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GABRIEL TOMAŽIČ:

DONOS K SPOZNAVANJU RAZPROSTRANJENOSTI 
RASTLIN NA SLOVENSKEM.

I. N o t r a n j s k i  K r a s ,  d o l i n a  V i p a v e ,  T r n o v s k i  g o z d  in B r d a .

Ozemlje Brd, Vipave, Trnovskega gozda, Hrušice, Nanosa, Pivke, 
Snežnika in Čičarije je v rastlinsko-geografskem  oziru zelo zanimivo. 
Na lem ozemlju se dotikajo elementi srednjeevropskih rastlinskih za- 
drug (formacij) z onimi sredozem skih obmorskih predelov in se  z 
njimi m ešajo ; od severa je prodrlo rastlinstvo naših planin in se  po
m ešalo z drevjem, grmovjem, steblikami (Stauden) in zelišči kraških 
predelov (z ilirsko-pontskim elementom).

Rastlinstvo Srednje Evrope, prilagojeno na mrzle zime z debelo snežno 
odejo in na poletja, ki so  sicer vroča in bolj suha, a imajo kljub temu 
radi obilnih padavin precejšnjo zračno in talno vlago, je prodirajoč na jug 
doseglo tu ono mejo, kjer so klimatski odnošaji povsem  drugačni, južno 
odtod ne padejo v poletnih mesecih skoro nikake padavine. Radi tega je 
ozračje kakor tudi tlo zelo suho in vroče, uspevati morejo le one rastline, 
ki so  se  zavarovale pred izsušenjem  bodisi s  tem, da so se opremile s 
korenikami, gomolji ali drugimi organi, v katerih nakopičijo dovoljno mno
žino hranil, da morejo razviti zgodaj spom ladi poganjke, cvete in plodove, 
ali pa so  skrčile svojo vegetacijsko dobo le na prve spom ladanske oziroma 
zadnje jesenske m esece. Ker je radi hitre razlike v nadmorskih višinah na
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robu Trnovske planote, Hrušice, Nanosa, Snežnika, Čičarije razloček med 
podnebjem v kotlini in na višinah okoli Ljubljane in Kranja in onim južno 
od navedenega gorskega roba zelo velika, zlasti pozimi, divjajo tod stra
hoviti viharji z metežem in burjo ; burja donaša v te predele mrzel zrak, 
obenem pa prepreči, da ne pokrije tlo snežna odeja. Rastlinstvo kraških 
planot in obmorskih krajev ob ladranu je zato izpostavljeno tako poleti kot 
pozimi nevarnosti izsušenja. Povsod prevladujejo kserofiti, higrofiti, ki so  se 
doselili v te kraje v prejšnjih dobah, pa niso prenesli klime in so poginili, 
razen onih, ki so  našli zavetje v redko posejanih hladnejših ter vlažnejših 
gozdih ter globokih dolinah.

Planinske rastline, ki so  navajene na ostre zime z obilnimi snegom 
ter na bolj hladna in vlažna poletja, ljubijo radi vlage taka mesta, kjer 
m egla v večini leta zastira dostop solnčnim žarkom. Tudi te so  dosegle 
tu svojo mejo, kajti južno od roba kraških visokih planot je m egla skoro 
nepoznan pojav; pokaže se  le včasih v obliki .z a s ta v “ ki jih vali burja 
od severa črez vrhunce Goljakov, Javornikov, Hrušice proti Pivki in Vipavi, 
kjer se, ko dospo v toplejše in suho ozračje, razprše. Rastline planin se 
tod m ešajo med sredozem sko in kraško rastlinstvo ; njihovo število je tem 
m anjše, čim bolj se bližamo toplim predelom Vipave in obrežju Jadranskega 
morja ter nižjim nadmorskim legam. Ponekod segajo  na vlažnih, senčnih 
mestih prav do dolinskega dna Vipavske doline, ob bregovih Soče tja do 
Gorice, nekatere celo tik do morskih bregov.

Meja podnebja je južno od vrhov Goljakov in Trnovskega gozda, 
Čavna, Kovka, Nanosa, Javornika, Snežnika zelo ostra ; v zapadnem  delu 
je ostrejša kot na Pivki, kjer so  razlike v višini m anjše. Meje rastlin kažejo 
sicer sličen pojav, vendar velja to le za večino, zakaj nekatere sežejo mnogo 
preko te meje, druge je niti ne dosežejo.

