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CESNAK MEDVEDÍ 
 

  

   
 

Slovenský názov: Cesnak medvedí 

Vedecký názov: Allium ursinum 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká 20 – 100 cm s podlhovastou cibuľou a priamou 

trojhrannou alebo zaoblenou stonkou. Tulec pod okolíkom snehobielych 

kvetov sa skladá z 2 – 3 suchoblanitých listeňov. Eurázijský druh, 

vertikálne rozšírený od nížin po subalpínsky stupeň. V lužných lesoch 

tvorí rozsiahle porasty, často monocenózy. Rastie aj v dubohrabinách, 

bučinách a nelesných spoločenstvách. Kvitne v apríli a máji. Ľudia často 

na jar pred kvitnutím zbierajú jeho listy kvôli výraznej cesnakovej chuti 

a vôni a vyrábajú z neho najmä cesnakové pesto alebo ich zamrazujú 

a používajú pri varení cesnakových pokrmov.  



ZBEHOVEC PLAZIVÝ 
 

 

   
 

Slovenský názov: Zbehovec plazivý 

Vedecký názov:  Ajuga reptans 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trvalka vysoká 10 – 30 cm s prízemnou listovou ružicou a dlhými až (50 

cm) poplazmi. Byľ je nerozkonárená, štvorhranná, jemne ochlpená alebo 

lysá. Listy sú stopkaté, vajcovité až kopijovité, s vrúbkovaným okrajom, 

na žilnatine často modrasté. Modrofialové kvety vyrastajú v pazuchách 

vajcovitých listeňov. Častý druh v lesoch a na lúkach, najmä na vlhkých 

miestach od nížin po horský stupeň. Kvitne v apríli až júli. 



ÁRON ALPÍNSKY 
 

   
 

 

 

 

Slovenský názov: Áron alpínsky 

Vedecký názov:  Arum alpinum 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká do 40 cm. Na rozdiel od árona škvrnitého má 

pomerne krátky hľuzovite zhrubnutý podzemok. Listy sú strelovitého 

tvaru, neškrnité. Tulec býva dlhý 8 – 12 cm, zelenkastý, na okraji 

sfarbený do fialova. Druh rozšírený v rozličných spoločenstvách 

dubovo-bukových lesov, najmä v lužných lesoch, v kriačinách a vlhkých 

priekopách od nížin po subalpínsky stupeň. Kvitne v apríli a máji. 

 

 

 

 

 

 



NEZÁBUDKA LESNÁ 
 

 

       
 

Slovenský názov: Nezábudka lesná 

Vedecký názov:  Myosotis sylvatica 

Miesto fotenia: tajch Počúvadlo 

Charakteristika: Trsnatá mäkko chlpatá bylina vysoká 20 – 40 cm, Koruna je pomerne 

veľká (priemer 5 – 8 mm). Dobrým rozpoznávacím znakom sú háčikovite 

zahnuté chlpy kalicha. Tvrdky sú čiernohnedé, lesklé. Je hojná najmä 

v lesoch. Kvitne v máji až septembri. Pestuje sa v mnohých dvojročných 

odrodách ako otrasný druh. 

 

 

 

 

 

 

 



HLUCHAVKA ŠKVRNITÁ 
 

    
 

Slovenský názov: Hluchavka škvrnitá 

Vedecký názov:  Lamium maculatum 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trvalka vysoká 10 – 50 cm s podzemnými aj nadzemnými výbežkami 

a jednoduchými štvorhrannými, prevažne vystúpavými byľami. 

Protistojné, stopkaté listy sú srdcovité, na okraji pílkovité. Súkvetie je 

klas praslenov. Rúrka pyskatej koruny je prehnutá, horný pysk páperistý, 

spodný holý s fialovou kresbou. Častý druh na vlhkejších miestach 

svetlých, najmä listnatých lesov, v kroviskách, priekopách a záhradách 

nížin až horského stupňa. Kvitne v apríli až septembri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MLIEČNIK CHVOJKOVÝ 
 

    
 

Slovenský názov: Mliečnik chvojkový 

Vedecký názov:  Euphorbia cyparissias 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trváca bylina s drevnatým podzemkom vysoká 10 – 30 cm. Byľ je husto 

olistená, listy čiarkovité. Listene v súkvetí bývajú často červenkasto 

sfarbené. Druh rozšírený v nížinách až alpínskych polohách. Vyskytuje 

sa na suchších aj vlhších lúkach, na medziach a vo svetlých lesných 

porastoch. Kvitne v apríli až júli. Rastliny napadnuté hrdzou považujú 

často za iné druhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁRUŽLIE MOČIARNE 
 

    
 

Slovenský názov: Záružlie močiarne 

Vedecký názov:  Caltha palustris 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trváca, pomerne mohutná bylina, ktorá vzhľadom pripomína iskerníky. 

