
Náš seriál pokračuje v tomto čísle časo-
pisu predstavením trojice rastlín, ktoré 
môžete vidieť kvitnúť v zimnom a jar-
nom období.

Lieska obyčajná

Drevina, ktorá bude hrať hlavnú úlohu 
v nasledujúcich riadkoch, sa latinsky 
nazýva Corylus avelana a je predstavi-
teľkou rovnomennej čeľade lieskovité 
(Corylaceae). Rodový názov Corylus 
má súvislosť s prekrútením gréckeho 
slova karyon, čo znamená orech. Dru-
hový názov avelana vyplýva zo staro-
vekého Plíniovho pomenovania mux 
avelana, ktoré sa spája s hojným výsky-
tom tejto rastliny v okolí mesta Avella 
či Abella v Kampánii.

Tento rozložitý opadavý ker, zriedka-
vo vzrastom i strom s červenkastou kô-
rou, dosahuje výšku od dvoch do šies-
tich metrov.

Lieska obyčajná začiatkom jari

Na jednom jedinci rastú dva typy 
kvetov. Samčie kvety zlatožltej farby 
vyrastajúce v súkvetiach – jahňadách. 
Samičie kvety sú drobné a podobajú sa 
na listové púčiky, ich typickým pozná-
vacím znakom sú červené blizny pies-
tikov.

Samčie kvety (dole) a samičie kvety (hore)

Lieska – detail samčích kvetov 
(v súkvetiach – jahňadách)

Lieska je u nás prvou kvitnúcou jar-
nou drevinou, jej kvety sa začínajú ob-
javovať veľmi zavčasu – už vo febru-
ári dlho pred vyrastaním listov. Nie je 
viazaná na živočíšne opeľovače. Ope-
lenie zabezpečuje vietor, ktorému by 
listy v tejto činnosti prekážali. Suché 
nepukavé plody – oriešky – dozrievajú 
v septembri a októbri.

Listy srdcovitého tvaru s pílkovitým okrajom 
vyrastajú neskôr ako kvety

Nezrelé plody – oriešky – v listencovom obale 
na konáriku liesky pod listami

Rastie hojne po celej Európe. Obľu-
buje mierne vlhké stanovištia na lúkach, 
v listnatých lesoch, na okrajoch ihlična-
tých porastov a v krovitých zárastoch 
strání na pôdach z vápencov alebo prí-
buzných hornín.

Patrí k užitočným druhom – včelám 
poskytuje skoro na jar dostatok paše 
s množstvom žltého peľu, ktorú tieto 
blanokrídlovce potrebujú ako bielkovi-
novú potravu na kŕmenie lariev. Úspech 
má i ako drevina na vysádzanie opuste-
ných a zanedbaných miest ako remízka 

(drevinový porast v nezalesnenej kraji-
ne) a ochranný ker.

V ľudovom liečiteľstve sa uplatňujú 
listy (Flos avellanae), ktoré sa zbiera-
jú od mája do augusta. Vo forme nálevu 
sa používajú pri ochoreniach tráviacej 
sústavy, močových ciest a kŕčoch hlad-
kých svalov. 

Pre človeka má význam i drevo. Jeho 
mäkkosť a pružnosť využívajú najmä 
rezbári, výrobcovia košov, dreveného 
uhlia i palíc.

Lieska obyčajná v lete

Plody – lieskové oriešky (Nux cory-
li) – sú chutnou pochúťkou, ktorá má 
využitie najmä v potravinárskom prie-
mysle. Zbierať sa však môžu iba po 
úplnom dozretí semena, keď oriešky 
vypadávajú z listencového obalu, lebo 
nedozreté semeno sa po usušení celkom 
zvraští. Okrem voľne rastúcich rastlín 
sa pestujú i jej kultúrne formy (najmä 
v juhovýchodnej Európe), ktoré boli 
vyšľachtené pravdepodobne už v sta-
roveku. V záhradách sú rozšírené i jej 
okrasné odrody.

V minulosti v čase hladu dokonca ľu-
dia zbierali v jarnom období i jahňady, 
ktoré miešali s ovsenou múkou a piekli 
z nich posúchy. 

Sedmokráska obyčajná

Na pomenovanie tejto byliny sa požíva-
jú i ľudové názvy babička, cigánka, hu-
sie kvietko, chudobka, iskierka, kakuša, 
letná krása, matečník menší, stokrása, 
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zábudlivka. Medzi botanikmi sa po-
užíva latinský názov Bellis perennis. 
Rodové meno vzniklo z latinského slo-
va bellus – pekný, nízky, druhové po-
menovanie perennis – trváci, vytrvalý 
(per annum), čo znamená v prenesenom 
význame kvitnúci celý rok. V skutoč-
nosti toto obdobie trvá od februára do 
novembra, pričom najviac kvitnúcich 
jedincov môžeme pozorovať od marca 
do júna. 

