
JEDOVATÉ ROSTLINY 

DURMAN OBECNÝ (Dutura stramonium)

Je průměrně 90cm vysoký, má rozeklaně zubaté ovální listy, velké jednotlivé bílé květy ve tvaru 
trubky a ostnaté plody. Je hojně rozšířený ve vetšině oblastí mírného pásu a také v tropech. 
Nepříjemně páchne. VŠECHNY ČÁSTI JSOU SMRTELNĚ JEDOVATÉ.

NÁPRSTNÍK (Digitalis)

Je až 1,5m vysoký, má růžici přízemních listů a je završený vysokým listnatým fialovým, růžovým 
nebo žlutým klasem trubicovitých květů. Hojně rozšířený v pustých a narušených oblastech. 
VŠECHNY ČÁSTI JSOU VYSOCE JEDOVATÉ, PŮSOBÍ NA SRDCE.

OMĚJ (Aconitum)

Je až 1,5m vysoká listnatá rostlina. Má dlaňovité rozdělené listy a chlupaté fialovomodré nebo žluté
květydo tvaru přilby. Roste ve vlhkých a stinných oblastech. Nejběžnější druhy mají fialovomodré 
květy. JE VELMI JEDOVATÝ.



BOLEHLAV PLAMATÝ (Conium maculatum)

Může být až 2m vysoký. Je hodně rozvětvený, má dutý fialové skvrnitý stonek, zespoda světlejší 
hrubě zubaté listy, husté trsy malých bílých květů a bílé kořeny. Roste v travnatých neobdělávaných
oblastech. Nepříjemně páchne. JE VELMI JEDOVATÝ.

ROZPUK JÍZLIVÝ (Cicuta)

Je průměrně 0,6-1,3m vysoký, rozvětvený, má fialově proužkovaný stonek, dutý kořen, malé zubaté
lístky se 2-3 laloky a trsy malých bílých květů. Vždy roste u vody. Nepříjemně páchne. JIŽ 
JEDNO SOUSTO MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT.



SAMOROSTLÍK (Actaea)

Je 30-60cm vysoký, má listy složené ze spousty zubatých lístků, malé, obvykle bílé květy 
seskupené u konce stonku a bílé nebo černé bobule (i červené). Roste většinou v lesích. Všechny 
části způsobují malátnost, zvracení a těžké vnitřní podráždění.

RULÍK ZLOMOCNÝ (Atropa belladonna)

Může být až 1m vysoký, je rozvětvený, má oválné listy, jednotlivé fialové nebo zelené květy ve 
tvaru zvonku a lesklé černé bobule. Roste v lesnatých a zarostlých oblastech EURASIE.
VŠECHNY ČÁSTI, ZVLÁŠTĚ BOBULE, JSOU VELMI JEDOVATÉ.



BOLEHLAV PLAMATÝ a ROZPUK JÍZLIVÝ jsou dvě nejdůležitější jedovaté rostliny k 
zapamatování, neboť se s mini setkáte v řadě oblastí EURASIE i Ameriky. Obě rostliny jsou 
okoličnaté a mají spoustu příbuzných druhů. Mají malé květy v hustých trsech, které se podobají na 
ruby obráceném deštníku a není snadné jeden květ od druhého rozlišit.
K okoličnatým rostlinám patří také některé jedlé rostliny, ale NIKDY je nesbírejte, pokud si nejste 
zcela jistí, že se nejedná o jednu z těch dvou, které mohou být smrtelné již ve velmi malém 
množství.

Vedle již zobrazených rostlin se naučte rozpoznávat nasledující bežně se vyskytující jedovaté 
rostliny.

VLČÍ BOB (Lupinus)

Je 30-90cm vysoká rostlina, podobná té pěstované na zahradách. Roste na mýtináchh a travnatých 
místech. Obvykle má malé lístky ve tvaru dlaně nebo podobné paprskům kola a klasy modrých, 
fialových nebo žlutých květů, tvarem připomínající květy hrachoru. JAKÁKOLI ČÁST MŮŽE 
ZPŮSOBIT SMRTELNÝ ZÁNĚT ŽALUDKU A STŘEV.

KOZINEC nebo VLNICE CHLUPATÁ (Astalagus a Oxytropis)

Je asi 15-45cm vysoký. Roste na travnatých a horských loukách. Obvykle má mnoho malých 
podlouhlých lístků, rostoucích v protilehlých dvojicích a nápadné klasy pětiplátečních žlutobílých, 
růžových až levandulových a fialových květů. Některé jsou velmi jedovaté. NESBÍTEJTE JE.



KÝCHAVICE (Veratrum)

Je 60cm-2,6m vysoká. Roste v mokrých a vlhkých oblastech, některé druhy v travnatých oblastech. 
Oválně žebrované listy se podobají konvalince. Má skloněné trsy bílých nebo zelenožlutých květů. 
MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT.

BLÍN ČERNÝ (Hyoscyamus niger)

Je středně vysoký až vysoký, roste na holé zemi, často poblíž moře (Evropa). Má lepkavé  
chloupky, zubatéoválné listy (horní jsou bez stonků) a krémové květy s fialovými proužky. 
Nepříjemně zapáchá. JE SMRTELNĚ JEDOVATÝ.



JEDOVATÉ BOBULE

POTMĚCHUŤ (Solanum) (lilek potměchuť)

Je středně vysoká až vysoká neuspořádaná hustá rostlina, která má ráda zarostlá místa. Listy jsou 
obvykle podlouhlé a na dlouhém stonku. Bolule při dozrávání mění barvu od zelené po černou, 
červenou, žlutou nebo bílou. Rostliny plodící podobné, ale jedlé bobule, jsou obvykle více 
kompaktní a dřevnaté a jejich bobule jsou menší a je jich více. Pokud máte o rostlině jakékoli 
pochybnosti, zachovejte se tak, jakoby to byl POTMĚCHUŤ a NESBÍREJTE HO. 

