
a včelami, ktoré lákajú nektárom a príjemnou ovocnou vô-
ňou. Plody – biele priesvitné bobule s lepkavou šťavou – do-
zrievajú v decembri približne po deviatich mesiacoch.

Imelo biele – detail plodov (vľavo) a detail kvetných púčikov (vpravo)

Imelo biele cudzopasí v korunách drevín. Nejde však o pra-
vý parazitizmus. Táto rastlina odoberá hostiteľovi (príslušnej 
drevine, v korunách ktorej rastie) iba časť živín. Ostatné si 
dotvára vlastnou činnosťou. Tento vzťah sa nazýva polopara-
zitizmus. V niektorej literatúre sa môžete stretnúť i s pojmom 
polocudzopasníctvo, resp. he-
miparazitizmus. Podobne ako 
všetky druhy čeľade imelov co-
vi té, i imelo biele obsahuje 
chlorofyl, preto si dokáže vyro-
biť časť živín. Vodu a minerál-
ne látky však čerpá z hostiteľa. 
Slúžia mu na to osobitne pri-
spôsobené korene, ktoré preni-
kajú do hostiteľa.

Táto rastlina rastie v strednej a južnej Európe i Ázii na ih-
ličnatých stromoch (jedliach, boroviciach, smrekovcoch) 
i v korunách listnatých stromov (jabloniach, topoľoch, bre-
zách, lipách, agátoch), cudzopasí i na kroch (dráč, ruže). 

Imelo biele v korunách stromov 

Imelo si môžeme všimnúť najmä v zime, keď sú koruny 
listnatých stromov bez listov. Tento rastlinný druh pripomína 
niektorým pozorovateľom z diaľky hniezdo vtákov v korune 
stromu. 

Imelo	biele	(Viscum album)

Rodové latinské meno tejto rastliny viscum v preklade zna-
mená lep a vzťahuje sa hlavne na vlastnosť plodov, ktoré sú 
lepivé. Druhový názov album súvisí s bielou farbou plodov 
(album – biely). V rámci botanického systému je imelo biele 
súčasťou čeľade imelovcovité (Loranthaceae). Stretnúť sa 
môžete i s ľudovými názvami tejto rastliny jemelo, omelí, 
omelo, hromová metla, čarodejná metla či sväté drevo kríža, 
ktoré sa používali najmä v minulosti.

Imelo biele (Viscum album)

Vzrastom je tento rastlinný druh vždyzelený kríček, ktorý 
dorastá do výšky 30 až 50 cm. Jeho stonka sa vidlicovito roz-
konáruje. Každý rok pribudne na stonke jediný článok s dvo-
ma listami. Podľa počtu za sebou nasledujúcich článkov mož-
no zistiť vek jedinca.

Stonka imela bieleho sa vidlicovito rozkonáruje

Protistojné listy majú kožovitú konzistenciu, žltozelenú 
farbu a sú podlhovastého tvaru s celistvým okrajom. Kvety sú 
veľmi nenápadné, drobné, štvorpočetné, žltkastej farby. Zo-
skupené sú po troch až piatich v rázsochách a na vrcholoch 
konárov. Kvitnú v marci a apríli. Opeľované sú muchami 

rastliny okolo nás
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Imelo biele na strome – detail

Už v minulosti imelo priťahovalo pozornosť ľudí. Bolo uc-
tievanou rastlinou opradenou mnohými mýtmi. Niektorí ľu-
dia si mysleli, že ho zoslali bohovia. Bola mu pripisovaná ob-
rovská moc a zázračné účinky. V povestiach všetkých starých 
národov sa spomína jeho dôležitá úloha v boji proti mnohým 
chorobám, ako silný protijed proti otravám a tiež ako liek na 
zvýšenie plodnosti. Kňazi starých Keltov imelo stínali zlatý-
mi kosákmi, pretože verili, že má magickú moc a otvára vša-
de prístup.

Na začiatku dvadsiateho storočia bola táto rastlina zarade-
ná do liečebnej terapie – v roku 1907 Gaulthiers dokázal jeho 
účinok na zníženie krvného tlaku a v rokoch 1930 a 1933 Ka-
elin robil pokusy s využitím extraktu tejto rastliny vo forme 
injekcií pri neoperovateľných rakovinových nádoroch.

