
V tejto časti seriálu si predstavíme nie-
koľko rastlinných druhov, ktoré kvitnú 
začiatkom jari.

Deväťsil hybridný

Deväťsil hybridný (Petasites hybri-
dus) nájdete v niektorých knihách aj 
pod názvom deväťsil lekársky (Petasi-
tes officinalis). Slovenský rodový ná-
zov poukazuje na to, akú veľkú silu mu 
v minulosti ľudia pripisovali (magické 
číslo deväť – deväť síl). Druhový názov 
súvisí s jeho využitím v ľudovom lekár-
stve. Rodový latinský názov je odvode-
ný od slova petasos – slnečný klobúk, 
čo súvisí s jeho obrovskými listami.

Táto trváca bylina pretrváva obdobie 
vegetačného pokoja hľuzovito zhrubnu-
tým podzemkom. Skoro na jar z neho 
vyrastá 20 – 80 cm vysoká hrubá mäsi-
tá stonka s ružovými šupinkami. Na jej 
vrchole sa nachádza skupina súkvetí – 
úborov purpurovej farby, ktoré sú uspo-
riadané do strapca.

Deväťsil hybridný

Kvitne v marci a v apríli. Koncom 
kvitnutia sa objavujú srdcovité listy so 
zúbkatým okrajom, ktoré postupne do-
rastajú do obrovských rozmerov (prie-
mer približne 60 cm). Tvarom sú po-
dobné podbeľovým a lopúchovým, sú 
však omnoho väčšie. Deväťsil má do-
konca zo všetkých našich bylín najväč-
šie listy.

Listy deväťsilu hybridného sú spočiatku 
menšie, postupne však dorastajú do  

obrovských rozmerov

Podbele, lopúchy i deväťsily patria 
do čeľade astrovité (Asteraceae), vy-
skytujú sa však na odlišných stanoviš-
tiach. Deväťsil hybridný rastie v mier-
nom pásme Európy a Ázie na brehoch 
vodných tokov, vo vlhkých lesoch a na 
mokrých lúkach od nížin až po horský 
stupeň.

Patrí medzi liečivé rastliny – koreň 
obsahuje slizy, horčiny, triesloviny, pe-
tasín, inulín a silicu. Slizy sú zložené 
cukry (polysacharidy), ktoré s vodou 
rýchlo zväčšujú objem a tvoria ochran-
ný povlak v mieste aplikácie. Využíva-
jú sa na liečenie zápalov ako prípravky 
tlmiace kašeľ, ochranné látky na sliz-
nice a na uľahčenie vnikania dráždi-
vých účinných látok do organizmu.  
Deväťsil hybridný bol v antike a v stre-
doveku pokladaný za hlavné liečivo 
proti moru. V nemčine má podľa tejto 
súvislosti dokonca i svoje meno Pes-
twurz (Pest – mor). V súčasnosti ho me-
dicína toleruje ako ľudový prostriedok 
proti ochoreniu dýchacích ciest (kašeľ, 
zachrípnutie), súčasťou oficiálnych lie-
kopisov však nie je, pretože jeho farma-
kologické účinky ešte nie sú podrobne 
preskúmané.

Deväťsil biely

Deväťsil biely (Petasites albus) je blíz-
ky príbuzný vyššie opísaného druhu. 
Odlišuje sa od neho žltkastobielou far-
bou kvetov a bledozeleným šupinkami 
na stonke.

Rastie vo vlhkých lesoch a pri pra-
meniskách, kde je verným sprievodcom 
vodných tokov v podhorskom a hor-
skom stupni. Na rozdiel od predchádza-
júceho druhu, ktorého výskyt je pomer-
ne hojný, deväťsil biely sa vyskytuje  
roztrúsene. 

Deväťsil biely

Kvitne v marci a v apríli. Oba spomí-
nané druhy patria medzi dôležité jarné 
medonosné rastliny, ktoré opeľujú vče-
ly.

Krivec žltý 

V botanických kruhoch je známy pod 
latinským názvom Gagea lutea a je za-
radený do čeľade ľaliovité (Liliaceae).

Z podzemnej cibule vyrastá jeden 
čiarkovitý list a vedľa neho 15 – 25 cm 
vysoká stonka s dvoma menšími listeň-
mi a 1 – 10 kvetmi.

Krivec žltý na brehu rieky Poprad vo Svite
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Kvety vyrastajú na nerovnako dlhých 
stopkách a vytvárajú spolu súkvetie ne-
pravý okolík. Každý kvet sa skladá zo 
šiestich okvetných lístkov, ktoré sú 
z vnútornej strany žlté a z vonkajšej ze-
lené.

Krivec žltý – detail kvetov

Kvitne od marca do mája. Jeho seme-
ná majú olejovitý prívesok. Požierajú 
ich mravce, ktoré takýmto spôsobom 
semená tejto rastliny zároveň rozširujú. 
Rastie zvyčajne vo vlhkých lesoch na 
vápenatom podloží i na brehoch poto-
kov. Okrem Európy sa vyskytuje i na 

Kaukaze a východným smerom zasahu-
je až do Sibíri.