Sredozem ska flora je označena najbolje po velikem številu zimzelenih 
listovcev kot so  oljka, lavorika in črničevje ali črnika (Quercus Ilex). Vendar 
te rastline ne dosežejo v strnjenih zadrugah navedene meje, ustavijo se že 
na robu kraške planote pri Devinu in v južni Istri. V notranjost segajo  le 
v posam eznih skupinah, ki so  v obliki otokov posejane med kraške in 
srednjeevropske elemente. Zime v predelu med zimzelenim grmovjem južne 
in zapadne Istre ter okolice Devina in med prepadnimi robovi planot na 
severu so  preostre, zato morejo živeti v tem pasu le kraške rastline.

Med kraškim rastlinstvom zelenè na ugodnih mestih otoki mediteranske 
flore ; taka mesta so  zlasti ona, kjer padajo apnene skale obrobnih gorovij 
strmo proti jugu in branijo pozimi mediteranske elemente pred suho, mrzlo 
burjo, tako n. pr. Vranji školj, Kožnik, Razprana stena in Barbin školj, vsi 
nad Gradiščem pri Vipavi, dalje skale nad izvirom Lijaka, skale nad Oze
ljanom, pečine nad Budanjam i južno od Kovka, Sv. Valentin na južnih po
bočjih proti Soči.

7 *
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Na vseh teh mestih raste mediteransko rastje često v večjem številu, 
kakor bi bilo pričakovati, ponekod tudi na takih krajih, ki dosedaj niso 
nikjer v rastlinsko-geografski literaturi navedeni.

Črničevje ali črniko (Quercus Ilex), ta vednozeleni in izrazito medi
teranski hrast, ki tvori ponekod ob Sredozem skem  morju večino lesovja, 
živi, kolikor je dosedaj znano, ob svoji severni meji na južnem Tirolskem 
(Mori, dolina Sarca, Gardsko jezero), a na slovenskem  ozemlju le na solnčnih, 
kraških, skalnatih pobočjih ob morju južno od Grmade pri Devinu in Kon- 
tovelju ter pri Malem Repnu na Krasu, na strmih pečeh nad izvirom Lijaka 
severno od Ajševice, eno drevesce na Starem Gradu pri Vipavi (A. Paul i n,  
Fl. exsicc. carniolica). O bsežnejše zadruge tvori šele severno od Pule v Istri 
in pri Devinu, povsod drugod je na slovenskem  ozemlju le posam ič pri
mešan med drugo listopadno grmovje. Zato je tem zanimivejše, da sem 
našel tudi v gornji Vipavi na strmih apnenih čereh in pečeh nad Gradiščem 
(na Kožniku, Vranjem školju, Razprani steni, Barbinem školju) pravo prav
cato zimzeleno grmovje, sestavljeno skoro izključno iz teh hrastov; ljudje 
ga nazivajo „črničevje“. Zlasti pozimi je že oddaleč vidno kot črna lisa na 
apnenem sivem skalovju.

S  črničevjem v družbi rastejo na teh krajih tudi druge mediteranske 
in kraške (ilirske, ponfske) rastline kakor rujevina (Pistacia Tercbinthus), 
lobodičevina (Ruscus aculeaius), mačje trnje (Asparagus acutifolius), kozji 
brst (Coronilla emeroides), rutica (Ruta divaricata), pokalica (Colutea or- 
borescens), črni gaber (Oslrya), skalni jabolčnik (Aristolochia pallida), 
ruj (Rhus Colinus), rešeljika (Prunus Mahaleb), medunec (Quercus pu- 
bescens), mali jesen (Fraxinus ornus), šfiljevina (acer monspessulanum), 
Acer obtusatum, t. j. poseben javor balkanskih dežel, ki doseže tu severno 
in zapadno točko svoje razprostranjenosti. Poleg najdem o lepo strpeniko 
v dveh vrstah (Paeonia officinalis in P. corallina), Erysimum silvestre, 
mulo (Sesleria tenui folia), ojstrico (Sesleria antumnalis), Athamantha Tur- 
bith (L.) Brot, emend., hrušico (Rhamnus rupeslris), garjevec (Rhamnus 
carniolica), submediteranski alpinski termofil Daphne alpino ; poleg črnike 
pa je gotovo najlepši kras skalovja vednozeleno smrdljivo brinje ali žiženj- 
panj (Juniperus Sabina), kakor se  rastlina tod imenuje.

