
Minerál, ktorého meno sa ukrýva v tajničke, patrí podľa che-
mického zloženia do skupiny kremičitanov. Má chemický 
vzorec Mg, Al OH Si O H O4 10 2( ) ( )( )⋅2

4 . Jeho rozličné odrody 
majú rozmanité názvy – ľudovo sa nazývajú  „skalná koža“, 
„skalný papier“, „banská koža“ alebo „skalný korok“. Tvorí 
hrubé plstnaté kožovité útvary alebo spletené vlákna bielej, 
žltej, sivožltej až hnedastej farby, ktoré vypĺňajú pukliny 
magnezitu a dolomitu, alebo sa vyskytuje vo forme povla-
kov. Vzniká ako produkt zvetrávania bázických hornín bo-
hatých na horčík v puklinách i v usadených horninách. Jeho 
vryp je biely, lesk matný. Dosahuje tvrdosť 1 – 2 a hustotu 
2,1 – 2,3 g/cm3. Je jemný, ohybný. Na Slovensku sa vysky-
tuje v Divíne, v Ratkovskej Suchej, na Burde, v Lubeníku, 
v Dúbrave a pri Jelšave. 

Názov tohto minerálu je ukrytý v nasledujúcej krížovke. 
Do jednotlivých riadkov doplňte názvy nerastov, ktorých 
opisy a fotografie sa nachádzajú na nasledujúcich stránkach. 
Tajnička sa nachádza vo vyznačenom stĺpci.

1. Nerast má chemický vzorec CuFeS2. Zaraďuje sa medzi 
sulfidy. Jeho mosadzovožltá farba pri styku so vzduchom 
matnie a často sa skvie pestrými farbami. Dobrým poznáva-
cím znakom je kovový lesk a čierny vryp. Získava sa z neho 
meď, ktorá sa používa vo forme rýdzeho kovu alebo zliatin 
(mosadz, bronz). Uplatnenie má v elektrotechnike, v strojár-
stve i v lodiarstve. Na Slovensku sa vyskytuje v Slovenskom 
Rudohorí, Banskej Štiavnici a v Hodruši. Veľké ložiská sú 
v Rusku na Urale a v Chile. 

2. Nerast má chemický vzorec Fe O3 4 . Patrí medzi oxidy. 
Jeho zvláštnou vlastnosťou je prirodzená magnetickosť, kto-
rá súvisí i s jeho názvom. Obsahuje 60 – 70 % železa, preto 
je významnou železnou rudou. Na Slovensku sa vyskytuje 
v malom množstve pri Tisovci a vo Vyhniach. Bohaté ložiská 
sú v Rusku (Magnitogorsk, Kursk), Švédsku (Kiruna) i Aus-
trálii.

3. Nerast má chemický vzorec CaCO3. Zaradený je medzi 
uhličitany. Je hlavným minerálom vápencov. Jeho typickou 
vlastnosťou je nízka tvrdosť a výborná štiepateľnosť. S ky-
selinou chlorovodíkovou šumí. Využíva sa v cementárstve, 
na výrobu vápna, v stavebníctve, v cukrovarníctve a v opti-
ke. Na Slovensku sa vyskytuje v Banskej Štiavnici, Hodruši, 
Rudňanoch a v Hnúšti. Z českých ložísk je známy Příbram 
a Stříbro.

4. Nerast má chemický vzorec FeS2. Patrí medzi sulfidy. 
Kryštalizuje v kockách. Jeho charakteristickým znakom je 
žltá farba, kovový lesk a čierny vryp. Využíva sa na výrobu 
kyseliny sírovej, najmä v krajinách, kde nie je dostatok síry 
– ako napríklad i u nás. Najkrajšie kryštály sa nachádzajú na 
mastencovom ložisku v Hnúšti, vyskytuje sa v Banskej Štiav-
nici a v Smolníku. Známe sú jeho ložiská na Urale, v Talian-
sku a v Škandinávii.
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5. Nerast má chemický vzorec PbS. Zaraďuje sa medzi sul-
fidy. Tento kovový minerál sa vyskytuje najmä v tvare ko-
ciek, podľa ich plôch má i výbornú štiepateľnosť. Je hlavnou 
olovenou rudou (obsahuje až 86 % olova). Využíva sa pri 
výrobe trúbok, ochranných štítov proti röntgenovému a rá-
dioaktívnemu žiareniu, do akumulátorov i na prípravu farieb. 
Niekedy obsahuje i prímes striebra, ktoré sa z neho získava 
ako vedľajší produkt. Najznámejším slovenským náleziskom 
je Banská Štiavnica, v Česku Stříbro, Příbram a Kutná Hora.  

