
Rośliny naczyniowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
stan na 30 listopada 2014 r.

1. Acer platanoides klon zwyczajny
2. Acer pseudoplatanus klon jawor
3. Achillea millefolium s.str. krwawnik pospolity
4. Achillea ptarmica krwawnik kichawiec
5. Acinos arvensis czyścica drobnokwiatowa
6. Acorus calamus tatarak zwyczajny
7. Aegopodium podagraria podagrycznik pospolity
8. Agrimonia eupatoria rzepik pospolity
9. Agropyron repens perz właściwy
10. Agrostis canina mietlica psia
11. Agrostis capillaris mietlica pospolita
12. Agrostis gigantea mietlica olbrzymia
13. Agrostis stolonifera mietlica rozłogowa
14. Agrostis vinealis mietlica piaskowa
15. Aira caryophyllacea śmiałka goździkowa
16. Ajuga reptans dąbrówka rozłogowa
17. Alchemilla monticola przywrotnik pasterski
18. Alisma plantago-aquatica żabieniec babka-wodna
19. Alliaria petiolata czosnaczek pospolity
20. Allium vineale czosnek winnicowy
21. Alnus glutinosa olsza czarna
22. Alnus incana olsza szara
23. Alopecurus geniculatus wyczyniec kolankowaty
24. Alopecurus pratensis wyczyniec łąkowy
25. Alyssum alyssoides smagliczka kielichowata
26. Anchusa officinalis farbownik lekarski
27. Andromeda polifolia * modrzewnica zwyczajna
28. Anemone nemorosa zawilec gajowy
29. Angelica sylvestris dzięgiel leśny
30. Antennaria dioica ukwap dwupienny
31. Anthemis arvensis rumian polny
32. Anthemis tinctoria rumian żółty
33. Anthericum ramosum pajęcznica gałęzista
34. Anthoxanthum odoratum tomka wonna
35. Anthriscus sylvestris trybula leśna
36. Anthyllis vulneraria przelot pospolity
37. Arabidopsis thaliana rzodkiewnik pospolity
38. Arabis glabra gęsiówka gładka
39. Arabis hirsuta gęsiówka szorstkowłosista
40. Arctium minus łopian mniejszy
41. Arctium tomentosum łopian pajęczynowaty
42. Arctostaphylos uva-ursi mącznica lekarska
43. Arenaria serpyllifolia piaskowiec macierzankowy
44. Armeria maritima ssp elongata zawciąg pospolity
45. Armoracia  rusticana chrzan pospolity
46. Arrhenatherum elatius rajgras wyniosły
47. Artemisia absinthium bylica piołun
48. Artemisia campestris bylica polna
49. Artemisia vulgaris bylica pospolita
50. Astragalus arenarius traganek piaskowy



51. Astragalus glycyphyllos traganek szerokolistny
52. Athyrium filix-femina wietlica samicza
53. Atriplex patula łoboda rozłożysta
54. Atriplex prostrata łoboda oszczepowata
55. Avenula pubescens owsica omszona
56. Ballota nigra mierznica czarna
57. Batrachium aquatile włosienicznik wodny
58. Batrachium circinatum włosienicznik krążkolistny 
59. Bellis perennis stokrotka pospolita
60. Berteroa incana pyleniec pospolity
61. Berula erecta potocznik wąskolistny
62. Betula pendula brzoza brodawkowata
63. Betula pubescens brzoza omszona
64. Betula x aschersoniana brzoza "mieszańcowa"
65. Bidens tripartita uczep trójlistkowy
66. Brachypodium pinnatum kłosownica pierzasta
67. Brachypodium sylvaticum kłosownica leśna
68. Briza media drżączka średnia
69. Bromus erectus stokłosa prosta
70. Bromus hordeaceus ssp hordeaceus stokłosa miękka
71. Bromus inermis stokłosa bezostna
72. Bromus tectorum stokłosa dachowa
73. Calamagrostis arundinacea trzcinnik leśny
74. Calamagrostis canescens trzcinnik lancetowaty
75. Calamagrostis epigejos trzcinnik piaskowy
76. Calamagrostis stricta trzcinnik prosty
77. Calla palustris czermień błotna
78. Calluna vulgaris wrzos zwyczajny
79. Caltha palustris knieć błotna
80. Calystegia sepium kielisznik zaroślowy
81. Campanula patula dzwonek rozpierzchły
82. Campanula persicifolia dzwonek brzoskwiniolistny
83. Campanula rapunculoides dzwonek jednostronny
84. Campanula rotundifolia dzwonek okrągłolistny
85. Capsella bursa-pastoris tasznik pospolity
86. Cardamine amara rzeżucha gorzka
87. Cardamine dentata rzeżucha bagienna
88. Cardamine pratensis rzeżucha łąkowa
89. Cardaminopsis arenosa rzeżusznik piaskowy
90. Carduus crispus oset kędzierzawy
91. Carduus nutans oset zwisły
92. Carex acutiformis turzyca błotna
93. Carex appropinquata turzyca tunikowa
94. Carex arenaria turzyca piaskowa
95. Carex canescens turzyca siwa
96. Carex caryophyllea turzyca wiosenna
97. Carex cespitosa turzyca darniowa
98. Carex demissa turzyca drobna
99. Carex diandra turzyca obła
100. Carex digitata turzyca palczasta
101. Carex distans turzyca odległokłosa
102. Carex disticha turzyca dwustronna
103. Carex echinata turzyca gwiazdkowata



