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Predstavitev in naravovarstvena problematika 

 

Navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans) je eden od petih vrst iz rodu kosmatincev 
(Pulsatilla), ki uspevajo na območju Slovenije. Je tudi edina vrsta, ki uspeva na območju 
Kozjanskega regijskega parka (v nadaljevanju KP) in biosfernega območja Kozjansko in 
Obsotelje. Še najbližje območjema uspeva najbolj poznana vrsta med kosmatinci – 
velikonočnica (Pulsatilla grandis). Nahajališči na Boču in v Boletini sta zelo znani in zaradi 
pretiranega obiska tudi ogroženi. Lokalni prebivalci v Kozjanskem parku tudi »svojemu« 
kosmatincu praviloma pravijo kar velikonočnica. Obe vrsti cvetita v istem času, običajno 
velikonočnica celo malo prej. Rod kosmatincev sicer uvrščamo v družino zlatičevk 
(Ranunculaceae). 
 
Navadni kosmatinec poseljuje tako hribovske, gričevnate in nižinske negnojene suhe 
travnike  raztreseno po vzhodni Sloveniji. Aprila (lahko že tudi marca) odprti cvetovi so črno-
škrlatno vijoličasti. Pritlični listi poženejo po cvetenju. Steblo, listi in zunanja stran cveta so 
porasli z dolgimi belkastimi dlakami (obramba pred ohladitvijo in izgubo vode). Cvetovi so 
kimasti, cvetni listi so manj kot 1,5 krat tako dolgi kot prašniki, njihove konice pa so izrazito 
zavihane navzven. Stebelni listi so deljeni v približno 30 krp. 
  

 
Karta 1:  razširjenost navadnega kosmatinca (Gradivo za Atlas flore Slovenije, 2001). 

 

Na območju Kozjanskega parka, oziroma biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje so trenutno 
poznane 4 lokacije, kjer navadni kosmatinec uspeva. Lokacije niso bile poznane pred letom 2001, ko 
je izšlo Gradivo za Atlas flore Slovenije (karta 1). Poleg treh, ki so bila zajeta v monitoring obstaja še 
eno v okolici Bizeljskega. “Eno izmed redkih rastišč je tudi v vasi Brezovica, na sončnem hribčku, kjer 
zaščitena in ograjena svobodno raste. Včasih so tukaj rasle le tri rastlinice, do danes pa so se po 
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zaslugi skrbnega lastnika lepo razmnožile in pokrivajo kar lep del tega travnika, ki nudi občudovalcem 
narave čudovito sliko ohranjene narave.” (http://www.bizeljsko.si/navadni-kosmatinec/). 
 

Vse vrste kosmatincev so na območju Slovenije zavarovane, saj so ogrožene zaradi pretiranega 
obiska nahajališč in žal tudi izkopavanja. Še vedno ga uporabljajo v alternativni medicini 
(homeopatija). 
V Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam ima statut ranljive vrste 
(V, vulnerable). Velikonočnica je zavarovana od leta 1949, ostale vrste iz rodu kosmatinec (Pulsatilla) 
pa od leta 2004. 

  
 

Območje monitoringa  
   
Križe 

Območje uspevanja se širi tudi na lokacijo nekdanje njive (južni del nahajališča), ki je sedaj c. 
10 let opuščena ter spremenjena v travnik. Posamično je prisoten tudi pod makadamsko 
potko. Prisoten je habitatni tip: (6210) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), ki je v merilu 
Evropske skupnosti prepoznan kot eden najbolj ogroženih (dejavniki ogrožanja: 
intenziviranje rabe, prepašenost in zaraščanje) ter se kot prednostni habitatni tip varuje 
znotraj ekološkega omrežja Nature 2000.  
Koordinate območja: GKY: 544842; GKX: 97520, nadmorska višina: 544 m. 
Naravovarstveni status:  

• lokacija meji na SAC Orlica, (SI3000273); kvalifikacijski habitatni tip: (6210) 
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) 
(* pomembna rastišča kukavičevk), 

• lokacija meji na Ekološko pomembno območje Tisovec - Orlica - Knušperška gora (ID 
14500). 
 

