
Rostliny - 2. stupeň ZŠ

Dřeviny Byliny
1. bez černý 1. blatouch bahenní 51. pomněnka lesní

2. borovice černá 2. bojínek luční 52. popenec břečťanovitý

3. borovice lesní 3. bršlice kozí noha 53. pryskyřník plazivý

4. borovice vejmůtovka 4. brukev řepka olejka 54. pryskyřník prudký

5. břečťan popínavý 5. čekanka obecná 55. pryšec chvojka

6. bříza bělokorá 6. devětsil lékařský 56. přeslička rolní

7. buk lesní 7. divizna velkokvětá 57. psárka luční

8. cesmína obecná 8. drchnička rolní 58. ptačinec žabinec

9. cypřišek Lawsonův 9. heřmánek pravý 59. pýr plazivý

10. dub červený 10. heřmánek terčovitý 60. rdesno blešník

11. dub letní 11. hluchavka bílá 61. rdesno hadí kořen

12. dub zimní 12. hluchavka nachová 62. rmen rolní

13. habr obecný 13. hluchavka pitulník 63. rozrazil rezekvítek

14. hloh obecný 14. hořčice rolní 64. řebříček obecný

15. jalovec obecný 15. hrách setý 65. řeřišnice luční

16. jasan ztepilý 16. chmel otáčivý 66. sasanka hajní

17. javor klen 17. chrastavec polní 67. sedmikráska chudobka

18. javor mléč 18. chrpa luční 68. silenka nadmutá(obecná)

19. jedle bělokorá 19. jetel luční 69. smetanka lékařská

20. jeřáb ptačí 20. jetel plazivý 70. srha laločnatá

21. jinan dvoulaločný 21. jílek vytrvalý 71. stulík žlutý

22. jírovec maďal 22. jitrocel kopinatý 72. sveřep střešní

23. lípa srdčitá 23. jitrocel větší 73. svízel povázka

24. líska obecná 24. kakost luční 74. svízel přítula

25. modřín opadavý 25. kakost smrdutý 75. svlačec rolní

26. olše lepkavá 26. kapraď samec 76. šťavel kyselý

27. ořešák královský 27. knotovka bílá 77. štírovník růžkatý

28. pámelník bílý 28. kokoška pastuší tobolka 78. šťovík kadeřavý

29. růže šípková 29. kontryhel obecný 79. šťovík menší

30. smrk pichlavý 30. kopretina bílá 80. šťovík obecný

31. smrk ztepilý 31. kopretina vratič 81. tolice dětělová

32. šeřík obecný 32. kopřiva dvoudomá 82. tolice vojtěška

33. tis červený 33. kostival lékařský 83. třezalka tečkovaná

34. topol osika 34. krvavec toten 84. violka psí

35. trnovník akát 35. křen polní 85. violka rolní

36. vrba bílá 36. kuklík obecný (městský) 86. violka vonná

37. vrba obecná (jíva) 37. mák vlčí 87. vlaštovičník větší

38. zerav západní 38. merlík bílý 88. vlčí bob mnoholistý

39. mochna husí 89. vrbka úzkolistá

40. mochna nátržník 90. zběhovec plazivý

41. netykavka malokvětá 91. zemědým lékařský

42. orlíček obecný 92. zvonek rozkladitý

43. orsej jarní

44. ovsík vyvýšený

45. papratka samičí

46. pelyněk černobýl

47. penízek rolní

48. pětour malokvětý

49. pcháč oset

50. plicník lékařský