104. Carex elata turzyca sztywna
105. Carex elongata turzyca długokłosa
106. Carex ericetorum turzyca wrzosowiskowa
107. Carex flacca turzyca sina
108. Carex flava turzyca żółta
109. Carex gracilis turzyca zaostrzona
110. Carex hirta turzyca owłosiona
111. Carex lasiocarpa turzyca nitkowata
112. Carex lepidocarpa turzyca łuszczkowata
113. Carex leporina turzyca zajęcza
114. Carex limosa turzyca bagienna
115. Carex nigra turzyca pospolita
116. Carex oederi turzyca Oedera
117. Carex panicea turzyca prosowata
118. Carex paniculata turzyca prosowa
119. Carex pilulifera turzyca pigułkowa
120. Carex pseudocyperus turzyca nibyciborowata
121. Carex remota turzyca rzadkokłosa
122. Carex riparia turzyca brzegowa
123. Carex rostrata turzyca dzióbkowata
124. Carex spicata turzyca ścieśniona
125. Carex sylvatica turzyca leśna
126. Carex vesicaria turzyca pęcherzykowata
127. Carex vulpina turzyca lisia
128. Carlina intermedia dziewięćsił pośredni
129. Carpinus betulus grab pospolity
130. Carum carvi kminek zwyczajny
131. Catabrosa aquatica brodobrzanka wodna
132. Centaurea cyanus chaber bławatek
133. Centaurea jacea chaber łąkowy
134. Centaurea scabiosa chaber driakiewnik
135. Centaurea stoebe chaber nadreński
136. Centaurium erythraea centuria pospolita 
137. Cerastium arvense rogownica polna
138. Cerastium holosteoides rogownica pospolita
139. Cerastium semidecandrum rogownica pięciopręcikowa
140. Cerasus avium czereśnia ptasia
141. Cerasus vulgaris wiśnia zwyczajna
142. Ceratophyllum demersum rogatek sztywny
143. Chaenorhinum minus lniczka mała
144. Chaerophyllum temulum świerząbek gajowy
145. Chamaenerion angustifolium wierzbówka kiprzyca
146. Chamomilla recutia rumian pospolity
147. Chamomilla suaveolens rumianek bezpromieniowy
148. Chelidonium majus glistnik jaskółcze ziele
149. Chenopodium album komosa biała
150. Chenopodium hybridum komosa wielkolistna
151. Chenopodium strictum komosa wzniesiona
152. Chimaphila umbellata pomocnik baldaszkowy
153. Chondrilla juncea chondrilla sztywna
154. Chrysosplenium alternifolium śledziennica skrętolistna
155. Cichorium intybus cykoria podróżnik
156. Cicuta virosa szalej jadowity