 
Karta 2: Križe - območje pojavljanja navadnega kosmatinca 

vir karte: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 27.7.2018. 

 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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  Sv. Jošt pod Ravnim Logom 

Travnik na južni strani cerkve je v ekstenzivni rabi. Ni opažanj gnojenja, kosi se praviloma le 
enkrat – konec julija. Odmik od naselij in prometnic ter redke maše v cerkvi so razlogi 
manjšega obiska lokacije. Tik ob cerkvi je travišče dokaj položno, nato se strmina povečuje. 
Najbolj strm del (pod nahajališčem kosmatinca) je ograjen in spremenjen v pašnik.  
Koordinate območja: GKY: 539093; GKX: 100846, nadmorska višina: 720 m 
Naravovarstveni status:  

• SAC Bohor (SI3000274), kvalifikacijski habitatni tip: (6210) Polnaravna suha travišča in 
grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča 
kukavičevk), 

• Ekološko pomembno območje Bohor - Vetrnik (ID 12600). 
 

 
karta 3: sv. Jošt pod Ravnim Logom - območje pojavljanja navadnega kosmatinca 

vir karte: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 27.7.2018. 
 

 

   
  

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Jevša pod Oslico 
 

Obsežno travnato območje pod Oslico je na mestih z najmanj prsti povsem ekstenzivno 
gojeno. Prisotne so travniške združbe s pomladanskim sviščem, žanjevcem, nageljčki in 
orhidejami. Košnja se je izvajala le enkrat v sezoni. Žal je sedaj lokacija uspevanja navadnega 
kosmatinca ograjena in spremenjena v pašnik. 
Koordinate območja: GKY: 537568; GKX: 101783, nadmorska višina: 766 m 

Naravovarstveni status:  
• SAC Bohor (SI3000274); kvalifikacijski habitatni tip: (6210) Polnaravna suha travišča 

in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča 
kukavičevk), 

• Ekološko pomembno območje Bohor - Vetrnik (ID 12600). 
 

 
karta 4: Območje pojavljanja navadnega kosmatinca 

vir karte: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 27.7.2018. 
 

 

 
Rezultati monitoringa 
 

Na vseh treh lokacijah gre za manjša nahajališča (po obsegu in številu primerkov), zato se 
narejen totalni popis. Poteka je v času viška cvetenja, tako da smo lahko opazovali že 
plodeče primerke, primerke v polnem cvetenju kot tudi še brsteče primerke. 
 

  

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Križe 
 

18. aprila 2018: na lokaciji travnika (lokalni izraz območja Brezoran) smo našteli 452 cvetočih 
poganjkov navadnega kosmatinca. Območje uspevanja se širi tudi na lokacijo nekdanje njive, 
ki je sedaj c. 10 let opuščena ter spremenjena v travnik. Prisoten habitatni tip Polnaravna 
suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh je v ugodnem stanju, tudi na območju 
nekdanje njive. 
Poleg navadnega kosmatinca smo na lokaciji med zavarovanimi rastlinskimi vrstami 
zabeležili še 3 cvetoče primerke navadne kukavice (Anacamptis morio) ter več sto primerkov 
hrvaškega nageljčka (Dianthus giganteus subsp. croaticus) v popkih. Na robu travnika uspeva 
temnoškrlatni teloh (Helleborus atrorubens). Kasneje so na lokaciji od zavarovanih rastlinskih 
vrst cvetele še trizoba kukavica (Neottinea tridentata), šmarnica (Convallaria majalis), … 

Znakov gnojenja ni opaziti. Lastnica travnika, ga. Preskar zaradi starosti sama ne obdeluje 
lokacije, temveč je košnjo dala v najem. 

 

 
Foto: navadni kosmatinec na travniku na Križu (Dušan Klenovšek, 2018). 

 

15.4. 2019: Opaženih je bilo 239 cvetočih/plodečih primerkov navadnega kosmatinca. En 

cvetoč primerek je bil opaže tudi na travnati površini pod makadamsko potjo (južno). Cvetelo 

je še preko 30 primerkov navadne kukavice, pod potjo še dodatnih 10. Nageljčki so bili 

zaradi kasnitve razvoja vegetacije (hladno vreme) še v razvoju.   
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Foto: navadni kosmatinec plodi na travniku na Križu (Dušan Klenovšek, april 2019). 

