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V reme so napovedovali 
na podlagi izkušenj pri 
opazovanju nebesnih 
teles, krajevnih znakov 
in drugih pojavov, po 

počutju ljudi ter z opazovanjem živa-
li in rastlin. Rastline so v neposredni 
odvisnosti od zračnega tlaka, vlažno-
sti, temperature in drugih vremen-
skih dejavnikov, kar pomeni, da imajo 
vremenske spremembe nanje večji ali 
manjši vpliv, zato so veljale za dokaj za-
nesljiv naravni barometer. Pri mnogih 
rastlinah je možno opazovati, kako se 
skušajo zavarovati pred slabim vreme-
nom, nasprotno pa se rade izpostavlja-
jo ugodnim vremenskim vplivom; ob 
vremenskih spremembah torej rastline 
spreminjajo svojo obliko.

Na Slovenskem je bilo splošno zna-
no, da bo gotovo dež, če regrat (Taraxa-
cum) ali brezstebelna kompava (Car-
lina acaulis) zapirata cvet. Kompava 
ali bodeča neža je bila najbolj znana 
rastlinska napovedovalka vremena. Z 
njenimi cvetovi so namreč napovedo-

BESEDILO: VLASTA MLAKAR

Vreme je od nekdaj usodno posegalo v življenje ljudi, saj je bil od njega odvisen pridelek in s tem preži-
vetje. Strašljivi vremenski pojavi, kot so grom, blisk, toča in neurja, so bili prvotni vzroki za verovanje 
v nadnaravne sile, vendar ljudska meteorologija zajema predvsem dobršno mero realnega znanja. 
Ljudje so z izostrenim empiričnim opazovanjem v dolgem časovnem obdobju odkrivali znanilce vre-
mena in na tej podlagi skušali vreme napovedati za krajšo ali daljšo časovno dobo. Opazovanje in na-
povedovanje vremena je bilo največkrat moška domena. Izkušeni opazovalci vremena so bili kmetje, 
ribiči, lovci, pastirji, navadno starejši ljudje, ki so znali napovedati vreme z osupljivo natančnostjo. 

Če kompava oziroma bodeča neža 
zapira cvet, je na Slovenskem bilo 
splošno znano, da bo gotovo dež.

Ena najzanimivejših vremenskih 
rastlin je krvomočnica ali 

smrdljička, ki se v suhem vremenu 
popolnoma zvije, v vlažnem pa 

zravna.
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vali vreme. Vedeli so, da se posušena 
kompava stisne pri mokrem vremenu, 
razširi pa pri suhem. Če se cvetoča 
kompava zapre, je to znamenje, da bo 
vihar. Ena najzanimivejših vremenskih 
rastlin je krvomočnica (Geranium ro-
bertianum) ali smrdljička, ki ima ču-
dovito lastnost, da se v suhem vremenu 
popolnoma zvije, v vlažnem pa zravna, 
kar so s pridom izkoriščali v roži vetrov 
ali vetrovnici. To je bil pripomoček za 
napovedovanje vremena, ki so ga nekoč 

uporabljali solinarji; na njej so bile po 
straneh neba narisane na papir ali vkle-
sane v kamen smeri pihanja različnih 
vetrov, v njeno sredino pa so pričvrstili 
travno bilko iz vrste krvomočnic, ki je 
bila občutljiva na vlago in se je obračala 
po vlažnosti vetra.

Tudi z opazovanjem kurjih črevc 
(Stellaria media) ali navadne zvezdice 
so sklepali, kakšno bo vreme. Kurja 
črevca so njivski plevel s poleglimi ste-
belci in drobnimi belimi cvetovi. Če se 

