
POTOK NA MALEM POLJU

Nekoč je Bog poslal na gorski travnik 
na Malem polju bister in lep potoček. 
Potoček je tekel in žuborel, obdan je bil 
z dišečim cvetjem in sočno gorsko travo. 
V njem so se napajali gamsi, orli, gorski 
zajci, ptice, metulji - vse živali in rastline 
so se zbirale okrog njega. Bele žene ali 
gorske vile so se umivale v njem in česale 
svoje lepe lase na njegovih bregovih. 
Lepi potoček je bil vedno v središču 
dogajanja na travniku, zato se je prevzel. Postal je ošaben in bahav. Stvarnik je sklenil, 
da se mora pokoriti za svojo ošabnost in da mora ob koncu travnika v zemljo, da 
se očisti. Nesrečni potoček se ni in ni mogel posloviti od dišečega travnika. 
Šestdesetkrat je postal in se oziral nazaj v raj pod Triglavom, a končno je le 

moral izpolniti božji ukaz in se spustiti proti 
peklu. Šele v dolini se je očiščen spet 
smel prikazati v slapu Mostnice 
in v divji lepoti kont.

PAŠNA PLANINA VELO POLJE

Velo polje je najvišja delujoča bohinjska planina. V pisnih virih je prvič omenjena v 16. 
stoletju. Nekoč so tu pasli živino kmetje in kosezi iz srenje Studor. Kasneje je planino 
prevzela srenja Češnjica – živinorejci s Podjelja in Koprivnika, ki vztrajajo še danes. 

O svetem Jakobu so majerji in majerce prignali živino na Velo polje 
iz nižjih senožetnih planin. Temu so rekli basenga. S sabo so prinesli 
vse potrebno za delo in bivanje. Danes na planini prevladuje govedo, 
nekoč pa so pasli tudi koze in ovce, ponavadi so zredili tudi nekaj 
svinj. Do konca avgusta ali začetka septembra so pastirji ostali 
na planini, kjer so pasli živino – vsak dan na drugem kraju, 
molzli in izdelovali sir, mohant, skuto, maslo, nekoč tudi 
sirčke ožemčke. Prostega časa je bilo malo. Vsak 
konec tedna je prišel kdo od domačih iz doline, 
da je prinesel hrano in odnesel pridelane mlečne 
izdelke.

TRIGLAVSKA ROŽA - ROŽA MOGOTA
Blazinasta rast in goste srebrnosive 
dlačice po listih ji lajšajo življenje v 
skalovju. Kratka olesenela stebla nosijo 
običajno po en cvet. Venčni listi so beli 
ali rožnati, včasih tudi rdeči. Po obliki 

so narobe jajčasti. 
Kot pripoveduje zgodba, 

je triglavska roža zrasla 
iz kapljic krvi ranjenega 
Zlatoroga. Ko jo je po-
užil, je ozdravel. Spo-
minja nas na človekov 
pohlep in neuničljivo 
moč narave. 

TRIGLAVSKI DIMEK je rumenocvetna 
visokogorska rastlina. Med ostrim 
gruščem zraste na kratkem steblu velik 
košek, socvetje jezičkovih cvetov. 
Nagubani krpati zeleni listi spominjajo 
na regrat.
V delu o Kranjskih alpskih rastlinah 
je Haquet o triglavskem dimku 
zapisal: »Raste na gori 
Triglav, kjer ta postaja 
leden, tukaj pa seveda 
na vlažnih krajih; dobi 
pa se tudi v okoliških 
Alpah.« Na Ledinah je 
klasično nahajališče.

TRIGLAVSKA 
NEBOGLASNICA

je v blazinicah ras-
toča cvetnica s šte-
vilnimi brezcvetnimi 

listnimi rozetami. Listi so 
bleščeči in svilnato dlakavi. 