 
 
 
Sv. Jošt pod Ravnim Logom 
 

20. aprila 2018 smo prešteli primerke kosmatinca na travniku pod cerkvijo. Večna v polnem 
cvetenju, nekateri v popkih ter nekaj že odcvetajočih. Skupaj smo našteli 124 cvetočih 
poganjkov. 
 

Foto: navadni kosmatinec na travniku pri sv. Joštu (Dušan Klenovšek, 2018). 
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Poleg navadnega kosmatinca smo na lokaciji med zavarovanimi rastlinskimi vrstami zabeležili 
še 34 cvetočih primerkov bezgove prstaste kukavice (Dactylorhiza sambucina). Zanimivo, da 
le v rumeni barvni različici. Uspevajo predvsem v polsenci gozdnega roba. Prisotne so še 
naslednje vrste orhidej: navadna kukavica (A. morio) in trizoba kukavica (N. tridentata). 
Travnik ni gnojen in košen v poletnem času. Neposredna okolica cerkve je občasno 
podvržena teptanju obiskovalcev, a večji obisk je šele v poletnem času (maša). 
 

15. aprila 2019 je bilo opaženih 248 cvetičih primerkov navadnega kosmatinca ter 16 

primerkov cvetoče blede kukavice. Ostale zavarovane vrste zaradi hladnega vremena še niso 

bile opazne. Med metulji so na lokaciji letali lastovičar (Papilio machaon), jadralec (Iphiclides 

podalirius), beli T (Aglia tau) in admiral (Vanessa atalanta). Sledi škodljivih vplivov na 

travišče ni bilo opaziti.  

 
Foto: kosmatinec v družbi cipresastega mlečka pri sv. Joštu (Dušan Klenovšek, april 2019). 

 

 
Foto: jadralec med počitkom (Dušan Klenovšek, april 2019). 



9 
 

 
Foto: bleda kukavica na stiku travnika in gozda pri sv. Joštu (Dušan Klenovšek, april 2019). 

 
 
Jevša pod Oslico 
 
20. aprila 2018 smo prešteli primerke navadnega kosmatinca (52) znotraj pašnega dela 
travišč. Iz poznavanja razmer pred leti je videti, da paša negativno vpliva na njegovo 
uspevanje. Uspeva le še na delu pašnika, ki je težje dostopen za govedo, pa tudi borna paša 
ga odvrača od tam.  
 

 
Foto: večji kompleks večinoma ekstenzivno gojenih travnikov pod Oslico (Dušan Klenovšek). 

 
Območje je znano po velikih populacijah žanjevca (Polygala chamaedris) in obeh podvrst 
spomladanskega svišča (Gentiana verna). Ob zavarovanih vrst tu uspevajo še črni teloh (H. 
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niger), šmarnica (C. majalis), navadna in trizoba kukavica (A. morio, N. tridentata), dvolistni 
vimenjak (Platanthera bifolia), navadna oblasta kukavica (Traunsteinera globosa), 
piramidasti pilovec (Anacamptis pyramidalis), hrvaški in montpellierski nagelj (Dianthus 
giganteus subs. croaticus, D. monspessulanus) ter kranjska lilija (Lilium carniolicum). 

 

 
Foto: del travnikov s habitatom kosmatinca je v zadnjih letih spremenjen v pašnike (Dušan Klenovšek). 

15. aprila 2019 staje na traviščih kraljevala spomladanski in tržaški svišč v svoji temni modrini 

cvetov. Obilica je bila tudi cvetočega žanjevca. Opaženih je bilo 33 cvetočih navadnih 

kosmatincev ter dva primerka blede kukavice. Na robu se pojavlja črni teloh. Celotno 

območje se intenzivno pase, kar ima za posledico zmanjševanje populacije kosmatinca. 

Žanjevec in svišča zaradi pritlične rasti listov edina uspeta preživeti posledice prepašenosti. 

Dolgoročno lahko paša povsem uniči lokalno populacijo kosmatinca.  

 
Foto: obe podvrsti spomladanskega svišča uspešno kljubujeta paši (Dušan Klenovšek, april 2019). 
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