
Záružlie	močiarne	(Caltha palustris)	

V tejto časti seriálu bude predstavená bylina, ktorá sa spája 
i s prívlastkom ozdoba brehov vodných tokov – záružlie mo-
čiarne (Caltha palustris). V botanickom systéme je zaradené 
ku krytosemenným dvojklíčnolistovým rastlinám do čeľade 
iskerníkovité (Ranunculaceae).

Patrí k trvácim, pomerne mohutným bylinám. Obdobie ve-
getačného pokoja pretrváva silným viachlavovým podzem-
kom. Vyrastá z neho stonka, ktorá je väčšinou vystúpavá, nie-
kedy poliehavá, chudobne rozkonárená. Na stonke vyrastajú 
lesklé kožovité listy. Spodné sú stopkaté, vrchné objímavé. 
Ich čepeľ je celistvá a má srdcovitý až obličkovitý tvar. Jej 
okraj je vrúbkovaný. Pozorovateľ si môže všimnúť i ich dla-
ňovitú žilnatinu. 

Táto nápadná rastlina rozkvitá už začiatkom jari v marci. 
Kvitne pomerne dlhú dobu – až do mája. Na vrchole stonky 
sa nachádzajú pravidelné päťpočetné kvety. Kvetný obal nie 
je rozlíšený – tvorí okvetie. Voľné okvetné lístky majú žltú 
farbu. Vo vnútri každého kvetu sa nachádza veľký počet 
piestikov i tyčiniek. Opeľuje ich vietor. Po opelení a oplod-
není sa kvety menia na plody – mechúriky, ktoré rozširuje 
voda.
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Záružlie močiarne má lesklé kožovité listy

Detail kvetov záružlia močiarneho – vnútri okvetia je dobre viditeľný 
veľký počet piestikov a tyčiniek
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V minulosti sa zbierala vňať tejto byliny, 
ktorá sa v ľudovom liečiteľstve využívala ako 
preháňadlo a močopudný prostriedok. V sú-
časnosti sa to však neodporúča, pretože celá 
rastlina je mierne jedovatá. Všetky časti tejto 
byliny obsahujú proanemonín a hepatotoxic-
ké pyrolizidinové alkaloidy. V niektorej lite-
ratúre sa spomína i magnoflorín. V porovnaní 
s inými rastlinami čeľade iskerníkovité je ob-
sah proanemonínu veľmi nízky, preto ťažšie 
otravy záružlím odborníci pripisujú alkaloi-
dom. Príznaky otravy sa prejavujú podrážde-
ním tráviacich ústrojov, závratmi a opuchmi 
tváre.

Záružlie močiarne rastie na vlhkých a bah-
nitých lúkach, v priekopách, pri potokoch, na 
okrajoch rybníkov i vo vlhkých lesoch od ro-
vín až po vysokohorské prostredie. Je rozšíre-
né v celej Európe, v miernej i chladnej Ázii 
a Severnej Amerike. Pre krásu svojich kvetov 
je často ozdobou brehov riek a potokov. Na 
Slovensku sa vyskytuje veľmi hojne – všade, 
kde sú splnené podmienky pre jeho výskyt. 
Poľnohospodári ho však nemajú radi, pretože 
znehodnocuje trávu vlhkých lúk, dobytok ho 
nežerie. Niektoré jeho plnokveté odrody sa 
pestujú v záhradkách ako okrasné rastliny.
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Záružlie močiarne vo Vysokých Tatrách v osade Starý Smokovec

17