Cvet diši po cimetu.
Julius Kugy jo je imenoval 

nebeški sel, saj so njeni nebesno 
modri cvetovi kot koščki neba na grušču 
in v skalnih razpokah.  
Haquet jo je krstil z imenom triglavska 
spominčica, vendar so botaniki kasneje 
ugotovili, da je drugačna od spominčic.

TRIGLAVSKI SVIŠČ 
zraste  od 3 do 6 
cm visoko. Ima gosto 
olistane poganjke , 
na katerih se razvijejo 
opojno modri cvetovi. 
Raste po kamnitih tratah, 
drobnem grušču in skalnih 
razpokah alpskega pasu. 
Podoben je spomladanskemu svišču 
ali zaspančkom. 
Triglavski svišč je razširjen po Južnih 
Alpah, klasično nahajališče, kjer ga je 
Haquet prvič znanstveno opisal, pa je 
južno pobočje Triglava.

B.HAQUET
(1739 - 1815)

Bretonski razsvetlje-
nec in humanist. Več let 
je deloval na slovenskem. 
Bil je pronicljiv opazovalec 

narave z obsežnim znanjem iz 
geologije, mineralogije, kemije 
in botanike. Leta 1777 se je 
povzpel v dolino Triglavskih 

jezer in na Mali Triglav. 
Pod Triglavom je odkril in 

opisal štiri cvetnice, 
ki se imenujejo po 

Triglavu.

PLANINSKI OREL

GAD

RUŠEVEC

GAMS
Pod Triglavom prebiva mnogo 
živali. Nekatere med njimi tudi 
v botaničnem vrtcu. Mnoge so 
zelo redke in ogrožene. Človeka 
se bojijo, zato se umikajo v 
mirne predele. S primernim 
obnašanjem  prispevamo k 
njihovemu ohranjanju.

TRIGLAVSKI DIMEK

TRIGLAVSKI SVIŠČ

TRIGLAVSKA ROŽA

TRIGLAVSKA 
NEBOGLASNICA



BOTANIČNI VRTEC
VELO POLJE

ABRAŠČEVOLISTNI GRINT
ALPSKA BILNICA
ALPSKA JELENKA
ALPSKA LATOVKA
ALPSKA MADRONŠČICA
ALPSKA MASTNICA
ALPSKA VELESA
ALPSKA VRBA
ALPSKA ZLATICA
ALPSKI BODAK
ALPSKI ČIŠLJAK
ALPSKI GORNIK
ALPSKI KOSMATINEC
ALPSKI RANJAK
ALPSKI REPNJAK
ALPSKI ŠETRAJNIK
ALPSKI VRBOVEC
AVRIKELJ
AVSTRIJSKI DIVJAKOVEC
BELA ČMERIKA
BLAZINASTA ČRVINKA
BLEDA DETELJA
BLEŠČEČI GRINTAVEC
BLEŠČEČI PELIN
BOHINJSKI REPNJAK
BOROVNICA
BREZSTEBELNA LEPNICA
BRUSNICA
BURSERJEV KAMNOKREČ
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DLAKAVA ŠKRŽOLICA
DLAKAVI LEPEN
DLAKAVI SLEČ
EINSELEJEVA ORLICA
GLAVIČASTI REPUŠ
GLAVIČASTI UŠIVEC
GOLA VRBA
GOLI LEPEN
GORSKA SRETENA
GORSKI GLAVINEC
GOZDNA KRVOMOČNICA
HOMULIČNA ČRVINKA
JACQUINOV ČISTEC
JULIJSKA SMILJKA