157. Circaea alpina czartawa drobna
158. Circaea intermedia czartawa pośrednia
159. Circaea lutetiana czartawa pospolita
160. Cirsium arvense ostrożeń polny
161. Cirsium oleraceum ostrożeń warzywny
162. Cirsium palustre ostrożeń błotny
163. Cirsium vulgare ostrożeń lancetowaty
164. Cladium mariscus kłoć wiechowata
165. Comarum palustre siedmiopalecznik błotny
166. Convallaria majalis konwalia majowa
167. Convolvulus arvensis powój polny
168. Conyza canadensis konyza kanadyjska
169. Corispermum leptopterum wrzosowiec cienkoskrzydełkowy
170. Cornus sanguinea dereń świdwa
171. Coronilla varia cieciorka pstra
172. Corylus avellana leszczyna pospolita
173. Corynephorus canescens szczotlicha siwa
174. Crataegus laevigata głóg dwuszyjkowy
175. Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy
176. Crepis capillaris pępawa zielona
177. Crepis paludosa pępawa błotna
178. Crepis tectorum pępawa dachowa
179. Cuscuta epithymum kanianka macierzankowa
180. Cynoglossum officinale ostrzeń pospolity
181. Cynosurus cristatus grzebienica pospolita
182. Cystopteris fragilis paprotnica krucha
183. Dactylis glomerata kupkówka pospolita 
184. Dactylorhiza incarnata kukułka krwista
185. Danthonia decumbens izgrzyca przyziemna
186. Daucus carota marchew zwyczajna
187. Deschampsia cespitosa śmiałek darniowy
188. Deschampsia flexuosa śmiałek pogięty
189. Descurainia sophia stulicha psia
190. Dianthus arenarius ssp borussicus goździk piaskowy
191. Dianthus carthusianorum goździk kartuzek
192. Dianthus deltoides goździk kropkowany
193. Digitaria ischaemum palusznik nitkowaty
194. Diphasiastrum complanatum widlicz spłaszczony
195. Drosera anglica rosiczka długolistna
196. Drosera intermedia rosiczka pośrednia
197. Drosera rotundifolia rosiczka okrągłolistna
198. Dryopteris carthusiana nerecznica krótkoostna
199. Dryopteris cristata nerecznica grzebieniasta
200. Dryopteris dilatata nerecznica szerokolistna
201. Dryopteris expansa nerecznica górska
202. Dryopteris expansa nerecznica górska
203. Dryopteris filix-mas nerecznica samcza
204. Echinocystis lobata kolczurka klapowany 
205. Echinops sphaerocephalus przegorzan kulisty
206. Eleocharis acicularis ponikło igłowate
207. Eleocharis mamillata ponikło sutkowate
208. Eleocharis palustris ponikło błotne
209. Eleocharis quinqueflora ponikło skąpokwiatowe



210. Eleocharis uniglumis ponikło jednoprzysadkowe
211. Elodea canadensis moczarka kanadyjska
212. Elymus arenarius wydmuchrzyca piaskowa
213. Empetrum nigrum bażyna czarna
214. Epilobium hirsutum wierzbownica kosmata
215. Epilobium montanum wierzbownica górska
216. Epilobium palustre wierzbownica błotna
217. Epilobium parviflorum wierzbownica drobnokwiatowa
218. Epilobium roseum wierzbownica bladoróżowa
219. Epipactis atrorubens kruszczyk rdzawoczerwony
220. Epipactis helleborine kruszczyk szerokolistny
221. Epipactis palustris kruszczyk błotny
222. Equisetum arvense skrzyp polny
223. Equisetum fluviatile skrzyp bagienny
224. Equisetum hyemale skrzyp zimowy
225. Equisetum palustre skrzyp błotny
226. Equisetum pratense skrzyp łąkowy
227. Equisetum sylvaticum skrzyp leśny
228. Eragrostis minor miłka drobna
229. Erigeron acris przymiotno ostre
230. Eriophorum angustifolium wełnianka wąskolistna
231. Eriophorum vaginatum wełnianka pochwowata
232. Erodium cicutarium iglica pospolita
233. Erysimum cheiranthoides pszonak drobnokwiatowy
234. Euonymus europaeus trzmielina zwyczajna
235. Eupatorium cannabinum sadziec konopiasty
236. Euphorbia cyparissias wilczomlecz sosnka
237. Euphorbia helioscopia wilczomlecz obrotny
238. Euphrasia micrantha świetlik wątły
239. Fagus sylvatica buk zwyczajny
240. Fallopia convolvulus rdestówka powojowa
241. Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowata
242. Festuca duriuscula kostrzewa szczeciniasta
243. Festuca gigantea kostrzewa olbrzymia
244. Festuca ovina kostrzewa owcza
245. Festuca pratensis kostrzewa łąkowa
246. Festuca rubra kostrzewa czerwona
247. Festuca tenuifolia kostrzewa nitkowata
248. Ficaria verna ziarnopłon wiosenny
249. Filago minima nicennica drobna 
250. Filipendula ulmaria wiązówka błotna
251. Fragaria vesca poziomka pospolita
252. Fragaria viridis poziomka twardawa
253. Frangula alnus kruszyna pospolita
254. Fraxinus excelsior jesion wyniosły
255. Fraxinus pennsylvanica jesion pensylwański
256. Fumaria officinalis dymnica pospolita
257. Galeobdolon luteum gajowiec żółty
258. Galeopsis bifida poziewnik dwudzielny
259. Galeopsis pubescens poziewnik miękkowłosy
260. Galeopsis tetrahit poziewnik szorstki
261. Galinsoga parviflora żółtlica drobnokwiatowa
262. Galium album przytulia biała



