




Fakta:



Co se skrývá v názvu! - Její latinské jméno glomerata odkazuje na to, že její květy jsou v těsném seskupení na vrcholu
květního stonku (stéblo).

Zvláštní identifikační údaje
Stébla všech trav jsou dutá.  V určitých intervalech se

podél stébla nachází zduření, kterým se říká uzly.  Z
těchto uzlů začíná listová pochva, která se pak jako obal

kolem stonku rozšiřuje směrem vzhůru, než na jednu
stranu vysune listovou čepel.  V místě spojení listů si

všimněte blanité ligule, která funguje jako límec
neoprénu, který zabraňuje přístupu vody a pomáhá

napnout bod větvení listové pochvy.





ID ROSTLIN: jasan
Fraxinus excelsior L.  



ID ROSTLIN: ostružina
Rubus fruticosus L. (agg.) 

Brambles, like dandelions, are not a single 
species, but a grouping (aggregation) of 
many similar micro-species that differ in a 
variety of ways such as leaf shape, fruit 
shape, colour and taste.
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ID ROSTLIN: ostružina Rubus fruticosus L. (agg.)  

Rozmno ovací strategiež : 
 Opylované hmyzem. 
 Špičky stonků mají tendenci při dotyku se zemí zakořeňovat a vytvářet nové rostliny.

Vyhn te seě
sb ruě

bobulí u
silnic kv liů
p ítomnostiř

t žkýchě
kov  zů
výfuků

automobil .ů

Mnoho blizen

Pět kališních
lístků

Prvky květu

Mnoho
tyčinek (s
prašníky)

Potrhaná
vlákna jsou
pozůstatky

blizny

Prvky plodu 
(pozdní léto)

Kališní
lístky

Prvky květu

Květiny ve
skupinách

Prvky květu (léto)

Prvky plodu 
(podzim)

Květy
seskupené
dohromady

Prvky plodu

Prvky plodu 
(pozdní léto)

Zralé a 
připravené k
jídlu

Růžové a bílé
okvětní lístky

Pět
pomačkaných

okvětních
lístků

Kališní lístky - někdy s
červenými ostny

Každá
peckovice má
uvnitř semeno

Kulovitý tvar

Zpočátku
červené, pak
dozrávající do
lesklé černé

barvy

Jednotlivá peckovice

Sluky mnoha
jednotlivých
plodů, tzv.
peckovice

Ostnatá
spodní strana

listů

Zbytky
rozkládajícího

se plodu



ID ROSTLIN: ostružina
Rubus fruticosus L. (agg.) 

DALŠÍ NÁZVY

Známý také jako:
erná malena, ernéč č
maliny, ernice,č
je iník, je inyž ž

Na co se zam itěř

Nejlepší doba na pozorování a 
pou itíž

 Koncem srpna až do konce září je 
nejvhodnější doba pro sběr lahodných 
plodů.  Staré přísloví, které odrazuje od 
sběru pozdních horších plodů po 
michaelské noci (29. září), říká, že "ďábel 
na ostružiny močí nebo plive"!   

 Koncem října se na některých z nich objeví 
plísně, bakterie nebo jsou příliš kyselé na 
to, aby se daly jíst.  

Stonek a kmen 

 Dřevnaté stonky, které jsou 5hranné 
(obvykle) s hákovitými trny, ostny a 
chloupky (někdy se žláznatou špičkou - 
lepkavé), spletené a rozrostlé dohromady 
nebo mezi jiné keře živého plotu.

Fakta:

SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí
LOKALITA: Všude ve Velké Británii a Evropě

 NAPODOBITELÉ:  Klí ové podobné druhy jsouč :

Prvek ostružina
R. fruticosus

malina
R. idaeus

ostružiník skalní
R. saxatilis

ostružiník sivý  R. 
caesius

Zralý plod Zářivě černá Červený & 
huňatý

Červený Šedá

List Oddělené 
lístky - dlanité

Zpeřené, dole 
bíle vlnité

Stříbrný 
trojlístek

Trojčetné, 
překrývající seg

A morušovník (R. chamaemorus) s oranžovými plody a dlanitými listy.

Popis rosltiny (Taxonomie)
Člen rodu Rubus z čeledi růžovitých (Rosaceae).  Velmi trnitý keř nízkého vzrůstu, který
je schopen vytvářet neproniknutelné houštiny spletitých obloukovitých stonků, které 
mohou dosahovat až 4 metrů.  Je velmi  invazivní.  Pokud není pravidelně 
obhospodařován, rozmanitost dalších druhů v jeho okolí se sníží - jedná se o 
skutečného konkurenta.
   

Květy: Konec května až září

Struktura květů:  Květy jsou buď jednotlivé, nebo v 
latách na porostu z předchozího roku.  Četné tyčinky 
sedí na vyvýšené kuželovité číšce; kališní lístky jsou 
spojeny v kalich pod okvětními lístky, které jsou za 
plodu zprohýbané.  

Plody:  Srpen až listopad. Četné oddělené kulovité 
peckovice (segmenty), každá s tvrdým semeníkem 
uvnitř. Zpočátku červené, pak dozrávají do leskle 
černé barvy.  Tvrdé semenné obaly způsobují zrnitou 
chuť ostružinového nákypu.

List: Listy: proměnlivé, s trojčetnými, zpeřenými 
nebo dlanitě uspořádanými zubatými lístky po 3, 5 
nebo 7.  Mohou být opadavé nebo poloopadavé.  
Řapíky srostlé s listovou stopkou.

Stanoviště: Vyskytuje se v lesích, křovinatých 
pustinách, na živých plotech, na pobřeží a v 
nížinných/horských vřesovištích.  

Magický status: Vědci zjistili, že listy jsou plné 
flavonoidů, z nichž některé mohou léčit bolesti v 
krku, vředy v ústech a snižovat stárnutí.
 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.  
Bobule konzumují ptáci,
savci a my.  Housenky a

srny po írají listy.  ž



ID ROSTLIN: ostružina Rubus fruticosus L. (agg.)  

Bota  nický glosář (část   2)     

Řapík - stonek listu.
Pyl - Drobná práškovitá zrnka produkovaná 
prašníky tyčinek, která obsahují samčí 
gamety.
Pilovité zuby - Pilovité ostří listu s různou 
ostrostí a tupostí.
Blizna - Samičí část květu, která přenáší pyl 
nasbíraný od opylovačů (např. včel) do 
vaječníku.
Tyčinka - Samčí část květu, která se skládá z 
vlákna a prašníku.
Dlanitý - V přírodě složený list, který má tři 
nebo více samostatných lístků vycházejících 
ze středového bodu, spíše jako prsty ruky, 
např. kaštan koňský.

Nejstarší známé - semena ostružiníku byla nalezena v latrínách, 
starých rašelinných profilech a žaludcích nalezených těl v 
bažinách z prehistorických dob, např. u člověka z Tollundu v 
Dánsku. 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí ostružiny. 

Ostružiny, podobně jako pampelišky, nejsou jedním
druhem, ale skupinou mnoha podobných mikrodruhů,
které se liší různými způsoby, například tvarem listů,

tvarem plodů, barvou a chutí.

Co se skrývá v názvu! - Latinský název ji popisuje jako keř s červenými plody.  Jeho obecné jméno bramble pochází ze 
staré angličtiny - bremel nebo braemel.  Používalo se také jako přezdívka pro někoho, kdo byl "pichlavý". 

 

Bota  nický glosář (část   1)   

Prašník - pylová část tyčinky (samčí), která se nachází na 
jejím vrcholu.
Bobule - dužnatý plod s jedním nebo více semeny, z nichž 
každé je obklopeno kamennou schránkou, např. třešeň.
Kulovitý - Kulovitý nebo kulovitý tvar.
Lístek - Menší dílčí část složeného listu; menší list.

Přibližte si ostružinu pomocí virtuální prohlídky ve 
filmotéce Pappus. 

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).   
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".   

Tvar rostliny 
(její stanoviště)

Spletité a rozlehlé - vytvářejí 
neproniknutelné skvrny



ID ROSTLIN: pampeliška
Taraxacum officinale (agg.)  

Scape rises up to lift 
flower higher

Basal rosette of 
leaves with 

triangular teeth

Emerging 
new flower 

head

Jaro
Pampelišky bohatě kvetou v dubnu až květnu.  Není
však neobvyklé, že kvetou i během slunečného 
zimního období... využijí každou příležitost k 
opalování!

Listy lze nalézt prakticky po celý rok s výjimkou 
velmi chladných měsíců.
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ID ROSTLIN: pampeliška Taraxacum officinale (agg.)  

P elom jara a léta ř
Obvykle bezchlupá vytrvalá bylina s kávově 
zbarveným "kořenem", který se obtížně vytahuje, 
aniž by praskl, a odhaluje tak svůj křehký bílý vnitřek. 
Všechny části rostliny po rozlomení uvolňují bílou 
mléčnou latexovou tekutinu, která později zasychá 
do černa.  

Chytré květy - hloupý hmyz!  Když je květ připraven vykvést, nový květní 
stonek (stvol) se prodlouží a ohne se až k zemi, aby umožnil dozrání semen a
zároveň unikl sekačkám nebo pastevcům, jako jsou ovce.  Po dozrání semen 
se listeny, které obklopují hlavu květu, otevřou a odhalí semena, přičemž se 
květní stvol (stvol) opět prodlouží, aby se maximalizovala jeho výška pro 
účinné rozptýlení semen roznášených větrem.

Jak každý plod
dozrává, zobáček

se začíná
prodlužovat,

zatímco chloupky
se začínají
rozšiřovat

směrem ven a
vytvářejí známé
pampeliškové

"hodiny".

M že mítů
negativní
vliv na

vaše játra,
pokud ji

konzumuj
ete v

nadm rnéě
m

množství

Příčný řez květu

Prvky květu

 Listnaté 
zvonkovité 
listeny
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Žebrované
nažky
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rozptýlit se ve větru.

Stonek (nebo
stopka)



ID ROSTLIN: pampeliška
Taraxacum officinale (agg.)  

Na co se zam itěř

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

 Duben pro koberec jasně žlutých květů.  Na 
jaře sbírejte mladé čerstvé listy ze středu 
rostliny do salátů nebo je vařte jako špenát.  

 Květy sklízejte za slunečného dne pro výrobu 
vína a sirupů. 

 Od září do března sbírejte kořeny na výrobu 
pampeliškového piva nebo náhražky kávy.

Stonek

 Květní stvol je dutý, nevětvený a bezlistý, 
vyrůstá z bazální růžice listů.

 Má kávově zbarvený kořen, který lze jen 
obtížně vytáhnout, aniž by praskl a odhalil tak 
jeho křupavý bílý vnitřek.  

 Všechny části rostliny uvolňují po rozlomení 
bílou mléčnou latexovou tekutinu, která 
později zasychá do černa.  

Fakta: DALŠÍ NÁZVY

Známá také jako 
smetánka léka ská, ř
mlí í, č
ka inec,pupava,lví č
zub, lucerny, 
smetaník, pampelík.

SOU ASNÝ STAV: Nejmenší obavy z vyhynutíČ
LOKACE: Roste všude ve Velké Británii a Evropě

 NAPODOBITELÉ:

V této čeledi existuje mnoho podobných druhů, které mají žluté květy a 
stonky s mléčnou šťávou, což vás může zmást.   Základní růžice listů 
pampelišky bez chloupků a bezlistý nevětvený stonek s osamělým květem ji 
pomáhají oddělit od ostatních zástupců čeledi Asteraceae, kteří mají buď 
rozvětvené, chlupaté nebo mnohem robustnější, pýřité či trávě podobné listy.
Příkladem je např: jestřábník (Crepis spp.) a jestřábník (Leontodon spp.).

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do rodu Taraxacum, který je součástí čeledi kopretinovitých 
- Asteraceae.  Taraxacum jsou známé tím, že jsou velmi 
proměnlivé, a proto se pro zjednodušení označují souhrnně.  V 
Evropě se vyskytuje asi 2000 druhů. 

Květy březen - říjen, vrchol v dubnu až květnu

Struktura květů:  Květenství: asi 250 sytě žlutých 
květních kvítků těsně spojených do jednoho 
osamělého květního stvolu (20-60 mm v průměru), 
který se nazývá hlavička.  Vnější kvítky mají často na 
rubu červené lemování.  Celá květní hlávka je pak 
obklopena "palisádovitými" listnatými zvonkovitými 
řapíky, které mohou být vyklenuté dozadu.  

Plody od března do října. 
Každá nažka je žebernatá, zobánkovitá a zakončená 
bílými chloupky zvanými padáčky.  Nažky jsou na bázi
připevněny (v řadách) ke kulovitému "polštářku", 
který se nazývá zásobník.

List:  Obvykle bez chloupků, často leskle zelené 
nahoře s načervenalým středním žebrem, vždy 
rostoucí pouze jako bazální růžice.  Listy jsou velmi 
variabilní co do velikosti a tvaru, často s 
trojúhelníkovitými postranními laloky.

Stanoviště: Má rozmanité klimatické podmínky a 
půdní typy, roste spíše na narušené holé půdě na 
pastvinách, v zahradách, na loukách, na okrajích cest 
a na pustých půdách a v pobřežních oblastech. 

Jedlá: Viz Podněty pro hru 
 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný v elami.č
Drobní savci se iví listyž

a semeny.
Pasoucí se zví atař
se erou všechno.ž



ID ROSTLIN: pampeliška Taraxacum officinale (agg.)  

Nejstarší - Její plody (nažky) byly nalezeny ve starých 
sedimentárních horninách z období pleiocénu (před 5 až 2,5 
miliony let).

Co se skrývá v názvu! Její latinský název pochází z 
řečtiny a znamená "lék na nemoci".  Její obecný 
název "dent de leon", což znamená "lví zub", se 
pravděpodobně vyvinul podle tvaru nezralých 
semen, zubatého tvaru listů nebo možná proto, že 
vytrhávání kořene z trávníku by se podobalo snaze 
vytrhnout lví zub.

 

Botanický glosář (část 1)

Zobáček - Jak každý plod dozrává, začíná se zobáček 
prodlužovat, zatímco chloupky na papuli se začínají rozšiřovat 
směrem ven a vytvářejí známé pampeliškové "hodiny".
Hlavička - název specifický pro hvězdnicovité (Asteraceae), 
který označuje jejich květenství.
Nažka - označuje jeden plod, který je malý a suchý.
Listen- Listům podobný prvek (obvykle zelený) bezprostředně 
pod květem v místě, kde se spojuje se stonkem rostliny.
Zvonkovité listeny - límec ze zelených listů kolem báze těsné 
hlavičky jednotlivých květů.

Přibližte si pampelišku pomocí virtuální prohlídky ve 
filmotéce Pappus. 