LOUBINEC PĚTILISTÝ (Parthenocissus guinquefolia)

Je severoamerická šplhavá rostlina podobná vínu (byla přenesena i do Evropy). Na dlouhých 
stoncích má zubaté listy ve tvaru dlaně, úponky a trsy malých modrých bobulí, menších než divoké 



hrozny. ŽÁDNÁ ROSTLINA S JEDLÝMI MODRÝMI BOBULEMI NENÍ PODOBNÁ VÍNU 
A NEMÁ ÚPONKY.

ŘEŠETLÁK (Rhamnus)

Je keř, někdy i malý stromek, který roste v zarostlých a lesnatých oblastech, někdy vlhkých. Listy 
jsou oválné, jemně ozubené. Bobule jsou černé, seskupené kolem stonku a mají hořkou chuť. Může
mít silně projímavé účinky.

TROPICKÉ ROSTLINY

Nejlepší místa, kde hledat jedlé rost.v trop.oblastech, jsou břehy potoků a struh. Bujná
vegetace vyroste všude tam, kde slunce pronikne hustou džunglí, ale nejprostornější a 
nejvhodnější místo pro růst plodin nabízí obvykle břehy řek. 

Ságo je škrobovitý prášek, který se vyrábí především ze středu kmene ságových 
palem Metroxylon sagu. Slovo ságo pochází z domorodého názvu sagu pro jídlo. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Metroxylon_sagu&action=edit&redlink=1


Ságo je základem jídla v nížinách Nové Guinei a na Molukách, kde se často jí v 
podobě placky s rybou. 

SÁGOVNÍK PRAVÝ (Metroxylon)

Jihovýchodní ASIE, ale pěstuje se i jinde. Je středně vysoký, až 10m. Má trnitý kmen, 
dlouhé jemné a obloukovité listy. Houbovitá škrobová vnitřní dřeň kmene poskytuje sago.

PALMA NIPA (Nifpa fruticans)

Roste do výšky 6m, má dlouhé vějířovité listy, které u spodu palmy baňatí a tvoří trsy, které jsou 
vlastně kmenem. Najdete ji v jihovýchodní ASII poblíž poloslané vody u ústí řeky do moře. 
Poskytuje cukernatou šťávu, výtečné ovoce a jedlé ,,zelí,, nebo rostoucí vršek.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moluky


BANÁNOVNÍKY A PISANGY (Musa)

Jsou po celých tropech. Jsou 3 až 10m vysoké, mají velké prlhovité světle zelené listy, obvykle 
rozdělené. Tvrdé plody pisangu jsou jedlé pouze po uvaření. Mají více škrobu, ale méně cukru 
než měkčí druhy. Kromě plodů jezte pupeny, rostoucí vršky, mladé stonky a vnitřní části kořenů.

ARENGA CUKROVÁ (Arenga pinnata)

Je 12-20cm vysoká, má drsný šupinatý kmen završený poměrně vzpřímenými listy podobnými 
ságové palmě a žluté větvovité ovocné časti. Roste divoce v Malajsii a Indonésii. Chcete-li získat 
cukr, nasbírejte šťávu a svařte ji na hustý sirup. 

ROTANG (Calamus)



Je silná ěplhavá rostlina, která má na středním žebru listů háčkovité přivěsky, jimiž se přichytává na
stromy. Bežně roste v trop.oblastech Sterého světa. Baňaté stonky, semena a rostoucí vršek jsou 
jedlé. Kořeny se hodí na provazy. Můžete ho uříznout a stáhnout dolů, abyste získali jeho rostoucí 
vršek. Vnější povrch oloupejte po délce asi 2m, nakrájejte ji na kousky a upražte na žhavích 
uhlících. Střed některých druhů je velmi chutný, i když trochu hořký.

CARYOTA (v AJ se jí říká palma s rybím ocasem)

Vprůměru 10m vysoká, má hladký kmen s kroužky a dlouhé obloukovité listy se spoustou oválných
nebo klínovitých lístků. Vtrop.oblastech Starého světa najdete hodně podobných druhů. Využijte ji 
jako ságovou palmu. NEJEZTE PLODY!!

PALMA KOKOSOVÁ (Cocos nucifera)

Roste ve všech oblastech vlhkých tropů. Je více než 30m vysoká, má velké trsy ořechů, které visí u 
spodku listů. Vláknitý kokos je uvnitř velkým hladkým luskem. Rostoucí vršek, mléko a dužina 
ořech jsou jedlé. Bohatou šťávu můžete uvařit na cukr.



PAPÁJA (Carica papaya)

Malý strom 2-6m vysoký. Má měkký dutý kmen a velké, tmavě zelené melounovité plody, které 
jsou po uzrání oranžové nebo žluté. Roste ve vlhnu v celých tropech. Ovoce je jedlé syrové a 
uklidňuje zkažený žaludek. Mladé listy, květy a stonky jsou po uvaření jedlé. Vodu alespoň jednou
vyměňte. Dejte pozor, aby se vám mléčná šťáva nezralého ovoce nedostala do očí !!

TROPICKÉ ROSTLINY

MORINGA OLEIFERA

Až 10m vysoká. Má malé oválné lístky, žluto-bílé květy a 25-38cm dlouhé úzké trojhranně hnědé 
semenné lusky. Roste divoce ve východní Africe a jižní ASII, ale pěstované druhy najdeme i jinde. 
Listy a mladé ovoce jsou jedlé syrové nevo bařené. Starší lusky nakrájejte a uvařte jako fazole. 



