 0,8–1,3 (1,5) mm 

 

Iz grafa (slika 14) opazimo, da se podatki, kjer se nahaja 75 % meritev zelo 

prekrivajo, tudi mediani se skoraj prekrivata. Opazimo lahko, da je razpon 

podatkov za podvrsto F. officinalis subsp. wirtgenii širok. Razberemo lahko, da je 

širina čašnih listov podvrste F. officinalis subsp. wirtgenii lahko manjša od širine 

druge podvrste, vendar pa, zaradi prekrivanja podatkov, težko razlikujemo, za 

katero podvrsto gre. Znak je neuporaben.  

Za podvrsto F. officinalis subsp. officinalis znašajo širine čašnih listov, glede na 

podatke v literaturi (1) 1,2–1,5 mm (Rottensteiner, 2014; Smejkal, 1988), moje 

meritve pa so znašale 0,8–1,6 mm. Razvidno je, da je širina čašnih listov za 

podvrsto F. officinalis subsp. officinalis lahko manjša od 1 mm (glede na moje 

podatke, je manjša za 0,2 mm), vendar so podatki primerljivi literaturnim. Iz 

literature (Rottensteiner, 2014; Smejkal, 1988) sem razbrala tudi podatke o širini 

čašnih listov podvrste F. officinalis subsp. wirtgenii, ki znaša 0,5–1,2 mm, po mojih 

meritvah pa sem dobila vrednosti 0,5–1,5 mm. Podatki se kar ujemajo, le da so po 

mojih podatkih čašni listi širši za 0,3 mm (tabela 7). 
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Širina krila na ploščici gornjega venčnega lista  

 

Slika 15: Širina krila na ploščici gornjega venčnega lista. 

 

Tabela 8: Širina krila na ploščici gornjega venčnega lista. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=28) 

Širina krila (0,4) 0,6–0,7 (0,8) mm (0,3) 0,4–0,5 (0,6) mm 

 

Znak je uporaben. Na grafu (slika 15), natančneje na območju, kjer se nahaja 

največ meritev, ni vidnega prekrivanja podatkov. Opazimo, da so krila pri F. 

officinalis subsp. wirtgenii ožja kakor pri drugi podvrsti (tabela 8). Treba je paziti, 

da širino kril merimo pri venčnem listu, ki je popolnoma raztegnjen, zato da v 

celoti izmerimo dejansko širino in dobimo pravilen rezultat. Ker sem merjenje 

opravljala na herbariziranem materialu in je barva cveta na nekaterih rastlinah 

zbledela ali postala rjava, je bilo težko določiti mejo med krilom in zeleno osrednjo 

žilo.  

V literaturi se znak pojavlja samo primerjalno z zeleno osrednjo žilo. Meritve smo 

uporabili za izračun razmerja med širino krila in širino zelene osrednje žile 

gornjega venčnega lista.  
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Širina zelene osrednje žile na ploščici gornjega venčnega lista  

 

Slika 16: Širina zelene osrednje žile na ploščici gornjega venčnega lista. 

 

Tabela 9: Širina zelene osrednje žile na ploščici gornjega venčnega lista. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=28) 

Širina zelene 
osrednje žile 

(0,54) 0,67–0,82 (0,98) mm (0,47) 0,55–0,75 (0,84) mm 

 

Znak ni ravno uporaben, saj se podatki v veliki meri prekrivajo (slika 16). Menim, 

da je razlog v velikosti cveta. Ker je cvet namreč majhen in ozek, ne more prihajati 

do velikih razlik v širini zelene osrednje žile. Napake se lahko pojavijo tudi zaradi 

meritev, saj mora biti cvet popolnoma iztegnjen, in zaradi zbledelosti ali 

porjavelosti barve cveta, kar povzroči herbarizacija.  

V literaturi se znak pojavlja samo primerjalno s širino krila. Meritve (tabela 9) smo 

uporabili pri izračunu razmerja med širino krila in širino zelene osrednje žile 

gornjega venčnega lista.  
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Širina žebice gornjega venčnega lista 

 

Slika 17: Širina žebice gornjega venčnega lista. 

 

Tabela 10: Širina žebice gornjega venčnega lista. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=31) 

Širina žebice (0,8) 0,9–1,1 (1,2) mm (0,5) 0,9–1,1 (1,4) mm 

 

Znak o širini žebice ni uporaben. Pri F. officinalis subsp. officinalis se podatki skoraj 

v celoti nahajajo ravno na območju, kjer je največ meritev druge podvrste (slika 

17). Lahko, da je prišlo do napak pri meritvi, saj tudi v tem primeru cvet ne sme 

biti prepognjen. Ker je žebica na različnih dela cveta različno široka, je treba paziti, 

kje se le ta meri. Pri svojih meritvah sem širino žebice merila tik pod ploščico.  