Peduncle

Celosvětové rozšíření - Původní ve Velké Británii a Evropě.  
Zavedená a pěstovaná v některých částech světa.
Kew Science - https://tinyurl.com/y3j6ubnc
GBIF - https://www.gbif.org/species/5394163

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  

Celá rostlina

Botanický glosář (část 2) 

Kvítek - drobný květ, který existuje jako 
součást skupiny mnoha dalších květů 
shromážděných dohromady.
Latex - mléčná šťáva, kterou produkují 
stonky nebo listy některých rostlin při řezu.
Jazýček (ligula) - Prvek květů čeledi 
kopretinovitých, které jsou často popisovány
jako řemenovité a rozprostřené.
Chmýří- Prstenec bílých chloupků, někdy 
připomínajících peříčka, který je připevněn k 
drobnému tvrdému plodu a pomáhá při 
šíření semen.
Zásobník - rozšířený konec stonku rostliny, 
do kterého jsou zapojeny květní části.
Stvol - dutý květní stvol pampelišky.

https://tinyurl.com/y3j6ubnc
https://www.gbif.org/species/5394163


ID ROSTLIN: bez ernýč
Sambucus nigra L.

Jaro – asné létoč

Listy černého bezu jsou velmi výrazné a vůně rostliny 
připomínající naftu je nezaměnitelná - někteří lidé ji 
považují za příjemnou - co myslíte vy?

Kůra větších větví je hluboce brázditá a korkovitá, 
zatímco nové výhony bývají velmi rovné, vzpřímené s 
důlkovitým pruhováním (lenticelami) po celé délce.  

Brzy na jaře se objevují stovky trsů nebo pupenů 
drobných zelených pupenů, které se mění ve vonné 
květy.

Kmen

Uspořádání listů

Poupata květu

Mladé rovné výhonky 
brzy na jaře

Mladý rovný
výhonek

Červená
základna
stopky

Hluboce
brázděné
korkovité
hřebeny

Střední žebro listu

Rozvětvené žíly

 Botanický glosář (část 1) 

Bobule - Dužnatý plod, obvykle s mnoha 
semeny uvnitř.
Složený list - List, který se skládá z více než 
jednoho lístku. 
Dvouděložné rostliny (Dichotyledon) - 
Rostliny s rozvětvenými žilkami, 
připomínajícími síť.
Lístek - Jeden malý list, který tvoří součást 
seskupení dalších lístků.
Lenticely - Vyvýšené označení, které je 
prodyšným pórem.
Výhonek - Nový růst stonku nebo listů
Pruhování - Jemný hřeben, linie, rýha nebo
barevné pruhy.

Květový deštník

Větve

Listová stopka - řapík

Rašící listy



ID ROSTLIN: bez erný  č Sambucus nigra

Konec léta - za átek podzimu č
Z bohatých trsů bílých květů se stávají malé lesklé 
černé bobule.  Každá bobule má průměr přibližně 3-5
mm a každý trs může obsahovat až 100 bobulí.

Konec podzimu - zima
Časně podzimní listové pupeny vždy vypadají 
karmínově červeně a jsou zbrázděné vyrůstajícími 
listy.  Bez je opadavý, takže na konci podzimu ztrácí 
letošní listy. V zimě se na kůře někdy objevují zelené 
řasy.  

Pokud do mladého výhonu říznete, uvidíte v jeho středu měkkou houbovitou
dřeň, kterou lze snadno vydloubnout pomocí stanového kolíku nebo 
bambusové tyčky.

Dřevokazná houba
roste na starších

větvích a lze ji
pozorovat po celý rok,

a to buď zaschlou a
svraštělou za suchého

počasí, nebo plně
zralou po dešti.

Neva ené plodyř
erného bezu jsouč

jedovaté

Mladé rovné
výhonky

Zralé bobule

Bezový keř

Vroubkování
ve tvaru důlků

Pith

Uspořádání listů

Přidružení parazité

Dřevokazná houba (Auricularia auricula-
judae)



ID ROSTLIN: bez ernýč
Sambucus nigra L.

SOU ASNÝ STAV: B nýČ ěž
LOKACE: Vyskytuje se tém  všude v Evropěř ě

Na co se zam itěř

Nejlepší doba na pozorování a 
vyu itíž
To záleží na tom, co s ním chcete dělat!
    • Na jaře sbírejte hojné květy černého bezu a 
připravte si z nich bezinkový nálev, čaj nebo 
lívance - ale pozor, nevařené květy a plody jsou 
jedovaté! 
    • Na jaře, kdy stoupající míza usnadňuje 
odstraňování kůry, si z bezu vyrobte píšťalky 
(někdy známé jako májové píšťalky), střelky z 
hrachu a tužky.
    • Na podzim sbírejte bobule, ze kterých se 
vyrábí rostlinná barviva, bezový nápoj a... víno!
    • Ze starších podzimních stonků si můžete 
vyřezat vlastní bezovou hůlku.

Stonek a kmen 
Všímejte si hluboce brázděné a korkovité kůry 
starších stromů a mladých rovných výhonů s 
důlkovitým pruhováním.  
Houba Jidášovo ucho je k vidění po celý rok, a to 
buď zaschlá a scvrklá za sucha, nebo plně 
"rosolovitá" po dešti.

Fakta: DALŠÍ NÁZVY
Také známý jako
bezinka, kozi ka,č

smradinky, psí bez,
baza, habzina.

NAPODOBITELÉ:

Mezi podobné rostliny, které se s ním zaměňují, patří: (Viburnum lantana) a 
jeřáb (Sorbus aucuparia), které mají bílé nebo krémové květy ve tvaru 
deštníku.   Stejně jako jeřabina má méně protilehlých párových zpeřených 
zubatých listů, které nejsou tak úhledně vykrojené a rozložené na stoncích.  
Když nekvetou, jsou listy, hluboce brázděná kůra a "benzinový" zápach klíčem
k identifikaci.

Popis rostliny (Taxonomie)
Člen čeledi pižmovkovitých (Adoxaceae).  Dvouděložné rostliny.  Opadavá 
dřevina, kvetoucí keř nebo malý strom dorůstající výšky až 10 m.  

Květy od května do července
Struktura květu:  Krémově bílý deštník s plochým 
vrcholem (10-20 cm v průměru) připomínající otevřený 
deštník. 

Plody od srpna do září. 
Známé jako bobule. Zpočátku zelené, po dozrání se mění 
na karmínové a pak černé.  

Listy  
Zpeřené zubaté listy v protilehlých párech.

Stanoviště
Vyskytuje se v lesích, živých plotech a křovinatých 
pustinách.  Má rád úrodné půdy a rychle osídluje narušené
půdy.  Často se vyskytuje vedle kopřiv, které mají rovněž 
rády půdu bohatou na živiny.  Bez černý je hostitelem 
parazitické houby ucháče (Auricularia auricula-judae). 

Jedlý - Květy a plody jsou po uvaření jedlé, ale listy a 
větvičky obsahují toxické množství kyanogenních 
glykosidů.  
S listy a větvičkami lze bezpečně manipulovat a hrát si s 
nimi, ale stejně jako u všech rostlin je třeba si po 
manipulaci s nimi a před jídlem vždy umýt ruce.

Magický - Magicky silná rostlina.  Pokud ji pálíte, uvidíte 
ďábla, nebo pokud ji pěstujete u svého domu, odradí 
ďábla a zažene zlo.
 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný v elamič

Bobule, které konzumují
ptáci

M ry kladou vají ka aů č
jejich larvy se iví listy.ž



ID ROSTLIN: bez erný  č Sambucus nigra

Největší a nejstarší: Bez černý obvykle nedosahuje 
velkých rozměrů ani stáří, avšak ve francouzské 
Haute-Savoie roste bez černý s obvodem 2 m, což je 
na tento strom pozoruhodná velikost.  Životní styl ve 
Francii musí být velmi dobrý.  Obvyklá maximální 
výška je 15 m.
Viz Matematika 12: výška stromů

Doplňkový slovník 

Úrodná půda - půda, která obsahuje všechny hlavní 
živiny pro růst rostlin (např. dusík, fosfor, draslík).

 

 

Botanický glosář (část  2) 

Protilehlé (listy) - listy, které jsou na stonku naproti sobě.
Zpeřený list - Složený list s více než 3 lístky uspořádanými v 
protilehlých párech.
Jádro - Měkká houbovitá hmota ve středu stonků mladých 
rostlin.
Taxonomie - Vědecká praxe zabývající se určováním, 
popisem, pojmenováním a klasifikací organismů na Zemi.
Deštník - Skupina květních stonků vyzařujících ven jako 
paprsky deštníku.
Žilnatina - část listu, která přenáší živiny.
Řapík - Stonek listu.

Stopka

Přibližte si bez pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus.

Důlek na vrcholu
pozůstatek špičky blizny

Plod (bobule)

Plody
uspořáda

né do
deštníku

Stopka 
plodu 
(pedicel)

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam)



Koncem srpna d tiě
pou ívaly o echy jakož ř

munici do svých
katapult .  ů

ID ROSTLIN: líska obecná
Corylus avellana L. 

Praktické využití:  V minulosti se z lísky 
získávalo dřevěné uhlí na palivo a latě na
vnitřní omítky v černobílých dřevěných 
domech. 

Kůra Výmladky

Mladé kmeny
Samičí květ a poupata

Starší kůra 
je lesklá 
šedohnědá Kmeny

Mladší stonky 
jsou měděně 
hnědé

Nejnižší 
středový 
bod

Drip tip

Symetrická základna

Vroubkované zuby

Tyčinky jsou citlivé na 
pyl

Dva 
karmínov
é stonky 
na květ

Květinové 
poupě

Povrchová 
kůra se stářím 
odlupuje

Při řezu 
vyrůstá z báze 
více stonků Povrchové jizvy (lenticeli)

Uspořádání listů

Listy 
(pupeny) 
vyrůstají 
střídavě na 
různých 
větvích

Mladé stonky mají 
někdy šedou barvu

Střední žebro 
listu

Tvar listu

Lenticely - 
vyvýšené 
horizontální 
jizvy

Listová stopka 
(řapík)

1. list

2 . list
3. list



ID ROSTLIN: líska obecná Corylus avellana L. 

Reprodukční strategie: 
Opylování: opylované hmyzem a větrem 
Šíření semen: šířené savci 

Alergie na o echy ... ř
p i konzumaciř

o ech !ř ů

Větvičky a pupeny

Samčí kočičky

Plod (podzim) 

Mladé 
větvičky
se směsí
chloupk
ů

Zelená 
poupata 
někdy 
zčervenají 
do fialova

Samčí kočičky

Užitečné ID tipy
Kmeny lísky jsou téměř rovné, mají jizvy a

jsou šedé až měděně hnědé.

Pokud se nachází v živém plotě, pomohou
také nenápadné "cik cak" větvičky,

symetrické matné, pýřité listy s
kapkovitými špičkami a červeně zakončené

chloupky na mladých větvičkách.

Pupeny

Červené 
špičky 
chloupků

Chmýřovitý 
úponek

Jeden 
květ

Když se na blízkém stromě 
objeví samičí květ, listeny se 
otevřou a odhalí samčí tyčinky.

Převislá kočička

Pupen

Nový 
výhonek 
donucený 
pupenem 
odklonit se 
na jednu 
stranu

Tvrdý 
hnědý 
dřevnatý 
ořech

Věděli jste? 

Pokud roste v lese, má vždy
mnoho dřevnatých stonků,

které vyrůstají z jeho
nejnižšího středového bodu,

takže vypadá jako velmi
velký badmintonový míček.

Je to způsobeno tím, že
strom reaguje na řez u báze

stromu (tzv. omlazení).

"Cik cak" větvičky

Každá kočička 
má asi 240 
jednotlivých 
květů

4 tyčinky, každá 
se 2 jasně 
žlutými prašníky

Ořech částečně 
obalený suchými 
listeny 
podobnými 
listům

Obvykle se 
objevují v 
těsných 
shlucích po 
2-3 oříšcích

Pupeny 
vypadají jako 
zploštělé 
rozinky

Jizva po listu

Pupeny - 
tvořené mnoha 
pupenovými 
šupinami 
chloupky 
podél 
okrajů

Červené 
špičky 
chloupků

Samčí kočička

Zelená 
poupata ve 
tvaru vejce

Mnoho samčích
náhodně 
rozmístěných 
pupenových 
šupin



ID ROSTLIN: líska obecná
Corylus avellana L. 

DALŠÍ NÁZVY
Také známý jako
leština, lískové
o íšky, lískovec,ř
o eší ervené.ř č

 

SOU ASNÝ STAV: Nejmenší obavy z vyhynutí Č
LOKACE: Rozší ené v Evrop  ř ě

Na co se zam itěř
Podívejte se na mnoho přímých vzpřímených 
dřevnatých stonků, které rostou z nejnižšího 
středového bodu keře.  

Nejlepší doba na pozorování a 
pou itíž

Srpen - říjen: Pozorujte šedé veverky, které 
sbírají ořechy.  
Koncem zimy: Samčí kočičky jsou nyní 
nápadnější, protože mají elektricky žlutou 
barvu a při zatřesení vyvrhují chuchvalce 
pylu.  
Zima a velmi časné jaro: Mladé větvičky mají
výraznou směs chloupků.  Pokud máte dobrý
zrak, všímejte si delších červeně 
zakončených chloupků, které vyčnívají nad 
okolní kratší průsvitné chloupky.

Stonek a kmen
Její větvičky jsou jemně "klikaté", což je 
mnohem zřetelnější v zimě, zejména když jsou 
vidět střídavě zelená poupata a kočičky.  Mladá 
kůra je měděně hnědá s krátkými vystouplými 
vodorovnými jizvami.  S přibývajícím věkem má 
kůra tendenci se odlupovat.  

Popis rostliny (Taxonomie)
Líska obecná pochází z Evropy.  Je to opadavý keř (8 m vysoký). 
který lze považovat za malý strom.  Patří do čeledi (Betulaceae), kam patří i některé další známé stromy, jako je 
bříza a olše.  Všichni členové této čeledi mají oddělené samčí (kočičky) a samičí květy.

  

Fakta:

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy jsou:č
Vícekmenný ořech kentský (Corylus maxima), který se pěstuje v sadech.  
Jednokmenná líska turecká (Corylus colurna), která se vysazuje jako pouliční 
strom. Další stromy s podobnými listy rostoucí v blízkosti jsou: jilmy (Ulmus spp..) 
a lípy (Tilia spp..).  Listy lip jsou lesklé a mají výrazně srdčitý tvar.  Jilmy mají 
asymetrické listy, zatímco listy lísky jsou symetrické.  
Její list se podél středního žebra přeloží na polovinu.  Pokud se jedná o lísku, 
spodní strana bude téměř skrytá, zatímco v případě jilmu bude spodní strana listu
viditelná. 

Květy: Leden až březen, samčí kočičky se však začínají 
objevovat již od října.