Kořen použijte jako koření, podobně jako křen. (v angličtině se rost.říká křenový strom).Čerstvá 
šťáva z listů a kořenů je dobrá při léčení zánětů.

MANGOVNÍK INDICKÝ (Mangifera indica)

Ve vlhkých oblastech téměř všude. Je to středně velký až velký STÁLE zelený strom a trsy úzkých 
tmavých listů. Oválné, 7,5-13cm dlouhé ovoce mění během dozrávání svou barvu, od zelené po 
oranžovou a je jedlé syrové. Uvnitř mají podlouhlou placatou pecku. Mangovníkové listy mohou u
některých lidí vyvolat alergické reakce.

LÁHEVNÍK – sladký (Annona squamosa)

Je 5-6m vysoký strom s oválnými až podlouhlými listy a květy podobnými magnoliím. Aromatické 
dužnaté kulaté zelenošedé ovoce je složené z více částí. Původně pochází z trop.oblastí Nového 
světa, ale nyní ho najdeme i v jiných oblastech. Dva jedlí příbuzní rostoucí ve střední a jižní 
Americe jsou  A.cherimola a  A.reticulata.



LÁHEVNÍK- kyselý (Annona muricata)

Je také hojně rozšířený, 12m vysoký strom. Má velké zelené kožnaté a trnité plody podobné 
avokádu, které mohou vážit až 2kg. Má velmi občerstvující kyselou chuť.

FÍKOVNÍKY (Ficus)

Mají v trop.a subtrop. Oblastech řadu druhů, některé druhy najdete i na poušti. Fíkovník je 
neuspořádaný strom, který má nadzemní kořeny a kožnaté stále zelené listy na spodní části 
zaoblené. Ovoce tvaru hrušky je jedlé syrové a roste přímo z větví. Vyhněte se těm, které jsou 
tvrdé a dřevnaté nebo mají dráždivé chlupy. 

CHLEBOVNÍK (Artocarpus)
Je 15-20m vysoký strom. Má velké hluboké laločnaté listy, navrchu lesklé, mléčnou sťávu a veliké 
ovoce s bradavičnatou slupkou. Nyní roste ve většině tropických oblastí. Ovoce bohaté na škrob je 
jedlé zasyrova, pokud seškrábete slupky a vyhodíte tužší vnitřní kousky. Více druhů.



STERCULIA

Roste ve střední a jižní Americe a i jinde v trop.oblastech. Je velký až 30m. Má opěrné kořeny a 
dlaňovité listy. Plod se zkládá z tobolekobsahujících černá semena podobná burským oříškům, která
po odstranění dráždivých chloupků můžete jíst syrová.

AEGLE MARMELOS

Je 2,5-4,5m vysoký s ostnatými výrůstky a kulatým žlutým nebo šedivým ovocem až 10cm 
širokým. Roste v některých oblastech Himaláje, Indie a Barmy. Je to příbuzný citrusovníku. Plody 
jsou jedlé syrové a jsou velmi bohaté na vit C.

ANTIDESMA

Je stále zelený 10-13m vysoký keř. Má lesklé 15cm dlouhé listy. Najdete ho v pralesech 
jihováchodné ASIE. Dužnaté ovoce má průměr asi 1cm, spoustu semínek a podobá se rybízu. Při 
dozrání mění plody barvu od zelené přes bílou, červenou až po černou. Jsou jedlé syrové, ale lepší 
jsou jako džem.



BASELLA  ALBA (v angličtině se jí říka ceylonský špenát)

Je plazivá rostlina podobná vínu. Má tlusté okrouhlé až oválné nebo srdčité listy. Jejich barva je 
zelená až fialová. Má dužnaté nafialovělé květy. Nyní rostlinu najdete ve většině oblastí. Mladé 
listy a stonky jsou po uvaření jedlé a bohaté na vitaminy.

TAMARIND INDICKÝ (Tamarindus indica)



Je 25m vysoký hustě rozvětvený strom. Má stéle zelené listy složené z více lístků, světle žluté květy
s červenými proužky a hnědé tobolky na semena. Dužnina tobolek je jedlá syrová a bohatá na vit C.
Semínka a mladé listy můžeme použít jako koření a kůru můžeme oloupat a žvýkat. Nyní tento  
strom nejdeme v mnoha oblastech.

GOA FAZOLE (Psophocarpus)

Je šplhavá rostlina trop.oblastí Starého světa, Má špičaté listy, modré květy a 20cm dlouhé 
čtyřhrané šupinaté semenné tobolky. Mladé tobolky mírně uvařte, budou chutnat jako fazole a 
mladá semínka jako hrášek. Starší semínka opražte. Mladé listy, které chutnají jako špenát, jsou 
jedlé zasyrova. Tlustší kořeny, bohatší na bílkoviny než brambory nebo maniok jedlý, jsou jedlé 
syrové nebo je můžeme uvařit, usmažit, upéct nebo opražit jako brambory.



FAZOLE YAM (Pachyrrhizus /1+2/ a Sphenostylis /3/)

Je šplhavá rostlinas nepravidelnými třídílnými listy a zauzlenými kořeny podobnými vodnici. Roste
ve velkých políčkách většiny tropických oblastí. Jedlé hlízy jsou křehké, sladké, šťavnaté a chutnají
jako ořechy. Semínka jsou zasyrova škodlivá, proto se musí uvařit. 

PODZEMNICE OLEJNÁ (Arachis hypogaea)

Není pravým ořechem. Její plody dozrávají pod zemí. Je to malá hustá rostlina s dvojicemi tupých 
oválných listů, žlutými květy a stonky, které vedou k vrásčitým luskům. Velmi výživná, její 
,,ořechy,, se nekazí. Nyní jí najdeme ve většině trop.a subtrop. oblastí.