Razlik med podvrstama nismo pričakovali. Meritve (tabela 10) smo uporabili samo 

za izračun razmerja med širino žebice in ploščice.  
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Širina ploščice gornjega venčnega lista 

 

Slika 18: Širina ploščice gornjega venčnega lista. 

 

Tabela 11: Širina ploščice gornjega venčnega lista. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=28) 

Širina 
ploščice 

(1,4) 1,7–2,1 (2,2) mm (1,1) 1,3–1,8 (1,9) mm 

 

Iz grafa (slika 18) opazimo, da je znak precej uporaben. F. officinalis subsp. 

wirtgenii ima ožjo ploščico kakor druga podvrsta (tabela 11). Podatek se sklada z 

literaturo, saj ima F. officinalis subsp. wirtgenii ploščico malo razširjeno, F. 

officinalis subsp. officinalis pa močno razširjeno (Fischer idr., 2008).  

Pri meritvi se lahko pojavijo napake, saj mora tudi tukaj biti cvet oz. ploščica cveta 

popolnoma razprostrta. 
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Dolžina plodu 

 

Slika 19: Dolžina plodu. 

 

Tabela 12: Dolžina plodu. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 

(N=13) 
F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=29) 

Dolžina 
plodu 

(2,0) 2,0–2,3 (2,4) mm (1,8) 2,0–2,2 (2,4) mm 

 

Podatki se med seboj prekrivajo v celoti. Na območju grafa, kjer se nahaja 75 % 

vseh meritev, se le ti prekrivajo v manjši meri (slika 19).  

Znak za razlikovanje med podvrstama ni uporaben. To lahko ugotovimo tudi iz 

podatkov v literaturi, saj za podvrsto F. officinalis subsp. officinalis navaja dolžino 

plodu med 1,7 in 2,6 mm, za F. officinalis subsp. wirtgenii pa dolžino plodu med 

1,7 in 2,2 mm (Smejkal, 1988). Glede na moje meritve znaša dolžina plodu za 

podvrsto F. officinalis subsp. officinalis med 2,0 in 2,4 mm, za F. officinalis subsp. 

wirtgenii pa med 1,8 in 2,4 mm (tabela 12). Vrednosti meritev za podvrsti so 

enake, le da so za F. officinalis subsp. wirtgenii dolžine plodu nekoliko manjše, 

zato s tem znakom težko razlikujemo podvrsti med seboj. 
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Širina plodu 

 

Slika 20: Širina plodu. 

 

Tabela 13: Širina plodu. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=13) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=29) 

Širina plodu (2,2) 2,3–2,5 (2,6) mm (2,1) 2,3–2,5 (2,6) mm 

 

Iz grafa (slika 20) lahko opazimo, da se tudi tukaj podatki prekrivajo v celotnem 

območju. Širina plodu ene rastline (OTE 78) odstopa. Izmerjena širina plodu te 

rastline je 2 mm, kar je manj kot ostale širine plodu. Verjetno je tudi tukaj razlog 

zgodnja faza cvetenja in se plod še ni razvil do konca oz. še ni razvil prave širine 

plodu. 

Glede na podatke iz literature, širine plodu ne moremo uporabiti za določevanje 

podvrst, saj podatki za podvrsto F. officinalis subsp. officinalis znašajo med 1,8 in 

2,8 mm, za podvrsto F. officinalis subsp. wirtgenii pa med 1,8 in 2,5 mm (Smejkal, 

1988). Podatki se prekrivajo v veliki meri (skoraj popolnoma). Prekrivanje kažejo 

tudi podatki mojih meritev, saj za F. officinalis subsp. officinalis znašajo širine 

plodu od 2,2 do 2,6 mm, za F. officinalis subsp. wirtgenii pa od 2,1 do 2,6 mm 

(tabela 13).  
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Razmerje število cvetov / dolžina socvetja (na cm) 

 

Slika 21: Razmerje število cvetov/dolžina socvetja. 

 

Tabela 14: Razmerje števila cvetov/dolžino socvetja. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=31) 

Število 
cvetov/dolžina 
socvetja 

(4,2) 4,7–7,0 (9,6) mm (2,7) 4,4–7,1 (10,9) mm 

 

Znak je neuporaben. Na območju grafa, kjer se nahaja 75 % meritev, vidimo 

veliko prekrivanje. Na grafu (slika 21) opazimo tudi tri točke, ki odstopajo od 

ostalih rezultatov. Ena izmed točk podvrste F. officinalis subsp. wirtgenii (OTE 20) 

se nahaja pri vrednosti 12,1. Gre za rastlino v začetni fazi cvetenja, ki ima 

relativno kratko dolžino socvetja (24 mm), zato je razmerje nekoliko večje. 