Slezinovka striedavolistá

Slezinovka striedavolistá (Chrysosple-
nium alternifolium) patrí podľa dĺžky 
života k trvácim bylinám a podľa stav-
by tela do čeľade lomikameňovité (Sa-
xifragaceae).

Z tenkého šupinatého podzemku vy-
rastá 5 – 20 cm vysoká stonka, ktorá 
sa na vrchole rozkonáruje. Listy s če-
peľou srdcovito obličkovitého tvaru sú 
dobrým poznávacím znakom, podobne 
ako drobné žltozelené kvety s prieme-
rom 2 – 3 cm. Zaujímavou skutočnos-
ťou je, že kvety nemajú vyvinutú koru-
nu, ale iba kalich, ktorý sa skladá zo šty-
roch žltozelených kališných lístkov.

Slezinovka striedavolistá – detail kvetov

Kvitne od marca do júna. Je ozdobou 
tienistých vlhkých lesov, výrazná far-
ba jej kvetov dodáva celému okoliu ná-
padný vzhľad a prezrádza príchod jari. 
Rastie na prameniskách a pozdĺž vod-
ných tokov od nížin až po alpínsky stu-
peň.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Slezinovka striedavolistá

OPERENCE OKOLO NÁS
V zimnom období a v skorých jarných 
mesiacoch, keď zelenej vegetácie ešte 
nebýva veľa, sa nám môže podariť po-
zorovať celé kŕdle operencov. Nachá-
dzajú sa na miestach, ktoré im posky-
tujú dostatok potravy. K takýmto patria 
i oblasti so semenami bodliakov a koru-
ny drevín obsypané dužinatými plodmi. 
V tomto článku vám predstavíme druhy, 
pre ktoré sú vyššie spomenuté semená 
a plody lákavým zdrojom potravy.

Stehlík pestrý, v niektorej literatúre 
uvádzaný aj ako aj stehlík obyčajný, 
je medzi zoológmi známy pod menom 
Carduelis carduelis. Zaraďujú ho do 
radu vrabcotvaré (Passeriformes), kto-
rý je známejší pod slovenským syno-
nymom spevavce (pre tohto vtáka je 
charakteristický trilkovitý spev, vysoké 
plynulé zvuky „tsvit“ – „tsvit“ – „tsvit“ 
alebo mäkké „ej – háj“). V rámci tohto 
radu patrí do čeľade pinkovité.

Tento operenec púta pozornosť pozo-
rovateľov nápadným sfarbením tela – na 
jeho povrchu sa strieda béžové, hnedé, 

čierne, biele, červené a žlté perie: Hla-
vičku tvorí červené čelo, čierne temeno 
a biele líca. Tvár samca je sýtočerve-
ná, samica ju má menej výraznú. Od 
ostatných častí tela ju oddeľuje béžový 
„obojok“. Vzadu si môžeme všimnúť 
hnedý chrbát, biely trtáč (kostrč), čierny 
chvost, vpredu biele brucho i hruď a bé-
žovú panvu. Na krídlach sa strieda čier-
ne a žlté sfarbenie, ktorého usporiadanie 
do farebných pásov môže pozorovateľ 
najlepšie sledovať počas letu pripomí-
najúceho tanec. Vtáčie perá sú rovnako 
ako naše nechty a vlasy tvorené látkou, 
ktorá sa nazýva keratín. 

Stehlík pestrý pri konzumácii semien bodliakov

Stehlík pestrý patrí k semenožra-
vým vtákom, o čom svedčí i jeho ma-
sívny krátky kužeľovitý zobák, kto-
rý mu umožňuje lúskať semená rastlín. 
Okrem semien bodliakov, pri konzumo-
vaní ktorých ho môžeme vidieť najčas-
tejšie, jeho potravu tvoria tiež lopúchy 
a šalát. V jarnom období si pochutná-
va i na kvetoch vŕby – bahniatkach a že-
rie i hmyz.

Patrí k našim stálym vtákom, pred-
nosť dáva zarasteným lúkam a pasien-
kom, poľným lesíkom, okrajom lesov 
a brehovým porastom. Vidieť ho môže-
te i v stromoradiach okolo ciest, v par-
koch, v cintorínoch a v záhradách – od 
nížin až po horské oblasti do nadmor-
skej výšky približne 1 000 m. Hniezdi 
dva razy do roka. Miskovité hniezdo 
stavia samica na stromoch pri koncoch 
konárov. Je vytvorené zo stebiel, ko-
rienkov, listov a machu. Samica znáša 
štyri až päť vajec, ktoré majú bielu až 
belasú farbu s hnedými škvrnami. Sedí 
na nich trinásť až štrnásť dní, počas 
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