
Ř í š e: rostliny 
 

Mechorosty: porostnice mnohotvará, rašeliník, ploník, měřík 
Plavuně: plavuň vidlačka 
Kapradiny: kapraď samec, papratka samičí, osladič obecný, hasivka orličí 
Přesličky: přeslička rolní, přeslička lesní 
Nahosemenné - jehličnany:  modřín  opadavý,  smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, b.  vejmutovka, b. černá, tis červený, 
jalovec  obecný 
Krytosemenné - dřeviny:  jírovec  maďal,  lípa srdčitá,  bříza bradavičnatá, jasan ztepilý, buk  lesní, dub zimní, dub letní,  habr 
obecný,  olše lepkavá,  topol osika,  vrba jíva, líska obecná,  javor klen,  bez černý,  pustoryl věncový, zlatice  převislá, ptačí zob 
obecný, pámelník poříční, lýkovec jedovatý 
Krytosemenné - byliny: 
Dvouděložné 
-pryskyřníkovité:  blatouch  bahenní,  sasanka  hajní,  pryskyřník prudký, orsej  jarní, jaterník podléška, orlíček obecný, ostrožka 
stračka, koniklec  
-růžovité: mochna husí, mochna plazivá, kuklík městský, řepík lékařský, kontryhel obecný, jahodník obecný 
-vikvovité  (bobovité):   tolice  vojtěška,  jetel   luční,  jetel plazivý, štírovník obecný, janovec obecný, hrachor luční, vlčí bob 
mnoholistý 
-kakostovité: kakost smrdutý 
-šťavelovité: šťavel kyselý 
-lnovité: len setý 
-pryšcovité: pryšec chvojka 
-prvosenkovité: prvosenka jarní 
-vřesovcovité: vřes obecný 
-slézovité: sléz lesní 
-hořcovité: hořec tolitovitý 
-brutnákovité: pomněnka lesní, plicník lékařský, kostival lékařský 
-hluchavkovité: zběhovec plazivý,  popenec břečťanovitý, hluchavka nachová, mateřídouška obecná 
-mrkvovité: bršlice kozí noha, mrkev obecná 
-hvězdnicovité:  celík kanadský,  chrpa luční,  pupava bezlodyžná, čekanka  obecná, smetánka lékařská, sedmikráska   chudobka, 
řebříček obecný, heřmánek pravý, heřmánek cizí, kopretina vratič, podběl obecný, slunečnice roční 
-makovité: vlaštovičník větší, mák setý, zemědým lékařský 
-podražcovité: kopytník evropský 
-brukvovité: brukev řepka  olejka, hořčice  rolní, ředkev  ohnice, kokoška pastuší tobolka, řeřišnice luční, česnáček lékařský, 
měsíčnice lesní, křen selský, penízek rolní 
-violkovité: violka vonná, violka trojbarevná 
-silenkovité: hvozdík kartouzek, mydlice lékařská, kohoutek luční 
-kopřivovité: kopřiva dvoudomá 
-tučnolisté: rozchodník bílý 
-lilkovité: rulík zlomocný 
-krtičníkovité: divizna velkokvětá, rozrazil rezekvítek, náprstník červený, černýš hajní, světlík luční 
-zárazovité: podbílek šupinatý 
-jitrocelovité: jitrocel kopinatý 
-štětkovité: chrastavec polní 
-zvonkovité: zvonek rozkladitý 
 
Jednoděložné 
-liliovité:  křivatec žlutý,  lilie zlatohlavá,  konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté, ocún jesenní 
-amarylkovité: sněženka podsněžník, bledule jarní 
-kosatcovité: šafrán Heuffelův, kosatec žlutý 
-vstavačovité: hlístník hnízdák, vstavač májový 
-lipnicovité: bojínek  luční, lipnice luční,  jílek anglický, srha říznačka, oves setý, pšenice setá 
-sítinovité: sítina klubkatá 
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