Biológia
Skvosty v rastlinnej ríši
Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)
Žltohlav najvyšší je známy aj pod synonymickým slovenským názvom žltohlav obyčajný, resp. žltohlav európsky.
Jeho latinské meno je Trollius altissimus, resp. Trollius euro
paeus.
Rodový latinský názov vznikol polatinčením staronemeckého slova trol, čo v preklade znamená guľa. Trollius v latinčine znamená guľovitý, čo sa vzťahuje na tvar jeho kvetu.
Ľudové názvy žltohlavu súvisia s tvarom jeho kvetu, časom
kvitnutia a stanovišťom. Známy je i ako tzv. „kvetina ropuchy“, čo sa vzťahuje na jeho výskyt na močaristých lúkach.
Synonymum „európsky“ súvisí s tým, že zo všetkých
12 druhov žltohlavov sa v Európe vyskytuje iba tento jediný,
a teda právom sa nazýva európsky, ostatné druhy žltohlavov
rastú v Ázii.
V rámci botanického systému patrí žltohlav najvyšší
k dvojklíčnolistovým krytosemenným rastlinám a v rámci
nich je zaradený do čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae).

zelené listy. Sú troj- až päťpočetné, dlaňovito strihané. Ich
segmenty (úkrojky) majú kosoštvorcový tvar a sú dvojzárezové až trojzárezové, hlboko zúbkaté. Spodné listy vyrastajú
na dlhých stopkách, vrchné sú takmer sediace, menšie a menej delené.
Na konci stonky vyrastá väčšinou jediný veľký kvet, veľmi
zriedka dva až tri kvety. Vonkajšie okvetné lístky (podľa inej
literatúry kališné lístky) majú zlatožltú farbu, sú veľké a široké. K sebe sú naklonené tak, že vytvárajú guľu s priemerom
tri až päť centimetrov. Vnútorné okvetné lístky (podľa iných
zdrojov korunné lupienky) majú žĺtkovožltú farbu, sú drobné,
čiarkovité, premenené na nektáriá. Vnútri kvetu sa nachádza
veľký počet tyčiniek.
Kvitne od mája do septembra. Slabo voňajúce kvety priťahujú drobný hmyz, ktorý ich opeľuje. Spôsob opeľovania tejto rastliny súvisí so stavbou jej kvetu – keďže okvetné lístky
tesne priliehajú na seba, kvety nemôžu byť opelené ani vetrom, ani väčším hmyzom. Preto ich opeľujú iba drobné mušky, ktoré žijú v kvetoch. Niektoré sa v nich vyvíjajú z vajíčka
na larvu.
Z kvetov vzniká zložený plod – plodstvo mechúrikov s dĺžkou 12 mm s krátkymi zobáčikmi. Plody obsahujú čierne semená. Rozširuje ich vietor a živočíchy.
Žltohlav najvyšší patrí k druhom, ktoré sú stredne náročné
na vodu. Rastie na vlhkých lúkach od pahorkatín až do vysokých polôh (i v nadmorskej výške nad 2 000 m n. m.). Vyskytuje sa i pri prameniskách, pri brehoch potokov, na hôľnych
nivách i v okolí plies. Zriedkavo rastie i na nížinných rašeliniskách. Preniká i do lesných porastov.

Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)

Žltohlav najvyšší patrí k trvácim druhom – obdobie vegetačného pokoja pretrváva krátkym, nedeleným, akoby odhryznutým podzemkom, ktorý je porastený klbkom vláknitých koreňov.
Nadzemná časť dorastá do výšky 30 až 60 cm. Po bokoch
priamej hladkej dužinatej stonky – byle sa nachádzajú tmavo12

Žltohlav najvyšší v lesoparku Baba pri Svite

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.
Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

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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