
Seznam druhů nalezených na lokalitě Cihelna v Bažantnici v roce 2018 
 

Aesculus hippocastanum jírovec maďal 

Agrostis capillaris psineček obecný 

Agrostis stolonifera psineček výběžkatý 

Achillea millefolium řebříček obecný 

Ailanthus altissima pajasan žláznatý 

Arenaria serpyllifolia písečnice douškolistá 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený 

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl 

Avenella flexuosa metlička křivolaká 

Ballota nigra měrnice černá 

Betula pendula bříza bělokorá 

Brachypodium pinnatum válečka prapořitá 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní 

Cardaria draba vesnovka obecná 

Carduus acanthoides bodlák obecný 

Carpinus betulus habr obecný 

Centaurea jacea chrpa luční 

Centaurea stoebe chrpa latnatá 

Centaurium erythraea zeměžluč okolíkatá 

Cerastium arvense rožec rolní 

Cichorium intybus čekanka obecná 

Cirsium vulgare pcháč obecný 

Clematis vitalba plamének plotní 

Crataegus hloh 

Crepis biennis škarda dvouletá 

Dactylis glomerata srha laločnatá 

Danthonia decumbens trojzubec poléhavý 



Daucus carota mrkev obecná 

Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý 

Echium vulgare hadinec obecný 

Erigeron acris turan ostrý 

Erigeron annuus turan roční 

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka 

Festuca ovina kostřava ovčí 

Festuca rupicola kostřava žlábkatá 

Fragaria viridis jahodník trávnice 

Galium verum svízel syřišťový 

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček 

Hieracium sabaudum jestřábník savojský 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná 

Knautia arvensis chrastavec rolní 

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý 

Leontodon hispidus máchelka srstnatá 

Linum catharticum len počistivý 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý 

Medicago lupulina tolice dětelová 

Melilotus albus komonice bílá 

Melilotus officinalis komonice lékařská 

Pimpinella saxifraga bedrník obecný 

Pinus sylvestris borovice lesní 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 

Plantago major jitrocel větší 

Poa compressa lipnice smáčknutá 

Poa pratensis lipnice luční 

Populus tremula topol osika 

Potentilla arenaria mochna písečná 



Potentilla argentea mochna stříbrná 

Prunella vulgaris černohlávek obecný 

Prunus avium třešeň ptačí 

Prunus spinosa trnka obecná 

Quercus petraea dub zimní 

Quercus robur dub letní 

Robinia pseudoacacia trnovník akát 

Rubus fruticosus ostružiník křovitý 

Rumex acetosella šťovík menší 

Salvia pratensis šalvěj luční 

Sanguisorba minor krvavec menší 

Saponaria officinalis mydlice lékařská 

Sarothamnus scoparius janovec metlatý 

Scabiosa ochroleuca hlaváč žlutavý 

Securigera varia čičorečka pestrá 

Senecio jacobaea starček přímětník 

Silene latifolia subsp. alba silenka širolistá bílá 

Silene vulgaris silenka nadmutá 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský 

Sonchus oleraceus mléč zelinný 

Tanacetum vulgare vratič obecný 

Trifolium campestre jetel ladní 

Trifolium pratense jetel luční 

Trifolium repens jetel plazivý 

Tussilago farfara podběl lékařský 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá 

Vicia cracca vikev ptačí 

 