Táto odolná trváca bylina dorastá do 
výšky 8 – 15 cm. Vytvára plochú prí-
zemnú ružicu jemne chlpatých listov 
lopatkovitého až vajcovitého tvaru.

Sedmokráska obyčajná (Bellis perennis)

Stonka – stvol – je zakončená zdan-
livo jedným kvetom veľkosti asi 16 až 
30 mm. Je to však súkvetie úbor, kto-
ré sa skladá z rúrkovitých žltých oboj-
pohlavných kvetov v strede a bielych 
jazykovitých kvetov s červenkastými 
vrcholmi vyrastajúcimi po obvode. Pod 
nimi sa nachádzajú zelené zákrovné lis-
tene.

Sedmokráska obyčajná – detail súkvetia úbor

Sedmokráska patrí do čeľade astro-
vité (Asteraceae), pre ktoré je typická 
medonosnosť. Zo žliazok na vrcholku 
semenníka rúrkovitých kvetov vylučuje 
veľa medovej šťavy, ktorá láka hmyz. 
Terč z rúrkovitých kvetov preň slúži 
ako vhodná pristávacia plocha. Každý 
deň sa rozvinie iba jeden kruh kvetov 
od okraja do prostriedku. Odkvitnutie 
celého kvetného úboru trvá 12 – 15 dní, 
počas ktorých sa vystrieda veľké množ-
stvo hmyzu, ktorý roznáša peľ po oko-
litých rastlinách. V tme a vo vlhku sa 
úbory zatvárajú a reagujú ako jediný 
kvet.

Rastie hojne na lúkach a iných trávna-
tých miestach od nížin až po subalpín-
sky stupeň. Rozšírená je v celej Európe, 
na východ jej areál siaha až do Malej 
Ázie a Sýrie. Vyskytuje sa i v Severnej 
Amerike a na Novom Zélande.

Patrí k známym liečivým druhom. 
V stredoveku bola známa ako univer-
zálny liek – v čerstvom stave sa v roz-
drvenej forme využívala proti prsným 
chorobám a zvonka na hojenie rán. 
Uplatnenie mala i ako zložka šalátu 
a zelenina.

V súčasnosti sa v ľudovom liečiteľ-
stve využívajú kvetné úbory (Flos bel-
lidis perrenis), ktoré sa sušia. Obsahujú 
horčiny, silicu, sliz, saponíny, organické 
kyseliny a flavonoidy. Vo forme nálevu, 
sirupu alebo tinktúry sa uplatňujú ako 
močopudný prostriedok, pri horúčke, 
chrípke, kašli a chronických ochore-
niach dýchacích ciest. Zápar z nich 
má využitie ako prísada do kúpeľa na 
urýchlenie hojenia rán a pri kožných 
chorobách.

Pestuje sa i v záhradkách a na okras-
ných trávnikoch. Statnejšie odrody vy-
šľachtené na ozdobu majú všetky kvety 
v úbore jazykovité a ich farba je biela, 
ružová alebo tmavočervená. 

 
Kyslička obyčajná

Táto 5 – 15 cm vysoká bylina je známa 
i pod latinským pomenovaním Oxalis 
acetosella. Rodové meno Oxalis odráža 
skutočnosť, že obsahuje kyselinu oxalo-
vú, ktorá sa nachádza vo všetkých čas-
tiach jej tela. Súvisí i s pomenovaním 
rovnomennej čeľade kysličkovité (Oxa-
lidaceae), ktorá je podľa tejto rastliny 
nazvaná.

Zimné obdobie pretrváva niťovitým 
plazivým podzemkom, z ktorého v jar-

nom období vyrastajú listy na dlhých 
stopkách. Sú trojpočetné, zložené z líst-
kov obráteného srdcovitého tvaru. Na 
dotyk pôsobia veľmi jemne, rýchlo 
vädnú.

Nadzemná stonka úplne zakrpatela. 
Kvety vyrastajú na dlhých stopkách, 
ktoré uprostred nesú dva malé listene. 
Kvetný obal je zložený z piatich ze-
lených kališných lístkov a rovnakého 
počtu zvyčajne bielych, výnimočne 
ružovkastých alebo svetlomodrých ru-
žovo žilkovaných korunných lupien-
kov.

Korunné lupienky kvetov kysličky sú zvyčajne 
biele

Kvety kysličky môžu byť i svetlomodrej farby

Korunné lupienky sú v spodnej čas-
ti ozdobené žltou škvrnou a úplne na-
spodku sú zrastené. Pretože nie sú rov-
nako veľké, koruna nie je pravidelná. 
Kvet je obojpohlavný – v jeho vnútri 
sa nachádza piestik s piatimi čnelkami 
a desať tyčiniek.
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Kyslička obyčajná – detail kvetov

Kvitne v apríli a máji. Kvety sa otvá-
rajú ráno medzi deviatou a desiatou ho-
dinou. Zatvárajú sa vo večerných hodi-
nách okolo osemnástej a v období pred 
dažďom a chladom. Ich stopky sa ohý-
bajú nadol, čo im zabezpečuje ochranu 

pred vlhkosťou. Podľa strednej žilky sa 
skladajú i jednotlivé lístky. 

