Poznávačka
dvouděložné

Barborka obecná (Barbarea vulgaris)
•

•
•
•
•

vlhké louky, říční břehy,
kolem silnic, obsazuje
lidskou činnosti
narušená místa. Na
suchých, chudých
místech vyrůstá drobná.
vzpřímená, tlustá,
hranatá lodyha do
50 cm.
Vyrůstá z přízemní
listové růžice.
Bývá lysá nebo řídce
chlupatá.
Listy v růžici jsou
lichozpeřené s až 4 páry
lalokovitých lístků,
poslední terminální
lístek je větší než
ostatní.

Blatouch bahenní (Caltha palustris)
•

•
•

•

•

Vlhká a bahnitá místa, v
blízkosti potoků a
rybníků, močálové
louky, vlhké křoviny,
rákosiny, lužní lesy
10 až 60 cm dlouhá,
lodyha poléhavá nebo
vystoupavá, silná, lysá.
Listy lesklé, lysé. Listová
čepel srdčitá až
ledvinovitá. Listy po
odkvětu vetší (až 25
cm), ostře zubaté až
pilovité.
Květy jednotlivé nebo po
2 i více, 5 i vícečetné,
žluté, lesklé, vzácně až
oranžové.
Jedovatý

Bříza pýřitá (Betula pubescens)

Bříza
bělokorá

nící

Dvouzubec (Bidens sp.)
•
•

•

tripartita

Břehy, bahnité příkopy,
vlhká lesní místa,
příkopy podél cest.
Listy 3četné, zubaté,
úbor asi 20 mm v
průměru, jazykovité
květy obvykle chybí,
pokud jsou, pak žluté,
terčovité květy žluté,
kvete v VIII až IX.
Některé druhy se
využívají v tradiční
čínské medicíně.

Halucha vodní (Oenanthe aquatica)
•

•

•
•

Jednoletá až dvouletá,
nejčastěji 50 až 150 cm
vysoká bylina. Lodyha
přímá, zřídka poléhavá,
dutá, rýhovaná,
větvená.
Květy oboupohlavné,
korunní lístky bílé, na
vrcholu mělce vykrojené
až dvoulaločné. Plodem
je dvounažka.
Kvete v VI až VIII.
Mělké stojaté nebo
pomalu tekoucí vody (s
max. hloubkou okolo 1
m), rákosiny, obnažená
bahnitá dna, močálovité
louky.

Hrachor luční (Lathyrus pratensis)
•

•

•

•

Lodyha poléhavá nebo
popínavá, tenká,
hranatá, zploštělá,
větvená, jemně chlupatá
až lysá.
Listy s jedním párem
lístků jsou zakončeny
nevětvenou úponkou.
Na vrcholu zašpičatělé, s
3 souběžnými žilkami.
Květenství uspořádané v
hroznu s 2 až 12 květy,
koruna žlutá. Plodem je
lusk. Kvete v VI až VIII.
Vlhké louky, příkopy,
břehy, světlé vlhčí lesy,
okraje cest, trávníky,
rumiště.

Hvězdoš (Callitriche sp.)
•

•
•

•
•

vodní nebo na vlhkém
substrátu (terestricky)
rostoucí, většinou
obojživelné.
ve dně kořenující.
Vodní formy s lodyhami
prodlouženými,
vytvářející plovoucí
růžice listů nebo (méně
často) zcela ponořené.
U terestrických forem
lodyha zkrácená, plazivá
nebo vystoupavá.
Květy jednopohlavné,
redukované, bez
květních obalů, většinou
nad hladinou.

Karbinec evropský (Lycopus europaeus)
•

•
•

•

Mokřady, lužní lesy,
břehy, rákosiny,
obnažená dna rybníků,
příkopy, bažinné lesy,
vlhké louky, lesní cesty,
roste na vlhkých až
zbahněných půdách,
často zaplavovaných
Lodyha přímá, 15 až 80
cm vysoká, lysá nebo na
hranách řídce chlupatá.
Listy krátce řapíkaté,
křižmostojné, čepel
kopinatá až vejčitá, lysá,
pouze na rubu na
žilkách krátce chlupatá,
Drobné květy vyrůstají v
hustých přeslenech v
úžlabí listů. Kvete v VII
až IX.

