
Nebojácne 
rastliny

trávnička, ľanolistník, jastrabník či roz-
chodník – tieto čudné názvy patria divorastú-
cim kvetom, na ktoré môžeme natrafiť aj tam, 

kde by sme žiadne kvety nečakali. 

Rastú často na ťažko prístupných miestach, 
ako sú skaly, skalné steny a štrbiny, či suti-
nové polia pod vrcholkami hôr. Tieto miesta 
sú označované ako skalné stepi a sú charak-
teristické svojou teplomilnou a veľmi odolnou 

flórou. 

Dokázali sa prispôsobiť drsným klimatickým 
podmienkam a častým vrtochom počasia, 
napríklad silnému vetru, vysokým teplotám či 
naopak veľkým mrazom. Napríklad trávnička, 
ktorú vidíte na obrázku, má listy veľmi drobné 
a tenké, aby sa z nich čo najmenej odparovala 
voda. Skalnica či rozchodník vodu udržujú vo 
voskových dužinatých listoch a chlpaté listy 

ponikleca sú prispôsobené chladu.
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MOTÝLE
Ľadenec je favoritom 
modráčika obyčajné-
ho. Samičky poletujú 
okolo a hľadajú naj-
krehkejšie mladé lístky, 
na ktoré kladú vajíč-
ka. Rovnako dôležitý 
je aj pre súmračníka 
kotúčového a modrá-
čika čiernoobrúbeného.

Ľadenec rožkatý
Lotus corniculatus

V letných mesiacoch rozjasňujú naše lúky a krovinaté stráne veselé 
žlté kvety ľadenca. Medzi nimi často poletujú čmeliaky a motýle, hoci 
táto rastlina im svoj lahodný nektár len tak nevydá. Hmyz musí naj-
prv roztiahnuť krídla kvetu, inak sa ku sladkému nektáru nedostane. 

Ľudia síce konzumujú semená väčšiny zástupcov čeľade bôbovitých, 
ale semená ľadenca medzi ne nepatria. Ľadenec sa ale pestuje ako 

krmovina pre dobytok a ovce a tiež s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy.

PREČO TAKÉ ZVLÁŠTNE MENO?
Druhový názov „rožkatý“ sa odvoláva na tvar zrelých 
strukov, ktoré akoby boli zakončené malými rožkami. 
V Anglicku sa ľadencu rožkatému hovorí „vajíčka so 
slaninou“, pretože jeho okvetné lístky sú žlté ako žĺtok, 

ale púčiky zlatisté ako slanina.



ZÁKLADNÉ ÚDAJE
výskyt: lúky, kamenité 

stráne, čistinky
výška: až 40 cm

kvitnutie: máj až 
september

okvetné lístky: 5
tvar: rozložitá poliehavá 

bylina
čeľaď: bôbovité
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Ďalšie bôbovité
opelené kvety zástupcov tejto čeľade vytvárajú dlhé struky so seme-
nami. Mnohými z nich, napríklad hrachom či fazuľou sa ľudia živia 
už po tisícročia. Tu sú niektoré z najrozšírenejších zástupcov bôbovi-
tých. S ostatnými zástupcami tejto čeľade majú spoločné charakteris-

tické usporiadanie okvetných lístkov.

HracHor  
širokolistý

Jastrabina lékarska

Vičenec

Vika Vtáčia

bôľHoJ lekársky

HracHor  
lúčny

ZanoVäť

Vika  
siata

iHlica  
plaZiVá
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kvet

stonka

struk

okvetný lístok

lístok

kalich

semená

HracHor Horský poD lUpoU

kvetná
stonka

puk

zložený list

struk

Kvety bôbovitých majú rovnaký základný 
tvar: jeden vzpriamený okvetný list, 
ktorému sa hovorí pavéza, dve krídla 
a člnok tvorený dvoma zrastenými 

okvetnými lístkami.

zrelý struk


