Biológia
Žltohlav najvyšší je rozšírený v horskom stupni skoro v celej Európe, od Pyrenejí cez Alpy až po Balkán, južnú Škandináviu, Kaukaz a západnú Sibír. Čím južnejšie sa vyskytuje,
tým vyššie vystupuje. V Českej republike je rozšírený v pohorí Brdy až po Pošumavie, Podkrkonošie, v stredohorí a na severnej Morave. U nás sa vyskytuje v podhorských oblastiach,
horskom až alpínskom stupni Tatier i na Záhorskej nížine.
Celá rastlina je jedovatá. Nadzemná časť obsahuje jedovatú látku protoanemonín, v podzemnej časti sa nachádzajú
saponíny a magnoflorín. Protoanemonín má silný dráždivý
účinok – na pokožke a slizniciach vyvoláva pocit pálenia
a sčervenanie. Po dlhšej dobe sa objavujú pľuzgiere a po ich
prasknutí vznikajú vredy, ktoré sa veľmi pomaly hoja. Po
vstrebaní pôsobí tlmivo na centrálnu nervovú sústavu a vyvoláva zastavenie dýchania. Sušením jedovatosť stráca.

Podľa súčasnej legislatívy patrí k chráneným druhom národného významu, spoločenská hodnota jedného jedinca
predstavuje 9,95 €. Je tiež súčasťou Červeného zoznamu
ohrozených rastlín Slovenska, kde je podľa kategorizácie
UICN (Medzinárodnej únie ochrany prírody a prírodných
zdrojov) zaradený do kategórie VU – zraniteľný (vulnerable).
Jeho ohrozenie súvisí s melioráciou, kultiváciou a odvodňovaním lúk – žltohlav najvyšší z týchto dôvodov ustupuje zo
svojich lokalít.
Vzhľadom na jeho veľmi dekoratívny vzhľad, niektoré
jeho príbuzné druhy sa pestujú ako okrasné byliny.
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Rastliny okolo nás
Ruža šípová (Rosa canina)
Ľudové názvy ruže šípovej sú divý šíp, psia ruža a šípok. Ľudový názov psia ruža sa dá prirovnať k tomu, že je rovnako
premenlivá ako rod psov. Jej latinský názov Rosa canina je
prekladom gréckeho slova kynosbatos, ktoré je zložené
z dvoch častí: kynos – pes, batos – pichľavý ker.

Jej drevnatá stonka sa rozkonáruje tesne nad zemou. Ker je
vysoký jeden až tri metre. Pokrytý je drevitými ostňami.
Postavenie listov na stonke je striedavé. Jednotlivé listy sú
nepárno perovito zložené. Ich okraj je pílkovitý. Majú drobné prílistky.

Ruža šípová (Rosa canina)

V rámci botanického systému je ruža šípová zaradená ku
krytosemenným dvojklíčnolistovým rastlinám. Podľa jej rodového názvu je pomenovaná čeľaď, ktorej je hlavnou predstaviteľkou – ružovité (Rosaceae).

Stonka ruže šípovej je pokrytá drevnatými ostňami

Listy ruže šípovej

Kvety vyrastajú na koncoch konárikov po jednom až po
troch. Sú pravidelné, päťpočetné a ich priemer dosahuje štyri
až päť centimetrov. Príjemne voňajú. Každý kvet sa skladá
z piatich voľných kališných lístkov a piatich voľných korunných lupienkov ružovej alebo bielej farby. Vo vnútri sa nachádza jeden piestik a obrovské množstvo tyčiniek.
Kvety kvitnú v máji a júni. Obsahujú veľa peľu, preto sú
hojne sú navštevované včelami, ktoré ich počas týchto „návštev“ zároveň opeľujú. Kališné lístky sa po odkvitnutí ohýbajú naspäť a skoro odpadávajú.
Z každého opeleného kvetu vzniká vajcovitá šípka – plodstvo, ktoré obsahuje obrovské množstvo jednosemenných suchých nepukavých plodov – nažiek.
Ruža šípová rastie v celej Európe okrem najsevernejších
oblastí a v západnej Ázii od nížin až po horský stupeň. Vyskytuje sa hojne na medziach, pastvinách, hatiach, krovinatých stráňach a na okrajoch lesov. Obľubuje kypré pôdy.
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Patrí k známym liečivým druhom rastlín. Zbierajú sa jej
plody – šípky. Obsahujú veľké množstvo vitamínu C a niekedy sa nazývajú i „pomaranče severu“. Po usušení sa odvar
z nich využíva pri chorobách z nachladnutia, pri jarnej únave
a pri infekcii močových ciest. Šípky sa využívajú aj ako surovina pre potravinársky priemysel, napríklad pri výrobe marmelád.
V parkoch, záhradách a na rôznych verejných priestranstvách sa pestujú okrasné odrody ruže šípovej rôznych farieb.

Púpava lekárska (Taraxacum officinale)

Detail kvetu ruže šípovej

Ľudové názvy púpavy lekárskej sú ľví zubec, mlieč, pampeliška. Rodové latinské meno pochádza od slávneho arabského lekára Ibn Sinu, ktorý žil v rokoch 980 – 1036 a známejší
je pod menom Avicenna. Názov taraxacum je odvodený od
gréckych slov taraxis – zápal očí a akeomai – liečiť (mlieko
púpavy sa v tom čase používalo na liečenie očí).

Plody ruže šípovej v jeseni

Púpava lekárska (Taraxacum officinale)

Jedna z okrasných foriem ruže šípovej
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V rámci botanického systému je púpava lekárska zaradená
medzi krytosemenné dvojklíčnolistové rastliny do čeľade astrovité (Asteraceae).
Patrí k trvácim druhom, obdobie vegetačného pokoja pretrváva podzemnými orgánmi. V zemi má podzemok a dužinatý koreň vretenovitého tvaru, ktorý po poranení roní biele
mlieko (podobne ako celá rastlina).
Dužinatá stonka tejto byliny je dutá, bezlistá – stvol. Dorastá do výšky 5 až 50 cm. Je zakončená zdanlivo jedným veľkým žltým kvetom, ktorý má priemer 3 až 5 cm. V skutočnosti je to však súkvetie – úbor, ktorý je tvorený samými jazykovitými kvetmi. Listy vyrastajú v prízemnej ružici, po oboch
stranách sú výrazne vykrajované.
Kvitne od apríla do októbra. Kvety sú opeľované včelami
i vetrom. Po odkvitnutí sa menia na suché plody – páperisté
nažky s chocholcom, ktoré po dozretí vytvárajú páperisté
gule. Rozširuje ich vietor a zver.
Púpava lekárka rastie veľmi hojne. Vyskytuje sa na lúkach
a iných trávnatých miestach od nížin až po horské oblasti.
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Detail súkvetia púpavy lekárskej

Púpave lekárskej sa darí i v štrbine múru panelového domu

Púpava lekárska patrí k známym liečivým rastlinám. Zbierajú sa všetky časti jej tela. Má žlčopudné a močopudné účinky a zastavuje krvácanie. Listy obsahujú veľa vitamínu C.
Z mladých listov sa skoro na jar dá pripravovať šalát horkastej chuti.
Pre jej hromadný výskyt má veľký význam i pre včelárov,
je významnou medonosnou rastlinou poskytujúcou včelám
bohatú pašu.

Púpava lekárska po odkvitnutí

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

15