Kostival lékařský (Symphytum officinale)
•

•

•

•

drsně chlupatá, až 140
cm vysoká bylina.
Lodyha přímá, chlupatá,
dole hranatě křídlatá.
Květy v mnohokvětých
dvojvijanech a vijanech
vyrůstajících v paždí
horních listů,
modrofialové, vzácně
růžové nebo bílé. Kvete
v V až VII.
Příkopy, břehy, vlhké
louky, lužní lesy,
křoviny, zaplavovaná
pole, vlhká rumiště,
podél cest, preferuje
půdy vlhké, hlinité i
jílovité, výživné,
stanoviště polo stinné.
Použití v léčitelství.

Krvavec toten (Sanguisorba officinalis)
•
•

•

•

Lodyha přímá, dutá,
nahoře obvykle větvená.
Listy lichozpeřené, se 4
až 7 jařmy, přízemní
dlouze řapíkaté.
Květenství hustý klas,
zpočátku kulovitý,
připomínající strboul,
později prodlužující se.
Květy oboupohlavné,
tmavě karmínové,
4četné. Kvete v VI až
IX.
Vlhké louky a pastviny,
travnaté porosty podél
komunikací, příkopy,
rašeliniště, močály,
horské louky.

Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum)
•

•

Vytrvalá, až 120 cm
vysoká bylina. Lodyha
chabá, poléhavá, v
uzlinách kořenující,
4hranná, jen v horní
části oblá, dole lysá, v
horní části chlupatá.
Listy vstřícné, přisedlé.
Květy uspořádány v
řídkých vidlanech, jsou
5četné, korunní lístky
bílé, kališních lístků 5,
po celé ploše hustě
žláznatě chlupaté,
tyčinek 10, čnělek 5.
Plodem je tobolka. Kvete
v V až X.
Pozn.: Křehkýš bývá
někdy zaměňován za
velmi podobný ptačinec
hajní (ptačinec má
pouze 3 čnělky).
Břehy, vlhké příkopy,
lužní lesy.

Kuklík potoční (Geum rivale)
•

•

•

Osidluje lokality na
živiny bohaté, břehy
potoků, vlhké a
rašelinné louky a
prameniště.
Vytrvalá bylina, 15–70
cm vysoká. Lodyha
přímá, chudě větvená,
pýřitá, červenohnědá.
Kuklík patří k výrazným
rostlinám zejména díky
svému char. květenství.
Kvete V až VII. Květy
jsou zvonkovitě
polosevřené, převislé,
hustě žláznaté a
chlupaté, červenohnědé
barvy. Plodem je
chlupatá nažka.

Kyprej vrbice (Lythrum salicaria)
•

•

•

Vytrvalá, až 2 m vysoká
bylina. Lodyha přímá,
4hranná, dole lysá, výše
srstnatá. Květy po 2 až 6 ve
skupinách, dohromady
skládají 10 až 20 cm dlouhé
klasy,, červenofialové. Kvete
v VI až IX.
Vlhké, krátkodobě
zaplavované louky, břehy,
rákosiny, vlhké příkopy,
strouhy, mokřady,
rašeliniště, bažinné lesy.
V kořeni třísloviny, v
semenech glykosid lythranin
a blíže neurčené alkaloidy, v
nati glykosid salicarin, silice,
pryskyřice a třísloviny, v
květech flavonoidy, tanin,
hydrát železa, pektiny, sliz,
tuky a organické soli.

Lakušník vodní (Batrachium aquatile)
•

•

•

•

Lodyha dlouhá až 200
cm, větvená, lysá. Listy
dvojího typu: První jsou
ponořené, niťovité, ve
vodě paprskovitě
rozbíhající se. Plovoucí
lupenité listy jsou v
obrysu ledvinovité.
Květy jednotlivé, dlouze
stopkaté, okvětní lístky
bílé na bázi žluté. Kvete
v IV až VII.
Rostliny klíčí od
pozdního léta do
podzimu, přezimují pod
vodou a počátkem
následujícího léta
kvetou.
Stojaté nebo tekoucí
vody, obnažená dna
rybníků, nejčastěji
vyrůstají v hloubce 0,5
až 1,5 m pod hladinou.

Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
•

•

Lužní a bažinné lesy,
břehy, vlhké rumiště,
olšiny, rákosiny, křoviny,
pole, někdy také jako
epifyt v rozsochách
starých vrb
Vytrvalý, popínavý nebo
poléhavý, 30 až 300 cm
dlouhý polokeř s
větvemi na bázi
dřevnatějícími. Listy
řapíkaté, zejména v
mládí krátce chlupaté,
čepel buď celistvá,
vejčitá, celokrajná nebo
hrálovitě ouškatá. Květy
uspořádány v 6 až
15květém latnatém
vrcholíku, koruna
kolovitá, modrofialová.
Plody zářivě červené, asi
1 cm dlouhé, obsahují
30 až 45 semen. Kvete v
VI až IX.

Máta vodní (Mentha aquatica)
•

•

•

•

Na vlhkých místech
okolo řek a vodních
kanálů, rybníků a jezer,
v rákosinách,
zamokřených křovinách i
na mokrých loukách.
Z oddenku vyrůstají jak
světlé podzemní
výběžky i až 45 cm
dlouhé plazivé přízemní
výběžky.
Lodyha přímá či
vystoupavá nebo chabá
a poléhavá. Je dlouhá
45 až 130 cm. Chlupy,
kterými je rostlina
porostlá, obsahují buňky
naplněné silicemi, ty po
porušení stěny buňky
unikají a vytvářejí
typické aroma.
Drobné, narůžovělé až
nafialovělé květy.

Mochna husí (Potentilla anserina)
•

•

•
•

Plazivá bylina s až 80
cm dlouhými, na
uzlinách kořenujícími
výběžky.
Listy primární růžice
řapíkaté, až 20 i více cm
dlouhé, na rubu stříbřitě
hedvábně chlupaté.
Květy jednotlivé,
úžlabní, 5četné, žluté.
Kvete v V až VIII.
Louky, travnaté břehy,
pastviny, návsi, okraje
komunikací, rumiště,
pustá místa.

Netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora)
•

•

Břehy, lesy, lesní cesty a
okraje, lesní údolí a rokle,
křoviny, příkopy, rumiště,
parky, hřbitovy, zahrady,
přístavy, náspy.
Až 100 cm vysoká bylina.
Lodyha přímá, často do
červenofialova naběhlá,
šťavnatá, na uzlinách
zvětšená. Listy střídavé,
řapíkaté, ostře pilovité.
Květy v úžlabí listů, dlouze
stopkaté, ve 3 až 10květých
hroznech, žluté, postranní
korunní lístky uvnitř s
červenou kresbou. Tobolky
podlouhle kyjovité, pukající
5 chlopněmi Kvete v VI až
IX.

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
•
•

•

•

Borka hladká, tmavošedá,
později brázditá. Pupeny
stopkaté, lepkavé.
Listy střídavé, řapíkaté,
okrouhlé, v mládí lepkavé,
na vrcholu tupé nebo
vykrojené. Květy samčí
uspořádány v jehnědách až
12 cm dlouhých, samičí
květy v jen asi 5 mm
dlouhých jehnědách, které
jsou červené, stopkaté, v
době zralosti dřevnatějící a
vytvářející typické, asi 15
mm velké šištice. Kvete v II
až IV.
Olše začíná plodit ve věku
asi 12 let a dožívá se až 100
let. Někdy vytváří vzdušné
(chůdovité) kořeny.
Lužní lesy, bažiny, břehy,
prameniště.

Pomněnka bahenní (Myosotis palustris)
•

•
•

•

Bylina s podzemními i
nadzemními
kořenujícími výběžky.
Lodyha v dolní části
často kořenující,
4hranná, lysá až
chlupatá, chlupy směřují
vzhůru nebo odstálé.
Listy lysé až chlupaté,
špičky chlupů směřují k
vrcholu listu.
Květy v mnohokvětých
vijanech. Koruna v
průměru do 10 mm,
světle modrá. Kvete v V
až IX.
Bahnité břehy, vlhké až
zaplavované louky,
příkopy, občas lužní lesy,
na stanovištích
nezastíněných.

Protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum)
•

•
•

Jednoletá, hustě
plstnatá, 5 až 20 cm
vysoká bylina. Lodyha je
většinou přímá nebo
vystoupavá, větvená.
Úbory jsou nahloučené
po 3 až 10 v hustých,
vrcholových klubíčkách,
které jsou podepřeny
listeny, jež přesahují
květenství. Okrajové
květy samičí, středové
květy oboupohlavné, s
5cípou korunou. Plodem
je nažka.
Kvete v VII až X.
Vlhké až podmáčené
lesní cesty, břehy,
náplavy, vlhká pole,
louky, pastviny, příkopy,
rašeliniště.

Pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus)
•

•

•

Lodyha přímá, dutá,
lysá, rýhovaná, bohatě
větvená. Přízemní listy
dlouze řapíkaté, dlanitě
laločnaté, lysé. Střední
lodyžní listy krátce
řapíkaté, horní listy
přisedlé, kopinaté.
Květní stopky rýhované,
květy drobné, světle
žluté až žlutozelené,
plodní lůžko
prodloužené, kuželovité.
Kvete v VI až VIII.
Vlhká bahnitá místa,
břehy rybníků, obnažená
dna rybníků, příkopy,
mělké kaluže.

Pryskyřník plamének (Ranunculus flammula)
•

•

•
•

Lodyha přímá,
vystoupavá nebo
poléhavá, lysá nebo
řídce chlupatá, plná.
Přízemní listy s
pochvami, dlouze
řapíkaté, kopinaté až
vejčité, nedělené,
celokrajné nebo mělce
zubaté, lysé.
Květy v průměru do 1,5
cm, žluté, lesklé,
5četné. Kvete v V až IX.
Vlhké louky, mělké
stojaté vody, příkopy,
rašeliniště, lesní cesty,
břehy potoků.

Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)
•

•
•

•

•

Lodyha plazivá nebo
vystoupavá, lysá nebo
řídce chlupatá, s
dlouhými nadzemními a
kořenujícími výběžky.
Přízemní listy dlouze
řapíkaté, 3četné.
Lodyžní listy podobné
přízemním, pouze
nejhořejší téměř
přisedlé.
Květy zlatožluté, 5četné,
kališní lístky přitisklé ke
koruně nebo jen mírně
odstálé. Kvete v V až
VIII.
vlhké louky, lužní lesy,
vlhká místa v polích,
příkopy, břehy, podél
cest, mokřady, zahrady.

Pryskyřník prudký (Ranunculus acris)
•
•

•

•

Lodyha přímá, větvená,
rýhovaná, lysá nebo v
dolní polovině chlupatá.
Přízemní listy s
pochvami, dlouze
řapíkaté, dlanitě 3 až 7
klané, úkrojky obvykle
3dílné.
Květy uspořádány v latě,
žluté, 5četné, kališní
lístky ke koruně
přitisklé, květní stopky
okrouhlé, nerýhované.
Kvete v V až IX.
Louky, pastviny, trávníky
a jiné vlhčí travnaté
porosty.

Rdesno hadí kořen (Bistorta major)
•

•

•

•

Vytrvalá, 20 až 120 cm
vysoká bylina. Lodyha
přímá nebo vystoupavá,
nevětvená, zakončená
jediným lichoklasem.
Přízemní listy podlouhlé,
špičaté, na bázi uťaté
nebo mělce srdčité,
celokrajné, řapík
křídlatý. Typická listová
botka.
Lichoklas hustý,
válcovitý, na vrcholu
tupý, květy jen 3 až 4
mm dlouhé, růžové,
občas bílé, s nápadně
vyčnívajícími tyčinkami.
Kvete v V až VIII.
Vlhké louky, rašelinné
louky, slatiny, světlé
lužní lesy, břehy potoků.

Rdesno obojživelné (Persicaria amphibia)
•

•
•

•
•

Vytrvalá vodní nebo
suchozemská rostlina.
Vodní rostliny kořenují
na dně, jsou až 3 m
dlouhé. Lodyha lysá
hladká, v uzlinách
kořenující.
Květenství rozkvétá nad
hladinou.
Suchozemské rostliny
mají lodyhu přímou
nebo vystoupavou,
chlupatou až olysalou.
Květy se objevují jen
zřídka.
Kvete v VI až VIII.
Stojaté nebo mírně
tekoucí vody, břehy,
kraje rákosin, příkopy,
kanály, vlhká pole,
okraje cest, rumiště.

