
 

  

PŘÍ LOHY  

Příloha 1. Vysvětlení zkratek všech druhů zaznamenaných při terénním sběru dat v zájmovém území. 

AcerPlat 
Acer platanoides (javor mléč) 

AcerPseu 

Acer pseudoplatanus (javor klen) 

AdoxMosc 

Adoxa moschatellina L. (pižmovka mošusovitá) 

AegoPoda 

Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 

AchiMill  

Achillea millefolium (řebříček obecný) 

AlnuGlut  

Alnus glutinosa (olše lepkavá) 

AlopPrat 

Alopecurus pratensis (psárka luční) 

AnthSylv 

Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) 

ArctLapp 

Arctium lappa (lopuch větší) 

ArctTome 

Arctium tomentosum (lopuch plstnatý) 

ArteVulg 

Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl) 

BetuPend 

Betula pendula (bříza bělokorá) 

CalaEpig 

Calamagrostis epigejos (třtina křovištní) 

CalySepi 

Calystegia sepium (opletník plotní) 

CardAcan 

Carduus acanthoides (bodlák obecný) 

CareAcut 

Carex acuta (ostřice štíhlá) 

CareLimo 

Carex limosa (ostřice bažinná) 

CirsArve 

Cirsium arvense (pcháč rolní) 

CirsVulg 

Cirsium vulgare (pcháč obecný) 

CratMono 

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) 

 

 

CrucLaev 

Cruciata laevipes (svízelka chlupatá) 

DactGlom 

Dactylis glomerata (srha laločnatá) 

EquiArve 

Equisetum arvense (přeslička rolní) 

ErigAnnu 

Erigeron annuus (turan roční pravý) 

ErigCana 

Erigeron canadensis (turanka kanadská) 

EuphCypa 

Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) 

EuphDulc 

Euphorbia dulcis (pryšec sladký) 

FestGiga 

Festuca gigantea (kostřava obrovská) 

FicaVern 

Ficaria verna (orsej jarní) 

FiliUlma 

Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) 

FraxExce 

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 

GaleTetr 

Galeopsis tetrahit (konopice polní) 

GaliApar 

Galium aparine (svízel přítula) 

GaliMoll 

Gallium mollugo (svízel povázka) 

GaliVern  

Gallium vernum (svízel syřišťový) 

GeraPrat 

Geranium pratense (kakost luční) 

GeumUrba 

Geum urbanum (kuklík městský) 

GlecHede 

Glechoma hederacea (popenec obecný) 

HumuLupu 

Humulus lupulus (chmel otáčivý) 

HypePerf 

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) 

ChaeTemu 

Chaerophyllum temulum (krabilice mámivá) 



 

  

ChelMaju 

Chelidonium majus (vlaštovičník větší) 

ImpaGlan 

Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) 

JuncEffu  

Juncus effusus (sítina rozkladitá) 

LamiAlbu 

Lamium album (hluchavka bílá) 

LamiPurp 

Lamium prupureum (hluchavka nachová) 

LoliPere 

Lolium perene (jílek vytrvalý) 

LysiNumm 

Lysimachia nummularia (vrbina penízková) 

LysiVulg 

Lysimachia vulgaris (vrbina obecná) 

LythSali 

Lythrum salicaria (kyprej vrbice) 

MyosAqua 

Myosoton aquatica (křehkýš vodní) 

PhalArun 

Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá 

PhlePrat 

Phleum pratense (bojínek luční) 

PinuSylv 

Pinus sylvestris (borovice lesní) 

PoaNemo 

Poa nemoralis (lipnice hajní) 

PoaPrat 

Poa pratensis (lipnice luční) 

PoaTriv 

Poa trivialis (lipnice obecná) 

PopuCana 

Populus x canadensis (topol kanadský) 

PrunAviu 

Prunus avium (třešeň ptačí) 

PrunPadu 

Prunus padus (střemcha obecná) 

QuerPetr 

Quercus petraea (dub zimní) 

QuerPube 

Quercus pubescens (dub pýřitý) 

ReynJapo 

Reynoutria japonica (křídlatka japonská) 

RobiPseu 

Robinia pseudacacia (trnovník akát) 

RoriAmph 

Rorippa amphibia (rukev obojživelná) 

RosaCani 

Rosa canina (růže šípková) 

RubuIdae 

Rubus idaeus (ostružiník maliník) 

RubuPlic 

Rubus plicatus (ostružiník řasnatý) 

RumeAcet 

Rumex acetosa (šťovík kyselý) 

SaliAlba 

Salix alba (vrba bílá) 

SaliCapr 

Salix caprea (vrba jíva) 

SaliFrag 

Salix fragilis (vrba křehká) 

SaliPent 

Salix pentandra (vrba pětimužná) 

SambNigr 

Sambucus nigra (bez černý) 

SapoOffi 

Saponaria officinalis (mydlice lékařská) 

ScroNodo 

Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý) 

SileLati 

Silene latifolia (silenka širolistá bílá) 

SoliCana 

Solidago canadensis (zlatobýl kanadský) 

SoliGiga 

Solidago gigantea (zlatobýl obrovský) 

StacSylv 

Stachys sylvatica (čistec lesní) 

SympOffi 

Symphytum officinale (kostival lékařský) 

TanaVulg 

Tanacetum vulgare (vratič obecný) 

UrtiDioi 

Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 

VerbNigr 

Verbascum nigrum (divizna černá) 

VeroHede 

Veronica hederifolia (rozrazil břečťanolistý) 

ViciCrac 

Vicia cracca (vikev ptačí) 

 