Struktura květu:  Obě se objevují před rašením listů. 
Převislé samčí květy (kočičky) jsou dlouhé 2-8 cm.  Samičí 
květy jsou vidět mnohem méně nápadně.  Jejich zářivě 
červené tyčinky jsou 5 mm dlouhé a vyrůstají ze špičky, 
která připomíná malé zelené poupě.   

Plody:  Září až říjen.
Známý jako lískový oříšek.  Ve zralosti mají oválný tvar, 
jsou hnědé a dřevnaté a až 2 cm dlouhé.  Koncem léta se 
začínají objevovat ve shlucích jako světle zelené kuličky, 
které jsou zabaleny do zeleného listového obalu.

List: Drsný dvouzubý list, na dotek chmýří a matný vzhled, 
5-12 cm dlouhý. Zaoblený až oválný tvar s proměnlivou 
vytaženou "kapkovitou špičkou" na jednom konci a 
srdčitou spodní částí na druhém.  Téměř symetrický, když 
je přeložen na polovinu podél středního žebra listu.  

Stanoviště: Je to velmi běžný velký keř, který je vázán 
především na podrost listnatých lesů; vysazován do živých 
plotů a může se náhodně objevit i na jiných křovinatých 
místech. 

Pupen: Zelený a zploštělý (vypadá jako rozinka).

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.
O echy po írané savci,ř ž

zejména jespáky a veverkami. 



ID ROSTLIN: líska obecná Corylus avellana L. 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí lísky obecné.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší:  Německo drží rekord v nejstarším
stromu, kterému je 200 let. Švédsko má nejvyšší strom vysoký 
16,3 metru. Zatímco Španělsko má strom s největším obvodem 3
metry. 

Celosvětové rozšíření  – Vyskytuje se téměř všude na Britských 
ostrovech a v celé Evropě s výjimkou několika míst s kyselejší 
půdou.

Co se skrývá v názvu! - Rodové jméno avellana odkazuje na starobylé italské město Abella (v současnosti Avella), v 
provincii Avellino v Kampánii. Tento region je pěstováním lísky obecné znám od starověku. 

 

  

Botanický glosář (část 1)

Lenticely – Vyvýšený pór na výhonu.
Kůra - Silná vnější ochranná vrstva kmene stromu.
Stonek- Svislý výhon, který spojuje kořeny, listy a květy.
Střední žebro listu- Střed listu, z něhož vybíhají boční žilky.
Řapík- Řapík listu.
Tyčinka- Souvisí se samičími částmi květu. Stonek, který 
spojuje tyčinku a vaječník a umožňuje pylovému zrnu cestovat 
dolů do vaječníku na jeho bázi.

Přibližte si lísku pomocí virtuální prohlídky 
ve filmotéce Pappus. 

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).   
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé". 

Botanický glosář (část 2) 

Pupenové šupiny - Chrání vyvíjející se listy a růst větví pro 
následující rok.  
Jizva po listu- Stopa, která zůstane na větvičce po podzimním
opadu listu.
Kočička- Sestává z klásku drobných květů, obvykle 
jednopohlavních - např. u lísky.
Oddenek - Malý výrůstek podél větve nebo na jejím konci, z 
něhož vyrůstají nové listy nebo květy.
Ořech- Suchý tvrdý plod, např. oříšek lísky.
Tyčinka - Samčí část květu.
Prašník - Pylová část tyčinky (samčí), která se nachází na 
špičce.

Lathraea squarmaria

Květ 
vypadá 
jako yub

Zubatec

Zubatec (Lathraea
squamaria)

Mýtická rostlina z legend...
... "upí í" rostlina, kterář
pot ebuje t sný kontakt sř ě
lískou, aby se úsp šně ě
rozmno ila.  Všemuž

napomáhají laskaví mravenci,
kte í snášejí její semena doř
svých hnízd vedle ko en .ř ů

Zubatec

Upíří rostlina, 
mýtická 
rostlina z 
legend

Lathraea squarmaria

Parazitu
je na 
kořenec
h lísky



ID ROSTLINY: kaštan 
ko skýň
Aesculus hippocastanum L. 

Pozdní zima – asné jaroč
Vyhlédněte si strom s velmi silnými větvemi, které 
se na koncích ohýbají a připomínají majestátního 
středovýchodního tanečníka balancujícího na jedné 
noze s nataženýma rukama se sepjatýma dlaněma. 

Na větvičkách a výhoncích nahmatejte velké 
lepkavé terminální pupeny listů.  V blízkosti konců 
větviček hledejte podkovovité listové jizvy. 
  

Prvky kmene Kůra Tvar stromu

Prvky listu

Prvky listu - léto

Jednotlivé
digitální

(prstovité) lístky
(až 7)

Řasnaté okvětní lístky
Okvětní lístky

(4 nebo 5)

Tyčinky
vyklenuté

vzhůru

Prašník
(nese pyl)

Vlákno + prašník = tyčinka

Mladé přímé výhonky 
brzy na jaře Letní strom v

květu

Prostřední lístek je
vždy největší

Řapík (listová
stopka)

Celkový tvar listu je dlanitý jako ruka

Semafor - růžové a
žluté květy

Uspořádání květů

Květenství z
mnoha

jednotlivých
květů



ID ROSTLIN: kaštan ko ský ň Aesculus hippocastanum L.  

P echod jara a léta ř
Velké dlanité listy s úbory jednotlivých květů, 
uspořádaných dohromady a připomínajících 
vzpřímenou kuželovitou svíčku.   Okvětní lístky s 
řasnatými okraji.  

Podzim
elká lesklá hnědá semena zvaná "kačtany", která lze 
vidět pod stromem.

Zima
Jako velmi brzy na jaře, ale bez listů.  Koncem zimy - 
začátkem jara jsou listové a květní pupeny velké, 
tmavě červenohnědé a na dotek velmi "lepkavé".  

Rozmnožovací strategie.
Opylování – chytré květy!  Opylované větrem i hmyzem.  Jednotlivé květy fungují pro 
hmyz jako "semafor", a to dvěma způsoby:  1. Změna barvy ze žlutého označení na 
růžově červenou signalizuje, že již není k dispozici žádná odměna v podobě nektaru, 
protože květ byl již opylován.  2. Jednotlivé květy otevírají a zavírají své okvětní lístky v 
určitou dobu a vydávají specifickou vůni, aby přesně kontrolovaly, kdy může hmyz 
vstoupit nebo odejít.
Šíření semen: Voda a živočichové pomáhají šířit semena.

Kaštany koňské trpí 
krvácivostí (Pseudomonas 
syringae pv aesculi), 
specializovanou hnilobou 
listů (Cameraria ohridella) a
houbovitým onemocněním 
způsobujícím skvrnitost 
listů (Guignardia aesculin).

.

Syrové kaštany
jsou pro lov kač ě

jedovaté. 

Podzimní pupeny

Když je 
tobolka 
zralá, rozdělí 
se na 2 nebo 
3 segmenty.

Capsule 

Z tobolky vyzařují 
špičaté trny

Čistě bílá 
výstelka při 
čerstvém 
otevření

Stopka
(stonek plodu)

Špičaté trny

Plod (kaštany)

Tobolka se ve
zralosti
rozdělí

Listy se zbarvují do
žlutozlaté, pak do hnědé

Často je
uvnitř více
než jedno
semeno

Lesklé 
mahagonově 
hnědé semeno 
známé jako 
"kaštan".

Neporuše
ný stonek
listu

Velmi 
pevné 
větvičky

šupina pupenů

Tmavá čára
označuje

obvod šupiny
pupenu

Viditeln
á jizva 
po listu

Podzim 

Jamky zvané 
lenticely

Jizva po listu ve 
tvaru podkovy

Jizva po listu 
(zde je 
připojen loňský
listový stonek)

Velké, 
lepkavé, lesklé
pupeny

Plod

Pupen

Větvička

Šupiny poupat jsou v
protilehlých dvojicích



ID ROSTLINY: kaštan 
ko skýň
Aesculus hippocastanum L. 

SOU ASNÝ STAV: Ohro ený vyhynutímČ ž
LOKALITA: Found almost everywhere across 

Na co se zam itěř

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž
To záleží na tom, co s ním chcete dělat!
    - Na jaře (11. května) je známá kaštanová 
neděle.  Stromy se rozzáří stovkami bílých květů 
připomínajících svíčky.  Jejich množství bílých 
květů připomíná "svatební šaty" nebo svíčku 
posetou růžovými/červenými nebo žlutými 
skvrnami (výška 20 - 30 cm).
    - Na podzim (v září) jsou jeho kaštany vhodné ke 
sklizni.  Na podzim se listy zbarví do žlutozlata až 
oranžova, pak opadávají dříve než okolní stromy a 
odhalují podkovovité jizvy na listech, doplněné 
zjevnými "jamkami". 

Stonek a kmen
Kůra je v mládí hladká, ale později se mění na 
červenohnědou nebo tmavě šedohnědou a 
rozpadá se na dlouhé obdélníkové šupiny, jejichž 
okraje se začínají stáčet od kmene. Mladé výhony 
jsou velmi silné, světle růžovohnědé nebo 
červenofialové se světlými lenticelami.   

Fakta: DALŠÍ NÁZVY

Známý je také jako
jírovec ma al,ď

kaštan divoký nebo
pakaštanko ský .ň

 NAPODOBITELÉ:

Tento strom je zaměnitelný pouze s jinými kaštany - např. s kaštanem 
červeným (Aesculus x carnea), který má červené květy, menší kaštany a 
téměř žádné trny, pokud vůbec nějaké.  Pupeny jsou prakticky nelepivé.  
Kaštanovník jedlý (Castanea sativa), ačkoli vypadá jako jiný strom, má velmi 
podobné "kaštanovité" plody.  Jejich vnější obal je žlutozelený a je 
pokrytá velmi ostrými ostny.  Uvnitř se červenohnědý kaštan zužuje do 
špičky. 

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do čeledi mýdelníkovitých (Sapindaceae) a rodu Aesculus.  Vysoký (až
35 m) opadavý strom statného vzhledu.

Květy: od konce dubna do začátku června
Struktura květů:  Květy se skládají ze 4-5 jednotlivých 
bílých okvětních lístků se žlutou nebo růžovou červenou 
skvrnou na bázi. Tyčinky jsou silně vyklenuté vzhůru.    

Plody: Září - říjen. 
Zelené - dozrávají do kaštanově hnědé barvy, kulovitého 
tvaru s několika krátkými pružnými pahýlovitými ostny, 
které vyzařují ven.  Po dozrání se rozdělí a odhalí bílou 
výstelku, v níž jsou velká mahagonově hnědá semena, tzv. 
kaštany.  

List: Listy: dlanité, skládají se z 5-7 jednotlivých různě 
velkých kopinatých lístků, z nichž prostřední je vždy 
největší.

Stanoviště: Původní na Balkáně a v Řecku. Jinde se hojně 
vysazuje pro svou atraktivitu v městských ulicích, parcích a
na venkově po celé Evropě.  Nejlépe roste ve vlhkých 
dobře propustných půdách. 

Pupen: Velké tmavě červenohnědě zbarvené pupeny.  
Špička je ostře zašpičatělá.  Koncem zimy a začátkem jara 
jsou na dotek velmi "lepkavé".

Jedlé:  Nevařené syrové plody kaštanu koňského jsou pro 
člověka jedovaté.  Pokud se pokusíte jeden z nich sníst, 
brzy ho vyplivnete, než dojde k újmě.  Různé části stromu 
obsahují velké množství eskulinu, který má lékařské 
využití.

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný v elamič

Listy po íranéž
listo routyž



ID ROSTLIN: kaštan ko ský ň Aesculus hippocastanum L.  

Botanický glosář (část 2) 

Jizvy po listech - stopy, které zůstávají na 
větvičce poté, co z ní na podzim odpadne 
list.
Dlaňovitý - Tři nebo více výrazných listů, 
které vyrůstají z centrálního bodu podobně
jako prsty ruky.
Okvětní lístky - dva nejvnitřnější barevné 
úkrojky (druhý je zelený kališní lístek), 
které obklopují rozmnožovací části květu.
Řapík - Řapík listu.
Tyčinka - Samčí část květu, která se skládá 
z vlákna a prašníku.
Pedicel - Stonek květu jedné rostliny.

Největší a nejstarší - Nejstarší strom je starý 411 let 
(+/- 190 let) a nachází se na kostelním dvoře ve 
francouzském Zettingu.  Největší obvod kmene 7,33 m 
má strom v Hughenden Manor v High Wycombe (Velká 
Británie).  
Poznámka: největší strom nemusí vždy znamenat, že 
je nejstarší. 

 

 

Jizvy po 
listech

Botanický glosář (část1)

Prašník - pylová část tyčinky (samčí), která se nachází na 
jejím vrcholu.
Kopinatý - Laloky, které vycházejí z jednoho bodu jako 
roztažené prsty. 
Vlákno - Stonek podpírající prašníky.
Květenství - Způsob uspořádání skupiny květů na rostlině.
Lístek - Menší dílčí část složeného listu; menší list.
Řasnatka - Okraj lemovaný výběžky podobnými 
chloupkům, spojený (obvykle) s okraji listů a květů.
Lenticel - Vyvýšená značka na výhonu, která je dýchacím 
pórem.

 Přibližte si kaštan pomocí virtuální 
prohlídky ve filmotéce Pappus. 

Fruit 
stalk 
(Pedicel)

Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam)

Co se skrývá v názvu! Jeho latinský název hippocastanum znamená kaštan koňský.  Existují dva tábory názorů na původ názvu: jeden 
se domnívá, že jde o léčitele dýchacích potíží koní, a druhý, že jde o malé podkovovité znaky, které se objevují na jeho větvičkách, 
když na podzim opadávají řapíky listů.

Strom na začátku 
podzimu



ID ROSTLIN: B e an ř čť
obecný
Hedera helix L. 

Jaro
K výrobě užitečných předmětů, jako jsou válečky na
těsto, když míza umožňuje snadné odstranění kůry.

Pokud vás zajímá každodenní život ptáků a hmyzu 
zblízka, pak za slunečného jarního dne můžete na 
břečťanu pozorovat ptáky, kteří si staví hnízdo nebo
se živí svými zralými černými plody.

Stonky Kůra

Tvar listu

Prvky listu

Uspořádání listu

Prvky listu

Tvar

Key Feature: Sucker-
like adhesive roots

that resemble the legs
of a millipede.



ID ROSTLIN: B e an obecný ř čť Hedera helix L. 

Praktické využití:

Dříve se používaly na válečky na těsto, 
protože se na ně těsto nelepilo jako na jiná 
dřeva.  Ve 40. letech 20. století a dříve se 
nejtmavší zelené listy někdy používaly v 
domácnosti k čištění nebo obnově barvy 
oděvů.  Když se listy nejprve namočily do 
vroucí dešťové vody a nechaly se 12 hodin 
odstát, byla tekutina připravena k 
houbičkování ušpiněných oděvů.  Fungovalo 
to skvěle - údajně!