Tieto však majú kvetné obaly rozšírené na kalich a korunu, kým záružlie 

je typické okvetím. Nektáriá chýbajú. Listy sú v čase kvitnutia drobné, 

v lete sa zväčšujú. Rastie na brehoch potokov, na prameništiach, 

mokrých lúkach, rašelinách a rozličných zamokrených miestach,  

aj v jelšových porastoch. Veľmi premenlivý druh v strednej Európe 

zastúpený viacerými poddruhmi, z ktorých jedny sú viazané nížiny, 

zatiaľ čo iné vystupujú až do alpínskeho stupňa. Kvitne v marci až júni. 

Jedovatá bylina, v ľudovom liečiteľstve kedysi používaná ako 

preháňadlo a močopudný prostriedok. Farbivom zo žltých okvetných 

lístkov sa prifarbovali potraviny. 

 

 

 



ZÁDUŠNÍK BREČTANOVITÝ 
 

    
 

Slovenský názov: Zádušník brečtanovitý  

Vedecký názov:  Glechoma hederacea 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trvalka s kratšími (10 – 30 cm) vystúpavými byľami a dlhými (aj vyše 

50 cm) plazivými výhonkami. Tmavozelené listy sú protistojné, 

srdcovité až obličkovité, s vrúbkovaným okrajom. V pazuchách 

stredných a horných listov vyrastajú 2 – 3 pyskovité kvety. Vyskytuje sa 

v dvoch poddruhoch: zádušník brečtanovitý holý má listové stopky 

kratšie ako byľové články, je roztrúseno chlpatý až lysý; zádušník 

brečtanovitý chlpatý je celkovo väčší, husto chlpatý a listové stopky má 

asi rovnako dlhé alebo kratšie ako byľové články. Veľmi rozšírený druh 

v kroviskách, lesoch na rúbaniskách, lúkach, rumoviskách od nížin  

po horský stupeň. Kvitne v apríli až auguste. Je liečivou rastlinou. 

 

 

 

 



BLYSKÁČ JARNÝ 
 

 

    
 

Slovenský názov: Blyskáč jarný  

Vedecký názov:  Ficaria verna 

Miesto fotenia: Štiavnické Bane, tajch Bakomi 

Charakteristika: Trváca bylina, vysoká 10 – 30 cm, jedna z prvých rastlín kvitnúcich na 

jar. Rastie obyčajne na dostatočne vlhkých miestach, napr. v lužných 

lesoch, v kriačinách, na brehoch vhodných nádrží, v zamokrených 

i suchších trávnatých porastoch, často masovo. Kvitne v marci a v apríli. 

Blyskáč je vhodným príkladom na demonštrovanie koreňového 

dimorfizmu. Okrem vyživovacích koreňov má koreňové hľuzy, ktoré mu 

umožňujú ukladať zásoby výživných látok a kvitnúť na začiatku 

vegetačného obdobia. Týmito hľuzami, ako aj rozmnožovacími 

cibuľkami v pazuchách listov, sa môže vegetatívne rozmnožovať. 



ISKERNÍK PLAZIVÝ 
 

 

    
 

Slovenský názov: Iskerník plazivý  

Vedecký názov:  Ranunculus repens 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká 10 – 40 cm. Tvorí, najmä na tienistých 

stanovištiach, viac plazivých nadzemných výhonkov, ktoré zakoreňujú. 

Takto za vegetatívne rozmnožuje. Eurázijský druh. V strednej Európe je 

jedným z najčastejších zástupcov rodu. Vystupuje od nížin až do 

vysokohorských polôh. Ako vlhkomilný druh je zastúpený v močiarnych 

spoločenstvách, v lužných lesoch, priekopách a na podobných 

stanovištiach. Kvitne v máji až auguste. 

 

 

 

 



JAHODA OBYČAJNÁ 
 

 

    
 

Slovenský názov: Jahoda obyčajná 

Vedecký názov:  Fragaria vesca 

Miesto fotenia: Počúvadlo, náučný chodník Lipovie 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká 20 – 40 cm so šikmým podzemkom. Kališné lístky 

po odkvitnutí kvetov odstávajú alebo sú naspäť ohnuté. Nepravý plod – 

jahoda, ktorý je typický pre celý rod Fragaria, je vlastne zdužnatené 

lôžko s vtlačenými nažkami. Cirkumpolárne rozšírený, v strednej Európe 

častý druh na lesných čistinkách, okrajoch listnatých aj ihličnatých lesov, 

ako aj na trávnatých svahoch a lúčkach od nížin po subalpínsky stupeň. 

