
V tomto článku sa budeme venovať bylinám, ktoré môžeme 
pozorovať aj v zime. Dokonca i v čase, keď sa v ich blízkos-
ti nachádza snehová pokrývka. Zimné obdobie pretrvávajú 
ich nadzemné časti v zelenom stave. Na jar a v lete si ich v zá-
plave inej vegetácie možno ani nevšimnete. 

Sladič	obyčajný	(Polypodium vulgare)

Latinské rodové meno sladiča	 obyčajného	Polypodium sa 
skladá z dvoch gréckych slov – polys a pódion. Polys v pre-
klade znamená mnohý. Pódion – nôžka – súvisí podľa jedné-
ho názoru s rozkonárenými podzemkami, podľa iného  
vysvetlenia sa vzťahuje na množstvo „listových rebier“ pri-
pomínajúcich nohy. Druhové meno vulgaris sa prekladá ako 
zvyčajný, všeobecný, všedný. Okrem slovenského a latinské-
ho pomenovania sa môžeme stretnúť i s týmito ľudovými  
názvami sladiča: osláder, sladišťka, sladké drevo, sladké ko-
rienky, sladuška.

V rámci botanického systému je zaradený do skupiny vý-
trusných cievnatých rastlín a v rámci nej v triede paprade 
(Polypodiopsida) do rovnomennej čeľade sladičovité (Poly-
podiaceae). 

Sladič obyčajný (Polypodium vulgare) v lete 

Sladič obyčajný – detail listu – stopka listu je kratšia ako čepeľ 

Táto trváca bylina má nadzemný dlhý vodorovný plazivý 
podzemok s hustými hnedými kopijovitými šupinami. Zaují-
mavosťou je, že podzemok má príjemnú sladkú chuť, čo sa 
odráža i v jeho slovenskom rodovom mene. Z podzemka vy-
rastajú jednotlivé listy dlhé 10 až 45 cm. V obryse sú podlho-
vasto kopijovité, perovito hlboko strihané na 15 až 28 čiarko-
vitopodlhovastých úkrojkov. Horné lístky však nie sú celkom 
rozdelené. Okraj segmentov listov je celistvý až jemne vrúb-
kovaný. Mladé listy sú špirálovito stočené a pripomínajú sto-
čené hodinové pero. Počas rastu sa rozvíjajú. Dospelé listy 
majú kožovitú štruktúru, sú prezimujúce.

Mladé listy pripomínajú stočené hodinové pero – sú podobné ako 
u paprade samčej

 

Dospelé listy sladiča v zime

Stopky listov sú v dolnej časti väčšinou článkované, spravi-
dla kratšie ako čepeľ. Na spodnej strane jednotlivých seg-
mentov listov vo dvoch radoch na konci konárov žiliek sa na-
chádzajú kôpky výtrusníc bez zásterky. Sú okrúhle alebo 
elipsovité. Prstenec výtrusníc pozostáva z 10 až 15 hru-
bostenných buniek. Výtrusy dozrievajú od júla do septembra.

Sladič obyčajný má kozmopolitné rozšírenie. Rastie hojne 
v tienistých lesoch spolu s machmi. Vyskytuje sa na vlhkých 
skalách a balvanoch. Uprednostňuje mierne kyslý podklad. Je 
jedným z mála našich papraďorastov, ktoré bežne rastú aj epi-
fyticky (na kmeňoch starých stromov, resp. ich práchnivejú-
cich pňoch). Vyskytuje sa hojne od nížin až po subalpínsky 
stupeň až do nadmorskej výšky 1800 metrov nad morom.
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Časť spodnej strany listu so žltými výtrusnicami v júli

Výtrusnice na spodnej strane listu v novembri

Sladič obyčajný patrí k liečivým druhom rastlín. Zbiera sa 
podzemok. Vykopáva sa v septembri až v októbri. Obsahuje 
saponíny, triesloviny, cukry, slizy, organické kyseliny, farbivá 
a 27-uhlíkaté steroidy ekdyzóny. 

