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Vědecký název Český název výskyt a četnost 

Achillea millefolium řebříček obecný roztroušeně na okrajích olšiny i rákosiny 

Alliaria petiolata česnáček lékařský poměrně početná populace v olšině 

Alnus glutinosa olše lepkavá olšina, na jihozápadním okraji několik statných, urostlých stromů 

Alopecurus aequalis psárka plavá v olšině v litorálu pramenícího potoka, místy hojně 

Avenella flexuosa metlička křivolaká  několik menších populací v olšině 

Bromus sterilis sveřep jalový poměrně bohatá populace u SV okraje olšiny 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní velmi hojně v rákosině 

Caltha palustris blatouch bahenní ojediněle v olšině i rákosině 

Carex acuta ostřice štíhlá bohatá populace v rákosině 

Carex acutiformis ostřice ostrá bohatá populace v rákosině 

Carex cespitosa ostřice trsnatá bohatá populace v rákosině 

Carex ovalis ostřice zaječí několik menších populací v olšině 

Carex pendula ostřice převislá menší populace v rákosině 

Carex sylvatica ostřice lesní nepříliš hojně v olšině 

Cirsium arvense pcháč oset roztroušeně v rákosině 

Cirsium palustre pcháč bahenní roztroušeně v rákosině 

Crataegus spp. hlohy ojediněle v olšině, mnoho juvenilů 

Dactylis glomerata srha laločnatá  roztroušeně v olšině i rákosině 

Deschampsia cespitosa metlice trsnatá hojně v olšině 

Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha roztroušeně v rákosině a okrajích olšiny, hojně v okraji přilehlého pole 

Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá hojně v rákosině 

Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá hojně v rákosině 

Equisetum arvense přeslička rolní ojediněle v olšině i rákosině 

Festuca gigantea kostřava obrovská  roztroušeně v olšině 

Galium sarine svízel přítula roztroušeně v olšině i rákosině 

Galium balustre svízel bahenní  ojediněle v olšině i rákosině 

Geranium robertianum kakost smrdutý roztroušeně v olšině 

Geum urbanum kuklík městský roztroušeně v olšině 

Glyceria fluitans zblochan vzplývavý v olšině v litorálu pramenícího potoka, místy hojně 

Holcus lanatus medyněk vlnatý několik menších populací v olšině i rákosině 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná ojediněle v rákosině a na okraji přilehlého pole 

Isolepis setacea bezosetka štětinovitá hojně v okraji přilehlého pole 

Juncus buffonius sítina žabí hojně v okraji přilehlého pole, roztroušeně v rákosině 

Juncus bulbosus sítina cibulkatá hojně v okraji přilehlého pole 

Juncus effusus sítina rozkladitá hojně v rákosině 

Juncus inflexus sítina sivá hojně v rákosině 

Lathyrus pratensis hrachor luční vzácně v rákosině 

Lemna minor okřehek menší v tůňkách v rákosině 

Lycopus europaeus karbinec evropský roztroušeně v rákosině 

Lysimachia nummularia vrbina penízková velmi hojně v rákosině 

Myosotis palustris agg. okruh pomněnky bahenní roztroušeně v rákosině 
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DRUH CESKE_JMENO DATUM NAZ_LOKAL POCET REL_POC UMISTENI_NALEZU 

Sympetrum sanguineum vážka rudá 20210815 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Aeshna grandis šídlo velké 20210815 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Sympecma fusca šídlatka hnědá 20210815 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Enallagma cyathigerum šidélko kroužkované 20210815 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Aeshna cyanea šídlo modré 20210911 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Coenagrion puella šidélko páskované 20210911 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Aeshna cyanea šídlo modré 20210725 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Coenagrion puella šidélko páskované 20210725 Cholupický mokřad 3 11 - 100 Podél zavodněné strouhy 

Sympetrum sanguineum vážka rudá 20210704 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Přelety nad podmáčenou 
loukou, odsedy na vyvýšená 
místa 