P i konzumaci jedovatý!ř

Mladý plod

Květinový pupečník

Plody a květy Mladý plod

Oplodněný
vaječník se
vyvíjí v 
plod

Okvětní lístky brzy 
opadají

Okvětní lístek se 
otáčí směrem dolů 
(reflex)

Žlutozelené
Zelené 
okvětní 
lístky x5 - 
s 
hřebenov
ou linií

Jak se květ vyvíjí - květní 
stvoly se prodlužují a 
rozšiřují směrem ven.

Prašníky

Zralý plod

Blizna

Tvar rostliny 
(stanoviště)

Prvky květu

Vlákno 
podpírá 
prašníky

Samčí tyčinka = vlákno + prašník (zásobárna pylu)



ID ROSTLIN: B e an ř čť
obecný
Hedera helix L. 

DALŠÍ
NÁZVY

Známý také
jako

b e anř čť

Na co se zam itěř
Jeho směs matných a lesklých 
gumovitých listů má světlé žilky a často 
mramorovaný povrch.  Na spodní straně
listů jsou drobné bílé chloupky.

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž
Jeho stálezelené listy lze sbírat po celý 
rok k dekoraci, zejména o Vánocích k 
výrobě věnců.  Na jaře, kdy se díky míze 
snadno odstraňuje kůra, je možné 
vyrábět jehlice.   

Stonek a kmen
Pískově zbarvená drsná kůra. Větší 
kmeny břečťanu, když se obnaží až na 
holé dřevo, vypadají jako slonovina.  
Pozor na tisíce přísavných kořenů, které 
pokrývají jeho větve a kmen. Ty mu 
pomáhají držet se svého hostitele, když 
šplhá vzhůru.

Fakta:

 N A P O D O B I T E L É :  K l í č o v é  p o d o b n é  d r u h y :
S břečťanem obecným lze zaměnit pět dalších dřevnatých popínavých keřů, jako 
je zimolez, plamének, růže psí a hořká sladkost.  Všechny jsou však opadavé, 
takže si je s břečťanem nespletete, zejména v zimě.  Žádný z nich také nemá 
přísavné kořeny jako břečťan.  Zimolez
má oválné listy, které nejsou lesklé; psí růže má podél stonku trny; listy zimolezu 
a plaménku jsou uspořádány opačně.  

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný v elamič

Bobule konzumované ptáky a
savci.

Motýli kladou vají ka a jejichč
housenky se iví listy.ž

Popis rostliny (Taxonomie)
Člen čeledi Araliaceae (Caprifoliaceae).  Stálezelený dřevnatý popínavý keř, který se může 
rozrůstat až do 30 m v jakémkoli směru!  Tvoří koberce na lesních půdách, zarůstá stromy, 
opuštěné budovy a dokonce i náhrobní kameny.  

Květy od září do listopadu
Struktura květu: Jednotlivé drobné květy se 
seskupují do krátkých žlutozelených květenství 
(10-20 cm v průměru), která připomínají malý 
otevřený deštník.

Plody: od listopadu do března
Plody na jaře vypadají jako lízátka z mléčné 
čokolády, která stářím černají. Jedovaté při 
konzumaci.

Listy:  Stálezelený.  Různé tvary a velikosti listů (4 -
10 cm dlouhé), od trojúhelníkovitých přes oválné, 
eliptické až po 3 až 5laločné.  Tvar listu souvisí s 
existencí květů a plodů na rostlině. 

Stanoviště: Vyskytuje se na mnoha místech, ale 
hlavně v suchých lesích, živých plotech, na starých 
zdech, opuštěných starých budovách a v 
křovinatých pustinách.  Při šplhání vzhůru nebo 
podél stromů se opírají o hostitele, jako je strom 
nebo zeď.    

Magie: Používá se jako zaklínač bradavic a 
výrůstků. Existují svědectví o tom, jak si děti na 
dva týdny vložily pár listů do ponožek a bradavice 
zřejmě zmizely.

SOU ASNÝ STAV: B nýČ ěž
LOKALITA: Vyskytuje se tém  všude v Evropěř ě



ID ROSTLIN: B e an obecný ř čť Hedera helix L. 

Představuje břečťan obecný hrozbu pro živý strom?
Ne! jejich přísavné kořeny nepronikají dovnitř stromu, a

proto pro ně nepředstavují hrozbu.

Ano! Úplné zakrytí stromu mu brání ve fotosyntéze
slunečního světla na energii.  Zvyšuje také

pravděpodobnost, že se strom při bouřce vyvrátí, protože
jejich stálezelené listy v zimě fungují podobně jako lodní

plachta.

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí borovice lesní.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší: Nejstarší strom se nachází v 
Belgii, je mu 171 let. Polsko má nejvyšší břečťanový keř vysoký 
25,2 metru. Zatímco Itálie má strom s největším obvodem - 2,4
metru.

Celosvětové rozšíření  – Vyskytuje se téměř všude na Britských 
ostrovech a v celé Evropě.

Co se skrývá v názvu! - Její latinský název Hedera helix jej popisuje jako rostlinu, která se pevně drží a uchopuje 
předměty, zatímco roste spirálovitě podél svého hostitele.

 
  

Botanický glosář (část 1)
Prašníky - pylová část tyčinky (samčí), která se nachází na jejím
vrcholu.
Tyčinka - samčí část květu 
Nitka -Tyčinka květu - část, která produkuje pyl - se skládá ze 
štíhlé stopky, která se nazývá nitka, a prašníku. 
Blizna -Blizna je část květu, která získává pyl od opylovačů, 
jako jsou včely.
Deštník - skupina květních stonků, které se rozbíhají jako 
paprsky deštníku.

Prohlédněte si břečťan zblízka pomocí virtuální 
prohlídky ve filmotéce Pappus.  Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".  

Stanoviště

Lé ebné vyu itíč ž

Ve starov kém ecku pou ívalě Ř ž
b e an Hippokrates keř čť
zmírn ní otok  a jakoě ů

anestetikum.  
Bylinká i ho pou ívají kř ž

lé b  dýchacích potí í, jakoč ě ž
je astma, bronchitida, dále

na zán ty a artritidu.ě

Botanický glosář (část  2) 

Trvalka - rostlina, která žije déle než 
dva roky a obvykle každý další rok 
kvete a plodí.
Parazit - Vzájemně výhodný vztah 
(synergie) mezi druhy, kdy jeden 
parazitický organismus žije na jiném 
organismu nebo v jiném organismu, 
hostiteli. 
Fotosyntéza -Proces, při kterém zelené
rostliny využívají sluneční světlo k 
syntéze živin z oxidu uhličitého a vody.



Jest ábník lipovýř
(Mima tiliae) se
plazí po jejích

v tvích ě
v kv tnu/ ervnuě č

ID ROSTLIN: lípa malolistá
Tilia cordata L. 

Praktické využití:  Vlákna z její vnitřní kůry se 
používají k výrobě bot, košů, provazů a rohoží, 
zatímco její měkké, bílé a snadno řezatelné dřevo 
se používá k výrobě klavírních kláves, protože se 
nedeformuje.

Vlastnosti kůry Vlastnosti kmene

Květy

Kuželovité květy

Střídavě 
uspořádan
é listy a 
pupeny

3. 

Velké boule na kmeni 
starých stromů

Hlavní žíla 
se nazývá 
střední 
žíla

Listový pupenListová stopka (řapík)

Uspořádání listů

Jednotlivý list

Všimněte si 
začínajícího 
rozpraskávání kůry 
u mladých stromů.

Prvky listu (spodní strana)

Prvky listu

První řada listových žilek 
vychází z centrálního bodu
(dlanitě)

Jemně 
ozubené
hrany

kališní lístky

Květy ve tvaru 
hvězdy
(aktinomorfní)

2.

1. 

4.

55.

Všimněte si chomáčků 
oranžovočervených chloupků v 
místech, kde se stýkají žíly

Okvětní lístky

VaječníkBlizna

Listen

Stopka

Tyčinka
Okvětní lístky

Tyčinky (svazky 
po 5)

Kališní lístky
Stopka

Listen

Matně 
zelený 
povrch 
listů

Dlouhá 
špičatá 
hlava

List ve 
tvaru 
srdce 
(srdčitý)



ID ROSLTIN: lípa malolistá Tilia cordata L. 

Rozmnožovací strategie  :   
Opylování: opylovaná hmyzem. 
Šíření semen: šířené savci, ptáky, větrem.  

Jedlé: Z lipových květů
lze připravit čaj, který

uleví ztuhlým svalům a
pomůže vám v noci lépe
usnout.  Květy a listeny

sbírejte v době, kdy jsou
v plném květu (červen -

červenec), a sušte je
několik týdnů.  Pár květů
přidejte do šálku horké

vody. 

Nejedná se o
toxickou nebo

jedovatou
rostlinu!

Ořezaný strom

Plod

Prvky plodu

Po seříznutí v dolní části 
vyrůstá mnoho rovných 
stonků

Podzimní listy

Pupeny

Užitečné ID tipy
Podívejte se na umístění, barvu a 
rozložení listových chloupků na spodní 
straně listů.  
Pokud se na listu nachází plod, 
rozhodněte o jeho tvaru a o tom, zda 
má či nemá na povrchu výrazné 
žebrování a zda je či není chlupatý.  
Jsou na listech hálky a medovice? 
Směřují květy vzhůru, nebo visí dolů? 
Kde strom roste?  

Plod

Blizna

Po oplodnění se zvětší v 
kulovitý plod. 

Žebra

Pyl 
putuje 
trubicí 
do 
vaječní
ku

Pupeny a mladé větvičky jsou na 
jedné straně hnědočervené a na 
druhé olivově zelené.

Všimněte si 
dvou 
samostatných 
částí pupenů

Čnělka

Kulovité plody

Papírovitý list zvaný 
bracteole

Květní stonek 
(stopka)

Semen
o 
uvnitř 
vaječn
íku

Každý kmen 
se nazývá 
pól

Po prořezání 
mohou 
dosahovat 
průměru až 15 
m.

4mm 
dlouh
é

Listová 
jizva - zde 
byl 
připevněn 
loňský 
listový 
stonek

1

2

Zimní slunce 
způsobuje tyto 
barvy



ID ROSTLIN: lípa malolistá
Tilia cordata L. 

SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Rozší ení v Evrop  a U.K.ř ě

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy č
jsou:
Obecně se s ní zaměňují pouze jiné lÍpy se srdčitými listy.  
Lípa malolistá (Tilia x europaea) má na spodní straně listu bílé chomáčky
chlupů ve spojích mezi žilkami.  Květy visí dolů a kmeny mají často velké 
šišky.  Pozor na její velmi lesklé listy způsobené napadením mšicemi.  
Lípa stříbrná (Tilia tomentosa) má hustě porostlé světle šedé chloupky 
na spodní straně listů, které jí dodávají stříbrný vzhled, když se podíváte 

Na co se zam itěř
L  isty  :   Ozubený srdčitý list je velmi charakteristický 
pro 
všechnz druhy lip (Tilia spp.).   

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

V létě jsou všechny lípy obvykle z dálky vidět 
podle svěže zelenožlutých květenství, která 
kontrastují s tmavšími silně srdčitými (srdčitými) 
zelenými listy. 
Červen-červenec  :    Sbírejte čerstvé květy, které 
pak usušíte na slunci a připravíte si z nich 
relaxační bylinné čaje, které vám pomohou v 
noci usnout.  Posaďte se pod lipový strom a 
nechte se bavit bzučícím hmyzím orchestrem.

Stonek a kmen
U mladých stromů si všímejte hladké šedé kůry s
rozvíjejícími se hnědými prasklinami, které se s 
přibývajícím věkem začínají pomalu rozpukávat 
nahoru a dolů po kmeni.  Starší stromy jsou více 
popraskané a tmavěji šedé nebo hnědé.  
Čerstvé mladé výhony budou zelené, ale s 
letním, podzimním a zimním stárnutím budou 
na spodní straně olivově hnědé a na horní 
straně mahagonově červené.   

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do čeledi lipovitých (Tiliaceae), i když byl nedávno molekulárně přeřazen do čeledi Malvaceae.  
Všichni členové mají dlouze řapíkaté, jednoduché srdčité listy a úbory vonných aktinomorfních květů, z 
nichž každý má společnou stopku, která má srostlý, podlouhlý, papírovitě vypadající list zvaný brakteol.  Je
to opadavý strom, který přirozeně dosahuje výšky až 38 m.  Pokud byl strom ořezán, rychle obrůstá a z 
jeho báze vyrůstají nové rovné kmeny, které dosahují až 15 m v průměru.  

  

Fakta: DALŠÍ NÁZVY
Známá také pod názvy
lípa srd itá,lípač

velkokv tá, lipe ka.ě č

 

Květy: Začátek června - červenec.
Struktura květu:  Květy jsou složeny z 5 až 10 
žlutozelených květů a lat, které vyčnívají skrz listy 
nahoru a jsou vidět z dálky. 

Plody:  Srpen - září.
Kulovitý (kulovitý) tvar, někdy se slabým žebrováním 
na povrchu, obvykle bez chloupků. 

Listy: Matně zelený srdčitý, jemně zubatý okraj s 
dlouze zašpičatělou špičkou, která zvýrazňuje srdčitý 
charakter listu. Na spodní straně listu je vidět, že 
první řada listových žilek je celá dlanitá. V paždí 
hlavních žilek uvidíte chomáčky buffově zbarvených 
chloupků, které s letním věkem nabývají 
oranžovočervené barvy.

Stanoviště: Původní dřevina teplejších nižších svahů, 
nížin, zejména na vápencích.   V lesích v Evropě se 
vyskytuje již více než 10 000 let.  Je odolná vůči 
zastínění a suchu.  

Pupen: Délka pupenů: méně než 4 mm. Všímejte si 
barvy mladých větviček, výhonů a pupenů, které jsou
nahoře hnědočervené a dole olivové. 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem. Plody

konzumované mšicemi lipovými
(Eucallipetrus tiliae), které se ivíž

cukry a aminokyselinami získanými
z ilek list .  V ely medonosnéž ů č

sbírají medovici, kterou produkují
mšice.



ID ROSLTIN: lípa malolistá Tilia cordata L. 

- Related to the female parts of the flower. A stalk like
feature that connects the stigma and ovary, allowing a

pollen grain to travel downwards into the ovary at its base. 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí lípy.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší:  Nejstarší lipový strom je v České 
republice - 820 let (+/- 300 let).  Nejvyšší strom je ve Velké 
Británii (40,5 m), zatímco v Rakousku je lípa s největším 
obvodem 12,81 m. 

Celosvětové rozšíření  – Lípa malolistá je vázána na staré lesy.  
Vyskytuje se v celé Evropě, její jádrová oblast se nachází ve 
střední a východní Evropě.  
https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=3152047.