Rastlina bola známa už v staroveku, kde sa používala i lie-
čebne. Podľa chýru o tejto rastline vznikla bájka, že ho ľu-
ďom ukázali anjeli (čo sa odráža i v nemeckom pomenovaní 
Engelsuss). Dioskorides písal o jeho laxatívnych účinkoch 
(preháňadlo), o priaznivom pôsobení na uvoľňovanie hlienov 
a na žlč. Stredovek všetky tieto indikácie prebral a rozšíril. 

V ľudovom liečiteľstve sa v súčasnosti používa proti kašľu, 
pri chorobách z nachladnutia a pri ochoreniach pľúc a peče-
ne. Využitie má tiež ako preháňadlo, žlčopudný prostriedok 
(zvyšuje vylučovanie žlče do čreva), prípravok so zmäkčujú-
cim účinkom pri uvoľňovaní napätia kože a slizníc a prípra-
vok proti črevným parazitom. Má i vonkajšie uplatnenie – 
využíva sa na kloktanie. Paleta jeho využitia v ľudovom le-
kárstve je však širšia než skutočné liečebné účinky.

Liečivý účinok podzemku sa využíva i v medicíne, jeho 
uplatnenie je však slabé – pomáha pri vykašliavaní a vylučo-
vaní hlienu. 

Kopytník	európsky	(Asarum europaeum)

Vedecké pomenovanie kopytníka európskeho sa vysvetľuje 
viacerými spôsobmi. Grécke antické pomenovanie odvodil 
starogrécky lekár a botanik Dioskorides zo slova aseron, kto-
ré znamená nevoľnosť, odpor, pretože rastlina po použití vy-
voláva zvracanie. Český vedec Polívka v diele Květena vy-

chádzal z názvu asaron – bezkonárový, čo súvisí so vzrastom 
rastliny. Nemecký botanik a chemik Georg Christian Wittste-
in odvodil názov tejto rastliny od slova asaron – koberec, 
pretože vraj táto rastlina pokrýva pôdu ako koberec. Zvyčaj-
ne tvorí dosť veľké trsy, ktoré sa rozliezajú.

V rámci botanického systému je kopytník európsky zarade-
ný k dvojklíčnolistovým krytosemenným rastlinám do čeľade 
vlkovcovité (Aristolochiaceae). Je známy i pod ľudovými ná-
zvami: baraní jazyk, hôrny nardus, kopydlen, lesná šípka, les-
ný nardus, myšie uško, omylník.

Viac jedincov kopytníka európskeho pokrýva pôdu ako koberec

Z hľadiska dĺžky života patrí táto bylina k trvácim druhom. 
Pretrváva plazivým tenkým rozvetveným článkovaným pod-
zemkom, na ktorom sa nachádzajú tri až štyri hnedozelené 
šupinovité listene. Z neho vyrastá vystúpavá dužinatá stonka. 
Je huňatá, dorastá do dĺžky asi 10 cm a nesie dva alebo štyri 
takmer protistojné listy na dlhých stopkách. Sú kožovité 
a pretrvávajú i počas zimy. Ich farba na líci je tmavozelená, 
na rube svetlejšia. Lesklá čepeľ listov je jednoduchá a má ty-
pický obličkovitý tvar, ktorý je naspodku srdcovito vykroje-
ný. Obrys čepele má tvar konského kopyta, čo sa odráža 
i v jeho slovenskom rodovom názve.

Kožovité listy kopytníka európskeho sú zelené a pretrvávajú i počas 
zimy, rubová strana jeho listu je svetlejšia ako lícna

Na konci stonky sedí krátkostopkatý kvet. Je malý a nená-
padne sfarbený, takmer pritisnutý k zemi a ukrytý pod  
listami. Preto ľahko unikne pozornosti okoloidúcich. Je jed-
noduchý, pravidelný. Kvetný obal zvončekovitého až krčiaž-
tekovitého tvaru sa skladá z troch okvetných lístkov, ktoré sú 
z vonkajšej strany hnedé a z vnútornej strany hnedopurporo-
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vo sfarbené. Vo vnútri každého kvetu sa nachádza dvanásť ty-
činiek umiestnených v dvoch kruhoch a piestik. Vrchnú časť 
piestika tvorí krátka a tučná blizna, spodnú semenník. 