Kvitne v apríli až júni. Dôležitá lesná plodina, vhodná aj na priemyslové 

spracovanie. Používa sa aj na aromatizáciu džemov z pestovaných jahôd. 

Čaj z čajového lístia má všestranné uplatnenie v ľudovej medicíne. 



ŽERUŠNIČNÍK PIESOČNÝ 
 

   
 

Slovenský názov: Žerušničník piesočný 

Vedecký názov:  Cardaminopsis arenosa 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Jednoročná až trváca bylina vysoká obyčajne 5 – 30 cm s veľmi 

premenlivým odením a farbou kvetov. V strednej Európe častý druh  

na skalách, sutinách, ruderálnych stanovištiach od nížin po alpínsky 

stupeň. Kvitne v apríli až auguste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÚPAVA LEKÁRSKA 
 

    
 

Slovenský názov: Púpava lekárska  

Vedecký názov:  Taraxacum officinale 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Trváca mliečiaca bylina s prízemnou ružicou gracovitých listov a dutým 

jednoúborovým stvolom. Veľmi variabilný druh, v strednej Európe 

reprezentovaný viacerými poddruhmi. Rozšírený veľmi hojne 

v trávnatých porastoch od nížin do subalpínskych polôh. Kvitne v apríli 

až auguste. Z mladých listov sa v niektorých krajoch pripravuje šalát. Pre 

svoje liečivé vlastnosti sa už oddávna používa ako zložka žlčníkových 

čajov a liečiv. Korene sa zbierajú pre obsah inulínu a ostatné časti 

rastliny pre horčiny, z ktorých najvýznamnejší je taraxacín. Dobrá 

medonosná rastlina poskytujúca včelám bohatú pašu. 

 

 

 

 

 



ZUBAČKA CIBUĽKONOSNÁ 
 

    
 

Slovenský názov: Zubačka cibuľkonosná 

Vedecký názov:  Dentaria bulbifera 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Lesná trvalka dorastajúca až do výšky 60 cm s priamou listnatou byľou 

ukončenou jednoduchým strapcom. Listy sú 3- až 7-početné, hrubo 

zubaté. V pazuchách listov vyrastajú čierne rozmnožovacie cibuľky. 

Vyskytuje sa v humóznych lesoch od nížin až po horský stupeň. Kvitne 

v apríli až júni. Je ukazovateľom dobrých kyprých pôd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESNAČKA LEKÁRSKA 
 

    
 

Slovenský názov: Cesnačka lekárska 

Vedecký názov:  Alliaria petiolata 

Miesto fotenia: Lošonec – časť Majdán 

Charakteristika: Jednoročná až trváca bylina vysoká do 70 cm s premenlivým odením. 

Typické sú obličkovité, na okraji vrúbkované listy a nahor odstávajúce 

šešule na stopkách hrubých ako báza plodu. Semená sú na povrchu 

pozdĺžne brázdité, usporiadané v jednom rade. Európsko – 

západoázijský druh rozšírený od nížin po horské oblasti. Veľmi hojná  

na ruderálnych stanovištiach, v agátových lesíkoch a kriačinách. Kvitne 

v apríli až júni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ 
 

   
 

Slovenský názov: Lastovičník väčší  

Vedecký názov:  Chelidonium majus 

Miesto fotenia: Ilija 

Charakteristika: Trváca, 30 – 50 cm vysoká, pomarančovo mliečiaca bylina. Kvety sú v 

chudobnom okolíku. Eurázijský druh. Rastie hojne na tienistých vlhších 

miestach lesov, ale aj na lesných čistinkách, na rumoviskách a v rôznych 

spoločenstvách burín blízko ľudských obydlí. Kvitne v máji až auguste. 

Vňať a koreň lastovičníka boli od staroveku známe ako liečivé. 

Farmaceutické výskumy potvrdili prítomnosť 14 alkaloidov v droge. 

 

 

 

 

 

 



KOSTIHOJ HĽUZNATÝ 
 

    
 

Slovenský názov: Kostihoj hľuznatý 

Vedecký názov:  Symphytum tuberosum 

Miesto fotenia: Ilija 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká 20 – 40 cm s odením z tuhých štetinatých chlpov. 