Odstopajoči točki podvrste F. officinalis subsp. officinalis (OTE 6 in OTE 39) pa se 

nahajata pri vrednostih 11 in 39. Ena rastlina (OTE 6) ima prav tako kratko dolžino 

socvetja (29 mm) in veliko število cvetov (32 cvetov), zato je razmerje večje od 

ostalih vrednosti. Rastlina je bila v začetni fazi cvetenja in verjetno ni dosegla 

popolne dolžine socvetja. Rastlina (OTE 39) ima tudi majhno dolžino socvetja (24 
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mm) in veliko število cvetov (33 cvetov) ter je v zgodnji fazi cvetenja. Razlog 

velikega razmerja je enak pri vseh odstopajočih točkah na grafu (slika 21). 

Izračunano razmerje mojih podatkov je veliko večje, kot so podatki v literaturi. 

Literatura za F. officinalis subsp. officinalis navaja 5–7 cvetov na cm socvetja 

(Fischer idr., 2008), medtem ko je izračunano razmerje mojih podatkov 4 do 10 

cvetov na cm (tabela 14). Za F. officinalis subsp. wirtgenii pa literatura navaja 2–4 

cvetov na cm socvetja (Fischer idr., 2008), moji podatki pa 3–11 cvetov na cm 

socvetja (tabela 14). Dolžina socvetja se spreminja z zrelostjo rastline. V zgodnji 

fenofazi je dolžina socvetja majhna, ker rastlina še raste, v plodečem stanju rastlin 

pa se socvetje raztegne in podaljša. Zato bi bilo najbolje, da se znak meri vedno v 

enaki fenofazi rastlin, ki ni začetna niti pozna faza. Morda bi bilo smiselno znak 

izraziti tako, da se meri gostoto cvetov v spodnji ali srednji tretjini socvetja, saj 

vrhnji, še nerazviti del socvetja moti rezultat zaradi svoje velike gostote.  

 

Razmerje med širino krila in širino zelene osrednje žile gornjega 

venčnega lista 

 

Slika 22: Razmerje med širino krila in širino zelene osrednje žile gornjega 

venčnega lista. 
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Tabela 15: Razmerje med širino krila in širino zelene osrednje žile gornjega 

venčnega lista. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. 
officinalis (N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=28) 

Razmerje med 
širino krila in širino 
zelene osrednje žile 

(0,6) 0,7–1,0 (1,3) mm (0,5) 0,6–0,8 (1,1) mm 

 

Znak je omejeno uporaben, kar lahko opazimo iz grafa (slika 22), saj se območja, 

kjer se nahaja 75 % meritev, prekrivajo v manjši meri. Po izračunanem razmerju 

med širino kril in širino zelene osrednje žile sem ugotovila, da so krila pri F. 

officinalis subsp. wirtgenii nekoliko ožja od zelene osrednje žile, kar je razvidno iz 

manjših vrednosti podatkov v tabeli 15 pri drugi podvrsti pa so krila nekoliko širša. 

Podatki se ujemajo s podatki iz literature. 

 

Razmerje med širino ploščice in širino žebice gornjega venčnega lista  

 

Slika 23: Razmerje med širino ploščice in širino žebice gornjega venčnega lista. 
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Tabela 16: Razmerje med širino ploščice in širino žebice gornjega venčnega lista. 

Podvrsta 
F. officinalis subsp. officinalis 
(N=20) 

F. officinalis subsp. wirtgenii 
(N=28) 

Razmerje med 
širino ploščice 
in širino žebice 

(1,4) 1,7–2,1 (2,2) mm (1,1) 1,3–1,8 (2,2) mm 

 

Znak je omejeno uporaben, saj je prisotno manjše prekrivanje območij, kjer se 

nahaja 75 % vseh meritev (slika 23). Literatura navaja, da je ploščica gornjega 

venčnega lista pri F. officinalis subsp. officinalis močno razširjena, pri F. officinalis 

subsp. wirtgenii pa malo (Fischer idr., 2008). Iz izmerjenih meritev o širini ploščice 

in širini žebice sem izračunala razmerje med njima za obe podvrsti. F. officinalis 

subsp. wirtgenii ima po izračunanih podatkih manjšo razširitev ploščice, vendar je 

interval razširjenosti velik, zato prihaja do prikrivanja. Zgornja meja razmerja med 

širino ploščice in širino žebice je pri obeh podvrstah enaka in znaša 2,2 mm 

(tabela 16).   

