
dreviny s bielyM tanierovitýM súkvetíM
Kalina	obyčajná	 
(Viburnum opulus)

Rodový názov kaliny	obyčajnej	súvisí 
s tým, že jej kôra obsahuje horkú látku 
viburnín a cyklický alkohol viburnitol. 
Slovenské rodové meno sa odvodzuje 
od slova „kal“, „kaluž“, čo súvisí 
s prostredím jej výskytu. Iné zdroje 
uvádzajú, že rodové meno má súvislosť 
s niekdajším používaním konárov a prú-
tia tejto rastliny na spevnenie ciest ve-
dúcich cez mokriny a blatisté miesta 
v lesoch a na lúkach. 

Detail protistojného postavenia listov na 
stonke a dlaňovitej žilnatiny listov

Patrí do skupiny krytosemenných 
dvojklíčnolistových rastlín (Dicotyle-
nopsida) do čeľade zemolezovité (Loni-
ceraceae). 

Vzrastom je táto rastlina ker alebo 
menší strom. Dorastá do výšky dva až 
štyri metre. Sivá drevnatá stonka je 
holá. Na mierne prevísajúcich konároch 
vyrastajú protistojné listy s dlaňovitou 
žilnatinou a troma až piatimi lalokmi, 
ktoré sú na okraji zúbkované, často 
s prílistkami. Tvarom sa listy tejto dre-
viny podobajú na listy javora a vynika-
jú krásou. Rub listov je svetlejší. Na je-
seň listy opadávajú. 

 

V jeseni sa listy kaliny sfarbujú do červena 
a potom opadnú

 
Kvety sú zoskupené v ploských vr-

cholíkovitých súkvetiach tanierovitého 
tvaru v jednej rovine. Ich priemer dosa-
huje až 10 cm. Obvodové kvety majú 
bielu farbu a ich korunné lupienky sú 

veľké, avšak neplodné. Vnútorné kvety 
majú drobné korunné lupienky bielej 
farby s nádychom do zelena, žlta či čer-
venkasta a sú plodné. Kvety lákajú nád-
herou a menej skúsení pozorovatelia si 
ich môžu pomýliť s kvetmi bazy čier-
nej, prípadne jarabiny vtáčej.

Na jednej rastline kaliny obyčajnej sa  
nachádza viac súkvetí

Súkvetie kaliny obyčajnej – vnútorné  
a obvodové kvety

Kvitne od mája do júla. Po opelení 
a oplodnení z nich vznikajú guľaté duži-
naté plody s jedným semenom – kôstko-
vice, ktoré vyrastajú v bohatých trsoch 
a sú polopriesvitné. Dozrievajú v sep-
tembri. Pozornosť pútajú nápadnou žia-
rivou sýtočervenou farbou a leskom. 

Kalina obyčajná je rozšírená v Európe 
od Škandinávie a západnej Európy na 
východ až do západnej a severnej Ázie. 
Pokladá sa za ukrajinský národný ker. 
Uprednostňuje kypré, trochu kamenisté 
pôdy bohaté na vápno. Rastie väčšinou 
na vlhších miestach – napríklad v po-
brežných krovinách, jelšinách, lužných 
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Kalina obyčajná (Viburnum opulus)

Rub a líc listov kaliny obyčajnej v jeseni  
spolu s plodmi

8



a iných listnatých a miešaných lesoch 
od nížin až po horské pásmo do nad-
morskej výšky 1 700 m n. m.

V minulosti sa v niektorých krajinách 
používala na liečebné účely jej sušená 
kôra. V súčasnosti sa už nevyužíva ani 
v medicíne, ani v ľudovom liečiteľstve. 

Kalina obyčajná patrí k jedovatým 
druhom rastlín. Jedovatá je kôra, listy 
a plody. Kôra a listy obsahujú fyziolo-
gicky aktívne kumaríny a diterpény, 
celú skupinu iridoidných glykozidov – 
alozidov, fytosteroly, triterpenické ky-
seliny a triesloviny. Pôvodca jedovatos-
ti plodov nie je známy.