Listy sú kopijovité, na báze zúžené do krídlatej stopky. Európsky druh 

rozšírený v nížinách až horských polohách. Rastie často pospolito 

v rozličných typoch listnatých lesov, na lúkach, v kroviskách  

a na brehoch potokov. Kvitne v apríli až júli. 4asto sa v nekvitnúcom 

stave zamieňa s mohutnejším kostihojom lekárskym. 

 

 

 

 

 

 



MARINKA VOŇAVÁ 
 

 

    
 

Slovenský názov: Marinka voňavá 

Vedecký názov:  Asperula odorata (Galium odoratum) 

Miesto fotenia: tajch Počúvadlo 

Charakteristika: Trváca holá bylina vysoká do 30 (50) cm, ktorá pri vädnutí a za sucha 

vonia kumarínom. Stonka je štvorhranná, listy sú usporiadané v 6- až 9-

početných praslenoch. Koruna má zreteľne vyvinutú rúrku, na plodoch 

sú háčikaté chlpy. Eurázijský druh, hojne rozšírený v lesoch od nížin po 

horské polohy. Charakteristická rastlina podrastu bučín, kde často 

pokrýva celé plochy, kvitne v máji a v júni. Pre vysoký obsah kumarínu 

sa používa na aromatizovanie liehových nápojov. 

 

 

 

 

 

 



PRVOSIENKA JARNÁ 
 

    
 

Slovenský názov: Prvosienka jarná 

Vedecký názov:  Primula veris 

Miesto fotenia: Banský Studenec 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká 10 – 30 cm. Kvety sú v jednoduchom okolíku 

a majú nafúknuté odstávajúce kalichy. Žĺtkovožltá koruna má v ústí 

pomarančovú škvrnu. Druh eurázijským rozšírením, častý v nížinách 

a predhoriach. Rastie v rozličných lesných spoločenstvách, na lesných 

lúkach, v kriačinách, obyčajne sa výživných pôdach. Kvitne v marci 

a v apríli. Pestuje sa tiež ako okrasná rastlina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HRACHOR JARNÝ 
 

    
 

Slovenský názov: Hrachor jarný 

Vedecký názov: Lathyrus vernus 

Miesto fotenia: tajch Počúvadlo 

Charakteristika: Skoro na jar kvitnúca sivozelená trvalka vysoká 20 – 40 cm. Byľ  

je priama, nerozkonárená, hranatá, dolu šupinatá. Listy sú perovito 

zložené z 2 – 4 jariem a zakončené hrotom. Lístky sú vajcovité až 

kopijovité, lysé alebo na okraji brvité, na rube lesklé. Prílistky majú 

pološípovitý tvar, sú na rube lesklé a dlhé 1 – 2 cm. Byľ a listové stopky 

sú nekrídlaté. Riedky strapec je zložený z 3 – 5 kvetov, ktorých koruny 

sú dlhé 13 – 18 mm, struky nemajú žliazky. Častý druh v listnatých 

lesoch nížin až horského stupňa, s obľubou rastie na vápencoch. Kvitne 

v apríli a v máji. 

 

 

 



KYSLIČKA OBYČAJNÁ 
 

 

    
 

Slovenský názov: Kyslička obyčajná 

Vedecký názov:  Oxalis acetosella 

Miesto fotenia: Banský Studenec 

Charakteristika: Trváca bylina s plazivým podzemkom vysoká do 30 cm. Nadzemná 

stonka sa vôbec nevyvíja. Z podzemku vyrastajú trojpočetné jemné listy 

na dlhých chlpatých stopkách. Hojný druh vlhkých tienistých lesov 

a krovín od nížin až po subalpínsky stupeň. Kvitne v apríli a v máji.  

Na geologický substrát nemá osobitné požiadavky, ale vyžaduje 

dostatočnú vrstvu kyprého humusu. Spolu s niektorými inými 

zástupcami rodu sa pestuje ako ozdobná rastlina. 

 

 

 

 

 



HLUCHAVKA ŽLTÁ 
 

    
 

Slovenský názov: Hluchavka žltá 

Vedecký názov:  Lamium galeobdolon (Galeobdolon luteum) 

Miesto fotenia: tajch Počúvadlo 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká do 50 cm, v strednej Európe jediný žlto kvitnúci 

zástupca hluchaviek. Eurázijský druh s vertikálnym rozšírením od nížin 

po horský stupeň. Vyskytuje sa často v dubovo-bukových, bukovo-

jedľových aj smrekových lesoch a v pobrežných krovinách. Kvitne 

v apríli až auguste.je ukazovateľom bohatých lesných pôd. Rozmnožuje 

sa vegetatívne zakoreňujúcimi poplazmi. 

