Jeseni na grmih volčjegrajskih gmajn žarijo rdeče barve plodov drena, šipka, dobrovite... Ko večina rastlin že odvrže zelene liste, zacveti
bršljan (obršljan; Hedera helix), ki širi po vasi močan in prijeten vonj po medu. V pozni jeseni nas razveseljujejo nekatere prav posebne in
zavarovane vrste gob kot so navadna mrežnica (Clathrus ruber), škrlatna čašica (Sarcoscypha coccinea) in rusa (Geastrum rufescens) ter
resasta zvezdica.
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SPOZNAJMO VOLČJEGRAJSKE ROŽICE
IN JIH OHRANIMO
NASLEDNJIM RODOVOM

robinija-gac

Maja cvetijo tudi nekatera drevesa in grmi, ki v poznem poletju in jeseni svoje plodove ponujajo pticam. Najprej zacveti rešeljika (Prunus mahaleb), ki intenzivno obrašča kupe kamenja na
Debeli griži. Ta vrsta divje češnje je medonosna in v volčjegrajski okolici omogoča pridelavo rdečkastega rešeljikovega medu posebnega okusa. V tem času ni mogoče zgrešiti cvetočega
malega jesena- rakle (Fraxinus ornus) z obilnimi socvetji, ki je v teh krajih zelo pogosta drevesna vrsta. V drugi polovici maja odpre svoje drobne cvetke značilni kraški grm ruj (Cotynus coggygria). Ruj na Krasu vsekakor ni ogrožen: grm je nezahteven in zelo agresiven, poleg akacije (gac, g’c; Robinia pseudoacacia) intenzivno sodeluje pri zaraščanju opuščenih
pašnikov in travnikov. Akacija svoje bele, dišeče metuljaste cvetove odpre konec maja in pogosto cvetenje raztegne še v junij. Na cvetovih se pasejo čebele in nabirajo akacijev med, z
njimi pa se podobno kot z bezgovimi socvetji lahko posladkamo tudi ljudje.

škrlatna čašica

rusa zvezdica

bršljan

bodeča lobodika
homulica

sentjanževka
ametistasta možina

Poletje na Volčjem Gradu naznanijo rumene
kresne rože, ki so jih po tradiciji na Krasu
ob poletnem solsticiju in prazniku Janeza Krstnika (volčjegrajskega zavetnika)
spletali v svetoivanjske venčke. V venčke,
ki naj bi domačije varovali pred vsem hudim, popletemo predvsem šesterokotno
homulico (mah svetga J’vana; Sedum
rupestre) in šentjanževko (roža svetga
J’vana; Hypericum perforatum). Obe sta
zdravilni rastlini. Takrat začne cveteti tudi
aromatični komarček (koromač; Foeniculum vulgare), ki je cenjena začimba v kraški
kuhinji in značilna sestavina volčjegrajskega
zeliščnega žganja (Čira-čara).

kraški setraj
mrežnica
V vročem poletju se na volčjegrajskih pašnikih
in gmajnah iznad trav dvignejo vijolična socvetja številnih vrst lukov, ki jih v poznem poletju
zamenja sinjemodra barva ametistaste možine
(Eryngium amethystinum), ki se ji pridružita
aromatični in medonosni kraški šetraj (žepek;
Satureja montana) in drobno cvetoči ostrolistni
beluš med suhozidi (šparenga; Asparagus
acutifolius).
koromač

beluš (šparglji)

Volcjegrajska narava nas niti v času prave
zime ne pusti na cedilu. V okolici Britha ter ob
poti v Kregolišče in Nadrožico pred Božičem
rdeče obarva svoje plodove bodeča lobodika
(Ruscus aculeatus). Pogosto hkrati s plodovi
na rastlini najdemo male zelene cvetove. Ta
bodeča zimzelena rastlina je zavarovana,
saj je zaradi uporabe v okrasne namene po
drugi svetovni vojni na Krasu skoraj izginila.
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škrlatno rdeča kukavica
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DEBELA GRIŽA

Konec aprila in v mesecu maju se volčjegrajski suhi travniki, zaraščajoči se pašniki, gmajne
in kamnite griže odenejo z najbolj pestro rastlinsko odejo in razkazujejo svojo biološko pestrost. V maju vzvetijo številne vrste orhidej (kukavice). Na sončnih travnikih in pašnikih bomo
z nekoliko sreče našli po mnenju mnogih, najlepšo med najlepšimi – rožnato obarvano zvezdasto kukavico (Orchis signifera), ki na Komenskem Krasu doseže zavidljive velikosti do 50
cm. Podobna ji je stasita kukavica (Orchis mascuala). V svetlih gmajnah in ob gozdnih poteh
bo marsikoga presenetila škrlatno rdeča kukavica (Orchis purpurea), ki v volčjegrajski okolici
dosega zavidljivo višino 90 cm (klanci proti Nadrožici). Vse predstavnice slovenskih orhidej so
uvrščene v Rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