Rastlinstvo, ki pokriva gorske planote in vrhunce severno od prepadnih 
pobočij Sv. Valentina, Sv. Gore, Kuclja, Čavna, Otelce, Nanosa, Javornika, 
Snežnika, ravno tako rastlinstvo višjih leg Čičarije: Kavčiče, Gomile, S lav
nika, Planika, Šije, Učke, je po veliki večini istovetno z onim srednje
evropskih gozdov, travnikov in rastjem planinskih pašnikov ter planinskega 
grmovja. Primešanih mu je seveda nekaj elementov balkanskih gora in 
južnoalpinskih rastlin. V gozdovih prevladuje bukev, njej je prim ešana jelka 
in nekateri drugi listovci, sm rečje zavzem a šele tretje mesto in raste le na 
severnih pobočjih in v globokih, mrzlih vlažnih dolinah. Travniki so  raz
viti v treh oblikah. Ravnike planot pokriva rjava glinična zemlja, in tod
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rasfe povečini resjè (Calluna) in brinje (Juniperus communis)', lo so lipične 
resave (Heiden).

Strme suhe podanke pokriva borna ruša mule ali vilovine (Sesleria 
tenuifoìia in varia) 1er drugih Irav, zlasti na kamenitih mestih. Tam, kjer 
se  je nabralo mnogo črne prsti (hum usa), je tlo bolj v lažno; tu se bujno 
razraščajo razna zelišča in steblike, travß igrajo le podrejeno vlogo.

Mediteransko rastje in zimzeleno grmovje se  ne ustavi, kot sm o videli, 
ob robu Krasa pri Devinu, ono tvori otoke na Krasu sam em  in v dolini Vi
pave. Enako tudi elementi srednjeevropske flore ne prenehajo popolnoma 
ob svoji glavni južni meji, ki se  krije pri n as z že navedeno črto prepadnih 
pobočij. Nekatere planinske in srednjeevropske rastline niti te črte ne do
sežejo, najjužnejša njihova nahajališča so  že na Črni prsti, Žbontu, Možicu, 
Poreznu, Blegašu, na Jelenku pri Idriji, ob Idrijci, Zali, na Ljubljanskem  
barju, pri Logatcu, Planini, Cerknici; druge zopet sežejo tudi preko glavne 
mejne črte na višje vzpetine Krasa, n. pr. na Vremščico, na Čuk pri Rodiku, 
na Zidovnik, Veliki hrib, Strmec, Medvedjak pri Sežani, na Rezbenjak, Če- 
bulovico pri Divači, na Volnik, na Kokoš pri Bazovici, na Goli Vrh pri Raz
drtem, Trstelj ter Korado v Brdih.

Te rastline so predvsem gorske rastline, ki dobe tu, v višjih nad
morskih legah, zadovoljive pogoje za svojo eksistenco.

Pri razprostranjenosti rastlinstva v teh predelih pa nista važna le klima 
in višina nahajališča nad morjem, veliko vlogo igra tudi kakovost tal in 
oblika rastlinske zadruge (formacije). Na apnencu, ki je vedno in povsod 
bolj suh in se hitrejše segreje, se  lažje uveljavljajo kraški (pontski in ilirski) 
ter sredozem ski (mediteranski) elementi, ki lažje prenesejo sušo, pom anj
kanje vlage in večjo toplino tal, ker so zgrajeni kserofitno.