MANIOK JEDLÝ (Manihot esculenta)

Je hlavní plodinou celého tropického pásu. Je až 5m vysoká, nejdete ji na hodně vysušené půdě. Má
kloubovité kmínky a listy na dlouhých stoncích, které jsou rozdělené do 5-9 lístků. Tlusté hlízy 
jsou zasyrova smrtelně jedovaté, proto je můsíte uvařit. Dlouho vydrží, obzvlášť 
pokud moniok umelete na mouku.

TI PLANT 

Je 2-5m vysoký keř, který má rád stín.Má přesleny lesklých kožnatých někdy nečervenalých listů a 
při zrání plodí červené bobule. Nyní je hojně rozšířený v trop.oblastech, obzvláště na 
tichomořských ostrovech. Dužnatý kořen, bohatý na škrob uvařte.



KOLOKÁZIE JEDLÁ nebo TARO (Colocasie)

Roste na vlhké půdě po celé tropické oblasti. Je až 1,5m vysoká, na velmi dlouhých stoncích má 
velké srdčité nebo střelovité, které vyrůstají z kořenů a oranžovo-žlutý květ. Hlízy chutnají jako 
brambory, ale zasyrova jsou škodlivé, proto je musíme uvařit.

TROPICKÉ ROSTLINY

POVIJNICE VODNÍ (Ipomea aquatica)

Je plazivá rost., které se v ang.říká vodní špenát. Má světle zelené listy a bílé květy. Roste vždy 
poblíž sladké vody, obvykle přímo plove na vodě. Najdete ji hlavně na jihovýchodě ASIE. Starší 
stonky jsou vláknité, ale mladé listy a výhonky můžete uvařit. 

LOTOS (Nelumbium nuciferum)

Je vodní rostlina s dlouhými stonky, zvonkovitými modrozelenými listy, které stojí vysoko nad 
hladinou, a zůžovými, bílími nebo žlutými květy. Mladé listy a oloupané stonky jsou po uvaření 
jedlé. Zralá semena uvařte nebo opražte, ale nejdříve odstraňte hořký zárodek a kořeny. Nejvíce 
roste v ASII, v částech Afriky a v Severní Americe.



VODNÍ LILIE (Nymphaea)

Roste na jezerách, řekách a potocích v tropické Africe, Indii a Americe a také v některých oblastech
mírného pásu. Má srdčité listy, které plavou po vodní hladině, velké jedlé hlízy bohaté na škrob, 
stonky, které můžete uvařit, a hořká výživná semínka. Různé barvy.

JAM (Dioscorea)

Má řadu příbuyných druhů, které rostou ve světlých lesích a na mítinách tropických i 
subtrop.oblastí.Má točité stonky, podobné vínu a některé druhy rodí jedlé nadzemní hlízy, které 
vedou k jedné nebo více velkým podzenmím hlízám. Pokud jsou jamy v suchu, můžete je uchovat 
poměrně dlouhou dobu. Některé divoké jamy jsou za syrova jedovaté, proto je VŽDY pro 
jistotu uvařte- hlízy oloupejte, uvařte a rozdrťte.



DIVOKÁ RÝŽE (Oryza, v sev.Americe Zizania)

Je hrubá tráva rostoucí do výšky 90-120cm. Je hojně rozšířená v trop.oblastech a i v některých 
oblastech mírného pásu. Vymlaťte a očistěte zrnka, abyste z nich dostali tuhé chlupaté slupky a pak 
je uvařte nebo opražte a roztlučte na mouku. Tu můžete uschovat.

TŘTINA CUKROVÁ (Saccharum)
Je pěstovaná po celé trop.oblasti a někdy roste i divoká. Je to hrubá vysoká aromatická tráva s 
tlustým stonkem, kterou můžete žvýkat a tak z ní získat sladkou šťávu.

PROSO (Panicum, Pennisetum a další)

Je tropická obilnina, kterou můžete někdy najít v sušších oblastech jako divokou plodinu. Je to 
několik stop vysoká tráva s podlouhlou hlavicí zrnek. Každé zrnko je velké asi jako semínko 
hořčice. Rozdrťte na mouku a přidejte k dušenému masu nebo připravte jako ovesnou kaši.



BAMBUS

Je obrovská tráva vlhkých oblastí. U spodu rostliny vyrůstají jedlé mladé výhonky. Roztrhněte 
tuhou vnější vrstvu a uvařte jako chřest. Semena kvetoucího babmusu jsou také jedlá. Bambusy 
můžete kromě jídla použít jako stavební materiál, k výrobě vorů nebo jako nádobí na vaření. Při 
sbírání bambusů dejte POZOR: některé rostliny jsou zatížené a mohou se buď rozbít nebo 
vymrštit.

PALMY

PALMA VĚJÍŘOVÁ (Borassus flabellifer)

Roste v sušších oblastech trop.Afriky, jižní Indie a Barmy. Podobá se datlovníku, neboť má 
podobné vějířovité listy. Ořechy, které jsou složené ze tří části, mají jedlý mekký vnitřek. Míza je 
lahodným nápojem a z květních částí můžeme získat cukrovou šťávu.



OŘECHY

LEDVINOVNÍK ZÁPADNÍ (kešu ořech- Anacardium occidantale)

Pochíjí z Jižní Ameriky, ale nyní ho najdeme po celých tropech. Jsou to keře nebo středně vysoké 
stromy se stále zelenámi širokými oválnými kožnatými listy, rostoucí v protilehlých dvojicích a 

růžovožlutými květy. Jezte pouze ořechy, které rostou na konci hruškovitých načervenalých a 
dužnatých ovocných stonků. Neoloupané a neuvařené jsou škodlivé. DEJTE SI POZOR: 
KOUŘ NEBO PÁRA Z VAŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT SLEPOTU.