Pri uporabi tega znaka je treba paziti, da je gornji venčni list popolnoma razširjen 

in raztegnjen, saj v nasprotnem primeru lahko pride do napačnih rezultatov. Ker se 

podatki mojih meritev ne skladajo v celoti z literaturo, je morda problem prav v 

tem, saj so venčni listi majhni in jih je težko razpreti oz. razširiti do konca. Verjetno 

bi bilo lažje meriti na svežem materialu. 

 

5.3 Fenologija in razširjenost podvrst v Sloveniji 

Wraber (2007) navaja, da vrsta F. officinalis L. cveti od maja do septembra. Po 

podatkih iz slovenske in tuje literature ni znano, kdaj cvetita posamezni podvrsti.  

Iz podatkov v herbarijskih polah sem za vsako podvrsto razbrala mesece nabiranja 

rastlin. Želela sem ugotoviti čas in pogostost cvetenja posamezne podvrste. Čas 

cvetenja sem prikazala grafično.  
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Slika 24: Čas cvetenja podvrst po mesecih. 

 

Glede na nabirke podvrste F. officinalis subsp. officinalis ugotovimo, da podvrsta 

cveti od marca do oktobra. V herbarijskih polah ni bilo nobenega nabirka 

nabranega septembra, največ nabirkov pa je bilo nabranih maja (slika 24).  

Po podatkih iz herbarijskih pol F. officinalis subsp. wirtgenii cveti od marca do 

avgusta. Največ nabirkov je bilo nabranih meseca maja. Med podvrstama v času 

cvetenja ni nobene razlike (slika 24). 

Na zemljevidu (slika 25) so prikazani podatki vseh herbarijskih pol, ki sem jih 

določila do podvrst (torej 20 nabirkov F. officinalis subsp. officinalis in 31 nabirkov 

F. officinalis subsp. wirtgenii) in vrste F. officinalis (s. lat.). 
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Slika 25: Zemljevid razširjenosti podvrst F. officinalis subsp. officinalis in F. 

officinalis subsp. wirtgenii. 

 

F. officinalis subsp. officinalis uspeva raztreseno po skoraj vsej državi. Največ 

znanih nahajališč je v predalpskem in submediteranskem območju. V alpskem in 

dinarskem območju pa ni bil nabran noben herbarijski primerek. Iz točk na 

zemljevidu (slika 25) lahko razberemo, da je podvrsta F. officinalis subsp. wirtgenii 

v preddinarskem območju kar pogosta. Največ nahajališč te podvrste je v 

submediteranskem območju, kar se sklada s podatki iz flore Istre (Rottensteiner, 

2014), kjer je omenjena razširjenost na jugu Tržaškega območja. Podvrsta je 

pogosta tudi v predalpskem območju. Na dveh območjih Slovenije je podatkov 

zelo malo, in sicer v dinarskem in subpanonskem območju. Na teh območjih je 

prisotna le z enim nahajališčem. V alpskem območju ni bil nabran noben 

herbarijski primerek podvrste F. officinalis subsp. wirtgenii. 

V flori Istre (Rottensteiner, 2014) je razširjenost podvrste F. officinalis subsp. 

officinalis prav tako prikazana na jugu Tržaškega območja, zato ni nenavadno, da 

je prav v submediteranskem območju najbolj pogosta. Zemljevid razširjenosti za F. 

officinalis subsp. officinalis doslej še ni bil objavljen. V Gradivu za Atlas flore 

Slovenije (Jogan, 2001) sta namreč objavljena le zemljevida za F. officinalis (s. 

lat.) in F. officinalis subsp. wirtgenii. Na zemljevidu za podvrsto F. officinalis subsp. 
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wirtgenii je iz Gradiva (Jogan, 2001) označeno samo eno nahajališče, in sicer v 

kvadrantu 0385/1, na našem zemljevidu pa je zbranih bistveno več podatkov, kar 

kaže na to, da ima podvrsta težišče v submediteranskem območju, drugod pa je 

razširjena raztreseno (razen v alpskem območju). Po podatkih iz herbarijskih pol je 

ena pola nabrana prav v tem kvadrantu, torej v Beli krajini v okolici Metlike.  