263. Galium aparine przytulia czepna
264. Galium boreale przytulia północna
265. Galium palustre przytulia błotna
266. Galium uliginosum przytulia bagienna
267. Galium verum przytulia właściwa
268. Galium x pomeranicum = G.album x 

verum
przytulia żółtawa

269. Genista tinctoria janowiec barwierski
270. Gentiana pneumonanthe goryczka wąskolistna
271. Geranium molle bodziszek kosmaty
272. Geranium pratense bodziszek łąkowy
273. Geranium pusillum bodziszek drobny
274. Geranium robertianum bodziszek cuchnący
275. Geum rivale kuklik zwisły
276. Geum urbanum kuklik pospolity
277. Glechoma hederacea bluszczyk kurdybanek
278. Glyceria fluitans manna jadalna
279. Glyceria maxima manna mielec
280. Glyceria plicata manna fałdowana
281. Gnaphalium sylvatica szarota leśna
282. Goodyera repens tajęża jednostronna
283. Gymnocarpium dryopteris cienistka trójkątna
284. Gypsophila fastigiata łyszczec baldachogronowy
285. Hammarbya paludosa wątlik błotny
286. Helianthus tuberosus słonecznik bulwiasty
287. Helichrysum arenarium kocanki piaskowe
288. Heracleum sphondylium ssp sibiricum barszcz zwyczajny
289. Herniaria glabra połonicznik nagi
290. Hieracium lachenalii jastrzębiec Lachenala
291. Hieracium laevigatum jastrzębiec gładki
292. Hieracium murorum jastrzębiec leśny
293. Hieracium pilosella jastrzębiec kosmaczek
294. Hieracium sabaudum jastrzębiec sabaudzki
295. Hieracium umbellatum jastrzębiec baldaszkowy
296. Hippuris vulgaris przęstka pospolita
297. Holcus lanatus kłosówka wełnista
298. Holcus mollis kłosówka miękka
299. Hottonia palustris okrężnica bagienna
300. Humulus lupulus chmiel zwyczajny
301. Huperzia selago wroniec widlasty
302. Hydrocharis morsus-ranae żabiściek pływający
303. Hydrocotyle vulgaris wąkrota zwyczajna
304. Hypericum humifusum dziurawiec rozesłany
305. Hypericum maculatum dziurawiec czteroboczny
306. Hypericum perforatum dziurawiec zwyczajny
307. Hypericum tetrapterum dziurawiec skrzydełkowaty
308. Hypochoeris radicata prosienicznik szorstki
309. Impatiens glandulifera niecierpek gruczołowaty
310. Impatiens noli-tangere niecierpek pospolity
311. Impatiens parviflora niecierpek drobnokwiatowy
312. Isoetes lacustris poryblin jeziorny
313. Jasione montana jasieniec piaskowy
314. Juncus alpino-articulatus sit alpejski



