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                                                     Púpava lekárska

- Slovenský názov: Púpava lekárska

- Latinský názov: Taraxacum officinale

- Miesto fotenia: Trnava, Kosorín

-  Charakteristika: liečivá bylina s ľudovým názvom pampeliška, často sa
mýli s burinou. Kvitne skoro na jar a má pevný hlavný koreň. Dorastá do
dĺžky 20-30 cm. Má dutú stonku a z nej vyteká mliečna šťava. Zbierame
všetky časti  tela.  Má liečivé účinky – ochorenia sleziny,  pri  nedostatku
železa, kožných ochoreniach, problémoch s cievami.

 



Tulipán záhradný

- Slovenský názov: Tulipán záhradný 

- Latinský názov: Tulipa Gesneriana

- Miesto fotenia: Trnava

- Charakteristika: Je trvalka, cibuľovitá rastlina s nápadnými kvetmi rodu
Tulipa. V prírode sa vyskytuje vo viacerých regiónoch. Tulipány sú trváce
cibuľové  rastliny  s  malým  počtom  šedozelených  priliehavých  listov  s
voskovitým povrchom a veľkými kvetmi so šiestimi okvetnými lupeňmi,
ktoré dorastajú do výšky medzi 10 – 70 cm. Plodom tulipánu je suchá
kapsula obsahujúca početné diskovité semená. Tulipány kvitnú od začiatku
jari až do mája. V Holandsku pestujú najviac tulipánov.



                                                    Repka olejná

- Slovenský názov: Repka olejná

- Latinský názov:  Repka olejná

- Miesto fotenia: Trnava

-  Charakteristika: Stonka  je  vyplnená  stržňom,  má  valcovitý  tvar  a  je
zakončená  strapcovitým  súkvetím  žltých  kvietkov.  Hlavný  koreň  je
kolovitý.  Horné  listy  sú  lysé,  nedelené,  celistvookrajové  alebo  slabo
zúbkované.  Plod  je  pretiahnutá  šešula. Pestuje  sa  pre  svoje  olejnaté
semená, využívané najmä na výrobu olejov (repkový olej), používaných v
potravinárstve aj technike, alebo využívané ako krmivo. 

                                   

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Repkov%C3%BD_olej&action=edit&redlink=1


                                   Narcis biely

- Slovenský názov: Narcis Biely

- Latinský názov:  Narcissus poeticus

- Miesto fotenia: Trnava

-  Charakteristika: Narcis je typickým symbolom
jarného obdobia a evokuje v nás každý rok príjemné pocity. Končí sa zima,
nastáva všeobecne vítané oteplenie. Tento kvet má svoje domovské právo
v strednej Európe. Väčšinou má žltú, oranžovú alebo bielu farbu, ale sú aj
kombinované druhy.



                                  Jadoda obyčajná

- Slovenský názov: Jahoda obyčajná

- Latinský názov: Fragária vesca

- Miesto fotenia: Trnava

-  Charakteristika: Jahoda  je  trváca  bylina.  Z  podzemku  vyrastajú
dlhostopkaté, trojpočetné listy, zložené z vajcovitých, pílkovitých lístkov.
Kvety sú usporiadané do strapcovitých vrcholíkov. Rastie v podraste lesov
a hájov, v krovinách, na lúkach, medziach a rúbaniskách.

                                       



                         Fialka voňavá

- Slovenský názov: Fialka voňavá

- Latinský názov: Viola odorata

- Miesto fotenia: Trnava

-  Charakteristika: Je  to  jedna  z  najkrajších  lesných  fialiek.  Má  veľké
voňavé  fialové  kvety,  podľa  nich  je  aj  pomenovaná.  Vyskytuje  sa  v
presvetlených listnatých lesoch. Bylina je vysoká až 10 cm, bez stonky. Je
to liečivá vytrvalá bylina.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bylina


                                   Kapsička pastierska

- Slovenský názov: Kapsička pastierska

- Latinský názov: Capsella bursa-pastoris

- Miesto fotenia: Trnava

-  Charakteristika: Plody  sú  trojhranné šešuľky. Je  veľmi rozšírená,  ako
burina, rastie hocikde. Zastavuje vonkajšie a vnútorné krvácanie, mierne
znižuje  krvný  tlak.  Kvitne  od  marca  do  októbra.
Nájdeme  ju  na  lúkach,  pri  cestách,  rumoviskách,  okrajoch  polí  a  v
záhradách.



                                  Záružlie močiarne

- Slovenský názov: Záružlie močiarne

- Latinský názov: Caltha palustris 

- Miesto fotenia: Trnava

-  Charakteristika: Záružlie  močiarne  sa  vyskytuje  vo  vlhkom  prostredí
ako močiare, potoky a  mokré lúky.   Má  sýtožlté kvety.  Kvitne
na jar. Listy sú pevné, tmavozelené, srdcovitého tvaru.  Stonka je dutá. Je
to trváca rastlina a je slabo jedovatá. Prezimujú iba korene, z ktorých na
jar vyrastie nová rastlina. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kore%C5%88_(botanika)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jed
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trvalka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stonka
https://sk.wikipedia.org/wiki/List_(botanika)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvet
https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Potok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Diar


                                   Zemolez kamčanský

- Slovenský názov: Zemolez kamčanský

- Latinský názov: Lonicera caerulea var. kamtschatica

- Miesto fotenia: Trnava

-  Charakteristika: Pôvodom z kamčatskej  oblasti.  Rastie  v tvare  kra  do
výšky 170 cm a asi 140 cm do šírky. Vzrast je bujný a hustý. Tvar plodu je
valcovitý,  úzky,  oválny  s  váhou1.4  g  (max.  2.0g).  Plody  sú  modré  a
pokryté  voskovým povlakom,  chuť je  sladká  a  aromatická.  Zemolez  je
nenáročná rastlina, ktorá je nenáročná na pôdu, ale najlepšie sa jej darí v
mierne kyslej pôde.



                                      Pľúcnik lekársky

- Slovenský názov: Pľúcnik Lekársky

- Latinský názov: Pulmonaria officinalis 

- Miesto fotenia: Trnava

- Charakteristika: Podobá sa na pľúcnik tmavý, ten nemá biele škvrny na
listoch.  Používa sa  na lekárske účely.  Zbierajú sa  hlavne listy.  Pomáha
vykašliavať,  chráni sliznice,  má sťahujúci účinok,  pôsobí protizápalovo,
zvyšuje  zrážanlivosť  krvi  a  má  mierny  diuretický  účinok.  Ľudovo  sa
nazýva: cicalka, červené kľúče, čmelík, hvezdoš, kuroslep...