Co se skrývá v názvu! - Její obecný název lípa vznikl ze středověkého názvu lípa, zatímco její latinský název cordata 
naznačuje, že její listy mají tvar srdce. 

Ve Velké Británii a v celé Evropě se spíše setkáte s
lípou obecnou (Tilia x europaea) a původní lípou velkolistou

(Tilia platyphyllos), které byly vysazeny v parcích a městských
ulicích.

Jejich výskyt v lese naznačuje, že by mohly být
součástí prastaré lesní sítě spojené s prehistorickými dobami.  

Ve Spojeném království si dejte pozor na názvy míst s
předponou "Lynd" nebo "Lin", které naznačují souvislost s

přítomností lip ze starých divokých lesů z prehistorických dob,
které zde již nemusejí přežívat.

  

Botanický glosář (část 1)

Mšice - malý brouk, který se živí sáním rostlinné šťávy.
Listnaté stromy - stromy, které v zimě ztrácejí listy.
Medovice - Lepkavý a sladký zbytek vylučovaný mšicemi na 
stonku a listech rostlin.
Stopka - Stonek květu jedné rostliny.
Listen -Listovitý útvar (obvykle zelený) bezprostředně pod 
květem v místě, kde se spojuje se stonkem rostliny.
Tyčinka -Samčí část květu, která se skládá z vlákna a prašníku. 
Čnělka - souvisí se samičí částí květu. Je to prvek podobný 
stopce, který spojuje tyčinku a vaječník.

Přibližte si lípu pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. 

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako "nejméně 
znepokojivé".   

Botanický glosář (část 2) 

Blizna - část květu, která získává pyl od 
opylovačů, jako jsou včely.
Vaječník -Srostlé pouzdro. Po oplodnění se 
z vaječníku vyvine plod a z vajíček se 
vyvinou semena.
Okvětní lístky - Vnější ze dvou okvětních 
plátků (vnitřní jsou okvětní lístky), které 
obklopují rozmnožovací části květu.  
Obvykle mají zelenou barvu.
Bracteola - drobný list, který se nachází na 
bázi stonku jednotlivého květu v rámci 
shluku mnoha dalších.
Listová hálka- Otok rostliny způsobený 
parazity.

https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=3152047


ID ROSTLIN: lípa malolistá
Tilia cordata L. 



aludy pou ívalyŽ ž
d ti od konce srpnaě
jako munici do svých

katapult .ů  

ID ROSTLIN: dub obecný
Quercus robur L. 

Příznivý pro divokou zvěř: 
Duby hostí více než 400 druhů živočichů, kteří v nich žijí a
živí se, včetně hmyzu, jako jsou dřevokazní brouci, můry;

savců a ptáků, jako jsou sojky, myši, veverky, divoká
prasata, jezevci a netopýři.

Kmen Léto

List 

Drsná světle šedá kůra

Obvod stromu 
měřený ve 
výšce 1,3 m od 
země

Zaoblená rozložitá koruna z 
těžkých větví

Řapík (listová 
stopka) velmi 
krátký (méně 
než 9 mm)

Okraj listu

Střední žebro 
listu

Samičí věty

Tmavě 
červené 
blizny 

Stopka (2 - 
5 cm 
dlouhá)

Nevyvinutá 
žaludová 
kupole

Vznikající květy

Vznikající listy

Jaro

Kůra 

Starší stromy často s 
chybějícími větvemi

Převislé trsy 
samčích kočiček

Jeden svazek 
samčích květů

Výrazné laloky na 
obou stranách řapíku

3-4 páry laloků
Llaloky často 
větší než 50 % od
okraje listu ke 
středu žebra



ID ROSTLIN: dub obecný Quercus robur L. 

V d li jste?ě ě  
Stromy dubu se mohou do ít a  1000ž ž
let.  P edpokládá se, e mají t iř ž ř

r zné fáze ivota, z nich  ka dá trváů ž ž ž
300 let - r st, ivot a umírání.ů ž

S p ibývajícím v kem se kmen stromuř ě
vydouvá a vytvá í pevný válec, kterýř
stromu pomáhá odolávat extrémním

bou ím.ř

Rozmno ovací strategie: ž
Opylování: opylované hmyzem a v trem.  ě
Ší ení semenř : ší ené savci a ptáky, zejména sojkou ř
obecnou (Garrulus glandarius).  

Duby obsahují t ísloviny,ř
které jsou v surovém

stavu pro lov ka toxické. č ě

Knoflík žlučníkové vosy
(Neuroterus numismalis)

Léto

Hálky způsobují parazitické vosy 
(Cynipidae), které vstřikují 
chemické látky do dubových 
větviček.

Plod (žalud)

Prvky listu

Užitečné ID tipy
Někdy je obtížné jej s jistotou určit,

protože se snadno kříží s dubem zimním, a
tak existuje mnoho stromů, které vykazují

znaky obou druhů v jednom stromu.
K jejich oddělení je třeba odebrat vzorky
řady listů z okolí stromu a prozkoumat
jejich délku řapíku, přítomnost ušních

lístků, hloubku laločnatosti okrajů listů a
délku řapíku žaludu.

Hálka dubu (dubová hálka)

Plod (žalud) 

Žaludy obvykle rostou po 
dvou, ale někdy i po třech.

Hedvábný knoflík žlučníkové 
vosy

Neuroterus numismalis

Listy jsou matně tmavě
zelené

Kožené na 
dotek

Stopka (stonek
žaludu)

Okraj listu

Spodní 
strana listu

Vrchní 
strana 
listu

Dubová 
hálka

Tvary 
žaludů 
mohou být 
různé

Dlouhá převislá 
stopka (stonek 
žaludu)

kopule 
vypadají jako 
tlusté vlněné 
čepice

nezralé žaludy
ještě se 
zelenými 
pruhy

Okraj listu

Střední 
žebro listu 
(hlavní céva)

Dubový pupen

Větvička



ID ROSTLIN: dub obecný
Quercus robur L. 

DALŠÍ NÁZVY

Známý také jako dub
anglický, dub
evropský, dub

stopkatý nebo dub
laný ový.ž

 

SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Rozší ené v  Evrop  a U.K.ř ě

Na co se zam itěř

V každém ročním období má co nabídnout.  V 
zimě pro své nádherné strukturální  siluety ; na 
jaře pro svěžest žlutozelených listů; v létě pro 
sytě zelené listy a stín a v září až říjen pro 
žaludy.

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

Zima - začátek jara: Všimněte si velkých 
větví, které se spirálovitě stáčejí ke špičkám, 
a shluky zlatohnědých listových pupenů.  
Jaro - léto: Krátký nebo chybějící řapík a 
výrazné lalůčky.
Podzim: Žaludy na dlouhých stopkách s 
výraznými zelenými pruhy. 

Stonek a kmen
Bledě šedý, u starších stromů robustní, s 
kmenem, který má tendenci mizet v koruně, a s 
těžkými větvemi, které se spirálovitě stáčejí ke 
špičkám.  Často se shluky mladých výhonů 
vyrůstajících (epikormický růst) směrem ven z 
kmene stromu.

Květy: duben - květen
Struktura květů:  Květenství: často nenápadné a brzy
na jaře nepřehlédnutelné, žlutavé samčí převislé 
svazečky se nacházejí v blízkosti velmi malých 
samičích kulovitých květů na konci nových výhonů. 

Plody (žalud):  září - říjen.
Žaludy se často vyskytují ve dvojicích pohromadě na 
dlouhé společné stopce (stopce) dlouhé až 8 cm.  
Každý z nich sedí v šupinovitě vyhlížející číšce, která 
vypadá jako vlněný klobouk zvaný kupole.  Často se 
liší tvarem a kulatostí. V mládí viditelné olivově 
zelené pruhy, než se změní na tmavě hnědé.

List: Duby jsou často posledními stromy, které se na 
jaře olistí. Velmi krátký nebo chybějící řapík (někdy 
až 9 mm dlouhý), báze listu má zřetelné laloky (ušní 
laloky) po obou stranách listové stopky.  Matný 
tmavě zelený list se 3-4 páry nestejných laloků, často 
více než 50 % od středu žebra k okraji listu.  Podzimní
listy jsou oranžově hnědé.

Stanoviště: Roste přirozeně v lesích a v živých 
plotech, ale byl také hojně vysazován v lesích i 
parcích.  Roste na různých místech v nížinách do cca 
1300 m n. m. (v Alpách). 

Fakta:

 NAPODOBITELÉ: klí ové podobné druhy jsou:č
Velmi podobný je dub zimní (Q. petraea).  Podívejte se na znaky v tabulce, které vám 
pomohou. 

Klíčové prvky Q. robur Q. petraea
Délka řapíku Chybí nebo mezi 2mm - 9mm Přes 10mm
Přítomnost 
lalůčků

Ano Ne

Žaludy Ve shlucích po 1, 2 někdy po 3. Ve shlucích po až  6

Popis rostliny (Taxonomie)
Člen čeledi bukovitých - Fagaceae.  Vysoký (až 40 m) opadavý strom s mohutným kmenem a 
kulovitou rozložitou korunou z těžkých větví, které se ke konci větví zdánlivě spirálovitě stáčejí.  
Všechny duby snadno poznáte podle charakteristických žaludů, které jsou hlavním společným 
znakem dubu. 

  

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.
aludy po írají a roznášejíŽ ž

savci a ptáci, zejména sojka
obecná.  



ID ROSTLIN: dub obecný Quercus robur L. 

- 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí dubu.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší:  Nejstarší známý strom je 
"Carballo de Cartellos" v Galicii ve Španělsku, jehož stáří se 
odhaduje na 2080 let +/-50 let.  Největší obvod kmene má strom
v Kvillekenu v Norra Kvill ve Švédsku, a to 15 m. 
https://tinyurl.com/y5mhlrwc

Celosvětové rozšíření – Původně roste ve Velké Británie a většině
Evropy, kde se vyskytuje téměř všude v nadmořské výšce do 1300
m.

Co se skrývá v názvu! - Jeho latinský název robur znamená statný, tvrdý nebo silný a dub obecný tomuto popisu 
rozhodně odpovídá.  

 

  

Botanický glosář (část 1) 

Kůra - silná vnější ochranná vrstva kmene stromu.
Řapík - stonek listu.
Střední žebro listu - střed listu, z něhož vybíhají boční žilky.
Kočičí listy - vyskytují se většinou na stromech a keřích.  
Skládají se z klásku drobných květů.
Lalok- zaoblená část okraje listu.
Stopka (peduncle)- stonek skupiny květů.

Přibližte si dub pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. Peduncle

 Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".  

Větve se spirálovitě stáčejí směrem ven 
k okraji koruny.

Větve

Jedlé
N kdy se mu íká ě ř laný ový dubž , proto ež

spolupracuje se všemi t emi druhyř
evropských laný ových hub.  Kž

vy muchání fantastických laný , kteréč žů
jsou p ichyceny na ko enech dubu, seř ř
pou ívají speciální laný oví psi až ž

prasata.

Botanický glosář (část 2) 

Hálka - abnormální zduření rostlinných 
tkání (např. na listech stromů) způsobené 
různými parazity.
Žalud- Ořech (plod) dubu.
Lalůček- Malý lalůček nebo prvek ve tvaru 
ucha, který vyrůstá (obvykle) ze základny 
listu.
Kupole- Kalich (vlnitý klobouk), v němž je 
usazen žalud dubu, což je vlastně prstenec
srostlých a ztvrdlých listů.

https://tinyurl.com/y5mhlrwc


Je pova ován zaž
symbol plodnosti,
smrti a obnovy.

ID ROSTLIN: mák obecný
Papaver rhoeas L. 

Praktické využití: 
Jeho květy se používají jako lék proti bolesti, který 
utišuje mírné bolesti, jako je bolest zubů a bolest v krku, 
zatímco čerstvé okvětní lístky se používají k přípravě 
sirupu pro použití v červených barvivech, rtěnkách a k 
redukci vrásek na obličeji.   V poslední době se věda 
začíná domnívat, že chemické látky obsažené v 
okvětních lístcích mohou zabraňovat rakovině kůže.

Prvky listu

Nezralý květ

Poupě květu

Laločnaté lístky 
s velkými zuby

Spodní listy 
jsou řapíkaté 
(petiola)

Lístky s laloky

Nedávno 
otevřený květ s 
bílými skvrnami

Horní listy jsou 
bez stopky 
(přisedlé)

Povrch 
pokrytý 
tuhými 
chloupky

lístek

Dva kališní
lístky 
uzavírají 
květní 
pupen

Tuhé 
chloupky

Květinová poupata 
připravené k 
rozkvětu pomalu 
zvedají hlavičky 

Okvětní 
lístky

Prvky listu

Zpeřený 
list s 
laločnatým
i lístky

Prvky květu

Uspořádání květu

Blizna

Dva kališní 
lístky se 
rozdělují a 
odhalují 
okvětní 
lístky

Kališní 
lístky po 
otevření 
poupěte 
odpadnou

Bílé skvrny na 
slunci brzy 
zčernají

Části květu
4

Okvětní 
lístky 
(x4)

23

1



ID ROSTLIN: mák obecný Papaver rhoeas L. 

Dřívější starověké názvy jej označovaly jako 
"hromový pohár", hromový květ nebo "blesk". To 
odráželo přesvědčení, že pokud se mák utrhne, brzy 
přijde bouřka, která přinese letní lijáky a poškodí 
úrodu, ve které mák roste. 

Je mezinárodním symbolem vzpomínky na lidské ztráty na
bojištích 1. světové války.  Zapálená půda zničená bitvou 
byla ideálními podmínkami pro probuzení máku, jeho 
květy pak vyvolaly představu "moře krve" - a v každém z 
nás vyvolává smutek i naději.  

Reprodukční strategie: 
Opylování: opylované hmyzem.  
Šíření semen: šířené větrem, ptáky a savci. 

Mák setý (P.
somniferum).

Ačkoli se jedná o jiný
druh, je to mák, který se
pěstuje speciálně pro svá
semena, která lze použít
do koláčů, chleba a oleje

ze semen.

Pokud nejste vystudovaný
etnobotanik - máky jsou

jedovaté!

Části květu

Užitečné ID tipy: 
Pět hlavních červeně zbarvených máků 
od sebe nejlépe rozeznáte tak, že: 

a Všimněte si barvy mléčného 
latexu; 

b Tvar semenné tobolky, která je 
viditelná brzy po opadání 
okvětních lístků. 

