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KRITERIJI ZA RAZVRŠČANJE RASTLIN
(107-109)



Kriterij za razvrščanje v znanstveni sistem je sorodnost na 
osnovi dednega zapisa.

Sorodne vrste združujemo 
v rod, 
rodove v družino, 
družine v red, 
redove v razred, 
razrede v deblo, 
debla v kraljestvo

Prepiši v zvezek za 
naravoslovje 
diapozitive z modrim 
ozadjem.



Znanstvena imena rastlin

• Da bi se izognili neredu pri poimenovanju 
rastlin, ima lahko ena vrsta le eno samo 
znanstveno ime.

• Znanstveno ime je botanična latinščina.

• Primer: krompir _Solanum tuberosum

• Ime je sestavljeno iz dveh besed, prvo je ime 
rodu, drugo pa vrste.



Razvrščanje rastlin  na podlagi  podobnosti 
in sorodnosti.

• V preteklosti je bil najpogosteje uporabljen 
kriterij za razvrščanje organizmov njihova 
podobnost v telesni zgradbi.

• Rastline so uvrščali na podlagi oblike cvetov.

• Danes pa rastline uvrščamo tudi po 
sorodnosti.



Carl Linne (1707 – 1778)

• Je bil začetnilk 
znanstvenega 
poimenovanja in 
razvrščanja rastlin, ki ga 
v malo spremenjeni 
obliki uporabljamo še 
danes.
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