
Latinský název Český název

Achillea millefolium agg. řebříček obecný

Acinos arvensis pamětník rolní 

Agrimonia eupatoria řepík lékařský 

Ajuga genevensis zběhovec lesní

Anagallis arvensis drchnička rolní 

Arenaria serpyllifolia písečnice douškolistá 

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý

Campanula patula zvonek rozkladitý

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka

Centaurea scabiosa chrpa čekánek

Cerastium holosteoides rožec obecný

Clinopodium vulgare klinopád obecný

Convolvulus arvensis svlačec rolní

Conyza canadensis turanka kanadská

Cynoglossum officinale užanka lékařská

Daucus carota mrkev obecná 

Descurainia sophia úhorník mnohodílný 

Dianthus deltoides hvozdík kropenatý

Echium vulgare hadinec obecný 

Erigeron annuus turan roční 

Erysimum durum trýzel tvrdý

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia pryšec kolovratec

Galium album svízel bílý

Galium verum svízel syřišťový

Geranium pusillum kakost maličký 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná

Knautia arvensis chrastavec rolní

Lathyrus pratensis hrachor luční

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý

Leontodon hispidus máchelka srstnatá

Lepidium campestre řeřicha chlumní 

Leucanthemum vulgare agg. kopretina bílá

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný

Linaria vulgaris lnice květel

Linum catharticum len počistivý

Lotus corniculatus štírovník růžkatý

Lotus maritimus štírovník přímořský

Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá

Malva moschata sléz pižmový

Medicago falcata tolice srpovitá

Medicago lupulina tolice dětelová 

Melilotus officinalis komonice lékařská

Myosotis arvensis pomněnka rolní

Ononis spinosa jehlice trnitá

Papever rhoeas mák vlčí

Potentilla argentea mochna stříbrná

Potentilla recta mochna přímá
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Potentilla reptans mochna plazivá

Reseda luteola rýt barvířský

Rosa canina růže šípková

Rubus spp. ostružiník sp.

Salvia pratensis šalvěj luční

Sanguisorba minor krvavec menší

Scabiosa ochroleuca hlaváč žlutavý

Securigera varia čičorka pestrá

Silene latifolia silenka širolistá

Silene vulgaris silenka nadmutá

Stellaria graminea ptačinec trávovitý

Taraxacum sect. taraxacum "pampelišky smetánky"

Trifolium campestre jetel ladní

Trifolium hybridum jetel zvrhlý 

Trifolium medium jetel prostřední

Trifolium pratense jetel luční 

Trifolium repens jetel plazivý

Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek

Veronica persica rozrazil perský

Vicia angustifolia vikev úzkolistá

Vicia cracca vikev ptačí 

Vicia hirsuta vikev chlupatá

Vicia tetrasperma vikev čtyřsemenná

Vicia vilosa vikev huňatá 

Viola arvensis violka rolní

Thymus sp. mateřídouška

Melampyrum arvense černýš rolní

Cirsium arvense pcháč rolní

Jacobaea vulgaris starček přímětník

Inula sp. oman

Armeria vulgaris trávnička obecná

Jasione montana pavinec horský

Carduus nutans bodlák nící

Verbascum cf. lychnitis divizna knotovitá?

Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný

Centaurium erythraea zeměžluč okolíkatá

Carduus acanthoides bodlák obecný

Prunella vulgaris černohlávek obecný

Melilotus albus komonice bílá

Anagallis foemina drchnička modrá

Anthyllis vulneraria úročník bolhoj

Polygala vulgaris vítod obecný

Cichorium intybus čekanka obecná

Dianthus armeria hvodík svazčitý

Nonea pulla pipla osmahlá

Lathyrus latifolius hrachor širolistý

Filipendula vulgaris tužebník obecný

Salvia verticillata šalvěj přeslenitá

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý



Tragopogon orientalis kozí brada východní

Reseda lutea rýt žlutý

Asperula cynanchica mařinka psí

Bunias orientalis rukevník východní

Picris hieracioides hořčík jestřábníkovitý

Galium aparine svízel přítula

Senecio vulgaris starček obecný

Microrrhinum minus hledíček menší

Ranunculus trichophyllus lakušník niťolistý

Erucastrum gallicum ředkevník galský

Astragalus danicus kozinec dánský

Euphorbia esula pryšec obecný

Veronica prostrata rozrazil rozprostřený


