
Vranovec štvorlistý 

Semenné rastliny - Jednokličnolistové 

Čeľaď: ľaliovité 

 

  

Cesnak cibuľový - cibuľa Ľalia biela 

Konvalinka voňavá Hyacint východný 



Bambus trsteníkovitý 

Čeľaď: lipnicovité  

 

 

 

 

  

  

Lipnica lúčna Timotejka lúčna 

Trsť obyčajná Ovos siaty 



Vstávač obyčajný Črievičníkpapučkový 

Hniezdovka hlístová 

Koralica lesná 

Vstávač vojenský 

Čeľaď: vstávačovité 

 

 

 

  



Mangold 

Semenné rastliny – dvojklíčnolistové 

Čeľaď: mrlíkovité 

 

 

  

Špenát siaty Repa cukrová 

Repa kŕmna Repa cviklová 



Iskerník prudký 

Záružlie močiarné 

Čeľaď: iskerníkovité 

 

  

Blýskač jarný 

Veternica hájna Poniklec veľkokvetý (chránený) 



Slivka domáca 

Čeľaď: ružovité 

 

  

Repík lekársky 

Ostružina malinová 

Ostružina černicová 

Čerešňa vtáčia 



Čeľaď: bôbovité 

 

  

Agát biely Fazuľa obyčajná 

Lupina mnoholistá Štedrec ovisnutý – zlatý dážď 

Hrach siaty 



Čeľaď: Hluchavkovité 

 

  

Hluchavka biela Medovka lekárska 

Šalvia lekárska 

Dúška materina 
Saturejka záhradná 



Smrekovec opadavý 

Borovicorasty – čeľaď: borovicovité 

 

  

Duglaskatisolistá 

Borovica čierna 



Výtrusné rastliny 

 

  

Praslička roľná 

Papraď samčia 

Plavúnka brvitá 



Nižšie rastliny 

 

 

Chara obyčajná  

Odd: Zelené riasy 

Kryptomonádka 

(odd: červenoočká) 

 

Eugléna zelená 

(odd: červenoočká) 

 



Nižšie rastliny  

 Odd: zelené riasy – trieda: Chary – Chara obyčajná 

Tvorí pletivovú stielku veľkú až 1 mm. Stielka sa prichytáva o podklad a praslenovite sa 

rozvetvujú. Bunkové steny sú prestúpené CaCo3 ( uhličitanom vápenatým). Žijú v stojatých 

vodách, kde tvoria porasty. 

 Odd: červenoočká - euglény - Eugléna zelená 

Žijú v sladkých vodách a sú zložkou fytoplanktónu. Typický znak je bičíkatá stielka. 

Sladkovodné majú pulzujúcu vakuolu. Rozmnožujú sa priečnym delením. V nepriaznivých 

podmienkach sa prestanú pohybovať a vylučujú sliz. 

 Odd: červenoočká - Kryptomonády - Kryptomonádka 

Bičíkovce, ktoré majú nesúmerne sploštené bunky s dvoma nerovnako dlhými bičíkmi. Ako 

súčasť planktónu majú veľký ekologický význam. Prví jarní producenti v sladkých aj morských 

vodách. 

Výtrusné rastliny 

 Odd: prasličkorasty – Praslička roľná 

Vytrvalá výtrusná bylina s výškou 10 - 70 cm. Má výrazný sezónny dimorfizmus, na jar vyrastá 

fernílna býľ s výtrusnícovým klasom (nezelená), v lete vyrastá sterilná zelená byľ. Používa sa 

proti bolestiam chrbtice a kĺbov, proti zápalom a prekysleniu. 

 Odd: sladičorasty – Papraď samčia 

Trváca rastlina so šupinatým podzemkom, z ktorého vyrastajú dvojito perovito zložené 

stopkaté listy. Celá rastlina je jedovatá. Rastie hojne v tienistých lesoch, na skalách a pri 

potokoch. Využíva sa proti reume a extrakt z nej proti črevným parazitom – pásomnica. 

 Odd: plavúňorasty – Plavúnka brvitá 

Drobná nenápadná rastlinka podobná machu, vysoká asi 5 cm. Vyskytuje sa na horských 

a vysokohorských lúkach a vlhkých skalách. 

  



Význam a využitie 

Jednoklíčnolistové rastliny: 

 Cesnak cibuľový – obsahuje množstvo vitamínov (B, C, E), minerálnych látok (Fe, Zn, 

K, Ca) a je bohatý na kyselinu listovú. Využíva proti zápalom ústnej dutiny a hrtana, 

upokojuje pokožku po bodnutí hmyzom. 

 Ovos siaty – obsahuje škrob, bielkoviny, železo, vápnik, horčík a fosfor. Používa sa pri 

výrobe ovsených vločiek, krupice, múky, ovseného piva a na krmovinárske účely. 

 Bambus trsteníkovitý– bambusové výhonky – posilňujú imunitný systém, udržujú 

hladinu cholesterolu, majú protirakovinové a protizápalové vlastnosti. Bambus sa 

využíva ako stavebný materiál, na kozmetické a kuchynské pomôcky, hudobné 

nástroje a výrobu oblečenia (bambusové vlákna). 

Dvojklíčnolistové rastliny: 

 Špenát siaty – obsahuje vitamíny K, A, kyselinu listovú, horčík, mangán. Má 

antioxidačné účinky, znižuje krvný tlak a priaznivo pôsobí na mozog. Výborný 

prostriedok proti rakovine prsníka, žalúdka a kože. 

 Mangold– obsahuje vitamín K, vápnik, horčík, vlákniny a bielkovín. Priaznivo pôsobí 

na činnosť pankreasu a pečene. Využíva sa proti cukrovke. 

 Repík lekársky –obsahuje vitamíny B3, C, kyselinu citrónovú, steárovú, olejovú.... 

Používa sa pri problémoch s trávením, kožné problémy, pri nádche a kašli či zápaloch 

ústnej dutiny. 

 Fazuľa obyčajná – obsahuje vitamíny B,C,E a je bohatá na dusík. Pestuje sa pre 

produkciu suchých semien ako súčasť potravy a využíva sa aj ako kŕmna zmes. 

 Dúška materina – pôsobí ako antiseptikum či aromatikum. Využíva sa pri 

ochoreniach dýchacích ciest, pri poruche trávenia, pri zápaloch močových ciest ale aj 

ako prísada do kúpeľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