Vzorcev je relativno malo in zato oceno pogostosti podvrst na območju Slovenije, 

na podlagi naše raziskave, še ni mogoče oceniti, vidi pa se vzorec razširjenosti. V 

nadaljnjih raziskavah bi bilo treba več terenskega dela usmeriti v sistematično 

kartiranje podvrst po celotni Sloveniji, predvsem v subpanonskem območju.  

Na zemljevidu (slika 25) opazimo, da so podatki oz. točke razpršene po vsej 

državi. Iz tega lahko sklepamo, da nobena podvrsta ni ogrožena.  

 

5.4 Določevalni ključ za podvrsti 

Določevalni ključ za podvrsti sem sestavila na osnovi svojih podatkov iz raziskave 

in podatkov iz literature (Fischer idr., 2008; Pignatti, 2017; Rottensteiner, 2014; 

Sell, 1968; Smejkal, 1988 in Wraber, 2007). Za število cvetov v grozdu sem 

uporabila svoje podatke, vendar sem vrednosti zaokrožila na desetici 5 ali 0. 

F. officinalis L. 

1 Grozd z (15) 25–35 (45) cvetovi; venec 6,1–8,7 mm dolg; temno škrlatno rdeč; 

ploščica gornjega venčnega lista široka (ca. 1,4–2,2 mm); vrh ploščice spredaj 

zaokrožen do skoraj izrobljen; krili 0,4–0,8 mm široki; čašni listi rožnati. SLO. III–X 

……………………………………………………………………F. officinalis subsp. officinalis 

- Grozd z (10) 15–30 (35) cvetovi; venec 4,9–8,9 mm dolg, svetlo škrlaten; 

ploščica gornjega venčnega lista ozka (ca. 1,1–1,9 mm); vrh ploščice top s konico; 

krili 0,3–0,6 mm široki; čašni listi bledo škrlatni, skoraj beli. SLO. III–VIII 

…………………………………………………………………….F. officinalis subsp. wirtgenii 
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6 SKLEPI 

RV1: V katerih morfoloških razlikovalnih znakih in kako dobro se med 

seboj razlikujeta podvrsti F. officinalis subsp. officinalis in F. officinalis 

subsp. wirtgenii?  

Podvrsti se med seboj najbolje razlikujeta po obliki vrha ploščice gornjega 

venčnega lista. Za F. officinalis subsp. officinalis je značilna zaokrožena do skoraj 

izrobljena ploščica, za F. officinalis subsp. wirtgenii pa topa ploščica s konico. 

Razlikujeta se tudi po dolžini venca, širini krila na ploščici gornjega venčnega lista, 

širini ploščice gornjega venčnega lista, razmerjem med širino krila in širino zelene 

osrednje žile ter razmerjem med širino ploščice in širino žebice gornjega venčnega 

lista ter številu cvetov v socvetju. Predvidevam, da se povrsti dobro razlikujeta tudi 

v barvi venca in čaše, vendar zaradi herbariziranega materiala sama tega nisem 

mogla ugotoviti, zato bi bilo smiselno raziskati svež material. 

 

RV2: Kakšen je obseg določenosti navadne rosnice do podvrste v 

herbariju LJU? 

Obseg določenosti navadne rosnice do podvrste v herbariju LJU je bil 13 %. Od 62 

herbarijskih pol, ki so predstavljale moj vzorec, je bilo 8 herbarijskih pol določenih 

do podvrste. Po zaključku naše revizije je delež določenosti narasel na 82 %. 

Delež po podvrste določenih vzorcev bi bil višji, če bi delali na svežem ali vsaj 

novejšem materialu. Herbarizirani material, ki sem ga pregledovala, je bil namreč v 

povprečju star 40 let in slabo ohranjen (plesen, požrtost zaradi herbarijskih 

škodljivcev). Posledica tega je spremenjena barva in krhkost materiala, kar ovira 

preparacijo cvetov.  
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RV3: Kako sta glede na podatke iz herbarija LJU v Sloveniji razširjeni 

podvrsti navadne rosnice? 

Glede na podatke iz herbariju LJU je podvrsta F. officinalis subsp. wirtgenii 

razširjena predvsem v submediteranskem in preddinarskem območju, podatki pa 

so tudi iz predalpskega območja. F. officinalis subsp. officinalis najdemo skoraj po 

celotni državi, razen v alpskem območju, od koder zaenkrat ni podatkov. Najbolj 

razširjena je v predalpskem in submediteranskem območju. Naša raziskava je 

bistveno dopolnila poznavanje razširjenosti F. officinalis subsp. wirtgenii, ki je bila 

do sedaj znana le iz enega kvadranta (Jogan, 2001) in prvič prikazala razširjenost 

F. officnalis subsp. officinalis v Sloveniji.  
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PRILOGA 1: 

Fumaria officinalis L.  

