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Prvosenka jarní lidově též petrklíč, 

bukvice bílá, bylina sv. Petra atd je drobnější vytrvalá bylina 

z čeledi prvosenkovité. Rostlina dosahuje i s květem výšky 

20–25 cm. Z podzemního oddenku vyrůstají měkké a 

svraskalé listy uspořádané v přízemní růžici. Vonné žluté 

květy vyrůstají na jednostranném okolíku. Může se 

rozmnožovat vegetativně rozdělením oddenku, ale většinou 

se rozmnožuje pohlavně, tvorbou semen. Plodem je tobolka. 

Prvosenka jarní se může dožít více než padesáti let. 
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SNĚŽENKA - Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, 

s cibulemi. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými 

květy. Listy jsou v přízemní růžici, zpravidla jsou 2, 

vzácněji 3, jsou jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. 

Čepele listů jsou celokrajné, většinou čárkovité, často 

nasivělé, žilnatina je souběžná. Květy jsou oboupohlavné, jsou 

jednotlivé na vrcholu stonku. Pod květem jsou 2 listeny, 

které jsou zcela srostlé a tvoří toulec.  
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BLEDULE - Bledule jsou vytrvalé pozemní byliny, s 

cibulemi. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými 

květy. Listy jsou po několika v přízemní růžici, jsou 

jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou 

celokrajné, většinou čárkovité, žilnatina je souběžná. Květy 

jsou oboupohlavné, jsou jednotlivé na vrcholu stonku nebo ve 

zdánlivých okolících obsahujících zpravidla 2-7 květů.  
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KROKUS - Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, se 

zploštěle kulovitými hlízami, které jsou zabalené do 

síťnatých starých pochev listů a vně mají několik šupin . 

Jsou to poměrně nízké jednodomé rostliny s oboupohlavnými 

květy. Listy se vyvíjí po odkvětu či zároveň s květem, jsou 

pouze v přízemní růžici, přisedlé, s listovými pochvami. 

Čepele listů jsou celokrajné, většinou čárkovité, kýlnaté, 

často se 2 nápadnými rýhami rovnoběžnými s kýlem a okolo 

střední žilky se vytváří bílý pruh, žilnatina je souběžná.  
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NARCIS - Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s 

cibulemi. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými 

květy. Listy jsou po několika v přízemní růžici, jsou 

jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou 

celokrajné, většinou čárkovité, často nasivělé, ztlustlé a 

někdy až polooblé, žilnatina je souběžná.   
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