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Nymphaea alba – leknín bílý  



Nuphar lutea – stulík žlutý   



Ranunculus acris – pryskyřník prudký  



Anemone ranunculoides – sasanka 
pryskyřníkovitá  



Caltha palustris – blatouch bahenní  

nažky 



Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – 
koniklec luční český  



Anemone nemorosa – sasanka hajní  



Betula pendula – bříza bělokorá  

jehnědy 



Alnus glutinosa – olše lepkavá  

nažky 



Dianthus carthusianorum – hvozdík 
kartouzek  



Stellaria holostea – ptačinec 
velkokvětý  



Silene nutans – silenka nící  



Atriplex sagittata – lebeda lesklá  

nažky 



Salix alba – vrba bílá   



Salix caprea – vrba jíva  



Populus tremula – topol osika  

jehnědy 



Thlaspi arvense – penízek rolní  



Capsella bursa-pastoris – kokoška 
pastuší tobolka  



Raphanus raphanistrum – ředkev 
ohnice  

struk 



Sorbus aucuparia – jeřáb ptačí   



Rosa canina – růže šípková   



Pisum sativum – hrách setý   

lusk 



Trifolium pratense – jetel luční  



Medicago sativa – tolice setá  



Vicia cracca – vikev ptačí  

lusk 



Aegopodium podagraria – bršlice kozí 
noha  



Heracleum sphondylium – bolševník 
obecný  



Atropa bella-donna – rulík zlomocný  



Solanum nigrum – lilek černý  



Physalis alkekengi – mochyně židovská 
třešeň  



Verbascum densiflorum – divizna 
velkokvětá   



Digitalis purpurea – náprstník červený  



Veronica chamaedrys – rozrazil 
rezekvítek  



Galeobdolon luteum – pitulník žlutý 
(hluchavka žlutá)   



Lamium album – hluchavka bílá  



Salvia officinalis – šalvěj lékařská   



Ajuga reptans – zběhovec plazivý   



Leucanthemum vulgare – kopretina 
bílá   



Matricaria recutita – heřmánek pravý  

dutý úbor !!! 



Anthemis arvensis – rmen rolní  



Centaurea cyanus – chrpa modrá 
(chrpa polní)  



Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl  



Hieracium aurantiacum – jestřábník 
oranžový  



Humulus lupulus – chmel otáčivý 
(chmel obecný)  



Convallaria majalis – konvalinka vonná  



Pars quadrifolia – vraní oko čtyřlisté  



Dactylorhiza majalis – prstnatec 
májový (vstavač májový)  



Elytrigia repens – pýr plazivý  



Lolium – jílek vytrvalý  



Phleum pretense – bojínek luční  
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