9559/3, Slovenija: Šmartno na Pohorju, med ruderalnim rastjem. 780 m n. m.. 

Leg. & det. D. Naglič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 17 (10024195).  

9359/4, Slovenija: področje vzhodnega Kozjaka, Urban, ob njivi. 580 m n. m.. 

Leg. & det. L. Godicl. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 24 (10024205). 

9953/1, Slovenija: Carniolia. In agris prope urbem Ljubljana. Leg. & det. F. 

Dolšak. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 33 (10024211). 

9953/1, Slovenija: Carniolia. In agris prope urbem Ljubljana. Leg. & det. F. 

Dolšak. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 34 (10024217). 

9953/1, Slovenija: Ljubljana, Kodeljevo, njiva, alluv. Prod. 290 m n. m.. Leg. & 

det. M. Zalokar. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 36 (10024214). 

9656/2, Slovenija: Velenje, na njivi. 370 m n. m.. Leg. & det. D. Naglič. Prvotna 

določitev: F. officinalis. LJU, OTE 37 (10024219). 

9656/3, Slovenija: Št. Jakob pri Velenju, med ruderalnim rastjem. 520 m n. m.. 

Leg. & det. D. Naglič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 38 (10024218). 

0448/2, Slovenija: Hrvatini, Brageti, Noveli, obdelane površine V od kraja Brageti. 

100 m n. m.. Leg. & det. P. Glasnović. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 41 

(10137472). 

0248/2, Slovenija: Primorska, Kras, 200 m vzhodno od Pliskovice. Leg. & det. P. 

Kalc. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 45 (10146656). 

0357/4, Slovenija: Bela krajina, Metlika, na robu njive na jugu Metlike. Leg. & 

det. A. Kraševec. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 48 (10144522). 



Brčina, Y. Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji. Diplomsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2019. 

 

46 
 

0156/4, Slovenija: Novo mesto, Dolnje Kamence, ob njivi, suha tla, apnenčasto - 

dolomitna podlaga. 180 m n. m.. Leg. & det. M. Rustja. Prvotna določitev: F. 

vaillantii. LJU, OTE 61 (10024230). 
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Fumaria officinalis subsp. officinalis  

0448/2, Slovenija: Primorska, Sp. Škofije, Hrvatini, Kolomban, cestišče Z od 

cerkve sv. Bride. 145 m n. m.. Leg. & det. P. Glasnović. Prvotna določitev: F. 

officinalis. LJU, OTE 1 (10137505). 

9850/3, Slovenija: Labinje. Leg. & det. G. Seljak. Prvotna določitev: F. officinalis. 

LJU, OTE 6 (10024184). 

9658/4, Slovenija: Slovenske Konjice, za Konusom, travnik. 330 m n. m.. Leg. & 

det. D. Gilčvert. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 11 (10024192). 

9658/4, Slovenija: Konjiška gora, Tolsti vrh, vinograd. 560 m n. m.. Leg. & det. 

D. Gilčvert. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 12 (10024193). 

0557/2, Slovenija: Bela krajina: in agris vici, Vinica. 200 m n. m.. Leg. & det. A. 

Podobnik. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 13 (10024199). 

9850/3, Slovenija: Škofjeloško hribovje: In agris vici, Podjelovo brdo/ in vicinitate 

vici Sovodenj. 760 m n. m.. Leg. & det. A. Podobnik. Prvotna določitev: F. 

officinalis. LJU, OTE 14 (10024198). 

9456/1, Slovenija: Koroška, Črneče, na njivi na Črneškem polju. 360 m n. m.. 

Leg. & det. B. Vreš. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 15 (10024197). 

9853/4, Slovenia: Gorenjsko: Dob prope Domžale- in graminosis, solo calcareo. 

330 m n. m.. Leg. et det. E. Mayer & det. Neumayer. Prvotna določitev: F. 

officinalis. LJU, OTE 23 (10024204). 

0056/4, Slovenija: Kranjsko - Dolenjska: biva ob njivskih robovih okoli 

Trebelnega. Leg. & det. R. Justin. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 30 

(10024209). 

9953/2, Slovenija: Ljubljana,  Devica Marija v Polju, deteljna njiva, alluv. prod, 

D.M. 285 m n. m.. Leg. & det. M. Zalokar. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, 

OTE 31 (10024213). 

0457/4, Slovenija: prope pagum Adlešiči. 170 m n. m.. Leg. & det. A. Martinčič. 

Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 39 (10024216). 
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0448/1, Slovenija: Primorska, Ankaran, Barizoni, vrh Jurjev hrib območje južno 

od vrha Jurjev hrib, J od cestišča. 109 m n. m.. Leg. & det. P. Glasnović. Prvotna 

določitev: F. officinalis. LJU, OTE 40 (10137473). 

0056/4, Slovenija: Dolenjska, Z rob naselja Makronog, pokopališče. Leg. & det. 

M. Pavlin. Prvotna določitev: F. officinalis subsp. officinalis. LJU, OTE 42 

(10137030). 

9659/4, Slovenija: Štajerska, Slovenska Bistrica, Poljčane, Ložnica, travnik 500m 

SV od hiše. 260 m n. m.. Leg. & det. E. Hajšek. Prvotna določitev: F. officinalis 

subsp. wirtgenii. LJU, OTE 44 (10145434). 

9947/2, Slovenija: Nova Gorica, Kanal, gnojen travnik ob Zagabrci. 130 m n. m.. 

Leg. & det. A. Mavrič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 47 (10144662). 

9751/4, Slovenija: Gorenjska, Kranj. 500 m zahodno od Pševa. 650 m n. m.. Leg. 

& det. M. Derlink. Prvotna določitev: F. officinalis subsp. wirtgenii. LJU, OTE 53 

(10120628). 

0249/1, Slovenija: Kras, v SV delu vasi Šepulje pri Sežani, na njivi blizu poti v 

vinograd. 350 m n. m.. Leg. & det. D. Benčič. Prvotna določitev: F. vaillantii. LJU, 

OTE 55 (10124226). 

0448/4, Slovenija: Štajerska, Sl. Bistrica, Cigonca polje. Leg. & det. K. 

Andrejašič. Prvotna določitev: F. vaillantii. LJU, OTE 75 (10145450). 

9659/1, Slovenija: Štajerska, Maribor, Tezno, Studenci, Pragersko, Ptuj, Poljčane, 

Ruše, Rače, Koidričevo, Ljutomer, Ormož, Sl Bistrica, Virkovce, Moškanjci, 

Ivankovci, Cifuce polje. Leg. & det. A. Javorič. Prvotna določitev: F. vaillantii. LJU, 

OTE 78 (10144019). 

0447/4, Slovenija: Obala: Strunjan, rt Ronek, nad Mesečevim zalivon, suh rob 

poti. Leg. & det. T. Bačič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 80 

(10146805). 

Fumaria officinalis subsp. wirtgenii  



Brčina, Y. Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji. Diplomsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2019. 

 

49 
 

0358/1, Slovenija: Bela Krajina, Metlika, Radovljica, smetišče pod vasjo (RTŠB 

Semič’01). Leg. & det. B. Frajman. Prvotna določitev: F. officinalis subsp. wirtgenii. 

LJU, OTE 2 (10130818). 

04474/4, Slovenija: Izola, Jagodje, plevel na njivi ob hiši. 115 m n. m.. Leg. & 

det. M. Pavčič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 3 (10024187). 

0448/4, Slovenija: okolica Kopra, na vrtu hiše ob cesti Prade-Bertoki. Leg. & det. 

B. Mozetič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 4 (10024186). 

9953/1, Slovenija: Ljubljana, pokopališče Žale. 297 m n. m.. Leg. & det. V. Babij. 

Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 5 (10024185). 

0541/2, Slovenija: Primorska, Sečoveljske soline, na njivi v bližini portoroškega 

letališča. Leg. & det. A. Beganović. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 7 

(10024188). 

9559/3, Slovenija: Devina nad Slovensko Bistrico, v vinogradu. 340 m n. m.. Leg. 

& det. N. Jogan. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 8 (10024190). 

0047/4, Slovenija: Vrtojbsko polje, njiva. Leg. & det. G. Seljak. Prvotna določitev: 

F. officinalis. LJU, OTE 9 (10024189). 

9657/1, Slovenija: Paški Kozjak, na robu njive kmeta Ernejca. 950 m n. m.. Leg. 

& det. Z. Keglevič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 16 (10024196). 

0250/1, Slovenija: In agris frumentariis prope vicum Razdrto, ad radices montis 

Nanos. 590 m n. m.. Leg. & det. M. Kralj & A. Podobnik. Prvotna določitev: F. 

officinalis. LJU, OTE 18 (10024194). 

0449/1, Slovenija: Istra: In lapidosis apricis supra vicum Osp. Solo calcareo. 100 

m n. m.. Leg. & det. T. Wraber. Prvotna določitev: F. officinalis subsp. officinalis. 

LJU, OTE 19 (10024202). 