Nezralý plod

Kuželové 
víčko

Tobolka se 
semeny

Často s černou 
skvrnou na 
bázi každého 
okvětního 
lístku

Blizna - vyzařuje 
ven jako paprsky 
kola

Otvory umožňují 
semenům 
vypadnout při 
protřepání Kuželovitý 

uzávěr s 
paprskovit
ými žebry 

Vzpřímený 
stonek s 
dlouhými 
tuhými chlupy 
v pravém úhlu 
ke stonku

Tobolka 
vejčitého tvaru 
obsahuje 
semena 

Plod

Čtyři šarlatově červené
okvětní lístky, které se 
vzájemně překrývají Blizna

Tyčinka

Kapsle 
bez 
chlupů

Nezralý plod 

Když plod 
dozraje, 
objeví se 
pod 
okrajem 
víčka malé 
otvory Kuželov

é víčko

Blizny jsou 
uspořádané 
jako paprsky
kola

Tobolka se
semeny

Okvětní lístky 
dříve 
připevněné k 
tobolce

Zbytky kvetoucího 
poupěte

Části květu

Blizna - vyzařuje 
ven jako paprsky 
kola

Prašník (nesoucí 
pyl)



ID ROSTLIN: mák obecný
Papaver rhoeas L. 

DALŠÍ NÁZVY

Známý také jako
kuku i ný mák,ř č

kuku i ná r e, polníř č ůž
mák, flanderský mák,
hromni ka, hromovýč

kv t, blesk a ervenýě č
mák.

SOU ASNÝ STAV: Nejmenší obavy z vyhynutí Č
LOKALITA: Existuje v celé Evrop , severní ě

Na co se zam itěř

Poznáte ho podle jemných šarlatově červených 
(jakoby papírových) okvětních plátků. ve tvaru 
talířku, tak i podle obvejčité tobolky s 
paprskovitými žebry vycházejícími z jejího středu.

Nejlepší doba na pozorování a 
vyu itíž

 Jsou zralé ke sklizni, když se zbarví do 
šedohněda a pod okrajem plochého vrcholu je 
vidět několik malých otvorů.  Pokud tobolkou 
zatřesete, měla by semena snadno vypadnout.

 Červen, červenec, srpen před sečením 
kukuřičných polí.  Pobyt na orném poli s tisíci 
jasně zbarvenými červenými vlčími máky je 
kouzelný pocit, který vás bude inspirovat k 
psaní básní a vykouzlí vám úsměv na tváři na 
celý den.  

Stonek a kmen 
Vzpřímený stonek až 60 cm vysoký s 
patentními štětinami a mléčně bílým (někdy 
žlutým) tekutým latexem, který vytéká při 
rozpůlení.

Fakta:

 NAPODOBITELÉ:  Klí ové podobné druhy jsou:č
Existuje pět dalších máků s červenými lístky (Papaver), se kterými se můžete setkat:
Dlouhohlavý mák (P. dubium) má 2,5cm bezvlasou tobolku se semeny, která je dvakrát 
delší než široká; zatímco jeho poddruh žlutý mák (P. dubium - poddruh lecoqii) se pozná 
podle žlutých prašníků a žlutého mléčného latexu při rozdělení stonku. Mák pichlavý (P. 
argemone) má oddělené okvětní lístky a modré prašníky, jeho semenná tobolka má 
dlouhé vzpřímené štětiny.  
Mák drsný (P. hybridum) má kulovitou tobolku semene, která je pokryta vzpřímenými 
tuhými štětinami.

Popis rostliny (Taxonomie)
Je to jeden z přibližně 70 druhů (na celém světě), které tvoří rod Papaver z
čeledi mákovitých (Papaveraceae).  Kromě semenné tobolky je celá 
rostlina drsná a štětinatě chlupatá.   Listy jsou hluboce laločnaté.  
Rozvětvená jednoletá bylina, která dorůstá až 60 cm do výšky.  

Květy: Červen, červenec, srpen, září a někdy i říjen.

Struktura květů:  Většinou 7 - 10 cm v průměru.  
Skládá se ze čtyř nápadných jasně šarlatově 
červených okvětních lístků (někdy fialových, bílých 
nebo růžových - zejména v blízkosti zahrad), často s 
černou skvrnou na bázi každého okvětního lístku.  
Prašníky jsou výrazně modročerné. Okvětní lístky 
často opadávají do konce dne.  Blizna paprskovitě 
vybíhá ze svého středu jako paprsky kola.

Plody:  Červenec - září.
Zralá semena jsou obsažena ve vejčité bezchlupé 
tobolce, která má kuželovitý vrchol s paprskovitými 
žebry vycházejícími z jejího středu, pod nimiž se 
nacházejí malé otvory, jimiž semena po dozrání 
vypadávají.

List: Jednou nebo dvakrát zpeřeně laločnatý, 
vykrajovaný nebo zubatý a tuze chlupatý. Základní 
listy jsou řapíkaté, horní listy jsou přisedlé (připojené 
ke stonku bez řapíku).

Stanoviště: Vyskytuje se na orných polích, pustinách 
a okrajích cest, často na vápenitých půdách. 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.
Semena bohatá na olej

konzumují ptáci, savci a
lidé. 



ID ROSTLIN: mák obecný Papaver rhoeas L. 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí máku.

Celosvětové rozšíření – Vyskytuje se v Evropě,
severní Africe a mírném pásu Asie 
https://www.gbif.org/species/2888443

Co se skrývá v názvu! - Papaver je latinský výraz pro mléko, který popisuje mléčný bílý/žlutý latex, který vytéká ze 
stonku, když se zlomí, a rhoeas je starořecký výraz pro červenou barvu.  

 

Pět druhů červených máků, které se vyskytují v
Británii a Evropě, se do Británie a Evropy dostalo

jako kontaminant obilných zrn, které sem
přinesli první neolitičtí zemědělci kolem roku 7

000 př. n. l. (před naším letopočtem).
Většina máků jsou jednoleté rostliny a jejich

klíčení je obvykle závislé na narušené půdě, což
je pravděpodobně důvod, proč se jim kdysi

hojně dařilo na orných polích a v místech bojů 1.
světové války.

Ačkoli jsou citlivé na zemědělské herbicidy,
jejich semena jsou velmi dlouhověká (80 let) a
po zastavení aplikace herbicidů se brzy hojně

vracejí.

Botanický glosář (část 1) 

Jednoletá rostlina - rostlina, která dokončí celý svůj životní cyklus
během jednoho roku (klíčení - kvetení/plodenství - odumření).
Pupen - malý výrůstek podél větve nebo na jejím konci, ze 
kterého vyrůstají nové listy, květy.
Listový lístek - menší dílčí část složeného listu.
Stopka - stonek listu.
Řapík- složený list s více než 3 lístky uspořádanými v protilehlých 
párech podél hlavní listové stopky a zakončený koncovým 
lístkem.
Bazální listy - listy ve spodní části

Přibližte si mák pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus.

Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení jeho celosvětové existence je klasifikováno jako "nejméně 
znepokojivé".    

Nadzemní listy

Celá rostlina

Květ Hlavička se 
semeny (tobolka)

Botanický glosář (část  2) 

Semenná tobolka - suchý plod, který se 
otevírá na více částí (tzv. ventil), nebo 
pomocí otvorů či víčka, z nichž se uvolňují 
semena rostliny.
Prašník - část tyčinky (samčí) nesoucí pyl, 
která se nachází na jejím vrcholu.
Blizna - část květu, která získává pyl od 
opylovačů, jako jsou včely.
Tyčinka -samčí část květu, která se skládá z 
vlákna a prašníku. 
Pestík - nejvzdálenější ze dvou okvětních 
plátků (vnitřní jsou okvětní lístky), které 
obklopují rozmnožovací části květu.

https://www.gbif.org/species/2888443


ID ROSTLIN: kop ivař
Urtica dioica

Světle zelená s fialovým 
nádechem

Květy jako
zauzlovaný

provázek

Mladé vyrůstající listy, které 
lze sklízetVznikající květ

Uspořádání listů 
shora

List  

Stonek

Stonek

Uspořádání listů

Tlustý a dutý
stonek

Drážkovaný
stonek

Tuhé 
žahavé 
chloupky

Stonek
listu (řapík

 Dlouhé tuhé chloupky 
na spodní straně listů a 
stonku

Listy ve tvaru srdce

Velké zuby listu

Protilehlé listy s
dlouhými stonky

(řapíky)

Stonek listu často s
fialovo

načervenanlými
liniemi

Rozdělený vláknitý
stonek

Drážkovaný
stonek



ID ROSTLIN: kop iva: urtico dioica ř

Zázra náč : 

Po tisíciletí se používá k obnovení podkožního krevního 
oběhu, k odvrácení artritidy kloubů a k udržení tepla díky 
podráždění kůže.  Prvních 30 minut je nepříjemná, a ještě 
několik hodin poté se dostavuje pocit mravenčení. 
Dodnes se používá při léčbě dny. Někteří lidé však mohou 
mít na kopřivové žahavé chloupky alergickou reakci.

P edve te seř ď : 
Překvapte své přátele tím, že si utrhnete a sníte syrový 
list!.  Abyste to dokázali, musíte mít odvahu a jistotu, že 
palcem jemně sčešete chloupky a list pevně stočíte do 
trubičky a složíte.  Pak ho vezměte, vložte do dobře 
nasliněných úst a s úsměvem žvýkejte! 

Speciální vlastnost

Po uvaření nebo rozdrcení
listů se žahavé chloupky
zneškodní a můžete listy

jíst.  Navzdory agresivnímu
vzhledu a jsou nově
vyrůstající listy ve

skutečnosti chutné a plné
bílkovin, vitaminu C,

betakarotenu, vápníku a
dalších minerálních látek. 

Listy jsou
toxické

b hem a poě
období
kv tu ě

Užitečné ID tipy: 

Jaro/léto/podzim: Listy jsou 
charakteristické tím, že vás při dotyku 
popálí - díky tomu na tuto rostlinu 
budete vždy vzpomínat s "láskou"! 
Koncem jara a v létě se světle zelené 
květy svěšují z místa spojení listu se 
stonkem - vypadají jako zelená 
zauzlovaná šňůrka.
Podzim/zima: Rostlina zpravidla 
odumírá, nové výhony a listy se 
objevují pouze u země.

Jednotlivá rostlina

Celá rostlina na 
stanovišti

Porovnání průřezu 
stonku rostliny

Často roste společně s
křídlatkou ( Galium aparine)

Porovnání stonků 
rostlin

Čeleď 
mrtvých 
kopřiv

Kopřiva

Čeleď mrtvých
kopřiv má

výrazný
čtvercový
stonek v

příčném řezu

Kopřiva má
kruhový stonek

s podélnými
drážkami 

Převislé zralé
květy

Květy



ID ROSTLIN: kop ivař
Urtica dioica

DALŠÍ NÁZVY

Známá také jako 
kop iva ahavka, ř ž
kop iva pyhlavá, ř
prhlavka, ihlava. ž

Na co se zam itěř

Nejlepší doba k pozorování a 
vyu itíž

Záleží na tom, co s ní chcete dělat.
POZOR: Pokud ji chcete jíst, pak je nejlepší 
sbírat čerstvé mladé listy na jaře a na podzim, 
než se objeví květy, jinak jsou listy jedovaté.

Její žahavé chloupky jsou jako skleněné 
hyperdermální jehly, které do kůže vstřikují 
chemické látky a zanechávají svědivou 
vyrážku.  Má mnoho různých stanovišť, 
obvykle se však vyskytuje v lesích, na spodu 
živých plotů, v křovinatých pustinách, na 
narušené půdě, na zahradních kompostech, 
pastvinách a v sadech, které pravidelně 
navštěvují hospodářská zvířata.

Fakta:
SOU ASNÝ STATUS: Nejni ší riziko vyhynutíČ ž  
LOKALITA: Vyskytuje se v celé Evropě

 NAPODOBITELÉ:Hlavní podobné druhy jsou:

Mezi podobné rostliny, které rostou v její blízkosti a mohou s ní být zaměněny, 
patří někteří zástupci čeledi mrtvých kopřiv (Lamiaceae), jako je hluchavka bílá 
(Lamium album), konopice úzkolistá  (Galeopsis angustifolia), plamének evropský 
(Lycopus europaeus) a čistec lesní (Stachys sylvatica).  

Popis rostliny (Taxonomie)
Člen čeledi kopřivovitých (Urticaceae).  

Kv ty ě Od dubna do září 

Struktura kv tu:ě   Drobné světle zelené 
převislé květy, které se svěšují z místa spojení listů s 
hlavním stonkem.   

Plody: Zanedbatelné  

List: 
Může být velmi variabilní. Obecně jsou tmavě zelené až 
středně zelené v závislosti na okolním odstínu. 
Jednoduché listy mají na okraji velké zuby a srdčitou 
spodní část v místě, kde se spojují s listovou stopkou. Listy 
rostou v protilehlých a rozkladitých párech podél lodyhy. 
Na všech listových plochách se nachází delší tuhé žahavé 
chloupky a menší nežahavé chloupky. 
Stonek (kmen, případně větev).  Obalen tuhými chloupky. 
Všimněte si silného vícedrážkového zaobleného stonku, 
který je velmi vláknitý.   

Stanovišt : ě
Vyskytuje se ve velkých trsech všude tam, kde jsou 
velmi úrodné půdy obohacené lidskou činností o 
velké množstvím fosfátů (např. ohniště, skládky 
odpadu apod.) Trvalka dorůstající výšky až 2 m s 
výraznými podzemními zlatožlutými oddenky, které jí
pomáhají v šíření. 
.  

POTRAVNÍ SÍŤ

Listy se živí housenky 
drobného motýlka 
želvovinového a pavího 
motýla. Mšice, které zde 
žijí, jsou požírány 
beruškami a ptáci se živí 
plody.



ID ROSTLIN: kop iva: urtico dioica ř

Botanický glosář 

Fosfát -nahromadění fosforu je způsobeno 
nadměrným používáním anorganických hnojiv 
nebo používáním kompostů a hnojiv s vysokým 
obsahem fosforu.
Odnož - stonek podobný kořenu, který roste pod 
zemí a ze kterého vyrůstají nové výhonky.
Trvalka- rostlina, která žije déle než dva roky a 
obvykle poté kvete a plodí každý rok.
Výhonek- označuje nedávný přírůstek rostliny, 
který může být buď stonek, květ nebo list.  Často 
také označuje novou rostlinu, která vyrůstá ze 
země.
Mšice - Malý brouk, který se živí sáním 
rostlinné šťávy.

Když stonek a listy kopřivy rychle uchopíte a pevně je držíte,
žahavé chloupky rozdrtíte a tím je zneškodníte.

 

 

Botanický glosář 

Řapík – Stonek listu
Převislé- Prvky rostlin, jako jsou listy, plody a květy, které se 
svěšují.
Srdčité- Srdcovitého tvaru, se dvěma výraznými laloky u báze
Vláknité- charakterizované vlákny
Protilehlé, rozložené- Listy uspořádané podél stonku v párech,
každý pár v pravém úhlu k páru nad nebo pod ním.

Přibližte si kopřivu pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus.  

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako "nejméně 
znepokojivé". 

