
Poliehavá stonka ranostaja pestrého
 

Vyrastajú na nej zložené stopkaté nepárnoperovité listy. 
Každý z týchto zložených listov sa skladá z 11 až 23 podlho-
vasto elipsovitých lístkov. Lístky sú krátkostopkaté a ukonče-
né osťou. Na báze majú kĺby a na noc sa dvíhajú nahor do 
„spiacej polohy“.

Zložené listy ranostaja pestrého

Kvety vyrastajú na dlhých stopkách v súkvetí okolík. Nie-
ktorá literatúra uvádza súkvetie hlávka. Každý z 10 až 20 päť-
početných kvetov v súkvetí je 10 – 15 mm dlhý, počas kvit-
nutia priamy, neskôr visiaci. Jednotlivý kvet je zložený zo 
zvončekovitého lievikovitého kalicha a ružovkastej koruny. 
Každá koruna sa skladá z ružovej striešky, svetloružových 
krídel a bieleho člnku, ktorý má na špičke fialovú farbu. Kve-
ty sú obojpohlavné – vnútri kvetného obalu každého kvetu sa 
nachádza piestik s vrchným semenníkom a deväť zrastených 
tyčiniek.

Obe rastliny – ranostaj pestrý i ľadenec rožkatý – sú v rámci 
botanického systému zaradené k dvojklíčnolistovým krytose-
menným rastlinám (Dicotyledonopsida) do čeľade bôbovité 
(Fabaceae). Táto čeľaď je v niektorej literatúre uvádzaná pod 
názvom vikovité (Viciaceae), v iných zdrojoch sa môžu čita-
telia stretnúť i so starším pomenovaním motýľokveté (Papi-
lionaceae). 

Ranostaj	pestrý	(Coronilla varia)

Vedecké rodové meno ranostaja pestrého (Coronilla varia, 
syn. Securigera varia) Coronilla pochádza z latinského slova 
corona, ktoré v preklade znamená koruna. Zdrobnené pome-
novanie coronilla vzniklo v súvislosti so zostavou kvetov do 
súkvetia. Ľudové názvy tejto rastliny, ktoré sa používali naj-
mä v minulosti, sú vlčí hrach, venečenka, strakatá venečka, 
nepravý úročník, čičorenka, čičerenka a botečky Panny Má-
rie. Niektoré zdroje uvádzajú v súčasnosti aj názov ranostajo-
vec pestrý.

Podľa dĺžky života patrí ranostaj pestrý k trvácim druhom. 
Obdobie vegetačného pokoja pretrváva rozkonáreným pod-
zemkom a koreňmi, ktoré sú až 2 metre dlhé. Z podzemných 
častí vyrastá viac dužinatých stoniek. Každá z nich je oliste-
ná byľ, ktorá je hranatá, rozvetvená. Býva vystúpavá, popína-
vá alebo poliehavá. Dorastá do dĺžky 30 až 120 cm.

Ranostaj pestrý (Coronilla varia, syn. Securigera varia)

ranostaj pestrý a ľadenec rožkatý
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Kvety v okolíku sa rozvíjajú postupne. Kvitnú od polovice 
mája do konca septembra. Opeľuje ich hmyz. Sú však prak-
ticky bez medoviny, čím sa ranostaj líši od ostatných zástup-
cov čeľade bôbovité.

Po opelení a oplodnení z kvetov vznikajú suché pukavé 
plody struky dlhé až 4 cm, ktoré sú v hornej časti zakrivené. 
Každý struk sa skladá z troch až šiestich slabo zaškrcovaných 
dielov. V jeho vnútri sa nachádzajú drobné podlhovasté se-
mená červenohnedej až hnedej farby. 

Ranostaj pestrý je hojne rozšírený v strednej a južnej Eu-
rópe. U nás rastie na svahoch, okrajoch ciest, suchých lúkach, 
rúbaniskách, na násypoch, medziach a rumoviskách, v svet-
lých lesoch a krovinách od nížin až do podhorského pásma. 
Často sa vyskytuje i na vápencových podkladoch.