BRITH

zvezdasta kukavica
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gorski kosmatinec

krvavordeči klinček
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Lepota rastlinskih oblik je v 19.
stoletju navdihnila volčjegrajske
kamnoseke, saj se skoraj na vseh
vaških kalonah (vhodnih portalih)
vklesani sakralni motivi prepletajo
s stiliziranimi rastlinami.



VOLČJI GRAD

Na jasah in v svetlih grmiščih in gozdovih v okolici Volčjega Grada nas bo z rdečimi cvetovi razveselila še ena cvetnica iz Rdečega
seznama - navadna potonika (Paeonia ofﬁcinalis). Te divje sorodnice priljubljneih vrtnih rastlin se ponašajo z največjimi cvetovi
v slovenski ﬂori.
Proti koncu maja in dalje v juniju na travnikih in pašnikih odpre svoje drobne cvetke krvavordeči klinček (Dianthus sanguineus).
Njegovo pravo nasprotje je v istem času topljoljubni rožnati jesenček(Dictamnus albus), ki je dobil ime po svojih listih, ki spominjanjo na jesenove. Vsebuje mnogo lahko hlapnega eteričnega olja, ki zlasti v vročih dneh močno diši po limoni.

Na Volčjem Gradu in v njegovi oklici kljub neugodnim življenjskim pogojem
domujejo številne redke, lepe in najlepše rastline. Pisana revija cvetov, zelenih odtenkov in oblik poteka skozi vse leto in blaži trdoto kraškega kamna.
Mnoge rastline, ki jih lahko opazujemo na tematski učni poti, so ogrožene in
uvrščene v Rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (UL RS št. 82,
2002). Volčjegrajske rož’ce zato varujemo, jih ne trgamo in ne izkopavamo,
brez skrbi pa jih lahko občudujemo v naravi in »lovimo« v fotografski objektiv.
Velika biološka pestrost Volčji Grad z okolico uvršča tudi v evropsko mrežo
varovanih območij Natura 2000.

potonika

jesenček



KOMEN

votli petelinček

KROŽNA TEMATSKA POT - POT KAMNA

narcisa

progasti žafran
Revijo cvetov že v februarju v
okolici Britha prične v Sloveniji
redki progasti žafran (Crocus reticulatus), ki mu poleg zvončkov
in trobentic kasneje začne delati
družbo votli petelinček (Corydalis
cava) v vijolični in redkejši beli
barvi. Na še neozelenelih gmajnah Kosmatega hriba se v marcu
pojavi zavarovani gorski kosmatinec-volk (Pulsatila montana).

vijolični lučnik

Na suhih volčjegrajskih travnikih bomo v maju našli vsaj še nekaj
rastlin iz Rdečega seznama: npr. belo cvetočo narciso-jurjevko (Narcissus poeticus, subsp. Radiiﬂorus). Zmotno je prepričanje, da divje
rastoče narcise v Sloveniji poznamo samo iz karavanških rovtov.
Na Krasu namreč te dišeče cvetlice vsako pomlad obsežno pobelijo
številne travnike in vzpetine. Jurjevkam pogosto dela romantično
družbo ozkolistni plučnik (Pulmonaria australis) s svojo čisto modrino. Na izrazito suhih in peščenih tleh s svojo močno vijolično
barvo v maju izstopa vijolični lučnik (Verbascum phoenicum), ki se
pojavlja v velikih množinah.

pljučnik

travnik z narcisami

mnogocvetni Salamonov pečat

laški kačnik

V senčnih gozdnatih predelih okoli naše vasi bomo maja našli predvsem belo cvetoče rastline: šmarnici, po volčjegrajsko devički v Žigunjem dolu delata družbo mnogocvetni Salomonov pečat (Polygonatum multiﬂorum) in medenika. V Brithu in drugih senčnih kotičkih
pod grmi in drevesi sramežljivo skriva svoje nenavadne bele cvetove laški kačnik (Arum
italicum), ki je strupen in ima mnoge sorodnike med vrtnimi rastlinami. Angleži ga poimenujejo »Lords and ladies«, kar pomeni »gospodje in dame«.
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