Lestes sponsa šídlatka páskovaná 20210704 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Aeshna cyanea šídlo modré 20210704 Cholupický mokřad 4 1 - 10 Podél zavodněné strouhy na 
stéblech travin a větvičkách 
keřů 

Odontites vernus subsp. serotinus zdravínek jarní pozdní roztroušeně v rákosině 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá hojně v rákosině a okrajových částech olšiny 

Phleum pretense bojínek luční hojně v rákosině 

Phragmites australis rákos obecný velmi hojně v rákosině 

Poa nemoralis lipnice hajní poměrně hojně v olšině 

Poa palustris lipnice bahenní hojně v olšině, roztroušeně v rákosině 

Poa pratensis lipnice luční  roztroušeně v olšině a okrajových částech lokality 

Potentilla reptans mochna plazivá poměrně hojně ve východním okraji olšiny 

Prunus insititia slivoň obecná roztroušeně v okraji olšiny 

Prunus spinosa trnka obecná roztroušeně v okraji olšiny 

Rosa canina agg.  okruh růže šípkové roztroušeně v olšině 

Rubus spp. ostružiníky roztroušeně až hojně v olšině 

Salix caprea vrba jíva vzácně v západním okraji olšiny 

Salix euxina vrba křehká 
několik věkovitých i mladších jedinců v západní části olšiny, mladý keř v 
rákosině 

Scirpus sylvaticus skřípina lesní velmi hojně v západní části olšiny i v rákosině 

Solanum dulcamara lilek potměchuť roztroušeně v rákosině 

Sparganium erectum zevar vzpřímený ostrůvkovitě v rákosině 

Symphytum officinale kostival lékařský vzácně až roztroušeně v rákosině 

Typha latifolia orobinec širokolistý roztroušeně v rákosině 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá místy hojně v olšině i rákosině 

Valeriana officinalis kozlík lékařský ojediněle v rákosině 

Veronica beccabunga rozrazil potoční místy hojně v olšině 

Veronica sublobata rozrazil laločnatý vzácně v olšině, roztroušeně na východním okraji olšiny i rákosiny 

Vicia angustifolia vikev úzkolistá roztroušeně v olšině 

Vicia cracca vikev ptačí roztroušeně v olšině 



Aeshna cyanea šídlo modré 20210704 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Enallagma cyathigerum šidélko kroužkované 20210704 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Pyrrhosoma nymphula šidélko ruměnné 20210704 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Podél zavodněné strouhy 

Coenagrion puella šidélko páskované 20210704 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Podél zavodněné strouhy na 
stéblech 

Coenagrion puella šidélko páskované 20210704 Cholupický mokřad 12 11 - 100 Podél zavodněné strouhy 

Sympetrum sanguineum vážka rudá 20210604 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podmáčená louka v centru 
lokality 

Anax imperator šídlo královské 20210604 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podmáčená louka v centru 
lokality 

Aeshna cyanea šídlo modré 20210604 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Podél podmáčené strouhy a 
přelet nad lokalitou 

Coenagrion puella šidélko páskované 20210604 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél podmáčené strouhy 

Pyrrhosoma nymphula šidélko ruměnné 20210604 Cholupický mokřad 12 11 - 100 Podél podmáčené strouhy 

Coenagrion puella šidélko páskované 20210604 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél podmáčené strouhy 

Sympecma fusca šídlatka hnědá 20210521 Cholupický mokřad 1 1 - 10 Podél podmáčené strouhy 

Pyrrhosoma nymphula šidélko ruměnné 20210521 Cholupický mokřad 5 1 - 10 Podél podmáčené strouhy 

Coenagrion puella šidélko páskované 20210521 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Podél podmáčené strouhy 

Pyrrhosoma nymphula šidélko ruměnné 20210521 Cholupický mokřad 2 1 - 10 Podél podmáčené strouhy 

 