Plody kaliny obyčajnej koncom augusta

Plody kaliny obyčajnej v novembri 

Nechutným horkým plodom tejto dre-
viny sa vtáky vyhýbajú, ale pre deti 
môžu pôsobiť ako lákadlo. Ich konzu-
mácia však môže spôsobiť nevoľnosť, 
zvracanie a hnačky. Staršia literatúra 
dokonca uvádza i ťažké poruchy trávia-
cich ústrojov, ktoré môžu končiť až 
smrťou. 

Kalina obyčajná je často vysádzaná 
i v záhradách a parkoch. Pestujú sa naj-
mä jej okrasné formy s guľovitým kve-
tenstvom. Všetky kvety záhradnej for-
my vyzerajú ako okrajové kvety divo 
rastúcich jedincov. Známa je pod ná-
zvom „snehové gule“. 

Baza	čierna	(Sambucus nigra)

Baza	čierna patrí do čeľade zemolezo-
vité (Loniceraceae). Medzi jej ľudové 
názvy patria bieda a psia baza.

Vzrastom je táto rastlina tri až sedem 
metrov vysoký ker pologuľovitého tva-
ru, zriedkavejšie i menší strom s pokri-
veným kmeňom dorastajúcim do výšky 
10 metrov. Kôra mladých konárikov je 
hladká a má zelenú farbu. U starších  
jedincov je sivozelená, korkovitá. Po-
krytá je hustými „šošovičkami“ (lenti-
celami) – prasklinami, ktoré slúžia na 
výmenu plynov medzi drevinou a von-
kajším prostredím. Vnútro kmeňa a ko-
nárov vypĺňa pomerne hrubý biely str-
žeň nazývaný aj „bazová duša“.

Okrem tohto rozlišovacieho znaku 
dobrými poznávacími znakmi sú i listy 
a kvety. Listy sú protistojné, nepárnope-
rovito zložené, na okraji pílkovité. Po 
rozdrvení majú zvláštnu vôňu. „Šošovičky“ na kôre bazy čiernej
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Baza čierna (Sambucus nigra)
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Každý zložený list je dlhý 20 až 
30 cm, pričom jednotlivé lístky elipso-
vitého alebo vajcovitého tvaru majú do 
12 cm. 

Biely stržeň – „bazová duša“

Listy bazy čiernej

Tanierovité súkvetia drobných kvetov 
vyrastajú v bohatých plochých vrcholí-
koch s priemerom 20 až 25 cm. Jednot-
livé kvety sú päťpočetné. Skladajú sa zo 
zeleného rúrkovitého kalicha a koruny 
žltobielej farby a príjemnej vône. Ich 
peľnice sú žlté.

Baza čierna kvitne od mája do augus-
ta. Kvety poskytujú včelám iba peľ, nie 
medovinu, preto bývajú hmyzom menej 
navštevované. Opeľuje ich hmyz, ale 
dokážu sa opeliť i samy.

Po opelení a oplodnení z kvetov vzni-
kajú drobné guľaté plody s jedným  
semenom – kôstkovice. Po dozretí majú 
fialovočiernu farbu a krvavočervenú 
šťavu. Pozorovateľ si môže všimnúť, že 
vyrastajú na červených stopkách. 

Nezrelé plody bazy čiernej majú zelenú farbu

Zrelé plody bazy čiernej majú fialovočiernu 
farbu

Baza čierna sa vyskytuje hojne 
v strednej i južnej Európe (na Balkáne). 
Rastie i v severnej Afrike a západnej 
Ázii. Uprednostňuje pôdy bohaté na hu-
mus a dusík. Rastie na mierne vlhkých 
miestach, ktorých pôda má stálu zásobu 

povrchovej vody alebo má spodnú vodu 
vo väčšej hĺbke. Vidieť ju môžeme na 
sídliskách, v parkoch, pri ohradách, na 
rumoviskách, na krovinových stráňach, 
v svetlých lesoch, na lesných okrajoch 
a hájoch, na rúbaniskách i popri ces-
tách. Rastie od nížin až po horský stu-
peň, pričom väčší výskyt má do nad-
morskej výšky 500 m n. m. 

