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Vaskularna flora Republike Hrvatske

• Volumen 1. Uvodni dijelovi, sinopsis porodica, 
opće kazalo, literatura i dr.

• Volumen 2. Ključevi za determinaciju s 
pratećim podatcima: Equisetidae, Lycopodiidae, 
Ophyoglossidae, Polypodidae, Cycadidae, 
Ginkgooidae, Gnetidae, Pinidae, Magnoliidae – 
porodice A-FAB

• Volumen 3. Ključevi za determinaciju s pratećim 
podatcima: Magnoliidae – porodice FAG-XAN

• Volumen 4. Ekskurzijska flora

Manualia universitatis 
studiorum Zagrabiensis

Udžbenici Sveučilišta u 
Zagrebu

|  DŽEPNO IZDANJE  |  

|  TVRDI UVEZ  |  

Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrava upotrebu ovog sveučilišnog 
priručnika odlukom od 9. srpnja 2019. KLASA: 032-01/19-01/28, URBROJ: 
380-062/250-19-2.
Knjiga je objavljena uz novčanu potporu Hrvatskog biološkog društva, 
Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu.



• dugoočekivani i najcjelovitiji prikaz vaskularne flore 
Hrvatske

• djelo s učinkom na popularizaciju, obrazovanje, struku i 
znanost

• djelo s učinkom na različite grane biologije – biokemiju 
i molekularnu biologiju, botaniku, ekologiju, genetiku, 
evoluciju i filogeniju, opću biologiju, znanost o okolišu

• djelo s učinkom na različita polja biotehničkih znanosti  
– agronomiju, šumarstvo, prehrambenu tehnologiju, 
biotehnologiju, biomedicinu i zdravstvo, farmaciju 

• djelo s učinkom na očuvanje bioraznolikosti

Toni Nikolić rođen je 1959. Studij eksperimentalne biologije i profesorski 
smjer biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu završio je 1986. Magistrirao je 1987., a doktorirao 1992. iz 
područja prirodnih znanosti, polja biologije, grana botanika. Od 1987. radi 
u Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta u Zagrebu, gdje je i danas zaposlen kao redoviti profesor. Provodi 
teorijsku, praktičnu i terensku nastavu iz većeg broja kolegija za studente 
preddiplomskog i diplomskog studija različitih studijskih smjerova. Boravio 
je na nekoliko specijalizacija u inozemstvu (Botanische Institute, Karl-
Franzens Universität, Graz, Austrija; Royal Botanical Garden, Kew, Velika 
Britanija). Objavio je više od 430 znanstvenih i stručnih članaka s područja 
sistematske botanike, taksonomije, filogenije, flore, bioraznolikosti i 
biogeografije te je autor deset i urednik pet knjiga. Pokretač je više 
internetskih informacijskih platformi i portala, između ostalih i baze 
podataka Flora Croatica. Sudjelovao je kao autor na stotinjak domaćih i 
međunarodnih skupova, održao je 17 pozvanih i plenarnih predavanja te 
više od 40 javnih predavanja. Osnivač je Hrvatskog botaničkog društva 
te pokretač stručno-znanstvenog časopisa Glasnik Hrvatskog botaničkog 
društva. Obnašao je brojne dužnosti: predsjednika Hrvatskog botaničkog 
društva, predsjednika Upravnog vijeća Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, 
člana znanstvenog odbora European Centre for Nature Conservation, 
člana Predsjedništva Vijeća korisnika CARNET-a (Croatian Academic 
and Research Network), člana Povjerenstva za znanstveno-izdavačku 
djelatnost Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, člana znanstvenih 
odbora brojnih domaćih i međunarodnih skupova i dr. U različitim 
svojstvima član je uredništva nekoliko domaćih i stranih časopisa te je član 
brojnih strukovnih udruga u nas i svijetu. Vodio je tridesetak domaćih i 
međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. 

Dobitnik je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša 
znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj te srebrne 
medalje za najbolje botaničko izdanje, koju dodjeljuje Organization for 
Plant Taxonomy in Mediterranean Area.

• na temeljima višestoljetne akumulacije spoznaja o 
raznolikosti flore

• enciklopedijsko izdanje na gotovo 3 000 stranica s 
oko13 000 fotografija i crteža

• bibliografija s oko 1 500 referenci
• kazalo s više od 20 000 ulaznih jedinica
• o povijesti botanike u Hrvatskoj, o raznolikosti flore, 

ugroženosti, endemizmu, upotrebnoj vrijednosti i dr.
• stručni opisi 187 porodica s etimologijom
• znanstvena nomenklatura i sinonimika
• normativni i drugi hrvatski nazivi

• ključevi za determinaciju neformalnih makroskupina, 9 podrazreda,187 porodica, 
1 088 rodova i 5 017 vrsta i podvrsta

• životni oblici 
• ekološki indeksi
• rasprostranjenost u Europi, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi
• rasprostranjenost u Hrvatskoj
• kritičke opaske o nemenklaturi, taksonomiji i staništima
• alohtonost, autohtonost, invazivnost, endemičnost
• podatci o uporabnoj vrijednosti (otrovne, ljekovite, jestive, začinske)

Volumen 1, 2, 3 

Volumen 4  
Ekskurzijska flora

Vaskularna flora Republike Hrvatske