Rozrazil potoční (Veronica beccabunga)
•

•

•

Vytrvalá, až 50 cm
dlouhá bylina. Lodyha
na bázi poléhavá a
kořenující, dále
vystoupavá až přímá,
oblá, lysá, do
červenohněda naběhlá.
Listy vstřícné, masité,
krátce řapíkaté, lysé,
čepel dužnatá, na bázi
zaokrouhlená.
Úžlabní hrozny
postranní, vstřícné, 10
až 30květé. Koruna 5 až
7 mm v průměru,
modrá, korunní trubka
bílá, kalich 4četný.
Kvete v VI až VIII.
Břehy, pobřežní křoviny,
vlhké příkopy,
prameniště, bažinaté
louky, obnažená dna
rybníků.

Růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum)
•
•

•

Stojaté nebo pomalu
tekoucí vody, nejčastěji v
mezo až eutrofních vodách.
Vytrvalá vodní rostlina,
vznáší se na hladině nebo
bází lodyhy a přeměněnými
větvemi zakotvena v
bahnitém dnu. Lodyha
nepravidelně větvená.
Tmavě zelené, tuhé listy
vidličnatě členěné. Květy
přisedlé jednotlivě v paždí
listů. Opylení se děje pod
vodou, tyčinky se oddělují
od květu, vyplouvají nad
hladinu, pyl se vysypává a
pomalu klesá na ponořené
blizny. Množí se především
vegetativně úlomky prýtu.
Dosti proměnlivý druh,
velikost a tvar listů velmi
závisí na vlastnostech
vodního prostředí.

Řeřišnice luční (Cardamine pratensis)
•

•

•
•

Vytrvalá, 10 až 50 cm
vysoká bylina. Lodyha
jednoduchá nebo v horní
části větvená, oblá,
dutá. Přízemní listy
zachovalé i za květu,
lodyžní listy přisedlé s
čárkovitými lístky.
Květy uspořádány v
hroznu, 4četné, bílé až
bledě růžové. Kvete v IV
až VII.
Vlhčí louky, křoviny,
vlhká místa v lesích.
Obsahuje hořčičné
glykosidy (oleje) a
vitamín C.

Stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum)
•

•

Roste v pomalu
tekoucích i stojatých
vodách, ve hloubkách
0,2–5 m. Objevuje se
hlavně v rybnících,
tůních, mrtvých
ramenech, zatopených
lomech, pískovnách,
přehradách, na dolních
tocích řek, v
melioračních kanálech.
Vytrvalá rostlina s
plazivým kořenujícím
oddenkem. Lodyha 0,2–
3 m dlouhá, větvená, v
tekoucích vodách často
načervenalá. Listy jsou
ponořené, peřenosečné.
Květenství tvoří
mnohokvěté klasy,
vynořené nad vodní
hladinou. Kvete VI až
IX.

Svízel bahenní (Galium palustre)
•

•

Na rašelinných i
zaplavovaných loukách,
bahnitých březích
nádrží, potoků, v okolí
pramenišť a tůní, kvete
VI a VII.
Vytrvalé byliny s
tenkými, bohatě
větvenými kořeny a
oddenky a četnými
plazivými prýty. Lodyha
chabá, poléhavá nebo
vystoupavá, čtyřhranná,
hladká nebo jen mírně
draslavá. Květenství
terminální, bohatě
větvené. Koruna bílá.

Šťovík kyselý (Rumex acetosa)
•

•

•

•

Vytrvalá, dvoudomá
bylina. Lodyha přímá.
Listy podlouhlé,
střelovité, celokrajné.
Květy malé,
jednopohlavní, zelené
nebo do červena. Kvete
v V až VII.
Šťovík patří k největším
producentům pylu:
rostlina vyprodukuje
během kvetení až 400
mil. pylových zrn.
Louky, pastviny, podél
cest, pustá místa.
Obsahuje kyselinu
šťavelovou, šťavelan,
antrachinonové deriváty,
organické kyseliny,
vitamín C, oxalát
draselný, flavonové
glykosidy, minerální
látky (klouby, ledviny).

