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Postupne sa listy paprade samčej zväčšujú a dorastajú až do 
veľkosti jeden meter. Sú perovito zložené z menších lístkov 
podlhovastého tvaru, ktorých okraj je vrúbkovaný.

Papraď	samčia (Dryopteris filix-mas) 

Papraď samčia je známa i pod ľudovými názvami, ktoré sa 
využívali najmä v minulosti: cicvár, čertovo rebro, hadie  
rebro, chedbie, kapradie, kropadlie, papradie, papruška, pera-
čina, šuštkovičník. Botanici ju v rámci systému zaraďujú me-
dzi výtrusné cievnaté rastliny do triedy paprade (Polypodi-
opsida) a v rámci nej do čeľade papraďovité (Aspidiaceae).

Jej latinský názov je Dryopteris filix-mas. V niektorej lite-
ratúre sa čitatelia môžu stretnúť i so synonymami Nephro-
dium filix-mas, Aspidium filix-mas, Polystichum filix-mas či 
Polypodium filix-mas. 

Rodový vedecký názov Dryopteris vznikol spojením gréc-
kych slov drys – dub a pteris – papraď. Druhové latinské 
meno filix po preložení do slovenčiny znamená papraď, mas 
je skratka od slova masculinum – mužský, teda samčí.

Papraď samčia patrí k trvácim druhom. Obdobie vegetač-
ného pokoja pretrváva krátkym plazivým podzemkom, ktorý 
je chlpatý. Z každého podzemku vyrastá jeden hustý trs lievi-
kovitých listov. Začiatkom jari mladé listy pripomínajú sto-
čené hodinové pero.

rastliny okolo nás

Papraď samčia (Dryopteris filix-mas)

Papraď samčia – pohľad zboku
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Väčší počet jedincov paprade samčej na otvorenej ploche 
po vyrúbaní stromov v časti lesa pri Svite

Lícna strana listov je tmavozelená. Rubová strana je svetlo-
zelená. Pozorné oči pozorovateľov si na nej môžu všimnúť 
početné skupinky výtrusníc, ktoré obsahujú výtrusy. Koncom 
leta a začiatkom jesene výtrusnice s výtrusmi nadobúdajú 
hnedú farbu. Výtrusy paprade dozrievajú od júla do septem-
bra a slúžia na rozmnožovanie. 

Listy paprade samčej – lícna strana

Stočené mladé listy paprade samčej pripomínajú hodinové pero Vrcholy mladých listov paprade samčej o určitý čas neskôr
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Papraď samčia rastie hojne vo vlhkých tônistých ihlična-
tých i listnatých lesoch od nížin až po alpínsky stupeň. Rastie 
aj na horských pasienkoch a balvanitých sutinách. Rýchlo za-
pĺňa vyrúbané časti lesa.

V minulosti sa prípravky z podzemku paprade samčej  
využívali v ľudovom liečiteľstve a vo veterinárnej praxi na 
ničenie vnútorných črevných parazitov. Ľudoví liečitelia ich 
ordinovali proti pásomniciam, veterinári proti pečeňovým 
motoliciam. Vzhľadom na obsah jedovatých látok sa v súčas-
nosti takéto využitie neodporúča. 

Podzemok a bázy listov paprade samčej obsahujú butanon-
floroglucidy, čo sú v podstate nestabilné zlúčeniny kyseliny 
maslovej a kyseliny izomaslovej s floroglucinolom. Podze-
mok má špecifický zápach a sladkotrpkú chuť. Otravy sa  
prejavujú lokálnym podráždením tráviacich ústrojov – ne-
voľnosťou, zvracaním a hnačkami. Vo vážnych prípadoch 
dochádza ku kŕčom a poruchám zraku, ktoré sa môžu končiť 
až slepotou. 

Papraď samčia sa v súčasnosti využíva aj ako okrasná rast-
lina v parkoch a záhradách, pretože dokáže rásť na tienistých 
stanovištiach. 

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st. 

Listy paprade samčej – rubová strana obsahuje výtrusnice s výtrusmi

Detail rubovej strany listu s výtrusmi
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