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Маслачак 

 Маслачак (лат. Taraxacum) је род биљака из породице главочика 

(Asteraceae). Маслачак обухвата вишегодишње зељасте биљке са жутим 

цветним главицама сложеним из великог броја цевастих и 

језичастих цветова. 

  Други народни називи за ову врсту су и радич, попина погачица, 

жутиница, жућаник, жухо зеље, мљекача, млијечњак, милосавка, 

сметанка, попино гумно, италијанска салата, губица. 

https://sr.wikipedia.org/wiki 



Љубичица 
 Љубичица (лат. Viola) род је дикотиледоних скривеносеменица из 

породице љубичица (Violaceae). Обухвата око 500 врста, углавном 

распрострањених у северним умереним пределима Земље (Холарктик) 

(северна Земљина полулопта). Могу се наћи и у веома удаљеним местима, 

као што су Хаваји, Аустралија и Анди у Јужној Америци.  

 Љубичице су углавном вишегодишње зељасте биљке, 

са цветовима занимљиве архитектуре и боја, услед чега се многе врсте 

узгајају као украсне. Име рода указује на најчешћу боју круничних 

листића цвета — љубичасту. 

htpps://cvecarstvo.com htpps://saznajlako.com 



Коприва 
 Коприва или велика коприва, жара, пасја купина, коприва 

обична (лат. Urtica dioica), је вишегодишња, зељаста, једнодома 

или дводома биљка из фамилије коприве (Urticaceae) 

 Корен је жиличаст. Стабло је усправно, четвртасто, дужине око 1.5 м. 

Листови су издужено јајасти, тестерасто назубљени и храпави. Смештени 

су на дршкама. Биљка је прекривена маљама и дводома.  Цвет је 

двополан, зелено-жуте боје, малих димензија, груписан у висеће 

цвасти. [2] Цвета од јула до септембра. Семе је врло ситно али бројно, и 

има велики потенцијал клијања и преживљавања неповољних услова.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/ 



Дан - ноћ 
 Дан-ноћ (маћухица, тробојна љубичица, љубичица, милованка, сиротица 

или шарена љубичица; лат. Viola tricolor), је биљка из 

породице љубичица  

 Може бити једногодишња или вишегодишња зељаста биљка са танким, 

разгранатим полеглим стаблом. Листови су на дршкама, срцастоокруглог 

облика по ободу су зупчасти са добро развијеним залисцима. Цветови су 

појединачни, на дугачким дршкама са разнобојним круничним листићима - 

вршни су тамније, а бочни светлије љубичасти док је доњи беложућкаст 

(лат. tricolor = тробојна). Плод је чахура.iolaceae). 

htpps://lepaisrecna.rs htpps://saznajlako.com 



Боквица 
 Боквица (Plantago) је род скривеносеменица из истоимене породице 

(Plantaginaceae), који броји 265 врста . Космополитског је распрострањења, а неке 

од врста се користе као лековите од најранијих дана људске историје.  

 Боквице су зељасте биљке, а само код неких се развија форма полужбуна 

или жбуна високог до 60cm. Код већине врста листови се развијају у 

облику розете у дну неразгранатог стабла. Листови су седећи, са кратким и узаним 

делом лиске који личи на лисну дршку, једноставни и без залистака, наизменични, 

са лучном нерватуром (поседују 3 или 5 нерава који се лучно разилазе у ширем 

делу лиске). Цваст, изграђену од неугледних ситних цветова који се 

опрашују ветром, носи на свом врху цветна дршка висока 5-40cm. Плод је чахура, 

двоок, са једним или неколико семена у окцу. 

 

 

htpps://stil.kurir.rs 



Бела рада 

     Бела рада или белка (лат. Bellis perennis) је 

вишегодишња зељаста украсна и лековита биљка из породице главочика 

(Asteraceae). Остали народни називи су: тратинчица, трајни красуљак, 

катаринчица, искрица, бјелка, крсница, бехар и дрница. Њој сродне врсте су 

и шумска тратинчица (Bellis silvestris Cyr.) и једногодишња тратинчица (Bellis 

annua L.). По белој ради је град Бијело Поље у Црној Гори добио име, јер је 

некада цело поље на коме се сада налази град изгледало бело у пролеће 

када се посматрало са околних брда, јер је поље било прекривено белом 

радом. 

htpps://sr.wikipedia.org 



Камилица 

 Камилица (лат. Matricaria chamomilla) у народу још позната и 

као раменак, титрица, прстенак, попадија, боливач, милица-

трава, миланка, гамилица, камил-теј, кокошњак, царев 

цвет, горчак, ситна бела рада, биљка је из породице главочика 

(Asteraceae) и једна од најпознатијих лековитих биљака присутна у скоро 

сваком домаћинству. 

htpps://zlatnicajevi.com 



Папрати 
 Папрати или папратњаче (раздео Polypodiophyta) припадају једној од 

најстаријих група виших биљака са јасно израженом сменом бесполне 

(спорофит) и полне (гаметофит) фазе као и јако крупним листовима 

(макрофилија) и одсуством секундарне грађе и семена. Спорофитна фаза 

је изразито доминантна и сложеније грађе у односу на гаметофитну 

генерацију. 

htpps://sr.wikipedia.org htpps://osetisrbiju.rs 



Детелина 

 Детелина (Trifolium sp.), широко распрострањен род зељастих биљака, 

припада породици легуминоза (лептирњаче, бобови; лат. Fabaceae или 

Leguminosae). Обухвата око 300 врста, од којих у нашем поднебљу расте 

више од 40. 

https://sr.wikipedia.org/ 



Кукурек 
 Кукурек (лат. Helleborus) евроазијски је род зељастих биљака из 

фамилије љутића (Ranunculaceae), који обухвата око 20 врста.  

 Листови су модрозелене боје, а цветови су различите боје у зависности од 

врсте кукурека. Сматра се једним од весника пролећа. Расте 

у боровим и буковим шумама, али се често узгаја и као саксијско цвеће. 

Расте до 50 cm висине. Спада у отровне биљке, па се користи искључиво у 

естетске сврхе. 

htpps://sr.wikipedia.org htpps://zdravasrbija.com 