JULIJSKI (HAYNALDOV) GLAVINEC
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LEDENIŠKI DIVJAKOVEC
LEPKI OSAT
MALA VETRNICA
MOČVIRSKA SAMOPERKA
NAJMANJŠI ALPSKI ZVONČEK
NASRŠENI KAMNOKREČ
NAVADNA POGAČICA
NAVADNI ALPSKI ZVONČEK
NAVADNI ČOBER
NAVADNI KOPER
NAVADNI MACESEN
NAVADNI NETRESK
NAVADNI ROŽNI KOREN
NAVADNI SLEČNIK
NAVADNI VOLČIN
NIZKI SVIŠČ
NORIŠKA DETELJA
OZKOČELADASTA PREOBJEDA
OZKOLISTNA PREOBJEDA
PANONSKI SVIŠČ
PERESASTI GLAVINEC
PLAHTICA
PLANIKA
PLANINSKA LEPNICA
PLANINSKA SPOMINČICA
PLANINSKI PELIN
PLANINSKI POPON
PLANINSKI SROBOT
PLAZEČA SADRENKA

PREDALPSKA BILNICA
PREDALPSKI PETOPRSTNIK
PRITLIKAVI ALPSKI ZVONČEK
RAPONTIKA
RDEČA MURKA
RELIKANIJEVA (ČRNA) MURKA
ROŽNATI UŠIVEC
ROŽNORDEČI DEŽEN
RUMENO MILJE
RUŠJE
RUŠNATA ZVONČICA
SIBIRSKI BRIN
SKALNA ČRVINKA
SKORJASTI KAMNOKREČ
SNEŽNA KISLICA
SNEŽNI SVIŠČ
SPOMLADANSKA RESA
SREBRNA KRVOMOČNICA
STERNBERGOV KLINČEK
ŠČITASTA KISLICA
ŠENTJANŽEVKA
ŠVICARSKI OKLEP
TOGA SMILJKA
TOPOLISTNA VRBA
TRAUNFELLNERJEVA ZLATICA
TRAVNOLISTNI GRINTAVEC
TREBUŠASTA ZVONČICA
TRIGLAVSKA NEBOGLASNICA
TRIGLAVSKA ROŽA
TRIGLAVSKI DIMEK
TRIGLAVSKI SVIŠČ
TRIUMFETTIJEV GLAVINEC
TRNATI OSAT
VEDNOZELENI GORNIK
VEDNOZELENI KAMNOKREČ
VELECVETNA ČRNOGLAVKA
VELECVETNI DIVJAKOVEC
VELECVETNI POPON (SONČECE)
VOLNATOGLAVI OSAT
VRBOVOLISTNI PRIMOŽEK
ZELENI SRŠAJ
ZELNATA VRBA
ZLATI DIMEK
ZOISOVA ZVONČICA
ŽIVORODNA DRESEN

BOTANIÈNI VRTEC
VELO POLJE

Letos mineva četrt stoletja, 
odkar si je nekaj zagnanih 
ljubiteljev planinskega cvetja 
v okviru Gorske straže 
Planinske zveze Slovenije 
zamislilo mali botanični 
vrt pod Triglavom. Pisalo 
se je leto 1978, ko smo 
v dolini ravno praznovali 
dvestoletnico prvega vzpona 
na našo najvišjo goro. 
Gorsko cvetje, nedvomno 
izjemen okras skalnatega 
Zlatorogovega kraljestva, 
nas vedno preseneča v svojih 
drobnih lepotah: barvah, 
oblikah in vonjavah. Toliko 
cvetoče lepote, zbrane 
na tem majhnem hribu nad 
planinsko kočo, najdemo le 
malokje.

Botanični vrtec, čeprav 
tako blizu ene najbolj 
prometnih gorskih poti v 
Julijcih, je ostal skrit mnogim 
obiskovalcem. Vendar le 
odkrit lahko služi svojemu 
namenu: spoznavanju, 
občudovanju in spoštovanju 
narave pod Triglavom.

BOTANIČNI VRTEC VELO POLJE
Besedilo: Marija Zupanc, Maja Fajdiga, Jaka Čop. 

Risbe: B.Haquet, M.Fajdiga. 
Pripravil in uredil: J.Dobravec. 

Strokovna pomoč: Triglavski narodni park. 
Denarna sredstva je prispevalo Ministrstvo za okolje, 

prostor in energijo.
Organizacija: Društvo JARINA Bohinj, 2003.