Na sovdanu, laporju in opoki, ki boljše drže vlago, se  manj osuše in 
se  spričo tega tudi manj segrejejo, je odstotek, srednjeevropskih elementov 
tudi v južnejših predelih in nižjih legah večji kakor na apnenčevih tleh. 
Na visoki planoti Pivke, na gorskem hrbtu severno od Podgrada in v ko
tanjah istotam (Male Loče, Velike Loče, Obrovo, Odolina, Hotičina), na sov
danu (flišu) Vipave, Brd, Reke in njenih dotokov Suhorice, Sušice, Padeža, 
v Panovcu in Stari gori pri Gorici je zato razmeroma več srednjeevropskih 
in higrofitskih elementov kot na goljavah in ravnikih Trnovskega gozda, 
Olelce, Kovka, N anosa in drugih apnenih gora, čeravno je njihova nad
m orska lega višja.

Srednjeevropske in planinske rastline bolj ljubijo vlago (izvzete so 
rastline planinskih skal), mediteranski in pontski elementi pa suhe predele. 
Spričo tega se  njihova razprostranjenost ne krije niti s  klimatskimi, niti z 
orografskimi, niti geološkimi mejami ; njihovo bivanje na določenem ozemlju 
je često v precejšnji meri vezano tudi na obliko rastlinskih zadrug samih. 
Tam, kjer so  razvite rastlinske zadruge ali formacije v obliki gozdov, za- 
prečujejo le-ti, če so dovolj gosti in obsežni, izhlapevanje vodnih par. Kljub
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temu, da leže južno od klimatske meje, ki loči hladnejše in vlažnejše kraje 
od suhih in vročih, so taki predeli senčni, hladni, vlažni in om ogočajo živ
ljenje mnogim planinskim ter srednjeevropskim rastlinam in sicer takim, 
ki jih tod zam an iščemo na mestih, kjer ni gozdov.

Hidrofilnih prebivalk srednje Europe ne najdemo sam o v obširnem 
bukovem in jelovem gozdnem pasu Trnovskega gozda, Hrušice, Javornikov, 
Snežnika, Čičarije, am pak tudi nižje in južneje v bukovju Vremščice, v me
šanem  gozdu bukev in hrastov v dolini Raše, v sličnem gozdovju okoli 
Razdrtega, Laž, Dolenje vasi, na vrhovih Čuka, Rta, Artviž, Pregarij, v gozdu 
.D leto“ v gornji dolini Reke, a celo na vrhovih, ki se  dvigajo na kraški 
planoti severno od Trsta, da, celo v hrastovih gozdih Panovca, Stare gore 
pri Gorici, pod kostanji „Gore“ med Podgoro in Ločnikom, v dobravah ob 
reki Mirni v  Istri. Najjužnejši kraji, kjer še žive taki higrofiti, so med buk
vami in hrasti na jugozapadnih pobočjih Učke v gornjem delu Lem ske Drage-

Nasprotno je število srednjeevropskih in planinskih rastlin zelo majhno 
na solnčnih, strmih in skalovitih apnenčevih pobočjih ter drčah (meleh), ki 
obrobljajo visoke planote in posam ezne vrhunce, kakor tudi na goljavah 
planot samih.

Tu ne najdemo skoro nikakega srednjeevropskega rastja, od planinskih 
rastlin pa le stanovalke skal, drči, meli, ki so  tudi zelo kserofitno zgrajene. 
Ali zato je na teh podankih veliko število pripadnikov kraške in medi
teranske flore.

Tlo je pokrito s  šibljaki (šibjem) medunca (Quercus pubescens), 
črnega gabra (Ostrya), m alega jesena (Braxinus Ornus). Na manj skalo
vitih, suhih in strmih pobočjih se razprostirajo s  kamenjem posejani trav
niki, na njih igra največjo vlogo pokončna stoklasa (Bromus erectus), 
tvoreč plitvo, redko in rahlo rušo. Zadružno s  stoklaso rastejo skoro iz
ključno le kserofiti ilirsko-ponlske flore, pom ešani s  stanovalci mediteranskih 
predelov; rastline, ki so značilne za travnike Srednje Europe, nastopajo v 
večjem številu le na močvirnih, vodnatih in vlažnih mestih.