Vňať tejto rastliny sa zbiera zvyčajne v zimných mesia-
coch, avšak zber je možný prakticky po celý rok. Po usušení 
mizne jej nepríjemný zápach. Obsahuje rôzne látky – cholín, 
acetylcholín, saponíny, cukry, farbivá, slizy. Jej súčasťou je 
i jedovatý viskotoxín. Vodné a liehové výťažky tejto rastliny 
majú metabolizujúce i protisklerotické účinky, znižujú krvný 
tlak, upravujú rytmus srdca. Jedna z ich zložiek má i protiná-
dorové účinky, pretože brzdí delenie buniek. Je však veľmi 
toxická. Vzhľadom na vyššie spomenutú jedovatosť je využi-
tie prostriedkov obsahujúcich výťažky z imela možné iba so 
súhlasom lekára. 

Imelo biele má význam i ako potrava pre vtáky. Dužinaté 
plody – bobule – sú obľúbenou pochúťkou operencov, ktoré 
po ich konzumácii a vylučovaní semien trusom prispievajú 
k rozširovaniu tejto rastliny.

Na Slovensku i v mnohých iných krajinách je imelo obľú-
benou vianočnou rastlinou, o ktorej sa verí, že prináša šťastie. 

 
Danica Božová

Fotografie: Vladimír Boža st., autorka, kresba Nela Gloríková

Biológia Súťaže

V Bratislave sa 14. – 16. novembra tohto roku konalo celo-
slovenské kolo Festivalu vedy a techniky (ďalej len FVaT). 
Záštitu nad týmto podujatím prevzal vedec profesor Ján Vil-
ček z newyorskej univerzity, Slovák žijúci a pôsobiaci v USA, 
mikrobiológ, nositeľ ocenenia za technický pokrok, ktoré mu 
tento rok udelil americký prezident Barack Obama.

Celoslovenskému kolu tohto podujatia predchádzalo v ok-
tóbri 2013 päť krajských festivalov (banskobystrický, luče-
necký, žilinský, bratislavský a východoslovenský). Najúspeš-
nejšie projekty z krajských festivalov získali priamy postup 
na celoslovenské kolo tejto súťaže. Súťažiaci, ktorí na kraj-
ských festivaloch neuspeli, dostali ďalšiu šancu – po vylepše-
ní projektu sa mohli prihlásiť na celoslovenský festival 
prostredníctvom webovej registrácie a po posúdení ich pro-
jektov odborníkmi dostali niektorí z nich možnosť na ňom 
vystúpiť.

Aj takto to vyzeralo na východoslovenskom festivale vedy a techniky

Autormi projektov mohli byť nielen jednotlivci, ale i dvoji-
ce či trojice súťažiacich. Obhajoba projektov prebiehala for-

Festival vedy a tecHniky 2013
mou panelovej prezentácie. Na pôde Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave sa predstavilo spolu 
114 súťažiacich z celého Slovenska vo veku do 20 rokov, kto-
rí prezentovali a obhajovali 77 projektov. Okrem nich sa pod-
ujatia zúčastnilo i 20 zahraničných študentov zo Španielska, 
Ruska a Belgicka, ktorí predstavili ďalších 13 projektov. Pro-
jekty, ktorými mladí ľudia prezentovali výsledky svojej vý-
skumnej a pozorovateľskej práce z prírodných a technických 
vied, hodnotila porota zložená z vedcov a vysokoškolských 
pedagógov. Udelených bolo niekoľko ocenení a postupov na 
medzinárodné podujatia celosvetového a európskeho charak-
teru, ktorých dejiskami budú Belgicko, Rusko, Španielsko, 
USA. Podrobnú výsledkovú listinu môžete nájsť na stránke

http://www.festivalvedy.sk/read_post.php?id=1231.
Hlavnú cenu dekana Príro-

dovedeckej fakulty UK zís-
kal projekt Štúdium procesu 
kontroly sterility rádiofarma-
ka 18F-FDG, zefektívnenie 
práce pomocou inovatívneho 
prístupu, ktorého autormi 
boli Jakub Mucha a Dávid 
Vlasatý zo SOŠ chemickej 
v Bratislave. Naša čitateľka 
Nela Gloríková zo ZŠ Miero-
vá vo Svite získala Cenu de-
kana Prírodovedeckej fakulty 
UK Bratislava v kategórii 
„mladší žiaci“.

Danica Božová
Fotografie: autorka, www.amavet.sk
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