Baza čierna patrí k významným lieči-
vým druhom. Zbiera sa kvet (Flos sam-
buci) a plody (Fructus sambuci). Kvety 
obsahujú v malom množstve silicu, fla-
vonoidy (najmä rutín), triesloviny, amí-
ny (etylamín, izobutylamín, izoamyla-
mín), cukry, organické kyseliny, vitamín 
C a zatiaľ neznámu látku s potopudným 
pôsobením. V ľudovom liečiteľstve sa 
zvonka využívajú na obklady, vnútorne 
ako zložka čajovín s laxatívnym (prehá-
ňacím) účinkom. Sú i súčasťou čajovín 
na potenie (spolu s lipou a divozelom), 
preto majú uplatnenie pri chorobách 
z prechladnutia.

Usušené kvety bazy čiernej

Plody obsahujú okrem vyššie spome-
nutých látok aj antokyánové farbivá. 
Ako mierne preháňavý prostriedok sa 
uplatňujú najmä v čajovinách na odtuč-
ňovanie. Dávky však netreba nadmerne 
zvyšovať, pretože potom majú neprí-
jemné vedľajšie účinky – zvracanie, 
hnačky a nadmerné močenie. Zápary 
z kvetov i plodov sa využívajú na klok-
tanie pri angíne, zápaloch hrdla a ústnej 
dutiny. 

Kvety bazy čiernej sú obľúbené 
i v ľudovej kuchyni. Vyprážajú sa po-
dobným spôsobom ako rezne a podáva-
jú sa so šalátmi. Čerstvo rozkvitnuté 
súkvetia sa využívajú v domácnostiach 
na výrobu sirupu, zo zrelých plodov sa 
po tepelnej úprave získava lahodná šťa-
va. Lekvár sa ľudovo odporúča pri neu-
ralgii – bolestiach trojklaného nervu 
v oblasti tváre.

Listy a nezrelé plody sú jedovaté, pre-
tože obsahujú kyanogénny glykozid 
sambunigrín. Kvety bazy čiernej kvitnú postupne
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Jarabina	vtáčia	 
(Sorbus aucuparia)

Jarabina	 vtáčia patrí medzi krytose-
menné dvojklíčnolistové rastliny (Dico-
tylenopsida) do čeľade ružovité (Rosa-
ceae). Jej latinské rodové meno Sorbus 
sa vyskytovalo už v staroveku ako sta-
rorímsky výraz pre jarabinu. Druhové 
pomenovanie pochádza z latinského 
slova aucupium – chytanie vtákov, pre-
tože plody jarabiny sa oddávna použí-
vali ako návnada. Slovenské druhové 
meno vtáčia súvisí s tým, že plody veľ-
mi obľubujú vtáky. Je známa aj pod ľu-
dovými pomenovaniami divá breskyňa, 
jarab obyčajný, jarabok, jeráb, skoruše. 

Má drevnatú stonku. Vzrastom je táto 
drevina strom kužeľovitého tvaru, nie-
kedy i ker, vekom rozložitý. Dorastá do 
výšky 15 až 20 m a šírky 10 m. Lesklá, 
sivá a hladká kôra sa vekom mení na 
hrebeňovitú, pozdĺžne ryhovanú.

Mladé konáre sú červenohnedé, plst-
naté, neskôr lysé. Na konároch vyrasta-
jú nepárnoperovité zložené listy dlhé až 
do 20 cm. Každý zložený list sa skladá 
z 9 až 17 lístkov. Jednotlivé lístky kopi-
jovitého tvaru majú pílkovitý okraj. 

Kvitne od mája do júna. V čase kvit-
nutia kvety poskytujú včelám žltý peľ 
i nektár. Med, ktorý z neho včely vytvo-
ria, má červenožltú farbu. Po vykryšta-
lizovaní je hrubo zrnitý a má silnú  arómu. Kvety bielej farby vyrastajú 

v hustých plochých vrcholíkovitých 
súkvetiach. Majú nepríjemný zápach. 
Jednotlivé kvety sú pravidelné, päť-
početné. Ich kvetný obal je rozlíšený na 
kalich a bielu korunu. Korunné lupien-
ky sú okrúhlasté, dlhé asi 4 až 5 mm. 
Vnútri každého kvetu sa nachádza 
20 tyčiniek rovnakej dĺžky ako korunné 
lupienky. 