V nižje ležečih predelih srečam o južno od črte Trnovska planota, 
Čaven, Kovk, Nanos, Javornik, Snežnik še en tip travnikov. Predele dolin 
Vipave in Reke pokriva posebna zadruga trav, t. j. ona vrsta travnikov, ka
tere imenuje ljudstvo „kršine“. Ta formacija nastopa na tleh, ki so  dovolj 
topla in osušena ter ne presegajo nadmorske višine 250—400 m. Tvori jo 
ponekod skoro sam a trda in visoka trava, ki raste v gostih šopih ter tvori 
s  svojimi močnimi in visokimi bilkami ob času  košnje svojevrsten rjavo- 
rumenemu žitnemu polju sličen pojav. Zadruga „kršina“ (Andropogon Gryl- 
lus) je tipična pontsko - mediteranska formacija in je razvita le v južni in 
jugovzhodni Evropi; na slovenskem  ozemlju jo najdem o le v Vipavi in 
dolini Reke ter na južnem Štajerskem  na Hajdini pri Ptuju, kamor sega  iz 
Panonske nižine.
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Omeniti moramo še  dve rastlinsko-geografski posebnosti teh predelov. 
Vse ozemlje, razen Brd in V ipavsko-reške kadunje sestavljajo trijadni in 
kredni apnenci ; na tem apnenem ozemlju so  se  razvili kraški pojavi v jako 
izraziti obliki — saj sm o tu v klasični deželi kraških fenomenov.

Kraški značaj ozemlja ni ostal brez vpliva na širjenje in ohranitev 
rastlinskih vrst; posebnost svoje vrste je zlasti rastlinstvo kraških dolin.

V kraških dolinah leži tekom vsega leta mrzel zrak, ki se drži vsled 
svoje teže na dolinskem dnu in ne najde odtoka. Solnce ne more posijati 
v te z navpičnimi stenami krog in krog obdane doline, zato ne ogreje 
ozračja, ki ostane mrzlo in vlažno ob snegu in ledu tudi za č a sa  najbolj 
toplih dni v letu.

Vlaga in toplina zraka v dolinah Trnovskega gozda (n. pr. Smrekovi 
dragi) in Hrušici (n. pr. Ledenika ob Debelem Vrhu) sliči oni v planinah. 
Preokretu klimatskih pasov odgovarja tudi preokret v razvrstitvi rastlinskih 
višinskih pasov. Okrog globokih dolin Trnovskega gozda in Hrušice se  raz
prostirajo najlepši bukovi in jelovi gozdovi, v dolinah samih, ki leže nižje, 
rastejo po obrobnih pečinah planinske naskalne cvetice, na dnu sam em  pa 
iste rastline, ki žive v Julijskih Alpah v planinskem grmovju (n. pr. rušje ali 
gorski bor fPinus montana], ravš ali slečje [Rhododendron hirsutum]), torej 
nad bukovo-jelovim pasom .

Slične pojave opazujemo tudi povsod drugod na Krasu, kjer je dno 
kraških dolin dovolj globoko, seveda v m anjši meri, tako n. pr. v dolini 
Orleka, Škocijana, Prčidola in še  drugod. Doline obroblja tu kraško rastje 
z elementi šibljaka in kraških gozdov ter goljav, na osojnih skalah in na 
dnu sam em  pa rastejo planinski stanovalci, pom ešani z higrofiti bukovja in 
jelovega gozda.

Druga posebnost ozemlja je bivanje precejšnjega števila planinskih 
rastlin v izredno nizkih legah kot so  pobočje Sv. Valentina proti Soči, Pod- 
skala  in Vranji školj v Vipavi, sploh ob vsem  prepadnem robu kraških vi
sokih planot od Solkana preko Vipave, Razdrtega do Postojne in Ilirske 
Bistrice. Te planinske stanovalke, ki sežejo tako globoko navzdol, spadajo 
v skupino planinskih kserofitov in žive na suhih apnenih skalah vetrovnih 
vrhuncev in pobočij, ki se  vsaj v letnih dneh zelo segrejejo. Izredna sličnost 
klimatskih razmer in tal om ogoča tem naskalnim prebivalkam naših gora 
in planin, da morejo vztrajati tu na pečeh in skalah, ki so tudi suhe, vroče, 
apnene ter vsaj jeseni, pozimi in spom ladi vetrovne (burja), v mnogo 
nižjih legah.