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)
•
•

•
•

•

•

Vytrvalá, 50 až 200 cm
vysoká bylina.
Lodyha přímá, v horní
části trochu větvená,
hranatá.
Listy přetrhovaně
lichozpeřené, přízemní a
dolní řapíkaté.
Květenství v hustých
vrcholících, květy bílé až
narůžovělé. Kvete v IV
až IX.
Vlhké louky, břehy,
pobřežní olšiny nebo
vrbové křoviny,
rákosiny, prameniště,
lužní lesy, vlhké paseky.
Droga snižuje horečku a
má účinky potopudné a
močopudné. Z tužebníku
se dříve získávala
kyselina
acetylsalicylová, čili
aspirin.

Vrby (Salix sp.)
•

Okraje lesů, svahy,
paseky, křoviny, podél
cest, skládky, náspy,
lomy, pískovny apod., na
půdách propustných,
výživných i chudých,
stanoviště světlé až
slabě přistíněné, jde o
rostlinu často
průkopnickou a
mimořádně
přizpůsobivou.

Vrba šedá (S.
cinerea)

Vrba jíva (S. caprea)

Vrba křehká (S. fragilis)

Vrba nachová (S. purpurea)

Vrba pětimužná (S. pentandra)

Vrba ušatá (S. aurita)

Vrbina obecná (Lysimachia vulgaris)
•

•

Vytrvalá, 50 až 120 cm
vysoká bylina. Lodyha
přímá, mělce brázditá až
zaobleně hranatá,
obvykle větvená. Listy v
3 až 4četných
přeslenech nebo
vstřícné, krátce řapíkaté
až přisedlé, eliptické až
kopinaté. Vrcholové
květenství vyrůstá v
paždí listů, kališní lístky
s oranžově červeným
okrajem, koruna světle
zlatožlutá, v trubce
někdy do červena
naběhlá. Kvete v VI až
VIII.
Vlhké louky, břehy, lužní
lesy, mokřady, vlhké
okraje lesů a křovin,
lužní lesy, vlhké světliny.

Vrbina penízková (Lysimachia nummularia)
•

•
•

Vytrvalá, lysá, 10 až 45
cm dlouhá bylina.
Lodyha plazivá,
kořenující, nevětvená.
Listy vstřícné,
křižmostojné, krátce
řapíkaté, eliptické až
okrouhlé (jako penízky,
odtud název rostliny),
celokrajné, s oranžově
červenými nádržkami
(tečkami). Květy
jednotlivé vyrůstají v
paždí listů, stopkaté,
sytě žluté.
Kvete v V až VII.
Lužní lesy, vlhké lesní
světliny, parky, zahrady,
příkopy, břehy, vlhké
louky.

Vrbovka (Epilobium sp.)
•

malokvětá (E. parviflorum)
•

úzkolistá (E. angustifolium)

•

chlupatá (E. hirsutum)

Vytrvalé rostliny, které
dosahují výšky několik
cm až m. U některých
druhů může stonek v
dolní části dřevnatět.
Vytváří oddenky a
výběžky. Listy jsou v
dolní části vstřícné, v
horní střídavé, jsou
jednoduché a celistvé,
řapíkaté nebo přisedlé.
Rozmnožování semeny i
nepohlavní pomocí
obnovovacích orgánů.
Květy jsou uspořádány
ve vrcholových hroznech
a vyrůstají z paždí
listenu, zřídka jsou
jednotlivé, úžlabní,
čtyřčetné. Opylení
probíhá hmyzem nebo
autogamie. Plodem
tobolka.

Žabník jitrocelový (Alisma plantago aquatica)
•

•

Vytrvalá, i přes 1 m
vysoká bylina. Listy v
přízemní růžici dlouze
řapíkaté, vejčité nebo
kopinaté, na bázi
srdčité, uťaté, vzácně
klínovité, vyčnívají nad
hladinu. Květy
uspořádány v přeslenité
latě, otvírají se
odpoledne, 3četné, bílé
nebo narůžovělé, na
bázi žlutavé, se 6
čnělkami, které jsou
rovné a delší než
semeník. Kvete v VI až
IX.
Stojaté vody a břehy
pomalu tekoucích vod
(do hloubky 50 cm),
vlhké příkopy, okraje
polí, obnažená dna,
rákosiny, bažiny.

