
 

 

Minilo je leto od lanske predstavitve senožeti in dejavnosti Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani ob 

slovenskem kulturnem prazniku. Tudi v tem preteklem letu smo bili v vrtu zelo dejavni. Praznovali smo 

210 letnico delovanja. Veliko smo naredili na področju iz katerega izvira beseda kultura - obdelave 

zemlje. Tako bomo v četrtek 4. 2. ob 11. uri tokrat kar preko spleta predstavili našo dejavnost.  

Ker se zimske rastline že prebujajo, navadni mali zvončki in njihove druge spremljevalke, bomo 

predstavitev začeli kar z našo hortikulturo, ki jo vrt predstavlja že 210 let tudi izven domačih meja. 

Vsako leto ob njegovem iztekanju izide prestižna knjiga najstarejšega hortikulturnega združenje iz leta 

1804- Royal Horticulture Society iz Anglije, ki v svojih člankih obravnava teme iz celega sveta. Nekajkrat 

smo že dobili povabilo za prispevek v njej. Lani spomladi so nas ponovno povabili, da predstavimo 

novosti iz sveta navadnih malih zvončkov v Sloveniji. Že vse od leta 2008, ko smo izdali prvo knjigo o 

njih, se z njimi uvrščamo med tiste najbolj zanimive cvetice, ki so še v zimskem času najbolj iskane v 

svetovnem merilu. Slovenija z predstavitvijo navadnih malih zvončkov spada v prestižni klub njihovih 

raziskovalcev in velikega števila oboževalcev po celem svetu. Le-ti se v prvih mesecih zbirajo na 

prireditvah posvečeni tej prvi množično cvetoči rastlini.  

Francosko govorno območje pa smo pokrili s predstavitvijo Botaničnega vrta in Slovenije v prestižni 

letni knjigi belgijskega dendrološkega društva. V letu 2019 smo jim v Botaničnem vrtu Univerze v 

Ljubljani pripravili in potem tudi strokovno vodili pet dnevno ekskurzijo po Sloveniji. Opisi ekskurzije s 

strani članov obsegajo kar preko 11% celotne knjige, ki smo jo prejeli te dni. 

Z zvončki, jaricami in telohi, čebele dobijo prvo še pozno zimsko pašo za ustvarjenje svojih družin. Po 

več letnih raziskavah smo tako v Botaničnem vrtu izdali knjigo Avtohtone medovite rastline treh 

avtorjev, Ravnjak, Božič in Bavcon, kjer smo objavili seznam preko 450 naših avtohtonih medovitih vrst 

nekatere med njimi smo tudi podrobneje predstavili. Rastline naravno rastoče pri nas- avtohtone 

rastline, so tiste, ki so najpomembnejše za naše čebele in tudi druge opraševalce. Vsa ta rastlinska 

pestrost se potem skriva v zlatih kapljicah medu. Z ohranjanjem narave njeno rastlinsko in živalsko 

pestrostjo lahko obdržimo ravnovesje, ki nam vsem pomaga zdravo in zadovoljno preživetje na tem 

pisanem koščku sveta kot ga premore Slovenija. 

 

Vabljeni, da se nam pridružite na spletu (https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-

si/j.php?MTID=m3f37b83c688749c279d68f3c74ec15fe) 4. 2. 2021 ob 11. uri, kjer nas boste o vsem 

tem lahko tudi povprašali.  
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