Ozemlje, s  katerim sm o se seznanili, pokrivajo sledeče važnejše rast
linske zadruge. Na suhih mestih dolin in toplih solnčnih gričev so razviti 
pontsko-mediteranski kršinasti travniki, na bolj vlažnih in močvirnih mestih 
pa zadruge trav, ki se le prav malo ločijo od travnikov, kakor jih najdemo 
okrog Ljubljane in drugod severno od kraških visokih planot. Nižavskih 
gozdov, logov, dobrav skoro ni. V naslednjem višjem (subm ontanskem )
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pasu najdemo na kamenitih, skalnatih mestih razvite šibljake pontskega 
značaja, katerim so primešani mediteranski grmi, steblike in zelišča ; tam, 
kjer je nekoliko več prsti, tudi hrastove gozdiče, med njimi pa travnike z 
Bromus-ereclus. Skale obrobnih prepadov pokrivajo naskalne rastline, ki 
so  deloma pontskega, deloma planinsko -kserofitskega značaja.

Še  višje so  formacije gorskega pasu, kjer dominira bukovo-jelov gozd 
s  povečini srednjeevropskimi elementi. Travniki v tem pasu so  (rojne vrste: 
Na kamenitem, mršavem tlu gospoduje mula (Sesleria varia in S . tenui- 
folia), na gliničnih preperinah ravnikov resjè, na humoznih mestih razna 
zelišča. Elementi travnikov so  zm es pontskih, srednjeevropskih in alpinskih 
zastopnikov rastjà.

Na najvišjih vrhuncih Trnovskega gozda, Nanosa, Javornikov, Snežnika 
in Učke je razvit tudi zgornji gorski (prealpinski) pas. V tem pasu ima na 
Nanosu in Javorniku bukev bolj kržljavo obliko, zlasti na mestih, ki stoje 
pod mogočnim vplivom burje, se razvije „strpečje“. Med grmičastimi buko
vimi drevesi se pojavijo poleg običajnih spremljevalk bukovja planinske rast
line, ki jih najdem o v Julijskih planinah v grmovju planinskega bora ali 
rušja in med slečjem ali ravšem. (Pinus montana in Rhododendron hir- 
sutum formacija). Sam o rušje in slečje pa rasle le ob vrhu Goljakov in 
Snežn ika; na poslednjem vrhu so  razvite tudi planinske trate in naskalne 
zelenice in v njih igra najvažnejšo vlogo ša š jč  (Carex firma, laeois, sem- 
peroirens).

V celokupni razširjenosti rastlinskih vrst se opazi, da om ogoča sov- 
danovo tlo obstoj baltskim ali srednjeevropskim hidrofilnim elementom tudi 
v južnejših in nižjih legah, apnenčevo pa pospešuje razmah kserofitnemu 
rastju ; podobno kot fliševa (sovdanova) geološka podlaga učinkuje gozdovje, 
pomanjkanje drevja pa v nasprotnem smislu.

Pri ustvarjanju današnje rastlinsko-geografske slike so  sodelovali go
tovo tudi klimatski odnošaji preteklih geoloških dob. Tako biva najbrže 
črničevje na pobočjih Nanosa od takrat, ko je valovalo v današnji fliševi 
kadunji Vipave še  tercijarno morje, planinske rastline pa imajo v kraških 
dolinah svoje domovanje že izza ledene dobe. Seveda ostane ta trditev 
hipotetična, kajti fosilnih ostankov in dokazov iz teh krajev ne poznamo. 
Črniko bi bili lahko zanesli sem kaj tudi ptiči (zlasti šo je), vendar se zdi, 
da je razdalja med Repnom na Krasu ter Gradiščem prevelika. Planinski 
elementi so  mogli dospeti v te doline tudi na ta način, da je tvorilo nekdaj 
gozdovje neprekinjen pas od vrhuncev obrobnih gora pa tja na K ras; v 
njihovem hladu so  živele tja do začetka zgodovinske dobe higrofilne rast
line tudi tam, kjer jih danes ni. Pozneje so gozdovi pod vplivom človeškega 
udejstvovanja marsikje popolnoma izginili, planinski elementi so so ohra
nili le tam, kjer so jim nudile kraške doline senco, vlago in zaščito pred 
pripeko vročega kraškega solnca. Možno je torej, da so pod kulturnim
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vplivom srednjeevropske rastline marsikje izgubile na terenu, pridobili in 
razmahnili so  se  seveda ilirsko-pontski kserofili, ki so bili prej omejeni le 
na solnčna, gola pobočja, kjer je bil radi strmine in skalovja razvoj go- 
zdovju onemogočen.

