Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky
až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou,
světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v
šedohnědou až červeno-hnědou šupinovitou rozpukanou
borku. Jehlice mám 10–25 mm dlouhé, na konci zašpičatělé.
Šišky nejdříve rostou směrem nahoru, ale pak se mění na
převislé. Kořenový systém mám plochý a mělký, bez hlavního
kořene, a proto mě vichřice snadno vyvrátí. Dřevo se využívá
při výrobě papíru, v nábytkářství a stavitelství a slouží i jako
palivové dříví.

Jsem statný jehličnatý strom. Mám rovný 20–50 m vysoký
kmen, který dosahuje v dospělosti průměru až 1,5 m. Borka
(kůra) je hrubá, rozpraskaná a její barva je šedavá. Jehlice
mají světle zelenou barvu. Jsou 3 cm dlouhé a obvykle
vyrůstají ve svazečcích po 30ti až 40ti. Na podzim mívají
žluté zabarvení a na zimu opadávají. Dožívám se více jak 70
let. Moje dřevo je poměrně pružné a trvanlivé, proto se
používá k výrobě nábytku, obkladům stěn či jako stavební
dříví. Dříve se z něj též vyráběly bedny a kola.
Kdo jsem?

Kdo jsem?

.
Jsem jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 40 metrů a
můžu se dožít stáří 300 až 350 let. Jehlice mám dlouhé 4-8 cm
a vyrůstají ve svazečcích po dvou. Mám dlouhý hlavní kořen,
a proto se ve vichřici zpravidla nevyvrátím, ale zlomím.
Poskytuji vynikající pružné, lehké a měkké dřevo, které se
používá na výrobu pražců, na stavbu lodí a je vynikající i jako
palivo. Dobře snáším sucho a chudou půdu, proto rostu i na
skalách, sutích či písčitých půdách.
Kdo jsem?

Jsem velmi vysoký jehličnatý strom. Dorůstám až do výšky
65 m. Mám válcovitý rovný kmen o průměru až 2 m. Moje
kůra je hladká, většinou světle šedá, ve stáří tmavší. Jehlice
mám 2–3 cm dlouhé. Jsou ploché, na svrchní straně temně
zelené a na rubu s dvěma lesklými proužky (průduchy). Šišky
mám vzpřímené, 10–20 cm dlouhé a 3–5 cm široké. Mají
válcovitý tvar a nahoře jsou zaoblené. Mám silný kůlový
kořen s rozvětvenými postranními kořeny, a proto se ve
vichřici zpravidla nevyvrátím, ale zlomím. Moje dřevo je ve
vodě vysoce trvanlivé, a proto se používá především k vodním
stavbám (čluny, piloty, jezy).
Kdo jsem?

Jsem rostlina vytrvalá, jsem bylina. Vyrůstám z cibulky
a vykvétám často ještě na sněhové pokrývce. Patřím mezi
chráněné druhy rostlin. Jsem mírně jedovatá. Rostu převážně
v lesích. Jsem velmi často pěstovaná i v zahradách či ve
skalkách. Dosahuji výšky 10-20 cm. Můj květ je většinou
bílý.
Kdo jsem?

Jsem rostlina vytrvalá, jsem bylina. Vyrůstám z cibulky
a vykvétám velmi časně – od února až do dubna. Jsem vysoká
asi 10–30 cm. Mám 3–4 listy asi 10–25 cm dlouhé a asi 0,5–
2 cm široké. Mají tmavě zelenou barvu. Květy jsou na
převislých stopkách. Květ mám zpravidla jeden. Má bílou
barvu a pod špičkou každého okvětního lístku má žlutou až
zelenou skvrnu. Vyskytuji se ve vlhkých lesích a na vlhkých
loukách. Jsem často pěstovaná i jako zahradní rostlina.
Kdo jsem?