Celá rostlina na stanovišti

Kulturní souvislosti (folklór, mýty, 
legendy, pou ití atd.) ž

Fosfáty, díky kterým kopřiva dobře roste, vydrží dlouho,
a tak staré kopřivové trsy označovaly opuštěné vesnice 
už v době římské okupace Británie.

Pou ití:ž  nitě na textil a provazy, čaj, prostředky na čištění půdy,
přípravky na vlasy, barviva, hnůj, repelent proti mouchám, rostlinné 

syřidlo, prostředky proti artritidě a potraviny. 



Sam í a sami íč č
kv ty seě

nacházejí na
samostatných
stromech. 

ID ROSTLIN: vrba bílá
Salix alba L. 

Praktické využití:  Salix alba var. caerulea se 
používá k výrobě kriketových pálek.  

Její kůra, stejně jako kůra všech ostatních vrb, 
obsahuje salicin, který se v lidském těle přeměňuje 
na kyselinu salicylovou, jež je schopna zmírňovat 
bolest, záněty a horečku, a proto se z ní vytvořil lék 
aspirin, který má každý doma v lékárničce.

Kůra Vlastnosti kmene Stanoviště rostliny
(podzim)

Samčí květ (Jehnědy, kočíčky)

Vlastnosti větví

Samičí květ (jehněda,
kočička)

Ve starých stromech vzniká
síť hustých hřebenů

Starší
stromy
se často
rozštěpí

.
Obvykle

po
bouři

Vzpřímené šikmé
větve

Tyčinka

Jasně žluté
květy

Mnoho listů
u jeho

základny

Blizna

Zeleno-žlutá
jehněda

Uspořádání listů (podzim)

Až padesát zaoblených
zubů na každé hraně

listu

Na mladých větvích lze
pozorovat horizontální

jizvy (lentikuly)

Hluboké
trhliny
zvané

praskliny

Pružné
zaoblené
větvičky

Světle
šedé
větve



ID ROSTLIN: vrba bílá Salix alba L. 

V d li jste?ě ě  V záhybech, svitcích nebo
svazcích list  hledejte hedvábí, které ů
je rozpoznávacím znakem mol , jako je ů
nap . molice okatá.  Skládání list  je ř ů
taktika, kterou n které housenky ě
pou ívají, aby se vyhnuly predátor m a ž ů
parazit m, kte í by je nakonec zabili.ů ř  

Vrby jsou více ne  v tšina strom  ž ě ů
náchylné na specifický hmyz nebo houby 
zp sobující loutnutí, které nutí stromů ž
lokáln  p eorganizovat bun nou tká  do ě ř ěč ň
abnormáln  vypadajících hrbol  a boulí,ě ů
které m ete vid t na listech.  ůž ě
Cecidologie je název pro studium hálek.

Rozmno ovací strategiež : 
Opylování: opylované hmyzem a v tremě .  
Ší ení semenř : ší ené v trem, vodou, ptáky a savciř ě .  
Další: Vrba se snadno rozmno uje z ulomených v tvi ek a spadlých v tví, ž ě č ě
které zako ení a vytvo í nový strom (klon).ř ř

Pozor:

Vrby jsou taxonomicky 
obtížně 
identifikovatelnou 
skupinou, protože se 
snadno kříží mezi sebou 
a vytvářejí potomstvo, 
které má směs znaků 
více druhů.

Není chutné k jídlu!

Střídavé listy a pupeny

Zralé plody

Vlastnosti listu (podzim)

Pupeny leží
naplocho u

větviček

Vlastnosti pupenu

Uspořádání listů
(střídavé listy)

Užitečné ID Tipy:
Vždy si prohlédněte kombinaci 3 až 4 různých 
znaků z následujících prvků: Listy: tvar a 
velikost; barva a ochlupení horního a dolního 
povrchu; výhony: barva a ochlupení; 
přítomnost nebo nepřítomnost stvolů; květy: 
tvar a velikost a charakter květenství.

Všechny vrby mají střídavé listy a pupeny.  
Vrby mají pouze jednu viditelnou pupenovou 
šupinu, což jsou vlastně dvě šupiny srostlé v 
jednu.  Všimněte si jejího švu.

Semena nesoucí
hedvábné bílé chmýří

Vyjměte
pupen a

najděte spoj
ve šupině
pupenu

Vlastnosti větviček

Až 2 cm široký

Až 12 cm dlouhý

Hedvábné chloupky na
povrchu listů s věkem

mizí

Zlatě žlutý
Střední žebro

listu

Jemné hedvábné
chloupky mu dodávají

světle stříbrošedou
barvu.

Dlouhé štíhlé listy
(kopinaté)

Zaoblené větvičky

V mládí hedvábně
chlupaté

Olivově hnědě
zbarvené větvičky
(zejména v zimě)

Chlupaté
pupeny

Pouze vrby
mají jen jednu

šupinu
pupenů

Vnější obal
pupenu se

nazývá šupina

Pupeny
mohou být

tmavě hnědé,
načervenalé
nebo žluté.

Pupeny mají
tendenci ležet

naplocho u větvičky
(přitisknuté)



ID ROSTLIN: vrba bílá
Salix alba L. 

DALŠÍ NÁZVY

Známá pod názvy bělice,
břesk,  smuteční vrba

(převislá forma)

Na co se zam irěř
Nepřehlédnutelný svými bledě stříbřitě bílými 
dlouhými štíhlými listy.  
Pokud je ponechána přirozenému růstu, má kmen 
tendenci se při bouřlivém počasí rozštěpit a často 
zanechává části stromu jako překážku v řece.

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

Jaro:  Když jsou listy plstnatě bílé. V severních 
částech Evropy, kde většina stromů ještě nemá 
listy, se na Květnou neděli místo palmových 
ratolestí často používají vrbové větvičky.  
P  olovin  a   léta:   Pozorujte snášející se oblaka 
hedvábně bílého chmýří nesoucího semena, 
která je roznášejí na nová místa.  

Stonek a kmen
Kůra je tmavě šedá s navzájem se spojujícími silnými 
hřebeny, které jsou těsně propojené.  Větvičky jsou 
zaoblené, v mládí hedvábně chlupaté - později se 
stávají bezvlasými a v zimě leskle olivově hnědými. 
Větvičky jsou pružné a při odlomení nevydávají 
charakteristický suchý praskající zvuk jako větvičky 
vrby křehké (S. fragilis).

Fakta:

SOU ASNÝ Č STAV: Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Rozší ené v  ř Evropě a U.K.

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy jsou:č
V krajině se nachází ještě jedna vrba, která je velmi podobná.  Dávejte si pozor, 
často se s ní kříží a vytváří potomky, kteří vykazují znaky od obou rodičů. 
 
Charakteristické bledě stříbřitě bílé dlouhé štíhlé listy, chlupaté pupeny a mladé 
výhonky S. alba ji snadno odliší od její blízké příbuzné - vrby křehké (S. fragilis L.). 
Suchý praskající zvuk lámajících se větviček je velmi charakteristický a většinou 
stačí k tomu, aby jste tyto dvě dřeviny od sebe odlišili.  

Popis rostliny (Taxonomie)
Listnatý strom z rodu Salix, který patří do čeledi Salicaceae.  Jedna z 
největších a nejznámějších vrb díky svým charakteristickým světle 
stříbřitě bílým listům.  Kůra starších stromů je hluboce rozpukaná.  
Pokud není olistěná, má výrazné vzpřímené šikmé větve a úzkou 
korunu, která může dosahovat až 30 m do výšky a 1 m v průměru.

  
Květy: duben až květen. 
Struktura květů:  Květy jsou na krátkých listových stopkách
a objevují se téměř současně s rašícími novými listy.  Žluté 
samčí kočičky jsou až 5 cm dlouhé, zatímco samičí jsou 
zelenožluté.  

Plody:  Později v květnu. 
Nepohlavní tobolky podlouhlých zralých samičích kočiček 
jsou zelenožluté a bez chloupků, které se stávají 
nadýchanými bílými tobolkami se semeny uvnitř.

List: Dlouhé a štíhlé (kopinaté) stříbrošedé listy (až 12 cm 
a 2 cm široké) s jemně zaoblenými zubatými okraji (až 50 
na každé straně).   S růstem listů se hedvábně šedé 
chloupky na horní straně opotřebovávají, zatímco spodní 
strana si zachovává hedvábně bílé chloupky, které jí 
dodávají světlou barvu.  

Stanoviště: Rychle rostoucí strom mírného klimatu, který 
roste v blízkosti vody na březích řek, jezer nebo u rybníků, 
potoků a bažin.  

Pupeny: Pokryté šedobílými chloupky. Pupeny mohou být 
tmavě hnědé, načervenalé nebo žluté - mají tendenci ležet
na větvičce naplocho (adpressed). Jejich pupeny jsou 
obvykle těsně přitisknuté k větvičce.

POTRAVNÍ SÍŤ
Jsou základem mnoha
potravních sítí. Nektar

sbíraný hmyzem. Semena
konzumují ptáci a savci.
Hostitelská spole enstvač

predátor  a parazit , kte í seů ů ř
p icházejí ivit.ř ž



ID ROSTLIN: vrba bílá Salix alba L. 

Botanický glosář (část 2) 

Linie švu - spoj nebo linie, která označuje 
spojení dvou pupenových šupin.
Jehnědy (kočičky) - trs drobných květů
Tyčinka - samčí část květu, která se skládá z 
vlákna a prašníku.
Blizna- část květu, která získává pyl od 
opylovačů, jako jsou včely.
Lenticely- vyvýšená značka na výhonu, která 
je dýchacím pórem.
Střední žebro listu - střed listu, z něhož 
vybíhají boční žilky.

Ukazatele klimatu

Všechny vrby mají rychlý růst a mohou velmi rychle reagovat
na změny prostředí, což je činí důležitými pro měření reakcí na

naše měnící se klima.

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí vrby bílé.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší: V Nizozemsku se nachází nějstarší
strom, kterému je 263 let, zatímco v Maďarsku je strom s 
druhým největším obvodem 9,08 m, který se nachází podél 
Dunaje v Dunaszigetu v Dunántúlu.   
Je to jeden z nejrychleji rostoucích stromů a za rok může dorůst 
až 3 m výšky.

Celosvětové rozšíření  – Pochází z Evropy a je rozšířený ve 
východní části Spojeného království.  V ostatních částech 
Spojeného království je považován za nepůvodní druh, který byl 
zavlečen v dávných dobách.

Co se skrývá v názvu! - Její latinský název - alba - pochází z latinského výrazu pro bílou barvu podle světle zbarvených 
listů. 

 
  

Botanický glosář (část 1) 

Přitisknutý - přitisknutý k něčemu nebo ležící na něčem
Šupiny pupenů- chrání vyvíjející se listy pro následující rok
Praskliny- praskliny na kmeni stromu
Houby- označuje organismy včetně hub, kvasinek a plísní
Hálka - výpotek v rostlinném pletivu
Parazit- organismus žijící na jiném organismu

Přibližte si vrbu pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé". 



Jehli nany jsouč
skupinou rostlin

azenou meř zi
nahosemenné

(Gymnosperm).

ID ROSTLIN: borovice lesní
Pinus sylvestris L. 

Oranžově hnědý a 
šupinatý - zejména výše 
na stromě

Prvky květu (jaro)

Šupiny se
snadno

odlupují

Prvky listu

V dolní
části je

kůra
silnější a
brázditá.

Prvky listu

Oranžová 
kůra výše 
na stromě

Prvky listu (jehlic)

Kmen Kmen

Žluté samčí 
květy zvané
šišky

Tvar stromu 
(zima)

Tyčinka
obalená
pylem

Jehlice
vyzařují ven

v párech

Rašící
mladé
jehlice

Listy se
nazývají jehličí

Modro-zelené
Jehlice s půlkruhovým

profilem

Jehlice vždy v
párech (2)

Kmen

Kůra je 
silnější ve 
spodní 
části 
kmene

Samičí květ - 
odtud vyroste
šiška



ID ROSTLIN: borovice lesní Pinus sylvestris L. 

Magi  e  : P ed nástupem k es anství v ř ř ť
severní Evrop  pohané v ili, e ě ěř ž
v n  zelené jehli naté stromy - ěč ě č
jako borovice lesní - p edstavují ř
nesmrtelnost po opadu podzimního 
listí z listnatých strom .ů

Pov ry o kácení borovice lesní pro ě
stavbu lodí za ubývajícího m síce m ly ě ě
vliv na obsah prysky ice v d ev  kv li ř ř ě ů
vlivu m síce na p íliv a odliv. Dnes ě ř
víme, e tok mízy v rostlinách je ž
m sícem áste n  ovliv ován.  ě č č ě ň

Rozmno ovací strategiež : 
Opylování: opylované hmyzem.  
Ší ení semenř : ší ené v trem, ptáky a savciř ě . 

Speciální prvky

Jejich jehlice jsou
přizpůsobeny mrazům a

suchu, mají vnořené
průduchy a voskovou
vrstvu, která je chrání
před ztrátou vody, a
proto mohou růst v
oblastech s nízkými
srážkami i nízkými

teplotami.

Nejedná se
o jedovatou

rostlinu!

Užitečné identifikační tipy: 
Borovice se snadno poznají podle svazků 
jehličí ( listů), které jsou buď po dvou, 
třech nebo pěti.  
Tvar jejich šišek také odráží svazky jehlic:  
(a) - šišky dvoujehlicových borovic jsou 
malé, se široce rozevřenými šupinami. 
(b) - šišky borovice tříjehličné jsou 
obrovské; obě mají oválný a kuželovitý 
tvar a zůstávají na stromě mnoho let.
(c) - šišky pěti jehličnatých borovic mají 
tenké ohebné šupiny a rychle opadávají ze 
stromu.

Prvky květu

Prvky květu (jaro)

Rašící čerstvé
nové jehlice

Všimněte si
červeného

samičího
květu

Prvky plodu

Kužel se později 
vynoří ze špičky

Samčí květ

Shluky
samčích květů

Prvky plodu (šiška) 

Šupina Semena 
ukrytá 
mezi 
šupinami

Zralá šiška

Dřevnaté
šedohnědé ve
druhém roce

Mladá šiška -
ještě se

zavřenými
šupinami

Nová rašící
šiška

Prvky plodu (šiška)



ID ROSTLIN: borovice lesní
Pinus sylvestris L. 

DALŠÍ NÁZVY
V minulosti byl známá pod
názvy: skotská jedle,

jedle b lokorá,ě  borovice
baltská, borovice ri ská,ž

borovice lesní a
sekvojovec evropský.

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy jsou:č
V přírodě se můžete setkat s dalšími dvěma běžnými borovicemi.

Velmi podobná je také borovice černá (P. nigra ssp. nigra), která má jehlice po 
dvou, ale postrádá oranžově červené zbarvení kmene a má velmi tmavě zelené 
dlouhé jehlice (nikoliv zelenomodré), které jsou delší než 8 cm.
Euroasijská borovice kamenná (P. cembra L.), která se vyskytuje až v Alpách a na 
Karpatech, má podobně dlouhé jehlice, ale ty jsou ve shlucích po pěti, nikoliv po 
dvou jako u borovice lesní.