INDICKÁ MANDLE (Terminalia catappa)

Roste v zarostlých, obzvláště přímořských oblastech, téměř po celých tropech. Má velmi velké 
kožnaté kyjovité listy (někdy jsou i červené). Dospělé stromy se zozprostírají až10 m. Mladé stromy
mají charakteristické kruhy vodorovných větví, na koncích větví rostou trsy jedlých vláknitých 
tmavě zelených ořechúv dužnatých slupkách. 



MAKADÁMSKÝ OŘECH (Maccademia ternifolia)

Roste v severovýchodní Austrálii na stromě vysokém asi 12m, který má spoustu úzkých špičatých 
listů. Okrouhlé ořechy v zelených luscích rostou v trsech. 

OVOCE

KVAJAVA HRUŠKOVITÁ (Psidium guajava) 

Divoce roste ve střední a jižní Americe, ale pěstovaná ke i jinde. Je to malý pokroucený strom, až 
do 10m vysoký. Má odlupující se světle hnědou kůru, oválné listy rostoucí v pátech (zespodu lehce 
ochlupené), bíle květy a velké žluté ovoce, které je podobné planému jablku a má narůžovělou 
krémovou dužinu plnou semínek. Plody jsou jedlé syrové i vařené a jsou bohaté na vit C. Vnitřek 
může být žlutý, červený, lehce růžový.



TOMEL (Diospyros) KAKI

Pochází z pustých oblastí a suchých lesů teplých mírných oblastí východní ASIE a jižních 
spojených států, ale pěstovaná i jinde. Může být až 20m vysoká, má malé někdy zvlněné podlouhlé 
listy, které jsou bohaté na vit C a ze kterých připravíte dobrý čaj. Okrouhlé žluté až červené nebo 
fialové ovoce, podobné rajčatům a dlouhé 5-7,5cm, je jedlé syrové nevo uvařené.

RAMBUTAN (Nephelium lappaceum) LIČI

Roste v pralesích jihovýchodní ASIE a je až 20m vysoký. Je to hustý strom s tmavě hnědou kůrou, 
se spoustou malých malých tmavě zelených lístků, malých nazelenalých květů a trsů malých 



chlupatých plodů s měkkými trny, které dozrávají do červena. Šťavnatá bílá vnitřní dužina nemá 
semínka, je jedlá syrová a bohatá na vit C. Ve stejných oblastech roste menší strom Pulasan 
(N.mutabile), která má stejně dobré ovoce se žlutou dužinou a tuhými trny.

DUROIAN CIBETKOVÝ (Durio zibethinus) Durian

Je vysoký 40m, pochází z malajsie a z Bornea, ale pšstovaný je i v jihovýchodmí ASII. Má dlouhé 
špičaté bronzové až olivově zelené listy a velké trnité charakteristické žluté plody. Krémově 
zbarvená dužina bez semínek odporně páchne, ale je výtečná.

HŘEBÍČKOVEC (Syzigium malaccensis)

Je až 15. mysoký, má lesklé zelené široké a špičaté listy, trsy jasně růžových květů a malé červené 
pěticentimetrové ovoce, podobné jablku, které voní po růžích a je jedlé syrové. S aqueum je 
podobný, ale má nažloutlé nebo bílé plody hruškovitého tvaru, které chutnají jako meruňky. Pochází
z deštných pralesů a zarostlých oblastí Malajsie, ale pěstovaný je i jeden.



CARAMBOLA (Averrhoa carambola)

Roste v lesích Indonésie. Je malá, pouze 8m vysoká, má spoustu malých světle zelených špičatých 
listů, trsy malých bílo-růžových květů a žluté žebrované 7,5-12,5cm dlouhé ovoce, které je sice 
jedlé za syrova, ale někdy hodně kyselé.

MANGOSTANA LAHODNÁ (Garcinia mangostana)

Je až 12m vysoká a najdete ji v lesích jihovýchodní ASIE. Má dlouhé kožnaté, tmavě zelené listy 
rostoucí v párech, velké žluté a fialové květy, jejichž pět částí vnitřní bílé dužiny jsou jedlé syrové. 
Existuje více druhů.



MUČENKA (Passiflora edulis)

Je šplhavá rostlina, která pochází z Brazílie, ale pěstovaná je i jinde. Má dlouhé točité stonky, 
trojlaločnaté listy, charakteristické úponkovité bílé nebo fialové květy a vejčité fialové plody s lehce
nakyslou dužinou a spoustou semínek. Vtrop.Americe roste řada jedlých mučenek.

MORUŠOVITÝ STROM (jackfruit, Atrocarpus heterophyllus)

Pochájí z jižní INDIE, ale nýní je hojně pěstován v jihovýchodní ASII. Je to až 25m vysoký strom s
tmavě zelenými kožnatými tupými ovélnými listy a velkými bradavičnatými plody, až 32kg 
těžkými. Jsou jedlé zasyrova, ale lepší jsou po uvaření. Semínka můžete upražit.



ZELENINA

OKRA (Abelmoschus)

Je hustá plodina, která má spoustu druhů. Trs až 40 žlutých pětiplátečních květů plodí ,,piškoty,, 
které jsou dobrým jídlem pro ty, kteří mají žaludeční potíže. Můře se jíst zasyrova. Vnitřní semínka 
opražte.

BRAMBOR (Solanum tuberoisum)

Roste divoce v Andách, ale dejte si pozor na jeho plody podobné rajčatům, které jsou jedovaté. 
Divoké rajče vypadá tak podobně, že je lepší se brambotu vyhnout. Bramborové hlízy vždy uvařte.