315. Juncus articulatus sit członowany
316. Juncus bufonius sit dwudzielny
317. Juncus bulbosus sit drobny
318. Juncus effusus sit rozpierzchły
319. Juncus filiformis sit cienki
320. Juncus inflexus sit siny
321. Juncus squarrosus sit sztywny
322. Juniperus communis jałowiec pospolity
323. Knautia arvensis ssp arvensis świerzbnica polna
324. Lamium album jasnota biała
325. Lamium maculatum jasnota plamista
326. Lamium purpureum jasnota purpurowa
327. Lapsana communis łoczyga pospolita
328. Larix decidua ssp decidua modrzew europejski
329. Larix leptolepis modrzew japoński
330. Larix x marschlinsii modrzew eurojapoński
331. Lathyrus montanus groszek skrzydlasty
332. Lathyrus palustris groszek błotny
333. Lathyrus pratensis groszek łąkowy
334. Lathyrus sylvestris groszek leśny
335. Lemna minor rzęsa drobna
336. Lemna trisulca rzęsa trójrowkowa
337. Leontodon autumnalis brodawnik jesienny
338. Leontodon hispidus ssp hispidus brodawnik zwyczajny
339. Lepidium densiflorum pieprzyca gęstokwiatowa
340. Lepidium ruderale pieprzyca gruzowa
341. Leucanthemum ircutianum jastrun rozpoznany
342. Linaria vulgaris lnica pospolita
343. Linnaea borealis zimoziół północny
344. Linum catharticum ssp catharticum len przeczyszczający
345. Listera ovata listera jajowata
346. Litospermum arvensis nawrot polny
347. Lobelia dortmanna lobelia jeziorna
348. Lolium perenne życica trwała
349. Lotus corniculatus komonica zwyczajna
350. Lotus uliginosus komonica błotna
351. Lupinus polyphyllus łubin trwały
352. Luronium natans elisma wodna
353. Luzula campestris kosmatka polna
354. Luzula multiflora kosmatka licznokwiatowa
355. Luzula pilosa kosmatka orzęsiona
356. Lychnis flos-cuculi firletka poszarpana
357. Lycopodiella inundata widłaczek torfowy
358. Lycopodium annotinum widłak jałowcowaty
359. Lycopodium clavatum widłak goździsty
360. Lycopus europaeus karbieniec pospolity
361. Lysimachia thyrsiflora tojeść bukietowa
362. Lysimachia vulgaris tojeść pospolita
363. Lythrum salicaria krwawnica pospolita
364. Maianthemum bifolium konwalijka dwulistna
365. Malaxis monophyllos wyblin jednolistny
366. Malus domestica jabłoń domowa
367. Malus sylvestris jabłoń dzika



368. Malva alcea ślaz zygmarek
369. Malva neglecta ślaz zaniedbany
370. Malva pusilla ślaz drobnokwiatowy
371. Malva sylvestris ślaz dziki
372. Matricaria maritima maruna nadmorska bezwonna
373. Medicago falcata lucerna sierpowata
374. Medicago lupulina lucerna nerkowata
375. Medicago x varia lucerna pośrednia
376. Melampyrum nemorosum pszeniec gajowy
377. Melampyrum pratense pszeniec zwyczajny
378. Melandrium album bniec biały
379. Melica nutans perłówka zwisła
380. Melilotus alba nostrzyk biały
381. Melilotus officinalis nostrzyk żółty
382. Mentha aquatica mięta nadwodna
383. Mentha arvensis mięta polna
384. Mentha longifolia mięta długolistna
385. Mentha x verticillata mięta okręgowa
386. Menyanthes trifoliata bobrek trójlistkowy
387. Milium effusum prosownica rozpierzchła
388. Moehringia trinervia możylinek trójnerwowy
389. Molinia caerulea trzęślica modra
390. Moneses uniflora monezes jednokwiatowa
391. Monotropa hypopitys korzeniówka pospolita
392. Mycelis muralis sałatnik leśny
393. Myosotis arvensis niezapominajka polna
394. Myosotis caespitosa niezapominajka darniowa
395. Myosotis palustris niezapominajka błotna
396. Myosotis stricta niezapominajka piaskowa
397. Myriophyllum alterniflorum wywłócznik skrętoległy
398. Myriophyllum spicatum wywłócznik kłosowy
399. Myriophyllum verticillatum wywłócznik okółkowy
400. Najas marina jezierza morska
401. Nardus stricta bliźniczka psia trawka
402. Nuphar lutea grążel żółty
403. Nymphaea alba grzybienie białe
404. Nymphaea candida grzybienie północne
405. Oenothera biennis wiesiołek dwuletni
406. Oenothera rubricaulis wiesiołek czerwonołodygowy
407. Ononis repens wilżyna rozłogowa
408. Ophioglossum vulgatum nasięźrzał pospolity
409. Orthilia secunda gruszkówka  jednostronna
410. Osmunda regalis długosz królewski
411. Oxalis acetosella szczawik zajęczy
412. Oxycoccus microcarpus żurawina drobnolistkowa
413. Oxycoccus palustris żurawina błotna
414. Padus serotina czeremcha amerykańska
415. Papaver argemone mak piaskowy
416. Papaver dubium mak wątpliwy
417. Paris quadrifolia czworolist pospolity
418. Peucedanum oreoselinum gorysz pagórkowy
419. Peucedanum palustre gorysz błotny
420. Phalaris arundinacea mozga trzcinowata