odprejo ob devetih zjutraj in ostanejo 
odprti do štirih popoldne, bo lepo vre-
me vsaj do jutra, če pa ostanejo zaprti 
tudi po deveti uri, je pričakovati dež. 
Ko se pripravlja k dežju, zapre svoj cvet 
tudi navadna kurja češnjica (Anagal-
lis arvensis) ali kuroslep. To rastlino 
so po nekaterih krajih imenovali kar 
barometer ubogih. Zanesljivo napove-
duje vreme tudi ognjič (Calendula of-
ficinalis), saj so cvetovi, ki so zjutraj še 
vedno zaprti, zanesljiv napovedovalec 
dežja še isti dan. Z zapiranjem ali od-
piranjem cvetov je vreme napovedoval 
tudi slak (Convolvulus arvensis); če se 
cvetje slaka zapira, bo dež. Cvetje na-
vadnega osleza (Hibiscus trionum) ali 
sineške rože, kot so ga nekoč imenova-
li, se zapre, kadar kaže na grdo vreme. 
Poljska trobentica (Primula arvensis) 
ima odprte cvetove, kadar se obeta lepo 
vreme. Če navadni kolenček (Lapsana 
communis) ponoči ne zapre cvetja, bo 
zjutraj dež, medtem ko bedrenec (Pim-
pinella) odpre svoje cvetove, kadar je 
mokro vreme, ob suhem pa jih zapre. 
Ob vremenskih spremembah rastline 
spreminjajo tudi druge rastlinske dele. 
Če se bodice bodaka (Carduus), bodi-
kave rastline iz družine nebinovk, do-
bro pritiskajo k glavi cvetov, bo dež, če 
pa se oddaljijo od glave, bo lepo vreme. 
Peclji belega trna ali gloga (Crataegus 
alba) se pred dežjem skrivijo, spodnji 
deli listov se obrnejo kvišku, njihova 
vrhnja stran pa se povesi proti zemlji. 
Podobno se stebla detelj (Trifolium) ob 
vlažnem vremenu zravnajo, ob suhem 
pa zvijejo. Pred slabim vremenom zač-
ne cvetje prave lakote (Galium verum) 
močno dišati, cvetje solate (Lactuca) pa 
oveni. Nekoč so vedeli, da se semenske 
glavice črne kumine (Nigella sativa), ki 
so jim rekli zamorski kumin, sklonijo v 
lepem vremenu, če pa se zravnajo, po-

Če se pripravlja grdo vreme, se listje 
jerebike obrne tako, da je spodnja 

stran zavita navzgor in je drevo 
videti belo.

Če brezi najprej odpade listje na 
spodnjih vejah, v vrhu pa še ostane, 
bo mila zima, ostra pa naj bi bila, če 
ji najprej odpade listje v vrhu.
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meni, da se bo ohladilo. Podobno je veljalo, da zajčja detelji-
ca (Oxalis acetosella) ali kislička stisne svoje triperesne liste 
pred dežjem ali mrazom. 

Vreme so nekoč napovedovali tudi z opazovanjem dreves. 
Če brezi (Betula) oktobra najprej odpade listje na spodnjih 
vejah, v vrhu pa še ostane, bo mila zima, ostra pa naj bi bila, 
če ji najprej odpade listje v vrhu. Če se pripravlja grdo vreme, 
se listje jerebike (Sorbus) obrne tako, da je spodnja stran za-
vita navzgor in je drevo videti belo.

Z nekoliko drugačnim načinom napovedovanja vremena 
pa je bila nekoč povezana čebula (Allium cepa), začimbna 
rastlina, ki so jo uporabljali zlasti v ljudskem zdravilstvu in 
prehrani. Ponekod na Slovenskem so s čebulo vedeževali in 
napovedovali vreme v prihodnjem letu, zlasti na božični in 
starega leta večer ter na god sv. Lucije (13. december). V oko-
lici Ormoža so na sveti večer dali v žito dvanajst čebul, za 
vsak mesec po eno: čebula, ki je zgnila, je za tisti mesec v 
naslednjem letu napovedala deževno vreme.

Starodavna ljudska dognanja o vremenu so se tisočletja 
ohranjala z ustnim izročilom vse do današnjih dni. Čeprav 
se je del znanja ohranil v obsežni obliki ljudskih vremenskih 
pregovorov, rekov in vraž, se je večji del izgubil predvsem po 
2. svetovni vojni. Nekoč so ljudje na podlagi tenkočutnega 
opazovanja narave vreme napovedovali, danes pa ga spremi-
njamo. Edino, kar se v zvezi z vremenom ni spremenilo vse 
do današnjih dni, je dejstvo, da se o njem še vedno vsak dan 
pogovarjamo.