BATÁTY (Ipomoea)

Roste v řadě částí světa, ale hojně je pěstována obzvlášť v tropech. Je to nepravidelně rostoucí 
plazivá rostliny podobná vínu. Často má srdčité listy a někdy velké vytáhlé hlízy. Ty můžete uvařit 
nebo upražit. Mohou vylučovat mléčnou šťávu, ale ta není jedovatá.

FAZOLE (Phaseolus)

Je hojně rozšířená plodina se spoustou druhů. Často se rozroste na polích, na kterých je lidmi 
pěstovaná. Vždy jde o točité rostliny s různobarevnými květy podobnými hrachu a fayolemi v 
dlouhých luscích. Podobají se pěstovanému druhu. Semínka jsou velmi výživná- uvařte je.



TYKEV (Tricosanthes) asi špatné obrázky

Roste v Indonésii, Malajsii a Austrálii. Je to nepravidelně rostoucí rostlina podobná vínu, která má 
laločnaté listy a až 2m dlouhé úzké hadovité plody. Známí druh má jasně červené ovoce. Nakrájejte 
je a pak uvařte.

JEDOVATÉ TROPICKÉ ROSTLINY

Procento jedovatých rostlin v tropech není větší, než v jakékoli jiné části světa. Dejte si pozor na ty 
následující – jsou buď jedovaté k jídlu nebo dráždí po doteku.

BÍLÍ KOŘENOVNÍK (Avicennia marina) 

Je štíhlý, až 6m vysoký strom. Roste v manglových bažinách a u ústí řek od oblastí tropické Arfiky 
po východní Indonésie a Austrálie. Má bledou kůru, řadu tužkovitých kořenů, špičaté až podlouhlé 
listy, žluté květy a malé kulaté bobule. Šťáva působí puchýře na kůži a pokud se vám dostane do
očí, můžete oslepnout.



LAPORTEA (v ang.se nazývá kopřivovým stromem)

Je hojně rozšířená v tropech, často poblíž vody. Je to malý strom s vlnitými špičatými ostře 
zubatými listy a se svěšenými klasy květů – jako normální kopřiva. Existuje řasa druhů, včetně těch,
které rostou v mírných oblastech. Pálivá žahadla jsou podobná těm, které má kopřiva, ale jsou 
mnohem horší. Semínka jsou velmi jedovatá.

MUCANA PRURIENS 

Roste v křovinatých a mírně zalesněných oblastech. Je to plazivá rostlina podobná vínu, má oválné 
lístky ve skupinkách po třech, klasy chlupatých nevýrazně fialových květů a hnědé chlupaté 
semenné tobolky. Dotek tobolek a květů způsobuje podráždění a pokud se dostanou do očí, tak 
i oslepnutí. 



PANGI (Pangium edule)

Je strom vysoký až 20m, který roste v džunglích jihovýchodní ASIE, zvláště pak v Malajsii. Má 
srdčité listy rostoucí ve sporálách, klasy zelených květů a trsy velkých nahnědlých hruškovitých 
plodů. Všechny části jsou jedovaté, obzvláště ovoce – semínka obsahují kyanovodík.

JATROPHA CURAS 

Ja keř nebo malý strom lesnatých oblastí tropů. Má velké laločnaté břečťanovité listy, malé 
zelenožluté květy a žluté ovoce velikosti jablka, které mají tři velká semena. Semena chutnají 
sladce, ale jejich olej má silné projímací účinky. Zbytky semen jsou také velmi jedovaté.



KLUČIBA JEDOVATÁ (Strychnos nuxvomica)

Je malý strom s oválnými listy rostoucí v protilehlých párech a s bílými až žlutočervenými plody, 
podobnými pomerančům. Jejich semena obsahují strychnin a jsou smrtelně jedovatá. 
S.Nuxvomica roste hlavně v INDII, ale příbuzné druhy najdete po ccelých tropech.

SKOČEC OBECNÝ (Ricinus communis)

Najdete ho v zarostlích a pustých oblastech po celých tropech. Je to keř s listy podobnými dlani s 
prsty, má klasy žlutých květů a trnité třísemenné lusky. Semena jsou prudce jedovatá a někdy i 
smrtelně. 

DUCHESNIE (Duchesnia indica)



Se podobá jedlé jahodě. Je plazivá, má trojdílné listy, červené plody podobné jahodě, ale má 
ŽLUTÉ A NE BÍLÉ KVĚTY. Roste na pustých místech v teplejších oblastech ASIE, přivezená 
byla do jižní Ameriky. Ovoce je prudce jedovaté, někdy i smrtelně.

GLUTA

Roste v částech Indie a na východ od jihovýchodní ASIE. Má silně dráždivou mízu.

Nenašla jsem nic.

HIPPOMANE MANICINELLA

Roste v trop.oblastech Nového světa. Je to malý strom s hladkou světlou kůrou a malými 
jedovatými plody podobnými jablku. Jeho míza je také dráždivá. 



HUA CREPITANS

Roste v oblastech nového světa. Je to velký trnitý strom, jehož míza může podráždit nebo způsobit 
dočasnou slepotu – jeho členité plody, které vypadaj jako malé dýně, jsou jedovaté.

ROSTLINY MOŘSKÉHO POBŘEŽÍ

Těmto rostlinám se daří ve slaných podmínkách. Ale v určitém ročním období najdete na pobřeží 
řadu dalších jedlých rostlin.

LEBEDA (Artiplex)

Je asi 90cm vysoká rostliny se světlým stonkem, světle zelenými špičatými nebo trojúhelníkovými 
listy a s klasy malých zeleno-bílých květů. Roste na slané půdě, některé druhy i dost ve vnitrozemí. 
Mladé listy uvařte.