V jeseni sú listy jarabiny vtáčej sfarbené do 
červena

Kvety a listy jarabiny vtáčej

Po opelení a oplodnení z kvetov vzni-
kajú dužinaté plody – malvice okrúhle-
ho tvaru s priemerom asi 1 cm. Každý 
plod má tri semená. Plody vyrastajú 
v bohatých previsnutých skupinách. Sú 
ťažké, preto ohýbajú konáre smerom 
nadol. Po dozretí majú oranžovú až teh-
lovočervenú farbu. Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)

Zložený list jarabiny vtáčej – jednotlivé lístky 
majú pílkovitý okraj
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Nezrelé plody jarabiny majú zelenú farbu

Plody jarabiny v júli pútajú pozornosť  
oranžovou farbou

Koruna jarabiny vtáčej s množstvom plodov 
koncom leta

Jarabina vtáčia je rozšírená v celej 
Európe od nížin až po alpínsky stupeň. 
Pozorovať sa dá i vo veľkých nadmor-
ských výškach v Alpách a Karpatoch, 

kde sa už iné listnaté stromy nevyskytu-
jú. Býva pionierskou drevinou na les-
ných holinách po výrube stromov alebo 
v období, keď je stromový porast zniče-
ný (napríklad po víchrici alebo požiari). 
Vtedy zohráva veľmi dôležitú úlohu 
z hľadiska ochrany pôdy pred zvetráva-
ním. Rastie v lesoch, na kamenistých 
stráňach i vresoviskách. V chladných 
severských lesoch – v tajge – sa vysky-
tuje v močiaroch a rašeliniskách spolu 
s brezami, jelšami a vŕbami. Často sa 
pestuje a vysádza v parkoch i popri ces-
tách, pretože je odolná voči plynovým 
emisiám. Ak stojí voľne, je to veľmi de-
koratívny strom. Jarabinové aleje pôso-
bia neobyčajne svojrázne. 

V germánskej mytológii bola jarabina 
vtáčia zasvätená bohu Donarovi a stala 
sa predmetom mnohých povier. Má 
uplatnenie v ľudovom liečiteľstve – 
predmetom zberu sú najmä kvety. Od-
var z nich pôsobí ako slabé laxatívum 
(preháňadlo) a diuretikum (močopudný 
prostriedok). Plody sa v minulosti pou-
žívali ako mierne preháňadlo, prostrie-
dok proti skorbutu, reumatizmu a oblič-
kovým kameňom. Získaval sa z nich 
sorbitol, ktorý sa používal ako sladidlo 
pre diabetikov. 

Vtákom slúžia surové plody ako po-
trava. Pre človeka sú však mierne jedo-
vaté, nemôžu sa konzumovať vo väč-
šom množstve. Môžu vyvolať zvracanie 
i hnačku. Obsahujú kyselinu parasorbo-
vú, ktorá môže byť jedovatá, na rozdiel 
od kyseliny sorbovej, ktorá sa v potravi-
nárstve používa ako konzervačná látka. 
Varením sa jedovatosť plodov odstráni.

Existujú i špeciálne odrody jarabiny 
vtáčej (Sorbus aucuparia var. edulis) so 
zníženým obsahom horčiny a väčšími 
plodmi, ktoré sa používajú na zaváranie 
– najmä na výrobu lekvárov a kompó-
tov a tiež na výrobu likérov (jarabinka). 
Do príloh k divine a mastným pečeným 
mäsám sa dajú použiť čerstvé i sušené 
plody. Severania pripravujú z plodov 
divej jarabiny i špeciálnych odrôd jara-
biny ocot a liehoviny. 

Na plodoch jarabiny si pochutnáva i hýľ lesný

Vtáky pomáhajú aj pri rozmnožovaní 
jarabiny semenami. Tie po prejdení ich 
tráviacim traktom a vylúčení padnú na 
pôdu, kde vyklíčia. Najčastejšie môže-
me pri konzumácii semien jarabiny po-
zorovať spevavce z čeľade drozdovité 
ako vidno na nasledujúcich obrázkoch. 

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., 

Martin HriňákChochláč severský sa o plody jarabiny vtáčej delí s drozdmi
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