6. Nerast má chemický vzorec Fe O nH O2 3 2. , patrí medzi 
oxidy. Patrí k beztvarým (amorfným) minerálom. Známy je 
ako menej kvalitná železná ruda – upravuje sa pražením. Ze-
mitý oker sa využíva ako farbivo. Medzi slovenské ložiská 
sú známe Železník, Dobšiná, Rožňava, Gelnica, Slovinky 
a Hrádok. V Česku sa vyskytuje v Kutnej Hore.

7. Tento nerast sa zaraďuje medzi prvky. Má chemickú znač-
ku C. Patrí k mäkkým minerálom. Otiera sa viditeľne o prsty 
a papier, podľa čoho ho môžeme pomerne ľahko poznať. Táto 
vlastnosť i malá tvrdosť sa využíva pri výrobe ceruziek. Pre 
odolnosť proti vysokým teplotám má uplatnenie i v zlieva-
renstve na tégliky, jeho dobrá elektrická vodivosť sa využíva 
pri výrobe elektród. Kvalitné ložiská tohto nerastu sa nachá-
dzajú v Česku v okolí Českých Budejovíc a na Českomorav-
skej vysočine, menšie na Slovensku v Slovenskom rudohorí 
a v Karpatoch. Veľké svetové ložiská sú v USA, Kanade, Srí 
Lanke a Taliansku.

8. Nerast má chemický vzorec Mg Si O OH3 4 10 2( )( ) . Patrí me-
dzi kremičitany. Jeho typickou vlastnosťou je nízka tvrdosť 
– v stupnici tvrdosti mu patrí najnižšia hodnota 1. Na hmat 
je mastný, otiera sa o prsty. Využíva sa v gumárenskom, ke-
ramickom a papiernickom priemysle i vo farmácii. Najväčšie 
slovenské ložisko je pri Hnúšti, kde sa i ťaží.

9. Nerast má zložitý chemický vzorec K,Al AlSi O OH2 3 10( )( )2 .
Patrí medzi kremičitany. Názov má odvodený od ruskej 
metropoly – Moskvy, pretože v jej okolí sa v minulosti vy-
skytoval vo veľkých tabuľkách. Jeho typickou vlastnosťou 
je výborná štiepateľnosť. Jeho štiepne lupienky sú pružné 
a majú perleťový lesk. Má vysokú tepelnú odolnosť a stálosť 
v kyselinách. Významná je i jeho elektrická nevodivosť. Vy-
užíva sa v hutníctve a v elektrotechnike ako izolačný mate-
riál. Na Slovensku je významnou súčasťou vyvretých hornín 
(najmä žúl) a premenených hornín (rúl, svorov). Vyskytuje sa 
v Česku pri Mariánskych Lázňach, kde sa v minulosti i ťažil. 
Svetové ložiská sú v Rusku (Sibír, Ural), Indii, USA, Brazílii 
a na Madagaskare.

10. Nerast má vzorec CaF2 . Patrí medzi halogenidy. Býva 
zrnitý i kusový, často však tvorí kryštály v podobe kociek. 
Býva rozličných farieb – najčastejšie je sfarbený do žlta, zele-
na, fialova alebo je číry. Využíva sa v hutníctve na uľahčenie 
tavby rúd, na výrobu kyseliny fluorovodíkovej, v klenotníc-
tve a v optike. Na Slovensku je pomerne zriedkavý – k jeho 
náleziskám patrí Banská Štiavnica a Hnilec. V Čechách je 
pomerne hojný – vyskytuje sa najmä v Krušných horách 
a Krkonošiach.
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11. Nerast má chemický vzorec K Mg,Fe Si AlO OH,F3 10( ) ( )( )3 2 . 
Patrí medzi kremičitany. Nazýva sa i tmavá sľuda. Typickým 
znakom je dokonalá štiepateľnosť – môžeme z neho vyštie-
pať tenké šupinky. V riečnych náplavoch alebo v zvetra-
ných horninách, ktoré ho obsahujú, jeho šupinky s kovovým 
leskom dostávajú zlatý nádych, preto môžu omylom pripomí-
nať zlato – vystupuje ako tzv. mačacie zlato. Na Slovensku sa 
vyskytuje najmä v žulách, kde je základným horninotvorným 
minerálom. Vyskytuje sa v Česku (Mariánske Lázne, Krup-
ka).