R é s u m é :  B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s  d e r  P f l a n z e n  V e r b r e i t u n g  
i n S l o v e n i e n .  —  I. Innerkrainer Kerstgebiet, W ippachtai, Ternowaner W ald 
und Brda (C oglio).

Die vorliegende Arbeit gibt ein informatives Bild über die Flora und V e
getation S tP  Sloweniens und zwar im grossen u. ganzen eine Zusammenstellung 
aus der vorhandenen floristischen Literatur, doch werden auch einige neue Fund
orte mediterraner G ew ächse festgestellt. Das Gebiet wird durch folgende Pflanzen
formationen charakterisiert : die Talsohle bedeckt auf trockenem, warmem Boden 
die Andropogon Gryllus-Assoziation, auf feuchter, sumpfiger Unterlage herrschen 
mitteleuropäische Elemente der Wiesenformationen vor. Nennenswerte Auen und 
Querceta Roboris gibt es im Gebiete nicht.

ln der submontanen Stufe dominieren Eichenwälder (Querceta sessiliflorae 
u. lanuginosae), daneben Šibljak-Formation u. Brom us erectus-W iese mit ponti- 
sehen u. mediterranen Pflanzen; die Felsenflur wird aus pontischen und xerofilen 
alpinen und Berglementen zusammengesetzt.

ln der montanen Stufe finden sich ausgedehnte Buchen- u. Tannenbestände 
als vorwiegende Gehölzformationen ; die gehölzlosen Formationen werden durch 
Sesleria varia -tenuifolia- Grashalden, durch die Staudenflur u. Calluna- Heide 
vertreten.

In der Buchenregion herrscht das baltische Element vor, die Bergwiesen 
aber beherbergen auch pontische, ja  selbst alpine Kräuter und Stauden.

Die höhere Berg- oder praealpine Stufe ist nur auf die höchsten Gipfel 
der G o ljak iberge , des Nanos, Javornik, Snežnik und Učka beschränkt; dort finden 
wir auf den G oljaki und dem Kranjski Snežnik selbst Pinus Mughus - Bestände 
u. Alpenrosen. Die alpine W eide u. Felsenflur ist nur auf dem Snežnik als Fir- 
metum entwickelt. Eine wichtige Vegetationslinie bilden die schroffen Abstürze des 
Hochkarstplateaus gegen das W ippachtai und gegen die Pivka, sie ist klimatisch 
bedingt. Großen Einfluß übt auf die Verbreitung der G ew ächse auch die geo 
logische Unterlage aus. Gebiete mit Sandstein- Mergel-, u. Schieferunterlage der 
Flyschformation fördern dadurch, daß sie feucht sind und W asser schwerer ab
geben, weshalb sie sich auch schwererw ärm en, das Ausherren hygrophiler mittel
europäischer G ew ächse auch in südlichen und tieferen Lagen ; Kalke der Trias 
und Jura-formation dagegen xerophile, pontische und mediterrane Arten. D as Aus
harren alpiner und mitteleuropäischer G ew äch se in diesen trockenen u. heißen 
Gegenden während der Trockenperiode des Som m ers wird auch dort ermöglicht, 
wo schattige, feuchte W älder übriggeblieben sind, ebenso in den kühlen Dolinen 
des Hochplateaus und des Karstes.

Xerophile alpine Elemente reichen in der Felsenflur besonders tief ins Tal 
hinab. D ies wird ihnen dadurch möglich, daß das Klima dieser Gegenden trocken, 
windig (Bora) und der Som m er heiß ist (überall herrscht grelles Licht) ; also 
ähnliche Verhältnisse, wie sie den Felsenbewohnern der Alpen Zusagen.
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Als neue Fundorte des Quercus Ilex werden einige Buschformationen dieser 
immergrünen Eiche oberhalb G radišče bei W ippach auf dem Kožnik -  Vranji 
školj-Felsen, auf der Razprana Stena und dem Barbin-školj oberhalb der St. Ni
kolaus-K irche beschrieben.
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