421. Phegopteris connectilis zachyłka oszczepowata
422. Phleum hubbardii tymotka kolankowa
423. Phleum pratense ssp pratense tymotka łąkowa
424. Phragmites australis trzcina pospolita
425. Picea abies świerk pospolity
426. Picris hieracioides goryczel jastrzębcowaty
427. Pimpinella saxifraga biedrzeniec mniejszy
428. Pinus banksiana sosna Banksa
429. Pinus strobus sosna wejmutka
430. Pinus sylvestris sosna zwyczajna
431. Plantago  intermedia babka większa wielonasienna
432. Plantago arenaria babka piaskowa
433. Plantago lanceolata babka lancetowata
434. Plantago major ssp major babka zwyczajna
435. Plantago media babka średnia
436. Poa angustifolia wiechlina wąskolistna
437. Poa annua wiechlina roczna
438. Poa compressa wiechlina spłaszczona
439. Poa nemoralis wiechlina gajowa
440. Poa palustris wiechlina błotna
441. Poa pratensis wiechlina łąkowa
442. Poa subcaerulea wiechlina równoplewa
443. Poa trivialis wiechlina zwyczajna
444. Polygonatum odoratum kokoryczka wonna
445. Polygonum amphibium f aquatica rdest ziemnowodny
446. Polygonum amphibium f terrestre rdest ziemnowodny
447. Polygonum aviculare rdest ptasi
448. Polygonum lapathifolium ssp pallidum rdest gruczołkowaty
449. Polygonum minus rdest mniejszy
450. Polygonum mite rdest łagodny
451. Polygonum persicaria rdest plamisty
452. Polypodium vulgare paprotka zwyczajna
453. Populus alba topola biała
454. Populus tremula topola osika
455. Populus x berolinensis = P. laurifolia x 

nigra 'Italica'

topola berlińska

456. Populus x canadensis topole kanadyjskie
457. Populus x hybrida hort. topola balsamiczna mieszaniec
458. Potamogeton acutifolius rdestnica ostrolistna
459. Potamogeton bertchtoldii rdestnica Bertchtolda
460. Potamogeton compressus rdestnica ścieśniona
461. Potamogeton crispus rdestnica kędzierzawa
462. Potamogeton filiformis rdestnica nitkowata
463. Potamogeton friesii rdestnica szczecinolistna
464. Potamogeton lucens rdestnica połyskująca
465. Potamogeton natans rdestnica pływająca
466. Potamogeton pectinatus rdestnica grzebieniasta
467. Potamogeton perfoliatus rdestnica przeszyta
468. Potamogeton praelongus rdestnica wydłużona
469. Potamogeton pusillus rdestnica drobna
470. Potamogeton trichoides rdestnica włosowata
471. Potentilla alba pięciornik biały
472. Potentilla anglica pięciornik rozścielony



473. Potentilla anserina pięciornik gęsi
474. Potentilla arenaria pięciornik piaskowy
475. Potentilla argentea pięciornik srebrny
476. Potentilla erecta pięciornik kurze-ziele
477. Potentilla heptaphylla pięciornik siedmiolistkowy
478. Potentilla norvegica pięciornik norweski
479. Potentilla reptans pięciornik rozłogowy
480. Potentilla supina pięciornik niski
481. Primula veris pierwiosnka lekarska
482. Prunella vulgaris głowienka pospolita
483. Prunus avium czeremcha zwyczajna
484. Prunus spinosa śliwa tarnina
485. Pseudotsuga taxifolia daglezja zielona
486. Pteridium aquilinum orlica pospolita
487. Pulmonaria obscura miodunka ćma
488. Pyrola chlorantha gruszyczka zielonawa
489. Pyrola media gruszka średnia
490. Pyrola minor gruszyczka mniejsza
491. Pyrola rotundifolia gruszyczka okrągłolistna
492. Pyrus communis grusza pospolita
493. Pyrus pyraster grusza polna
494. Quercus petraea dąb bezszypułkowy
495. Quercus robur dąb szypułkowy
496. Quercus rubra dąb czerwony
497. Ranunculus acris jaskier ostry
498. Ranunculus bulbosus jaskier bulwkowy
499. Ranunculus flammula jaskier  płomiennik
500. Ranunculus repens jaskier rozłogowy
501. Ranunculus sceleratus jaskier jadowity
502. Raphanus raphanistrum rzodkiew świrzepa
503. Rhamnus catharticus szakłak pospolity
504. Rhinanthus angustifolius ssp 

