
kami majú v obryse okrúhlu až obličkovitú troj- až sedem-
dielnu čepeľ so zúbkatým okrajom. 

Drobné biele, zelenkasté alebo ružovkasté kvety sú zosku-
pené do jednoduchých hustých hlávkovitých okolíkov. Tie sú 
podopreté veľkým počtom nápadných obalových bielych ale-
bo ružových žilkovaných listeňov, ktoré sú rovnako dlhé ale-
bo i dlhšie ako samotné kvety. Dokopy tvoria mnoholistenný 
lúčovito rozložený obal, ktorý pripomína korunu kvetu. 

Detail kvetov jarmanky väčšej s obalovými listeňmi

Kvety kvitnú od mája do polovice augusta. Piestiky dozrie-
vajú pred pukaním peľníc. Opeľuje ich hmyz. Po opelení 
a oplodnení sa kvety menia na suché nepukavé plody – visia-
ce dvojnažky – dlhé 4 až 6 mm s hrebeňovitými výrastkami 
na vystúpavých rebrách. Po dozretí praskajú na polovice. 
Rozširuje ich prevažne vietor. Suché plody pretrvávajú 
i v zime a nasledujúcu jar.

Jarmanka väčšia rastie roztrúsene od nížin až po územie 
medzi horským a vysokohorským stupňom. V horách vystu-
puje až do nadmorskej výšky 2 000 m n. m. Obľubuje vlhkej-
šie vápnité pôdy bohaté na živiny. Vyskytuje sa najmä  
v tienistých lesoch, vlhkých lesných lúkach, lesných čistin-
kách, krovinách a okolo potokov. Najhojnejšie je zastúpená 
v kvetnatých bučinách. 

Areál jej rozšírenia sa nachádza v strednej a južnej Európe 
a na východ zasahuje až do pohoria Kaukaz. Naše fotografie 

V rámci botanického systému je jarmanka	väčšia	zaradená 
medzi krytosemenné dvojklíčnolistové rastliny (Dicotyledo-
nopsida) do čeľade mrkvovité (Apiaceae, syn. Daucaceae).

Jarmanka väčšia (Astrantia major)

Z hľadiska dĺžky života patrí k trvácim druhom. Obdobie 
vegetačného pokoja pretrváva šikmým, valcovitým a pomer-
ne drevnatým podzemkom, ktorý je pokrytý čiernymi vlákna-
mi. Dužinatá olistená stonka – byľ – dorastá do výšky 30 až 
100 cm. Je priama a v hornej časti riedko rozkonárená, s jed-
ným až dvoma listami. Spodné prízemné listy s dlhými stop-

Biológia Biológia

jarmanka väčšia (astrantia Major)

Spodné prízemné listy jarmanky väčšej v júni
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ju zachytávajú v lesoparku Baba pri podtatranskom mestečku 
Svit a v blízkej Lopušnej doline.

Začiatok tvorby plodov jarmanky väčšej koncom júla

Nezrelé plody jarmanky väčšej v auguste

Detail nezrelých plodov jarmanky väčšej

V minulosti sa jarmanka väčšia pokladala za liečivú bylinu. 
Využívala sa proti zápche a na zvýšenie chuti do jedenia. 
Dnes má uplatnenie iba vo zverolekárstve. Celá rastlina je 
mierne jedovatá. Obsahuje najmä saponíny, organické kyseli-
ny a cukry. Ich účinky na organizmus si vyžadujú podrobnej-
ší prieskum.

Suché plody jarmanky väčšej

Detail suchých plodov jarmanky väčšej 

Jarmanku väčšiu môžeme poznať i v zime a v nasledujúcu jar podľa 
suchých plodov, ktoré pretrvávajú dlhší čas

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st.(1), autorka
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