Detail kvetu a časti chlpatej stonky kopytníka európskeho

Kvety kopytníka európskeho sú ukryté pod listami
 

Kvety kopytníka európskeho kvitnú od marca do mája. 
Blizny piestikov dozrievajú pred pukaním peľníc tyčiniek. 
Opelenie obstaráva drobný hmyz, najmä malé a mladé muš-
ky, ktoré hľadajú v kvetoch prístrešie. Inak nenápadné kvety 
hmyz na seba veľmi nelákajú, preto sa u kvetov kopytníka 
európskeho uplatňuje i samoopelenie. Po opelení a oplodnení 
sa semenník piestika mení na suchý pukavý plod – tobolku. 
Je chlpatá a má vajcovitý tvar. Plody sú rozširované mravca-
mi a iným drobným hmyzom.

Detail listu kopytníka európskeho s výraznou žilnatinou

Kopytník európsky rastie hojne najmä v listnatých lesoch 
(hrabinách, bučinách) a tienistých hájoch, menej v zmieša-
ných a smrekových lesoch, v kroviskách, v tieni skál a na po-
dobných zatienených a vlhkých miestach. Najlepšie sa mu 
darí v listnatých lesoch – bučinách. Siaha od nížin až do hor-
ských polôh. Obľubuje čerstvé (vlhkejšie), slabo kyslé až ne-
utrálne, na živiny bohaté hlinité pôdy. No niekedy znáša aj 
vápnité pôdy. Vo vyšších polohách sa viaže na bázické horni-
ny s vyšším obsahom vápnika a horčíka, väčšinou v kremiči-
tanoch. Čím bohatšie pôdy, tým má táto rastlina hrubšie, 
šťavnatejšie a sýtejšie zafarbené listy.

Centrum jeho rozšírenia je v miernom pásme severnej po-
logule. Z 28 druhov tohto rodu rastie v Európe iba tento jedi-
ný, ktorý sa tu zachoval ako zvyšok treťohornej flóry. Vysky-
tuje sa v južnej a strednej Európe, v Malej Ázii a na Sibíri. 
Zasahuje i na sever až do Anglicka a južného Švédska.

V staroveku a stredoveku patril kopytník európsky k vy-
hľadávaným a uctievaným liečivám. Bol súčasťou najsláv-
nejších liekov antiky. V liečbe sa najskôr používal podzemok 
(Radix asari), a to ako prípravok vyvolávajúci zvracanie – 
v tom období ako jediný. Podzemok sa zbieral od augusta do 
októbra. Vďaka tvaru listov sa uplatnil i pri liečbe pečeňo-
vých chorôb a pri vodnatieľke. V stredoveku bol súčasťou ča-
rodejníckych mastí.

V ľudovom liečiteľstve sa využíval ojedinele ako močo-
pudný prostriedok a prostriedok na vykašliavanie a uvoľňo-
vanie hlienov pri zápale priedušiek a prieduškovej astme.  
Obsahuje triesloviny, živicu, sliz, minerálne soli a antibakte-
riálne pôsobiace látky. Listy a korene majú korenistú príchuť, 
kvety voňajú po čiernom korení alebo gáfri. 

Celá rastlina je však mierne jedovatá. Obsahuje silne jedo-
vatý éterický olej azarón, nazývaný tiež kopytníkový gáfor. 
Vylučuje sa zo silice (asi 1 %) a pomaly kryštalizuje. Keďže 
je to veľmi prchavá látka, pri skladovaní postupne mizne. 

Silica pôsobí miestne dráždivo a na koži spôsobuje vyráž-
ky. Získava sa aj priemyselne a tvorí súčasť niektorých šnu-
pavých tabakov. Využíva sa aj ako jed na myši a krysy.

