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P elom jara a léta ř
Obvykle bezchlupá vytrvalá bylina s kávově 
zbarveným "kořenem", který se obtížně vytahuje, 
aniž by praskl, a odhaluje tak svůj křehký bílý vnitřek. 
Všechny části rostliny po rozlomení uvolňují bílou 
mléčnou latexovou tekutinu, která později zasychá 
do černa.  

Chytré květy - hloupý hmyz!  Když je květ připraven vykvést, nový květní 
stonek (stvol) se prodlouží a ohne se až k zemi, aby umožnil dozrání semen a
zároveň unikl sekačkám nebo pastevcům, jako jsou ovce.  Po dozrání semen 
se listeny, které obklopují hlavu květu, otevřou a odhalí semena, přičemž se 
květní stvol (stvol) opět prodlouží, aby se maximalizovala jeho výška pro 
účinné rozptýlení semen roznášených větrem.
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Na co se zam itěř

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

 Duben pro koberec jasně žlutých květů.  Na 
jaře sbírejte mladé čerstvé listy ze středu 
rostliny do salátů nebo je vařte jako špenát.  

 Květy sklízejte za slunečného dne pro výrobu 
vína a sirupů. 

 Od září do března sbírejte kořeny na výrobu 
pampeliškového piva nebo náhražky kávy.

Stonek

 Květní stvol je dutý, nevětvený a bezlistý, 
vyrůstá z bazální růžice listů.

 Má kávově zbarvený kořen, který lze jen 
obtížně vytáhnout, aniž by praskl a odhalil tak 
jeho křupavý bílý vnitřek.  

 Všechny části rostliny uvolňují po rozlomení 
bílou mléčnou latexovou tekutinu, která 
později zasychá do černa.  

Fakta: DALŠÍ NÁZVY

Známá také jako 
smetánka léka ská, ř
mlí í, č
ka inec,pupava,lví č
zub, lucerny, 
smetaník, pampelík.

SOU ASNÝ STAV: Nejmenší obavy z vyhynutíČ
LOKACE: Roste všude ve Velké Británii a Evropě

 NAPODOBITELÉ:

V této čeledi existuje mnoho podobných druhů, které mají žluté květy a 
stonky s mléčnou šťávou, což vás může zmást.   Základní růžice listů 
pampelišky bez chloupků a bezlistý nevětvený stonek s osamělým květem ji 
pomáhají oddělit od ostatních zástupců čeledi Asteraceae, kteří mají buď 
rozvětvené, chlupaté nebo mnohem robustnější, pýřité či trávě podobné listy.
Příkladem je např: jestřábník (Crepis spp.) a jestřábník (Leontodon spp.).

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do rodu Taraxacum, který je součástí čeledi kopretinovitých 
- Asteraceae.  Taraxacum jsou známé tím, že jsou velmi 
proměnlivé, a proto se pro zjednodušení označují souhrnně.  V 
Evropě se vyskytuje asi 2000 druhů. 

Květy březen - říjen, vrchol v dubnu až květnu

Struktura květů:  Květenství: asi 250 sytě žlutých 
květních kvítků těsně spojených do jednoho 
osamělého květního stvolu (20-60 mm v průměru), 
který se nazývá hlavička.  Vnější kvítky mají často na 
rubu červené lemování.  Celá květní hlávka je pak 
obklopena "palisádovitými" listnatými zvonkovitými 
řapíky, které mohou být vyklenuté dozadu.  

Plody od března do října. 
Každá nažka je žebernatá, zobánkovitá a zakončená 
bílými chloupky zvanými padáčky.  Nažky jsou na bázi
připevněny (v řadách) ke kulovitému "polštářku", 
který se nazývá zásobník.

List:  Obvykle bez chloupků, často leskle zelené 
nahoře s načervenalým středním žebrem, vždy 
rostoucí pouze jako bazální růžice.  Listy jsou velmi 
variabilní co do velikosti a tvaru, často s 
trojúhelníkovitými postranními laloky.

Stanoviště: Má rozmanité klimatické podmínky a 
půdní typy, roste spíše na narušené holé půdě na 
pastvinách, v zahradách, na loukách, na okrajích cest 
a na pustých půdách a v pobřežních oblastech. 

Jedlá: Viz Podněty pro hru 
 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný v elami.č
Drobní savci se iví listyž

a semeny.
Pasoucí se zví atař
se erou všechno.ž
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Nejstarší - Její plody (nažky) byly nalezeny ve starých 
sedimentárních horninách z období pleiocénu (před 5 až 2,5 
miliony let).

Co se skrývá v názvu! Její latinský název pochází z 
řečtiny a znamená "lék na nemoci".  Její obecný 
název "dent de leon", což znamená "lví zub", se 
pravděpodobně vyvinul podle tvaru nezralých 
semen, zubatého tvaru listů nebo možná proto, že 
vytrhávání kořene z trávníku by se podobalo snaze 
vytrhnout lví zub.

 

Botanický glosář (část 1)

Zobáček - Jak každý plod dozrává, začíná se zobáček 
prodlužovat, zatímco chloupky na papuli se začínají rozšiřovat 
směrem ven a vytvářejí známé pampeliškové "hodiny".
Hlavička - název specifický pro hvězdnicovité (Asteraceae), 
který označuje jejich květenství.
Nažka - označuje jeden plod, který je malý a suchý.
Listen- Listům podobný prvek (obvykle zelený) bezprostředně 
pod květem v místě, kde se spojuje se stonkem rostliny.
Zvonkovité listeny - límec ze zelených listů kolem báze těsné 
hlavičky jednotlivých květů.

Přibližte si pampelišku pomocí virtuální prohlídky ve 
filmotéce Pappus. 

Peduncle

Celosvětové rozšíření - Původní ve Velké Británii a Evropě.  
Zavedená a pěstovaná v některých částech světa.
Kew Science - https://tinyurl.com/y3j6ubnc
GBIF - https://www.gbif.org/species/5394163

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  

Celá rostlina

Botanický glosář (část 2) 

Kvítek - drobný květ, který existuje jako 
součást skupiny mnoha dalších květů 
shromážděných dohromady.
Latex - mléčná šťáva, kterou produkují 
stonky nebo listy některých rostlin při řezu.
Jazýček (ligula) - Prvek květů čeledi 
kopretinovitých, které jsou často popisovány
jako řemenovité a rozprostřené.
Chmýří- Prstenec bílých chloupků, někdy 
připomínajících peříčka, který je připevněn k 
drobnému tvrdému plodu a pomáhá při 
šíření semen.
Zásobník - rozšířený konec stonku rostliny, 
do kterého jsou zapojeny květní části.
Stvol - dutý květní stvol pampelišky.

https://tinyurl.com/y3j6ubnc
https://www.gbif.org/species/5394163