Kvety produkujú množstvo nektáru, 
ktorým lákajú včely a iný hmyz k ope-
leniu. Niektoré kvety sú samoopelivé 
– vyrastajú neskôr tesne nad zemou, 
nemajú korunné lupienky a nikdy sa ne-
rozvinú. Po opelení sa kvet premieňa na 
suchý pukavý plod tobolku, ktorá meria 
asi 1 cm. Semená sú vymršťované na 
pomerne veľkú vzdialenosť od mater-
skej rastliny. 

Rozšírená je takmer v celom sever-
nom miernom pásme i severnej Afrike. 
Rastie hojne v starých a humusových 
lesoch, krovinách a sutinách, na tienis-
tých miestach od nížin až po horské ob-
lasti. 

V minulosti sa využívala v ľudovom 
liečiteľstve pod názvom „zajačia kapus-
ta“. Rozdrvené čerstvé listy sa priklada-
li na rany a tiež sa z nich vyrábal osvie-
žujúci nápoj, ktorý mal protiskorbutové 
a protihorúčkové účinky. Využívaná 
bola i ako protijed pri otravách arzénom 
a ortuťou a tiež vo farbiarstve ako čis-
tiaci prostriedok.

Kyslička obyčajná vytvára zvyčajne rozsiahle 
koberce

Listy tejto byliny majú výraznú kyslú 
chuť, čo sa odráža i v slovenskom rodo-
vom názve. Lákajú k osvieženiu najmä 
deti. Ich častá konzumácia vo väčšom 
množstve však vhodná nie je – v nich 
obsiahnutá kyselina oxalová (šťaveľo-
vá) môže poškodiť obličky a spôsobiť 
otravu, ktorá sa prejavuje prítomnosťou 
cukru a šťaveľanu vápenatého v moči. 
Pestuje sa i v záhradkách ako ozdobná 
rastlina.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Prvá séria korešpon-
denčnej súťaže časopisu 
MATMIX je za nami a na 
nasledujúcich stránkach 
nájdete vzorové riešenia 
jednotlivých úloh. Keďže 
úlohy číslo 9 – 14 nikto 
neriešil, ostávajú do na-
sledujúcej druhej série. 

Zároveň vám prinášame aj zadania 2. série korešpondenčnej 
súťaže, ktoré môžete riešiť, aj keď ste sa do prvej série neza-
pojili. Svoje riešenia druhej série nám zašlite do 16. 5. 2011 
na adresu:

P-MAT, n. o.
Ing. Mgr. Martin Hriňák
P. O. BOX 2
814 99  Bratislava 1

Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh 
vám praje redakcia časopisu MATMIX.

Riešenia 1. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Ideálny muž podľa Martiny je vysoký, čiernovlasý a pek-
ný. Pozná štyroch mužov, ktorí sa volajú Andrej, Boris, 
Cyril a Daniel. Len jeden z nich má všetky tri vlastnosti, 
ktoré Martina požaduje. Okrem toho vieme, že:

 • Len traja muži sú vysokí, len dvaja čiernovlasí a len je-
den pekný.

 • Každý z tých štyroch mužov má aspoň jednu z požadova-
ných vlastností.

 • Andrej a Boris majú rovnakú farbu vlasov.
 • Boris a Cyril sú rovnako vysokí.
 • Spomedzi Cyrila a Daniela je vysoký najviac jeden.
 Ktorý z týchto štyroch mužov spĺňa všetky Martinine po-

žiadavky?

Riešenie: Keďže Boris a Cyril sú rovnako vysokí, tak musia 
byť obaja vysokí, pretože v opačnom prípade by neboli vyso-
kí dvaja, čo by bolo v protiklade s prvou podmienkou v zada-
ní. Keďže vieme, že Cyril je vysoký, na základe 5. podmien-
ky vieme, že Daniel nie je vysoký. Keďže vysokí sú traja, 
dostávame, že Adam je tiež vysoký. 

Ak by Adam a Boris boli čiernovlasí, tak pekný by musel 
byť Daniel, keďže nie je ani čiernovlasý ani vysoký a musí 
mať aspoň jednu z troch uvedených vlastností. To by ale zna-
menalo, že žiaden z nich nemá všetky tri vlastnosti, čo by 
bolo v rozpore so zadaním. Preto musia byť čiernovlasí Cyril 
a Daniel. Keďže Daniel nie je vysoký, nemôže mať všetky tri 
vlastnosti, a teda nemôže byť pekný. Preto musí byť pekný 
Cyril, ktorý má na základe vyššie uvedeného všetky tri poža-
dované vlastnosti.

2. Otec sa v záhrade rozhodol postaviť altánok. Keby každý 
deň pracoval 1,5 hodiny, celá stavba by mu trvala 8 dní. 

MATMIX

Matematika
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