 

 

 

 

 

 



ZBEHOVEC ŽENEVSKÝ 
 

    
 

Slovenský názov: Zbehovec ženevský 

Vedecký názov:  Ajuga genevensis 

Miesto fotenia: Počúvadlo, náučný chodník Lipovie 

Charakteristika: Odstávajúco chlpatá trvalka, vysoká 10 – 30 cm, s jednoduchou byľou 

bez poplazov. Listy sú protistojné, vrúbkované, listene trojlaločné. 

Vyskytuje sa na slnečných stráňach vo svetlých lesoch nížin až hôr. 

Kvitne v apríli až júni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISKERNÍK CHLPATÝ 
 

 

   
 

Slovenský názov: Iskerník chlpatý 

Vedecký názov:  Ranunculus lanuginosus 

Miesto fotenia: Počúvadlo, náučný chodník Lipovie 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká 20 – 70 cm s krátkym podzemkom. Typické  

je žltkasté mäkké odstávajúce ochlpenie byle aj listov. Pomerne častý 

druh vlhších tienistých lesov v nížinách a v horskom až subalpínskom 

stupni. Kvitne v máji až júli. 

 

 

 

 

 

 



PĽÚCNIK LEKÁRSKY 
 

 

    
 

Slovenský názov: Pľúcnik lekársky 

Vedecký názov:  Pulmonaria officinalis 

Miesto fotenia: Banský Studenec 

Charakteristika: Krátko srsnatá lesná trvalka dorastajúca do výšky až 30 cm. Prízemné 

listy sú stopkaté, na báze úťaté až srdcovité. Byľové listy sú kopijovité 

alebo vajcovité, sediace. Vyskytuje sa v dvoch poddruhoch: pľúcnik 

lekársky škvrnitý má listy bielo škvrnité, štetinato chlpaté a riedko 

žliazkaté, so stopkami dlhšími ako čepeľ, zatiaľ čo listy pľúcnika 

lekárskeho pravého sú bez bielych škvŕn, mäkko chlpaté, so stopkami 

kratšími alebo rovnako dlhými ako čepeľ. Druh obľubuje svetlé lesy, 

najmä bučiny. Rastie v nížinách až horskom stupni. Kvitne v marci až 

máji. 

 

 

 

 



ZIMOZELEŇ MENŠÍ 
 

 

    
 

Slovenský názov: Zimozeleň menší 

Vedecký názov:  Vinca minor 

Miesto fotenia: Počúvadlo, náučný chodník Lipovie 

Charakteristika: Ozdobný trváci poloker. Nekvitnúce byle sú poliehavé a zakoreňujú, 

kvitnúce sú vzpriamené. Listy sú kožovité, neopadavé, na okraji lysé. 

Plody sa vytvárajú len výnimočne. Rozmnožuje sa vegetatívne. Rastie 

často pospolito na humóznych pôdach v lesoch od nížin po horský 

stupeň. Kvitne v apríli až júni. Používa sa ako liečivá rastlina. 

 

 

 

 

 

 



KRÍŽAVKA JARNÁ 
 

 

   
 

Slovenský názov: Krížavka jarná 

Vedecký názov:  Cruciata glabra (Galium cruciata) 

Miesto fotenia: tajch Počúvadlo 

Charakteristika: Trváca bylina vysoká 15 – 50 cm. Listy sú v štvorpočetnom praslene. 

Byľ je odstávajúco chlpatá. Pod súkvetiami sú drobné podporné listene. 

Eurázijský druh pomerne častý na okrajoch lesov a suchých lúkach. 

Kvitne v apríli až júni. 

 

 

 

 



VERONIKA OBYČAJNÁ 
 

 

   
 

Slovenský názov: Veronika obyčajná 

Vedecký názov:  Veronica chamaedrys 

Miesto fotenia: Banská Štiavnica, lokalita Šobov 

Charakteristika: Trváca bylina, ktorej stonky sú najčastejšie vystúpavé a výrazne 

dvojradovo chlpaté. Listy sú protistojné, ostro zastrihované. Protistojné 

kvetné strapce sú riedke. Koruny sú bledoultramarínové. Veľmi hojný 

lúčny druh. Kvitne v apríli až júni. 

 


