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Звезданът след дъжд е като захарно
петле
Lotus corniculatus
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Н

е успях да открия някакво пояснение, но може би тази снимка
показва, защо малкото, слънчево
на цвят растение, е познато у нас
под името звездан: полянките, където то
расте свободно, приличат на небе, покрито
с много звезди.
Обикновеният звездан (Lotus corniculatus) е
многогодишно тревисто растение от семейство
Бобови (Fabaceae). На руски език името на
растението е „рогат лядвенец”. „Лядвенец”
идва от старославянската дума „лядвия”, която
означава бъбрек. Наречен е „рогат”, вероятно
защото неразцъфналите единични цветчета на
съцветието имат формата на рога.
Латинското име „лотос” на растението може да
доведе до погрешното разбиране, че то е сродно
с известния египетски лотос. Последният, обаче,
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има латинско наименование Nelumbo и е от
друго семейство.
Немското име на звездана също набляга на
ранния роговиден вид на неразтворените
венчелистчета. Gewöhnlicher Hornklee може да
се преведе като „обикновена рогова детелина”.
Стъблото на звездана може да е полегнало или
изправено. Високо е до 30-40 см. Листата са
сложни, разположени по 5 на сравнително къса
дръжка. Най-долните две листчета се намират в
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основата й, излизаща от стъблото.
Цветовете на обикновения звездан са
неправилни. Устроени са по характерния за
бобовите растения тип: „ладийката” преминава
в „носче”, казват специалистите. (Дали пък
това „носче” не се възприема като „рогче”
и от там да идва прилагателното „рогов”?)
Венчето е обагрено жълто или оранжево,
по венчелистчетата се наблюдават червени
жилки, а самите венчелистчета са свободни,
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несраснали помежду си. Цветовете са събрани в
чадъровидни главички-съцветия, съставени от 3
до 7 цвята, закрепени към дълга 5-10 см дръжка.
Растението цъфти от ранна пролет до късна
есен.

Също като повече от цветята и звезданът
придобива допълнително очарование сутрин,
когато по него има полепнали капчици роса.
Тогава изглежда като захаросан.

110

http://nauka.bg

Невероятно впечатляващ, обаче, разцъфналият
звездан става след дъжд. Тогава той изглежда
направо като залят със захарен сироп (или гел,
ако не ви харесва първото сравнение). Понадолу ще видите още такива природни форми,
които на мен ми приличат на захарни петлета.
Изображенията не са съвсем на фокус, но в
макрофотографията трудно се достига еднаква
рязкост на изображението в дълбочина.