0448/1, Slovenija: Istra: In vineis promontorii Debeli rtič prope vicum Ankaran. 

20 m n. m.. Leg. & det. T. Wraber. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 20 

(10024201). 
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0158/1, Slovenija: Dolenjska: Ad viae marginem prope vicum Roje in ditione vici 

Šentjernej. 160 m n. m.. Leg. & det. B. Druškovič & A. Podobnik. Prvotna 

določitev: F. officinalis. LJU, OTE 21 (10024200). 

0448/3, Slovenija: Istra, Koper, in ruderatis. Leg. & det. T. Wraber. Prvotna 

določitev: F. officinalis. LJU, OTE 22 (10024203). 

0350/1, Slovenija: Kranjsko-notranjska: Biva na pustotah in ob mejah v Vremah. 

Leg. & det. R. Justin. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 25 (10024208). 

9953/1, Slovenija: In agris prope Labacum. 300 m n. m.. Leg. & det. A. 

Martinčič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 26 (10024207). 

0447/4, Slovenija: Istra, In graminosis prope vicum Strunjan. Solo flyscheo. 20 m 

n. m.. Leg. & det. T. Wraber. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 27 

(10024206). 

0257/1, Slovenija: Inter segetes prope Rudolfswert; solo calcareo. 250 m n. m.. 

Leg. & det. Mulley. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 28 (10024210 (I)). 

0350/1, Slovenija: In agris prope pagum Vreme in valle Reka; solo calcareo. 400 

m n. m.. Leg. & det. Justin. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 29 

(10024210 (II)). 

9953/1, Slovenija: Carniolia. In agris prope urbem Ljubljana. Leg. & det. F. 

Juvan. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 32 (10024212). 

0056/, Slovenija: Dolenjska, Makronog, ob cerkvi, zidovi in ruševine ob gradu. 

Leg. & det. N. Jogan & M. Pavlin. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 43 

(10136931). 

0351/3, Slovenija: Primorska, Pivka, Narin, njiva 200m levo od glavne ceste na 

začetku vasi. Leg. & det. K. Lenarčič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 46 

(10146664). 

0151/3, Slovenija: In agris prope vicum Strmica, in ditione oppidi Postojna. 640 

m n. m.. Leg. & det. A. Podobnik. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 49 

(10128615). 
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0251/1, Slovenija: In agris prope oppidum Postojna, versus Ravbarkomanda. 600 

m n. m.. Leg. & det. A. Podobnik. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 50 

(10128616). 

0457/4, Slovenija: In agris prope pagum Adlešiči in districto oppiduli Črnomelj. 

200 m n. m.. Leg. & det. A. Martinčič. Prvotna določitev: F. officinalis subsp. 

wirtgenii. LJU, OTE 51 (10124220). 

9953/1, Slovenija: Primorska - Istra: biva na puščah in ob mejah pri Piranu. Leg. 

& det. R. Justin. Prvotna določitev: F. officinalis subsp. wirtgenii. LJU, OTE 52 

(10124221). 

0548/4, Slovenija: Primorska, Koper, Sočerga, Abitanti, plevel ob njivi. Leg. & 

det. B. Frajman. Prvotna določitev: F. officinalis subsp. wirtgenii. LJU, OTE 54 

(10060925). 

9953/2, Slovenija: Ljubljana: na njivi S od Zajčje dobrove, med Novim Poljem in 

Sp. Zadobrovo, blizu ceste v Zajčjo dobravo. Leg. & det. K. Horvat. Prvotna 

določitev: F. vaillantii. LJU, OTE 58 (10024227). 

0449/4, Slovenija: Mestna občina Koper, jug Podgorskega krasa, Podgorje. 510 m 

n. m.. Leg. & det. E. Cerkvenik. Prvotna določitev: F. vaillantii. LJU, OTE 74 

(10146723). 

0548/1, Slovenija: Primorska, Piran, Sv. Peter. 10 m n. m.. Leg. & det. K. Pribac. 

Prvotna določitev: F. vaillantii. LJU, OTE 76 (10144521). 

0448/3, Slovenija: Primorska, Gažon, ob glavni cesti, med kamnitim zidom, 

nasproti hiše št. 43a. 257 m n. m.. Leg. & det. I. Strmečki. Prvotna določitev: F. 

vaillantii. LJU, OTE 77 (10144418). 

9953/1, Slovenija: Ljubljana jama, Avčinova ulica, v koritih za cvetlice kot plevel. 

Leg. & det. T. Bačič. Prvotna določitev: F. officinalis. LJU, OTE 79 (10146804). 


