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Prečo sme sa zapojili do projektu?

Keďže veľmi radi chodíme do prírody a spoznávame ju, tak

sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodného projektu „Hurá von s

Plantnetom“. Pri prechádzkach v prírode rastliny pomocou

aplikácie fotíme a fotky ukladáme do databázy, aby videl celý svet,

čo u nás na Slovensku rastie.

Chceli sme sa naučiť nové veci, preto bola aplikácia Plantnet

pre nás výzvou. Celá naša skupina je veľmi kreatívna a radi sa

zapájame do nových projektov.

V aplikácii sme sa naučili o tom ako sa volajú rôzne druhy

kvetov, kríkov, či stromov a to jednoducho iba podľa odfoteného

listu, kvetu, či vetvičky. Pri niektorých sme si mysleli, že sú úplne
obyčajné, ale pritom boli veľmi vzácne.



Aplikácia

Pl@ntNet je aplikácia na 

identifikáciu rastlín. Je vyvíjaná 

vedcami z francúzskych výskumných 

organizácií.

Táto aplikácia je bezplatná a môže si 

ju stiahnuť hocikto, kto má záujem sa 

niečo nové naučiť 



Niektoré naše „úlovky“:

Červený dráč - Berberis thunbergii

Fotené: Kaluža, Šírava

Je to opadavý hustý ker, pôvodom z Číny.

Má červenofialové listy, ktoré sa na zimu 

ešte viac sfarbujú.



Papraď samčia - Dryopteris filix

Fotené: Bánske

Je nenáročná robustná papraď 

pochádzajúca z vysokohorských oblastí, 

až z 1750 metrov n.m.



Thuja occidentalis - Tuja západná

Fotené: Bačkovík

Je vždyzelený ihličnatý strom z rodu tuja, ktorý sa 

prirodzene vyskytuje na severozápade USA. Do 

Európy bol dovezený v roku 1545.



Čerešňa pílkatá - Prunus serrulata

Fotené: Herľany 

Kvety čerešne pílkatej sa pod menom sakura považujú 

v Japonsku za symbol krásy a príchodu jari.

Dorastá do výšky 4 metrov.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Japonsko


Skalník rozprestretý - Cotoneaster horizontalis

Fotené: Kaluža, Šírava

Opadavý, hustý, rozložitý ker s rozprestretými 

husto rozkonárenými konármi, tvarom 

pripomínajúcimi rybiu kostru.



Ľalia cibuľkonosná - Lilium Bulbiferum

Fotené: Kecerovce

Ľalia cibuľkonosná je trvalka, 

ktorá kvitne krásnymi oranžovými 

kvetmi v lete, od júna do júla. 



Iskerník plazivý - Ranunculus lanuginosus

Fotené: Košice

Rastie v lužných lesoch, močiaroch, 

popri vodných tokoch a v priekopách

od nížin po vysokohorský stupeň.



Účastníci projektu a oblasť mapovania rastlín:

Ema Capová - Košice KVP
Nikola Godušová - Bačkovík, Kecerovce
Viktória Horňáková - Herľany, Bánske
Sára Torkošová - Borša, Šírava
Samuel Kuchár- Košice, okolie Hornádu
pod vedením pani profesorky RNDr. Jany Gregorkovej



Máš viac otázok? 
Chceš sa pripojiť aj ty?

Klikni na : www.zivica.sk
www.huravon.sk
www.zahradaktorauci.sk

pierre.bonnet@cirad.fr

http://www.zivica.sk/
http://www.huravon.sk/
http://www.zahradaktorauci.sk/
mailto:pierre.bonnet@cirad.fr
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Ďakujeme za príležitosť zapojiť 
sa a naučiť sa niečo nové 

V poznávaní rastlín budeme pokračovať aj v budúcnosti.