Jsem nízká, vytrvalá bylina 5–25 cm vysoká s plazivým
oddenkem, ze kterého vyrůstají přízemní listy. Jsou
tmavozelené, naspodu světlejší a jemně plstnaté. Staré listy
přezimují, mladé vyrůstají až po odkvětu. Květy vyrůstají na
chlupatých stvolech a jsou většinou blankytně modré nebo
fialové. Přestože jsem velmi slabě jedovatý, patřím mezi
léčivé rostliny.

Jsem drobnější vytrvalá bylina, i s květem dosahuji výšky 20–
25 cm. Mám měkké a svraskalé listy, které jsou uspořádané
v přízemní růžici a vyrůstají z podzemního oddenku. Mám
voňavé žluté květy. Můžu se dožít více než padesáti let.
Lidově se mi říká též petrklíč. Na území České republiky
jsem chráněná.

Kdo jsem?

Kdo jsem?

Jsem vytrvalá víceletá bylina. Dorůstám do výšky 5–20 cm.
Moje listy tvoří přízemní růžici. Květ má bílou barvu. Kvetu
od května po celé léto a moje plody po celou dobu průběžně
dozrávají. Jsou sladké, červené a mohou být velké i 2 cm.
Rozmnožuji se šlahouny, které na mnoha místech zakořeňují,
a proto se velmi rychle rozrůstám do ucelených porostů. Jsem
známá též jako lesní jahoda.
Kdo jsem?

Rostu v lese a patřím mezi jedlé houby. Můj klobouk má
průměr 5-20 cm a má polokulovitý tvar, který je široce
vyklenutý. Jeho barva je světle až kaštanově hnědá. Třeň mám
až 20 cm dlouhý a 1,5-6 cm tlustý. V mládí má soudkovitý
tvar, později je válcovitý. Rostu od července až do listopadu
ve smrčinách, na podzim též v borových, listnatých i
smíšených lesích.
Kdo jsem?

Jsem vytrvalá kapradina. Listy vyrůstají v růžici z
podzemního oddenku, jsou 0,5-1,3 m dlouhé, svrchu tmavě
zelené, vespod světlejší. Na spodní části listu můžeme vidět
výtrusné kupky. Rostu v jehličnatých i smíšených porostech.
Nemám rád místa silně zamokřená nebo naopak hodně suchá.
Kdo jsem?

Rostu v lese a patřím mezi houby. Mám klobouk 10-25 cm
v průměru, který je v mládí vejčitý a uzavřený později tupě
kuželovitý, ve stáří plochý, s hladkým tupým hrbolkem ve
středu. V mládí mám klobouk celý hnědý, později na bělavém
podkladě pokrytý velkými hnědými šupinami. Třeň mám 1540 cm vysoký, 1-2 cm tlustý dole zakončený hlízou, která má
průměr až 4 cm. Rostu od července do listopadu v prosvětlených listnatých i jehličnatých lesích. Jsem jedlá a velmi
chutná houba. Nejlepší jsou moje mladé klobouky smažené
jako řízky.
Kdo jsem?

Rostu v lese a patřím mezi houby. Mám klobouk 3-9 cm
v průměru. Je hnědorezavé nebo oranžovorezavé barvy. Třeň
mám 8-13 cm vysoký a 1,2-2,5 cm tlustý. Je pokrytý bílými
šupinkami, ale v dolní části mají barvu hnědočervenou až
černohnědou. Rostu od června do listopadu pod smrky.
Hledám se špatně, protože jsem zbarvený podobně jako staré
opadané jehličí. Jsem jedlá, ale u nás ohrožená houba.
Kdo jsem?

Rostu v lese a patřím mezi jedovaté houby. Můj klobouk je
široký 10-18 cm. Je ohnivě červený a je pokrytý bílými
bradavkami. Zpočátku má tvar kulovitý, později ploše
vyklenutý až zcela rozložený. Třeň je bílý, štíhlý, vysoký 8–
22 cm a tlustý 1,5–3,5 cm. Pod kloboukem mám široký, bílý
prsten. Rostu od července, ale častěji mě najdete v srpnu a v
září v jehličnatých, smíšených i listnatých lesích. Jsem
ozdobou našich lesů, a proto mě neničte.
Kdo jsem?