angustifolius

szelężnik większy

505. Rhinanthus serotinus szelężnik większy
506. Rhododendron tomentosum bagno zwyczajne
507. Rhus typhina sumak odurzający
508. Rhynchospora alba przygiełka biała
509. Rhynchospora fusca przygiełka brunatna
510. Ribes alpinum porzeczka alpejska
511. Ribes nigrum porzeczka czarna
512. Ribes rubrum porzeczka zwyczajna
513. Ribes spicatum porzeczka czerwona
514. Ribes uva-crispa porzeczka agrest
515. Robinia pseudacacia robinia akacjowa
516. Rorippa amphibia rzepicha ziemnowodna
517. Rorippa palustris rzepicha błotna
518. Rosa canina róża dzika
519. Rosa rubiginosa róża rdzawa
520. Rosa rugosa róża pomarszczona
521. Rosa sherardii róża zapoznana
522. Rosa villosa róża jabłkowa
523. Rubus caesius jeżyna popielica
524. Rubus corylifolius jeżyna leszczynolistna



525. Rubus idaeus malina właściwa
526. Rubus nessensis jeżyna wzniesiona
527. Rubus plicatus jeżyna fałdowana
528. Rubus saxatilis malina kamionka
529. Rumex acetosa szczaw zwyczajny
530. Rumex acetosella szczaw polny
531. Rumex aquaticus szczaw wodny
532. Rumex crispus szczaw kędzierzawy
533. Rumex hydrolapathum szczaw lancetowaty
534. Rumex maritimus szczaw nadmorski
535. Rumex obtusifolius szczaw tępolistny
536. Rumex thyrsiflorus szczaw rozpierzchły
537. Sagina nodosa karmnik kolankowy
538. Sagina procumbens karmnik rozesłany
539. Salix  myrsinifolia wierzba czerniejąca
540. Salix acutifolia wierzba ostrolistna
541. Salix alba ssp alba wierzba biała
542. Salix aurita wierzba uszata
543. Salix caprea wierzba iwa
544. Salix cinerea wierzba szara
545. Salix daphnoides wierzba wawrzynkowa
546. Salix fragilis wierzba krucha
547. Salix pentandra wierzba pięciopręcikowa
548. Salix purpurea wierzba purpurowa
549. Salix rosmarinifolia wierzba rokita
550. Salix triandra ssp triandra wierzba trójpręcikowa
551. Salix viminalis wierzba wiciowa
552. Sambucus nigra bez czarny
553. Sambucus racemosa bez koralowy
554. Saponaria officinalis mydlnica lekarska
555. Sarothamnus scoparius żarnowiec miotlasty
556. Scheuchzeria palustris bagnica torfowa
557. Schoenoplectus lacustris oczeret jeziorny
558. Schoenoplectus tabernaemontani sitowie Tabernemontana
559. Scirpus sylvaticus sitowie leśne
560. Scleranthus annuus czerwiec roczny
561. Scleranthus perennis czerwiec trwały
562. Scorzonera humilis wężymord niski
563. Scrophularia nodosa trędownik bulwiasty
564. Scrophularia umbrosa trędownik skrzydlaty 
565. Scutellaria galericulata tarczyca pospolita
566. Secale cereale żyto zwyczajne
567. Sedum acre rozchodnik ostry
568. Sedum maximum rozchodnik wielki
569. Selinum carvifolia olszewnik kminkolistny
570. Senecio congestus starzec błotny
571. Senecio jacobaea starzec Jakubek
572. Senecio sylvaticus starzec leśny
573. Senecio vernalis starzec wiosenny
574. Senecio viscosus starzec lepki
575. Senecio vulgaris starzec zwyczajny
576. Setaria viridis włośnica zielona
577. Silene nutans lepnica zwisła