Po konzumácii rastliny vzniká nutkanie na zvracanie až sa-
motné zvracanie, žalúdočné a črevné poruchy, poruchy obli-
čiek a zápalový proces v svalových tkanivách maternice. 
Otrava sa lieči vyprázdnením žalúdka, podávaním aktívneho 
uhlia, hlienotvorných liekov a liečbou príznakov. 
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Kvety mliečnika mandľovitého v júli po odkvitnutí 

Kvety sú obojpohlavné. Vyrastajú v súkvetiach – z pazúch 
horných listov a tiež v koncovom obyčajne päť- až deväťra-
mennom okolíkovitom vrcholíku. Kvitnú od apríla do júna. 
Opeľuje ich hmyz (muchy). Po odkvitnutí sa menia na suché 
pukavé plody s väčším počtom semien – tobolky – s jemný-
mi bodkami. Sú drsné, rozširujú ich mravce.

Mliečnik mandľovitý rastie v lesoch na polotienistých 
miestach. Vyskytuje sa na čerstvých, slabo kyslých, mierne 
humóznych, stredne hlbokých štrkovitých alebo hlinitých 
pôdach. Rozšírený je od nížin až po horský stupeň. Rastie 
najmä v bukových, dubovohrabových a lužných lesoch, ale 
vyskytuje sa i v ihličnatých lesoch. 

Rastlina je jedovatá. Podobne ako u iných mliečnikov, aj 
z poranenej byle mliečnika mandľovitého vyteká mliečna 
šťava. To sa odráža i v slovenskom rodovom názve týchto 
rastlín. Táto mliečna šťava – latex – spôsobuje silné podráž-
denie pokožky a slizníc. Na pokožke sa prejavuje pľuzgiermi, 
pri kontaminácii oka dochádza k zápalom spojivkového 
vaku, ktorých následkom môže byť dočasná, ba i trvalá stra-
ta zraku. Pri vnútornom použití latex poškodzuje ústnu slizni-
cu, spôsobuje zvracanie a prudký zápal žalúdka a čriev 
s hnačkami. Ak je postihnuté tkanivo rýchle zbavené iritujú-
ceho latexu, neprejavia sa pravdepodobne žiadne príznaky. 
Ak sa však dostane do očí, je nutné ich okamžité vymytie vo-
dou a vyhľadanie lekárskej pomoci. Prognóza je síce dobrá, 
ale liečba trvá niekoľko týždňov. Po konzumácii väčšieho 
množstva latexu je nutný výplach žalúdka, podanie aktívneho 
uhlia, prípadne i preháňadla. 

Otravy zvierat touto rastlinou sú vzácne, pretože pasúci sa 
dobytok sa mliečnikom vyhýba pre ich ostrú chuť.

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., Hans Braxmeier (12)

Mliečnik	mandľovitý	(Tithymalus amygdaloides)	

V niektorej literatúre sa uvádza jeho slovenský názov ako 
mliečnik mandľolistý. Patrí medzi krytosemenné dvojklíčno-
listové rastliny do čeľade mliečnikovité (Euphorbiaceae).

Obdobie zimy pretrváva táto trváca bylina drevnatejúcim 
rozkonáreným viachlavovým podzemkom. Neplodné byle 
majú nakopené prezimujúce listy, ktoré majú tmavozelenú 
farbu. Majú obráteno vajcovitý tvar, celistvý okraj a na báze 
sú zúžené do krátkej stopky.

Neplodná byľ a nakopené kožovité listy mliečnika mandľovitého v zime 

Dorastá do výšky 70 cm. Kvitnúca byľ je nerozkonárená. Je 
oblá, holá alebo hrdzavo chlpatá. V spodnej časti je drevnate-
júca a bezlistá. Dolné listy tejto rastliny sú veľké, zúžené do 
krátkej stopky. V druhom roku sú kožovité a pozornosť púta-
jú červenkastou farbou, ktorá je dobrým odlišovacím znakom 
od iných druhov mliečnikov.

Mliečnik mandľovitý (Tithymalus amygdaloides), vpravo detail kvetov 

Horné listy sú menšie, sediace, mäkké. Sú holé alebo mier-
ne pápernato chlpaté. Majú podlhovastý obráteno vajcovitý 
tvar a žltozelenú farbu.
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