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Projekt “Zeliščna pot skozi prostor in čas”

Zeliščna pot »Dar zeli« vas bo popeljala 
skozi prostor in čas od zeliščnega 
vrta med travniki in gozdom do vasi 
Dragovica in nazaj v Zeliščni center 
Herbitium. 

Table na poti vas bodo opozorile 
na rastišča znanih in manj znanih 
rastlin, v različnih letnih časih boste 
lahko opazovali bogastvo rastlinja 
ob njihovem pomladnem brstenju, 
poletnem razkošju, umirjanju v jeseni 
in zimskem počitku. Pot vam ponuja 
prijeten sprehod na čistem zraku, 
opazovanje in dojemanje narave ter 
njenih znamenitosti do vasi, kjer 
ohranjajo izročila, shranjujejo stare 
predmete in živijo v sožitju z razvojem, 
izročilom in domačimi živalmi.

Mogoče vam bo podirajoča se kamnita 
hiša šepetala neko zdavnaj pozabljeno 
zgodbo, mogoče se boste čudili 
starosti Madonove trte, poklepetali 
z domačini in bili presenečeni nad 
njihovim poznavanjem zdravilnih 
rastlin, pobožali radovednega oslička 
in opazovali telička na travniku. 

Zagotovo pa vam bo teknil čaj iz ročno 
nabranih zelišč v Zeliščnem centru 
Herbitium, kjer boste z listanjem po 
herbariju in ogledom razstave obudili 
in izpopolnili svoje botanično znanje.



LEGENDA

1. Zeliščna pot “Dar zeli”
2. Bezeg /sambucus/
3. Travniške rastline: rman /achillea millefolium/, 
trpotec /plantago/, regrat /taraxacum officinale/, 
travniška kadulja /salvia pratensis/, detelja          
/trifolium pratense/, ivanjščice /leucanthemum 
ircutianum/, marjetice /bellis perennis/, trobentice   
/primula vulgaris/ ...
4. Travniške rastline: mrtve koprive /lamium 
purpureum/, robida /rubus fruticosus/, bršljan /hedera 
helix/, pekoča kopriva /urtica dioica/ ...
5. Opazuj, raziskuj!
6. Leska /corylus avellana/
7. Divje jagode /fragaria chiloensis/
8. Naravni most
9. Čemaž /allium ursinum/ 
10. Lipa /tilia/ 
11. Potrošnik /cichorium intybus/, dežen /heracleum 
sphondylium/, kislica /rumex acetosa/, kozja brada     
/tragopogon pratensis/ ...
12. Materina dušica /thymus vulgaris/
13. Požiralnik: lapuh /tussilago farfara/, gabez     
/symphytum officinale/, regačica /aegopodium podagraria/, 
robida /rubus fruticosus/, ripeča zlatica /ranunculus 
acris/ ...
14. Krajša zeliščna pot v Dragovico
15. Muzej
16. Najstarejša trta na Goriškem
17. Domač zeliščni vrt
18. Domače živali
19. Čebelnjak
20. Kamnite hiše
21. Pot v zeliščni center
22. Vodno zajetje
23. Mlaka - napajalnik za živino
24. Mlaka in vrba /salix/
25. Brin /juniperus communis/ 