Na co se zam itěř
Pozná se zdaleka podle ohnivě 
červenooranžového kmene a tmavě 
zelenomodrých jehlicovitých listů, které se 
vyskytují ve skupinách po dvou na velmi 
krátkém výhonu.  U dospělých stromů jsou 
jehlice dlouhé méně než 8 cm, ale u mladých 
stromků jsou delší.  Zbarvení a délka jehlic se u
stromků a dospělých stromů často liší.

Jehlice mají polokruhovitý profil. 

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

 Vůně borovice za teplého dne vám nikdy 
nezkazí náladu, stejně jako šumění jehličí, 
když jimi vane vítr.  Mezi borovicemi je 
vždy dobré místo pro piknik nebo 
táboření! 

Stonek a kmen
 V nižších partiích je šedohnědý, zatímco 
vysoko v korunách je kmen zřetelněji oranžově
hnědý a šupinatý.

Popis rostliny (Taxonomie)
Borovicovité (Pinaceae) je největší a nejrozšířenější čeleď jehličnanů 
(Coniferophyta).  Obsahuje rod Pinus, do kterého patří borovice lesní.  
Jedná se o stálezelený strom.  Dospělá borovice lesní je elegantně 
rostlý strom, který podpírá houbovitou korunu. 
s rozložitými chrupavčitými větvemi se stálezeleným jehličím.  

Fakta:

SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Existuje nap í  Evropou a  do východního ř č ž
Ruska.

Květy: květen - červen.
Struktura květu:  Na jaře jsou samčí květy oslnivě 
žluté (někdy karmínové) v hustých skupinách, 
zatímco samičí květy jsou na koncích výhonů růžové 
až fialové.

Plody:  oválné až kuželovité šišky- až 7,5 cm dlouhé, 
v prvním roce zelené, ve druhém roce dřevnatějící, 
šedohnědé, poté zůstávají na stromě s široce 
rozevřenými šupinami.  Šišky vyžadují střídavě vlhké 
a suché počasí, aby se otevřely a následně vysypaly 
křídlatá semena. 

Listy: Tuhé jehlice po dvou, modrozelené s jemnými 
bílými vlákny při zlomení, dlouhé méně než 8 cm (u 
dospělých stromů) a až 14 cm (u stromků) a často 
zřetelně zkroucené.  Listové pupeny pryskyřičnaté, 
špičaté a tmavě červenohnědé - některé s bílou 
pryskyřicí.
Stanoviště: V přírodě se vyskytuje ve Skotsku a v 
Evropě, ale v širší krajině se vyskytuje buď jako 
komerčně vysazovaná dřevina v rozsáhlých lesích, 
nebo jako vysazené exempláře v městských parcích, 
zahradách a podél dálnic.  Borovice lesní je 
pionýrským druhem na živinami chudých narušených
půdách a může se vyskytovat na úrovni moře nebo 
až ve výšce 2 600 metrů.  

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.

Ok ídlená semenař
konzumují ptáci a savci.  



ID ROSTLIN: borovice lesní Pinus sylvestris L. 

Botanický glosář 

Jehlice - listy jehličnanů, které se vyvinuly 
tak, aby zadržely více vody zmenšením svého 
povrchu a snížily tak evapotranspiraci.
Vaječník - neoplozené vajíčko.
Pyl - jemná práškovitá zrnka nacházející se na
prašnících samčích tyčinek.
Šupina - prvek, kterým se vajíčko přichycuje 
na spodní straně.
Tyčinka - samčí část květu, z nichž každá se 
skládá z vlákna a prašníku.
Semeno - oplozený vaječník, který obsahuje 
zárodek rostliny.

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí borovice lesní.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší: Nejstarší zaznamenanou borovicí 
je 589 let starý strom v bulharském Pchelarovu.  Nejvyšší známý 
strom měří 46,6 metru a pochází z Estonska, zatímco strom s 
nejtlustším obvodem kmene se nachází ve Skotsku a má obvod 
5,97 metru.

Celosvětové rozšíření - Obývá území od Španělska na západě až 
po dálný východ Ruska, zatímco její zeměpisná šířka sahá na 
sever do Skandinávie (70 stupňů) a na jih do pohoří španělské 
Sierry Nevady (37 stupňů). 

Co se skrývá v názvu!  - její latinský název sylvestris pochází z řečtiny a označuje, že roste divoce v lesích. 

 
Psiturismus - nauka o symfonické akustice v arboristice.

Borovice mají zvláštní povznášející regenerační a uklidňující
zvuk. 

"Mezi rostlinami a stromy mají ty s velkými listy tlumený
zvuk; ty se suchými listy mají smutný zvuk; ty s křehkými listy

mají slabý a nemelodický zvuk. 
Z tohoto důvodu se nic nehodí k větru lépe než borovice."  Liu

Chi (14. stol. - Čína).

Botanický glosář 
Kůra - silná vnější ochranná vrstva kmene stromu.
Šiška - dřevnatý kuželovitý tvar obsahující samičí 
rozmnožovací části - semena.
Filament - stopka, která na svém vrcholu podpírá prašník.
Brázdění - rýhy nebo kanálky na kmeni stromu.
Průduchy - póry nacházející se na listech a stoncích rostlin, 
které pomáhají regulovat rychlost výměny plynů.
Nahosemenné- rostliny, které mají semena nechráněná 
vaječníkem nebo plodem.

Přibližte si borovici pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. 

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).   
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".  

Mladé stromy
bývají vysoké

a štíhlé

Tvar stromu (stanoviště)

Kůra bývá
silnější a
hlouběji

rozpukaná na
spodní části

kmene.



Anglickou národní 
kv tinou bohu el ě ž
není ádná z ž
p vodních divokýchů
r í. ůž

ID ROSTLIN: šípková r žeů
Rosa canina L. (agg.) 

Plod
Plody šípkové růže jsou známé jako šípky, často různých 
velikostí a tvarů. Pokud je nesežerou ptáci, můžeme je 
často vidět po celý podzim až do zimy.

  

Celá rostlina Stonek

Vypadají jako
psí zub

Šípky se
nacházejí ve
skupinách

Silné
obloukovité

stonky s ostny
podobnými
psímu zubu.

Základna
háčku je

velmi široká

Silné
hákovité

trny

Dvakrát
vroubkované
zuby (jeden

velký a jeden
malý zub

dohromady)

2 až 3 páry
oválných
pilovitých

lístků

Nahoře lesklé a
bez chloupků 

Uspořádání listů

Stonek
Žlázy s červenou špičkou
na hlavních žilkách listů

S pomocí lupy je uvidíte
na rubu listů a stonků

Prvky listu

Prvky listu

Prvky květu

Růžové a bílé 
okvětní lístky

Pět
jednotlivých

okvětních
lístků

Mnoho
tyčinek

obklopuje
bliznu



ID ROSTLIN: Šípková r že ů Rosa canina L. (agg.)  

Užitečné ID tipy: 
Jsou listy chlupaté, nebo ne?
Jaké je uspořádání čnělek/blizen na bocích?
Jsou na listech nebo stopkách plodů žlázky?
Jak vypadá stanoviště rostliny?
Popište charakter stonkových ostnů a kališních lístků.

Reproduk ní strategie: č
Opylování: rostlina je opylována hmyzem.  Šípkové růže si nevybírají zdroj 
pylu, a proto jsou známé tím, že se mezi sebou kříží, což je důvod, proč se 
vždy zdají být tak variabilní a působí tolik zmatků při snaze o jejich přesnou 
identifikaci.  
Šíření semen: semena šíří ptáci a savci.

Růžová hálka -
jehelníček

(Dipoloepis rosae) 
... se kdysi v dávné
minulosti používala

jako amulet k
zahnání černého

kašle.

Škrábance od ostrých trn  jsou proů
sb ra e rostlin "p echodovým rituálem"!ě č ř

Prvky květu

Prašník nesoucí
pyl

Blizna vypadá 
jako malý 
kuželovitý 
chomáček

Vlákna

Vznikající
nový květ

Na každém kališním lístku 
hledejte "vousky".

Pět laločnatých
kališních lístků
pod okvětními

lístky

Prvky květu

Prvky plodu

Prvky plodu

Způsobeno
vosičkami,

které
chemicky
deformují

listový pupen.

Jehelníček 

R

Kulatý nebo
vejčitý tvar

Zbytky blizny a
tyčinek

Hladké a
červené, když

dozrají

Více než jeden 
vaječník

Pozůstatky čnělky a blizny

Prky plodu

Dužnatá část 
obsahuje vitamin C

stopka



ID ROSTLIN: šípková r žeů
Rosa canina L. (agg.) 

SOU ASNÝ STAV: Nejmenší obavy z vyhynutíČ  
LOKACE: Nachází se ve Velké Británii, Evrop  iě
mimo ni

Na co se zam itěř

Listy a zralé plody (šípky) jsou 
nejspolehlivějším způsobem jejich 
identifikace.

Nejlepší doba na pozorování a 
pou itíž
 Plody neboli "šípky", jak se jim běžně říká, 

jsou zralé ke sběru od září, zejména po 
mrazech nebo po noci strávené v mrazáku.

 Pokud se ptáci nedostanou k šípkům příliš 
brzy, lze je pozorovat po celý podzim až do
zimy.  

 Červen až červenec: letní procházky za 
vůní jeho květů a pozorování jeho 
mezihvězdných květů, které jasně září z 
nejhlubších a nejtemnějších živých plotů. 

Stonek a kmen
 Popínavá rostlina, která má často silné a místy 

načervenalé obloukovité stonky, které mají 
obvykle robustní zakřivené/háčkovité trny (5 
mm široké u báze) vypadající jako zuby starého
psa.

Květy: Červen - červenec. 

Struktura květu:  Barva květů je proměnlivá, od bílé po 
světle růžovou, obvykle mají 4-6 cm v průměru a vyskytují 
se ve skupinách až po 6 kusech.  Bezprostředně pod ním 
se nachází pět zpeřeně laločnatých kališních lístků, které 
se zpočátku rozšiřují směrem ven, poté se ohýbají směrem
dolů k plodu a před dozráním plodu opadávají.  Tyčinka se 
podobá malému kuželovitému chomáčku. 

Plody:  Září, říjen, listopad.
Plody se nazývají šípky a jsou 1,5 až 2 cm dlouhé.   Jejich 
velikost a tvar se pohybuje mezi kulatým až podlouhlým 
vejčitým tvarem.  Jejich povrch je hladký a v době zralosti 
červený. 

List: Zubatý zpeřený list, který se skládá ze 2-3 párů 
vejčitých lístků, které jsou nahoře lesklé a bez chlupů, ale 
na hlavních žilkách na spodní straně každého lístku jsou 
řídce chlupaté nebo žláznaté.  Zuby listů jsou obvykle 
dvakrát pilovité.  Podlouhlý řapík vybíhá ze stonku podél 
ostnitého a obvykle načervenalého řapíku.

Stanoviště: Roste v živých plotech, křovinatých porostech, 
na okrajích lesů, na pustinách, skalách a železničních 
náspech.

Fakta: DALŠÍ NÁZVY

Známá také jako
šípek, šipka, planá
r e, psí r e, r eůž ůž ůž
trnová, r e trnková,ůž

polní r i ky. ůž č

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy jsou:č
Existují tři další běžné divoké růže, se kterými se můžete setkat ...
Polní růže (R. arvensis) je také popínavka, ale dorůstá jen do 1 m a má úzce 
klenuté ostny a slabé zelené stonky. 
Sladkoplodá růže (R. rubiginosa) listy a květní stopky pokryté hnědavými 
lepkavými žláznatými chloupky, které při tření voní po jablkách.  
Růže pálená (R. spinosissima) stonky s mnoha dlouhými rovnými úzkými výhonky 
různých délek a černými kulovitými plody. Obvykle se vyskytuje 
na pobřeží.

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do rodu Rosa, který je součástí čeledi růžovitých (Rosaceae).  Roste 
buď jako přízemní rostlina do výšky 3-4 m, nebo jako popínavá rostlina 
dosahující vysoko do korun stromů (9 m) - připomíná liánu deštného 
pralesa.  Je známá pro své jemné růžové až bílé květy, po nichž následují 
jasně červené plody (šípky).

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.
Šípky konzumují ptáci,

savci i lidé.  Listy po írajíž
housenky m r aů

muchni ky. č



ID ROSTLIN: Šípková r že ů Rosa canina L. (agg.)  

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí šípkové růže.

Celosvětové rozšíření  – Původní druhy, které se vyskytují téměř 
v celém Spojeném království https://bsbi.org/maps?
taxonid=2cd4p9h.vz3 a jsou rozšířené po celé Evropě 
https://www.gbif.org/species/3002461

Co se skrývá v názvu! - Jeho latinský název canina pochází ze starořeckého přesvědčení, že tinktura z kořene je lékem 
na kousnutí vzteklým psem!  Fyzikální charakteristika ostrých ostnů rostliny, které ve skutečnosti připomínají psí špičák a
mají potenciál způsobit stejně velké poškození kůže, je pravděpodobně věrohodnější.  

 
Lidová hádanka na šípkovou růži:
Pět bratrů růže" je dodnes užitečná při určování růží z velmi 
proměnlivé skupiny "canina" (Agg.).  
"Za letního dne, za parného počasí,
Pět bratrů se spolu narodilo.
Dva měli vousy a dva žádné
A další jich měl jen půlku."  

Co znamená tato hádanka?
Bratři odkazují na pět listů psí růže, z nichž dva mají chloupky 
na obou stranách, 
zatímco dva jsou zcela hladké 
a pátý má chloupky jen na jedné straně.

Botanický glosář (část 1) 

Šípky- název pro plody růží.
Lístek- Menší dílčí část složeného listu; menší list.
Tyčinka- samčí část květu, která se skládá z vlákna a prašníku.
Blizna
Prašník- pylová část tyčinky (samčího květu), která se nachází 
na jejím vrcholu.

Přibližte si šípkovou růži pomocí virtuální prohlídky ve 
filmotéce Pappus. 

Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).   
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".   

Proplétá se
nebo šplhá

mezi ostatními
rostlinami

Botanický glosář (část 2)

Stopka- stonek květu jedné rostliny.
Hálka- Abnormální zduření rostlinné 
tkáně. 
Vajíčko- Srostlé pouzdro, v němž je 
jedna nebo více komor, v nichž jsou 
připojeny vaječníky.
Řapík - Stonek listu.
Filament- štíhlá stopka, která je 
součástí tyčinky.

https://bsbi.org/maps?taxonid=2cd4p9h.vz3
https://bsbi.org/maps?taxonid=2cd4p9h.vz3
https://www.gbif.org/species/3002461
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