ŘEPA OBECNÁ (Beta vulgaris) EVROPA



Je rozpínavá rostlina s nádechem červené barvy. Má tmavě zelené listy na dlouhém stonku a trsy 
malých zelených květů. Roste na pobřeží Evropy. Listy jsou jedlé syrové nebo uvařené.

POMOŘANKA PŘÍMOŘSKÁ (Cakile) 

Je asi 30cm vysoká rostlina s dužnatými modrozelenými laločnatými listy, fialovými květy a 
vějčitými semennými tobolkami. Peprné listy a mladé tobolky můžete jíst syrové nebo je použít 
jako koření.

SLANOROŽEC (Salicornia)

Je hojně rozšířený ve slaných oblastech a má baculaté zelenožluté kloubovité stonky. Je až 30cm 
vysoký. Někdy rostlinu najdete na bahnitých plochách, kde vyrůstá v podobě jednotlivých 15cm 
vysokých výhonků hustě vedle sebe. Nepatrné květy na kloubech stonku jsou jen ztěží viditelné.
Crithmum maritimum je malá hustá rostlina s okolíky žlutých květů. Není příbuzná slanorožce a 
roste na oblázcích na pobřeží nebo na útesech. Silné lysé stonky a dužnaté šedozelené listy, 
rozdělené na úzké lístky jsou obojí jedlé. Uvařte a vysajte dužnaté části.



LŽIČNÍK (Cochlearia)

Je asi 25cm vysoký, má tmavě zelené, dužnaté, srdčité nebo ledvinové listy a malé bílé nebo růžové
květy. Roste hojně na pobřeží. Je velmi hořký a nejlepší bude ho namočit. Pokud na něj narazíte, 
snězte ho, neboť je velmi bohatý na vitamin C.
KATRÁN PŘÍMOŘSKÝ (Crambe maritima) EVROPA



Podobá se zelí, má silné šedo-zelené listy, čtyřpláteční bílé květy a okrouhlé semenné lusky. Roste 
na evropském pobřeží. Velmi tuhé listy jsou lepší po uvaření, podzemní stonky můžete nakrájet a 
dobře uvařit. 

MÁČKA PŘÍMOŘSKÁ (Eryngium maritimum) EVROPA

Se podobá bodláku, je asi 60cm vysoká, má ostnaté ledově modré listy s bílou žilnatinou a modrou 
bodlákovou hlavicí. Najdete ji na severních evropských pobřežích. Dlouhé kořeny vykopejte, 
nakrájejte a uvařte. 

PLÍCNĚNKA (Mertensia maritima) EVROPA

Je plazivá rostlina, která tvoří hustý koberec. Je modrozelená a dužnatá, má oválné listy a trsy 
růžových až modrofialových květů. Roste na severních evropských pobřeží. Listy jsou jedlé syrové 
nebo uvařené.



LIGUSTICUM SCOTICUM ( v angličtině je nazývaná skotským libečkem) EVROPA

Je silná až 90cm vysoká rostlina s vůní celeru. Často má fialový stonek, světle zelené listy a hlavici 
malých bílých květů. Roste na severních evropských pobřeží.Syrové listy jsou boháté na vit.C. 
Listy nebo nasekané stonky můžete přitat k dalšímu jídlu. Řada podobných druhů roste i v jiných 
oblastech.  

TROPICKÉ MOŘSKÉ OBLASTI

Vegetace tropických pobřeží se pravděpodobně bude sestávat hlavně z palmových stromů, ačkoli v 
tropech Starého světa je možné narazit i na pandány (Pandanus). V angličtině se jim říká 
šroubovité borovice, neboť mají tenké listy seskupené do spirály. Snadno je rozpoznáze podle 
velkého množství nedzemních kořenů u spodu kmene. Boulovité kulaté a na dílky rozdělené plody 
jsou dostupné po celý rok a někdy velmi chutné.
Poblíž pobřeží roste také divoká švestka (Spondias). Známá je také kyselá švestka (Ximenia 
caffra), což je  malý obvykle trnitý stonek, jehož švestkovité žluté plody mají jedlou dužninu. V 
tropech najdete řadu příbuzných druhů. V tropech najdete řadu příbuzných druhů. V trop.Americe 



se poblíž pobřeží vyskytuje mučenka a druh rozrazilu (Sesuvium), který má dužinatý stonek. 
Všechny části těchto rostlin jsou jedlé.

MOŘSKÉ ŘASY

V mělké vodě najdete červené druhy, v trochu hlubší vodě hnědé druhy.

MOŘSKÝ SALÁT neboli POROST LOCIKOVÝ (Ulva lactuca)

Je světle zelený a podobá se zahradnímu salátu. Roste na útesech a kamenech Atlantského a 
Tichého oceánu, obzvláště tam, kde se vlévá voda do moře. Umyjte ho a uvařte.

ENTEROMORPHA INTESTINALIS

Je světle zelený, má nerozvětvené stonky podobné luskům, které jsou až 50cm dlouhé, ale obvykle 
kratší. Hojně roste na útesech mezi rybníčky vody a také na slaných bažinách a v chladnějších 
vodách po celém světě. Celá rostlina je jedlá buď čerstvá, nebo usušená a rozdrcená na prašek. 
Sbírejte ji na jaře. 

LAMINÁRIE (Alaria a Laminária)



Má krátký válcovitý stonek a tenké zvlněné olivově zelené až hnědé vějířovité listy, často velmi 
dlouhé. Najdete ji na skalnatých pobřežích Atlantského a Tichého oceánu. Jsou jedlé syrové, ale 
lepší až po uvaření.