V minulosti sa ranostaj pestrý miestami odporúčal v ľudo-
vom liečiteľstve ako diuretikum a pri srdcových ťažkostiach. 
Vzhľadom na to, že obsahuje kardioglykozid koronilín je 
však jeho použitie nebezpečné.

Rastlina je jedovatá, málokto však o tom vie. Jedovaté sú 
všetky časti jej tela, najmä semená. Pri konzumácii môžu na-
stať otravy, ktoré pripomínajú predávkovanie srdečnými gly-
kozidmi náprstníkov. Jedovatosť ranostaja pestrého je však 
päťkrát nižšia. Glykozid koronilín účinkuje na srdce – zväč-
šuje amplitúdu (šírku, objem, výšku) tepovej vlny a ovplyv-
ňuje srdcový rytmus. Jeho využitie v humánnej medicíne je 
však priveľmi nebezpečné (smrtiaca dávka pre žabu je 
0,010 až 0,015 mg na gram jej hmotnosti). Otravy sa prejavu-
jú zblednutím, dusením, zvracaním, hnačkami a kŕčmi. Po 
niekoľkých hodinách nastáva smrť za bezvedomia – kómy. 
Nebezpečenstvo otravy touto rastlinou je tým väčšie, že rastie 

hojne takmer všade. V čase kvitnutia láka deti svojou krásou. 
Tie ju radi trhajú do kytíc nevediac o jej jedovatosti. Dobytok 
a iné zvieratá sa tejto rastline vyhýbajú, akoby cítili, že sa 
v nej nachádza jed.

Ľadenec	rožkatý	(Lotus corniculatus)

Podľa dĺžky života patrí ľadenec	rožkatý	(Lotus cornicula-
tus) k trvácim druhom. Obdobie vegetačného pokoja pretrvá-
va mnohohlavým vretenovitým podzemkom. 

Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus)

Biológia Biológia 

Kvety v súkvetí ranostaja pestrého sú najskôr priame, neskôr visiace
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Olistená dužinatá stonka – byľ – dorastá do dĺžky 10 až 
50 cm. Niekedy býva priama, vystúpavá, častejšie však polie-
havá. Je hranatá. 

Listy sa skladajú z pia-
tich lístkov. Spodný pár 
je však ohnutý dozadu, 
preto sú viditeľné iba tri. 
Jednotlivé lístky majú 
vajcovitý tvar. Na líci sú 
tmavozelené, na spodnej 
strane bledšie. 

Kvety vyrastajú z pa-
zúch listov na dlhej stop-
ke. Sú dlhé 10 až 16 mm 
a nevoňajú. Majú žltú 
farbu a často sú červeno 
pruhované. Zoskupujú sa 
do súkvetia po dvoch až siedmich. O type súkvetia sa v li-
teratúre údaje rozchádzajú. Niektoré zdroje uvádzajú súkve-
tie okolík, iné súkvetie hlávka alebo hlávkovitý okolík. 

Detail kvetov ľadenca rožkatého

Každý z kvetov sa skladá z päťzubého kalicha zelenej far-
by a koruny. Korunné lupienky sú žlté, z vonkajšej strany čer-
venkasté až oranžové. Strieška je ohnutá naspäť, krídla sú ši-
roké, člnok úzky. Člnok je na konci lomený v pravom uhle. 
Jeho vrchol je ohnutý smerom nahor a je červenkastý. Kvitne 
od apríla do októbra.

Kvety v určitom období pripomínajú rohy

Plodom je struk, ktorý má v čase zrelosti čiernohnedú far-
bu. Meria 2 až 2,5 cm. Plody po dozretí vystreľujú semená až 
do vzdialenosti dvoch metrov. 

Začiatok tvorby plodov

Detail plodov – strukov 

Ľadenec rožkatý rastie bežne v Európe i Ázii od nížin až do 
horských polôh. Rozšírený je i v tropickej oblasti východnej 
Afriky. Vyskytuje sa v rozličných lúčnych spoločenstvách, na 
lesných čistinkách, okrajoch lesov a medziach. Býva tiež sú-
časťou kosených lúk. Pridáva sa do lúčnych miešaniek.

Danica Božová 
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

Listy ľadenca rožkatého
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