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Mečík škridlicovitý 

Tento vzácny rastlinný druh je v litera-
túre známy aj pod slovenským názvom 
mečík strechovitý a medzi botanikmi 
ako Gladiolus inbricatus. Zaradený je 
do čeľade kosatcovité (Iridaceae).

Patrí k trvácim bylinám, obdobie ve-
getačného pokoja pretrváva podzemnou 
cibuľovitou hľuzou obalenou rozpada-
vými šupinami – pošvami minuloroč-
ných listov. Vyrastá z nej priama jedno-
duchá stonka vysoká 30 – 80 cm. Štíhle 
listy sú čiarkovité, asi 2 cm široké, kon-
čisté, iba najnižší list je tupý. Pozorova-
teľ si môže dobre všimnúť ich výraznú 
rovnobežnú žilnatinu a mečovitý tvar, 
od ktorého je odvodený i slovenský ro-
dový názov rastliny.

Kvety vyrastajú v strapcovitom 
súkvetí – v jednostrannom klase na 
konci stonky a sú vždy podopreté kopi-
jovitými končistými zelenými listeňmi. 

Súkvetie obsahuje štyri až desať kvetov 
(čo je podstatná odlišnosť od mečíka 
močiarneho, ktorý má menej kvetov). 
Každý kvet je súmerný, jeho okvetné 
lístky červenej alebo ružovofialovej 
farby na báze zrastajú do krátkej rúrky. 
Kvitnú od konca júna do augusta. Vzni-
kajú z nich plody – vajcovité trojhranné 
tobolky s malými krídlatými semenami 
hrdzavej farby.

Rastie na mokrých lúkach a vo vlh-
kých lesoch od nížin až po horský stu-
peň, druhotne i na horských poliach od 
strednej Európy na juhovýchod až po 
Kaukaz. Patrí k svetlomilným druhom, 
obľubuje minerálne bohatšie a humuso-
vité pôdy. Plytkým vápencovým pôdam 
sa vyhýba. Na Slovensku sa vyskytuje 
na Záhorí, Orave, Spiši, Šariši i na úpätí 
Vysokých Tatier. Fotografia ho zachytá-
va pri podtatranskom mestečku Svit.

Mečík škridlicovitý – detail kvetov

V posledných rokoch z dôvodu od-
vodňovania lúk sa jeho výskyt výrazne 
zmenšuje, preto si vyžaduje ochranu. 
Podľa najnovšej legislatívy (Vyhláška 
MŽP SR č. 579/2008 Z. z.) je zaradený 
k zákonom chráneným druhom národ-
ného významu. Spoločenská hodnota 
jedného jedinca dosahuje 26,55 €.

Jeho príbuzný druh Gladiolus com-
munis s kvetmi rozličných farieb sa pes-
tuje, verejnosť ho pozná pod názvom 
gladiola.

Prilbica jednohojová

V literatúre sa môžeme stretnúť s jej 
latinským názvom Aconitum anthora. 
Rodové meno je odvodené od gréckeho 
slova aconiti – bez prachu, čo sa vzťa-
huje na víťazstvo bez prachu arény, teda 
jedom. Druhový názov anthora je zlo-
žený z dvoch slov. anti – proti a phthora 
– zánik. V botanickom systéme je sú-
časťou starej čeľade iskerníkovité (Ra-
nunculaceae). 

Patrí k trvácim bylinám, ktoré pre-
trvávajú zhrubnutými koreňmi. Tuhá 
stonka, ktorá je husto olistená, dorastá 
až do výšky jedného metra. Prízemné 
listy sú dlhostopkaté, stonkové krát-
kostopkaté, v obryse okrúhle, hlboko 
dlaňovito strihané, päť- až sedemdielne, 
veľmi úzke, čiarkovité. Veľké žlté kvety 
vyrastajú v súkvetí – v hustom strapci. 
Každý kvet tvarom pripomína vyklenu-
tú prilbu vpredu zúženú do zobáčika, 
ktorá chráni vnútornú časť kvetu. 

Kvitne od júna do septembra. Plody 
sú chlpaté mechúriky, semená majú 
tmavosivú farbu. Rozmnožuje sa vy-
streľovaním semien.

Rastie na slnečných stráňach, v pre-
svetlených listnatých lesoch, lesoste-

SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI
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