CHONDRUS CRISPUS (v angličtině se mu říká irský mech)

Se skládá z rozvětvených laločnatých fialových až olivově zelených vějířovitých listů. Často roste 
na pobřeží Atlantského, kde tvoří husté koberce. Umyjte ho a uvařte. Po vychlazení vytvoří 
želatinu. Listy můžete usušit a uchovat. Nechte je na slunci, dokud nezbělají.

ČEPELATKA CUKROVÁ (Laminária saccarina)

Má dlouhé placaté žlutohnědé vějířovité listy se zvlněnými okraji, přichycené ke kamenům a 
útesům. Běžně se vyskytuje v Atlantském oceánu a v Číně a Japonsku. Mladé listy jsou jedlé 
zasyrova, ale lepší jsou uvařené. Má sladkou chuť. Bývají velikostí i jako člověk.



RUDUCHA (Rhodymenia palmata)

Má na krátkém stonku fialovočervené laločnaté a vějířovité listy. Roste v Atlantském oceánu a ve 
Středozemí. Je hožnatá, ale sladká, uvařte ji. Můžete ji tež usušit, srolovat a použít jako žvýkací 
tabák.

PORPHYRIA

Má úzké nepravidelně tvarované atlasové, červené, fialové nebo hnědé vějířovité listy a najdete ji v 
Atlantském a Tichém oceánu. Uvařte do měkka a rozdrťte. Použijte na dochucení nebo jí smíchejte 
s obilím a upečte koláč. Velmi chutná.

Lepší obrázek nebyl.

Mořské řasy jsou v nouzové situaci ideální potravou, neboť jsou bohaté na vitamíny a 
minerály. Ty, které jsou zde vidíte, se vyskytují běžně a k jídlu nejsou nebezpečné.

Neexistují žádné jedovaté řasy, ale některé obsahují kyselinu, která dráždí zažívací ustrojí a některé 
mají silně projímací účinky. I ty více jedlé druhy jezte nejprve po menších množstvích, dokud si na 
ně lépe nepřivyknete. Jestliže NEMÁTE dostatek vody, mořské řasy NEJEZTE. Pokud je to 
možné, omyjte je před jídlem ve sladké vodě. Sbírat rostoucí řasy, které jsou pevné a hlakdé na 
dotek a ne ty, kreté moře vyplavilo na pobřeží. Vyhoďte je, jestliže nezdravě zapáchají. Ty, které 
obsahují dráždivou kyselinu, začnou po rozemnutí mezo prsty a po ponechání asi pět minut 
nezdravě zapáchat. Všechny řasy po vyndání z vody rychle hnijí. Použijte je brzy po nasbírání nebo 
je usušte a uschovejte.

SLADKOVODNÍ ŘASY



NOSTOC (Nostoc)

Je sladkovodní řasa, která roste v severní Americe a EURASII. V tůňkách tvoří zelené okrouhlé 
rosolovité globule velikosti hliněné kuličky, které se objevují na jaře a dále. Usušte a použijte na 
zahuštění. Jezte POUZE světle zelené, čerstvě vypadající řasy.

Vyhněte se všem modrozeleným řasám, ty jsou jedovaté. Ty najdete pouze ve sladké vodě, ne v 
mořích a oceánech. Plavou na hladině nehybných tůní. Poznáte je podle modrozelené barvy a 
plynatého zápachu.

POUŠTNÍ ROSTLINY

Pokud nemáte vodu, nejezte je. Trávení spotřebovává zasoby tělních tekutin, a urychlí tak 
dehydrataci.

AGÁVE (Agave)

Má růžici silných kožnatých pichlavých listů s ostrým koncem, ze kterého vyrůsta velmi dlouhý 
sloupovitý květinový stonek. Pokud nejsou stonky v květu, jsou jedlé po uvaření. Najdete ho v 
Africe, ASII, jižní Evropě, Mexiku a na jihu Spojených států a částech karibské oblasti. Roste i v 
pouštích, i ve vlhkých tropi na Kalahari, na Sahaře a na východ od Indie, ale i v tropických 
oblastech.



TYKVE (Cucurbitaceae)

Rostou na Kalahari, na Sahaře a na východ od Indie, ale peštované druhy najdete i jinde. Rostlina je
přízemní, podobná vínu a má ovoce velikosti pomeranče.Nezralé ovoce uvařte, aby bylo 
stravitelnější, semena upražte a mladé listy uvařte. Květy můžete jíst syrové. Stonky a výhonky 
žvýkejte, abyste z nich získali vodu.

DATLOVNÍK (Phoenix)

Roste divoce v oblastech od INDIE po severní Afriku, vždy poblíž vody, ale pěstované druhy 
najdete i jinde. Jsou to vysoké úzké palmy završené trsem až 4m dlouhých listů. Plody a rostoucí 
konec palmy je jedlý zasyrova, mladé listy jsou jedlé po uvaření. Šťáva z kmene je bohatá na cukr a
můžete ji svařit.

ROHOVNÍK OBECNÝ (Ceratonia siliqua)

Roste v suchých oblastech kolem Středozemního moře a od Sahary přes Arábii po INDII. Na Maltě
je témeř jediným stromem. Může být až 15m vysoký. Lesklé stále zelené listy rostou ve dvojicích, a
to po dvou až třech na stonku. Malé červené květy mají placaté kožnaté lusky, které obsahují 
sladkou a výživnou dužninu jedlou zasyrova a tvrdá hnědá semena, která můžete rozrdtit a uvařit 
jako ovesnou kaši. Je také známí pod jménem svatojánský chléb, neboť jeho lusky jsou považovány
ze ty, které Jan Křtitel jedl při pobývání na poušti.