Rostu v lese a patřím mezi jedlé houby. Můj klobouk má
v průměru 5-15 cm, je světle šedohnědý, tmavohnědý, až
černohnědý. Třeň mám 8-20 cm dlouhý a 1-3 cm tlustý, který
je směrem nahoru zúžený. Je bělavý až našedlý, po celé délce
pokrytý odstávajícími šedavě zbarvenými šupinkami. Rostu
od června až do listopadu v lesích a hájích a najdete mě
výhradně pod břízami.
Kdo jsem?

Rostu v lese a jsem smrtelně jedovatá. Klobouk má v průměru
4–10 cm. V mládí má tvar polokulovitý, později vyklenutý a
ve stáří je plochý. Barvu mám od okrové až po tmavě hnědou
nebo šedou. Celý klobouk je pokryt bílými bradavkami. Třeň
mám válcovitý, 6–15 cm vysoký a 0,5–2 cm tlustý. Jeho barva
je bílá. Pod kloboukem mám prsten, který je tenký, bílý a
hladký. Rostu v červnu až září v listnatých i jehličnatých
lesích.
Kdo jsem?

Rostu v lese a patřím k nejnebezpečnějším jedovatým
houbám. Klobouk mám 6-16 cm široký. Zpočátku je
polokulovitý, později ploše rozložený. Je hladký a lesklý.
Zabarvení klobouku je velmi proměnlivé, od bíložlutého přes
žlutozelenou až po zelenohnědou. Třeň mám 7-15 cm vysoký,
0,8-2 cm široký a dole rozšířený. Prsten mám bílý, většinou
dobře vyvinutý. Rostu především pod listnatými stromy.
Můžete mě vidět hlavně v červenci až září, ale za teplého
počasí i v říjnu.

Jsem vytrvalá jedovatá bylina. Vyrůstám do výšky 10–20 cm.
Mám jednoduchý stvol a malé, zvonkovité, bílé, krásně vonící
květy. Najdete mě ve světlých listnatých i smíšených lesích
brzy na jaře. Jsem prudce jedovatá.
Kdo jsem?

Kdo jsem?

Jsem vytrvalá, až 40 cm vysoká bylina. Rostu ve vlhčích
listnatých a smíšených lesích. Vyrůstám z oddenku a mám
vzpřímenou nevětvenou lodyhu. Listy mám široké, se
síťovitou žilnatinou. Většinou jsou čtyři a vyrůstají z jednoho
místa. Kvetu v dubnu, květnu či červnu. Plodem je až 1 cm
velká jedovatá, kulatá černá bobule. Rostlina nepříjemně
zapáchá a chuť bobule je odporná.
Kdo jsem?

Jsem keřovitého nebo stromovitého vzrůstu. Dosahuji
výšky 12–20 m a šířky 17 m. Rostu velmi pomalu a
jsem dlouhověký strom (tisíc let). Jehlice mám 2–3 cm
dlouhé a 2 mm široké. Jsou špičaté a měkké. Svrchní
strana jehlice má tmavozelenou barvu, spodní strana je
světlejší a matná. Jsou dvouřadě uspořádané. Kůru mám
červenohnědou a hladkou, která se odlupuje se
v plátech. Celá moje rostlina je až na červený dužnatý
obal okolo semene prudce jedovatá. Dřevo se dříve
používalo na výrobu vzácného nábytku a vyřezávaných
šperků. Jsem silně ohrožený druh a jsem přísně chráněn.
Kdo jsem?

Modřín opadavý

Smrk ztepilý

Jedle bělokorá

Borovice lesní

Bledule jarní

Sněženka podsněžník

Prvosenka jarní

Jaterník podléška

Kapraď samec

Jahodník obecný

Bedla vysoká

Hřib smrkový

Kozák březový

Křemenáč smrkový

Muchomůrka tygrovaná

Muchomůrka červená

Konvalinka vonná

Muchomůrka zelená

Tis červený

Vraní oko čtyřlisté