578. Silene nutans ssp.glabra lepnica zwisła gładka
579. Silene otites lepnica wąskopłatkowa
580. Silene vulgaris lepnica rozdęta
581. Sinapis arvensis gorczyca polna
582. Sisymbrium officinale stulisz lekarski
583. Solanum dulcamara psianka słodkogórz
584. Solidago virgaurea ssp virgaurea nawłoć pospolita
585. Sonchus arvensis mlecz polny
586. Sonchus oleraccus mlecz zwyczajny
587. Sorbaria sorbifolia tawlina jarzębolistna
588. Sorbus aucuparia jarząb pospolity
589. Sorbus intermedia jarząb szwedzki
590. Sparganium angustifolium jeżogłówka pokrewna
591. Sparganium emersum jeżogłówka pojedyncza
592. Sparganium erectum jeżogłówka gałęzista
593. Sparganium minimum jeżogłówka najmniejsza
594. Spergula arvensis sporek polny
595. Spergula morisonii sporek wiosenny
596. Spirodela polyrhiza spirodela wielokorzeniowa
597. Stachys palustris czyściec błotny
598. Stachys sylvatica czyściec leśny
599. Stellaria graminea gwiazdnica trawiasta
600. Stellaria holostea gwiezdnica wielkokwiatowa
601. Stellaria media gwiazdnica pospolita
602. Stellaria palustris gwiazdnica błotna
603. Stellaria uliginosa gwiazdnica bagienna
604. Stratiotes aloides osoka aleosowata
605. Symphoricarpos albus śnieguliczka biała
606. Symphytum offcinale żywokost lekarski
607. Syringa vulgaris lilak pospolity
608. Tanacetum vulgare wrotycz pospolity
609. Taraxacum laevigatum coll. mniszek drobny
610. Taraxacum offcinale mniszek pospolity
611. Teesdalea nudicaulis chroszcz nagołodygowy 
612. Thelypteris palustris zachylnik błotny
613. Thlaspi arvense tobołki polne
614. Thymus pulegioides macierzanka zwyczajna
615. Thymus serpyllum macierzanka piaskowa
616. Tilia cordata lipa drobnolistan
617. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna
618. Torilis japonica kłobuczka pospolita
619. Tragopogon orientalis kozibród wschodni
620. Tragopogon pratensis ssp pratensis kozibród łąkowy
621. Trientalis europaea siódmaczek leśny
622. Trifolium alpestre koniczyna dwukłosowa
623. Trifolium arvense koniczyna polna
624. Trifolium campestre koniczyna różnoogonkowa
625. Trifolium dubium koniczyna drobnogłówkowa
626. Trifolium medium koniczyna pogięta
627. Trifolium pratense koniczyna łąkowa
628. Trifolium repens koniczyna biała
629. Triglochin palustre świbka błotna
630. Trisetum flavescens konietlica łąkowa



631. Tussilago farfara podbiał pospolity
632. Typha angustifolia pałka wąskolistna
633. Typha latifolia pałka szerokolistna
634. Ulmus gabra wiąz górski
635. Ulmus laevis wiąz szypułkowy
636. Ulmus minor wiąz pospolity
637. Urtica dioica pokrzywa zwyczajna
638. Urtica urens pokrzywa żegawka
639. Utricularia intermedia pływacz średni
640. Utricularia minor pływacz drobny
641. Utricularia vulgaris pływacz zwyczajny
642. Vaccinium corymbasum borówka wysoka 
643. Vaccinium myrtillus borówka czarna
644. Vaccinium uliginosum borówka bagienna
645. Vaccinium vitis-idaea borówka brusznica
646. Valeriana dioica kozłek dwupienny
647. Valeriana officinalis kozłek lekarski
648. Verbascum densiflorum dziewanna wielkokwiatowa
649. Verbascum lychnitis dziewanna firletkowata
650. Verbascum nigrum dziewanna pospolita
651. Veronica anagallis-aquatica przetacznik bobownik
652. Veronica arvensis przetacznik polny
653. Veronica beccabunga przetacznik bobowniczek
654. Veronica chamaedrys przetacznik ożankowy
655. Veronica dillenii przetacznik Dillena
656. Veronica hederifolia przetacznik bluszczykowy
657. Veronica officinalis przetacznik leśny
658. Veronica serpylifolia przetacznik macierzankowy
659. Veronica spicata przetacznik kłosowy
660. Veronica triphyllos przetacznik trójlistkowy
661. Veronica verna przetacznik wiosenny
662. Viburnum opulus kalina koralowa
663. Vicia angustifolia wyka wąskolistna
664. Vicia cassubica wyka kaszubska
665. Vicia cracca wyka ptasia
666. Vicia dumetorum wyka zaroślowa
667. Vicia grandiflora wyka brudnożółta
668. Vicia hirsuta wyka drobnokwiatowa
669. Vicia sepium wyka płorowa
670. Vicia tetrasperma wyka czteronasienna
671. Viola arvensis fiołek polny
672. Viola canina fiołek psi
673. Viola epipsila fiołek torfowy
674. Viola odorata fiołek wonny
675. Viola palustis fiołek błotny
676. Viola reichenbachiana fiołek leśny
677. Viola riviniena fiołek Rivina
678. Viola rupestris fiołek skalny
679. Viola tricolor fiołek trójbarwny
680. Viscum album jemioła pospolita

* gatunki wyróżnione pogrubioną czcionką podlegają 

ochronie gatunkowej


