Latin név
Achillea millefolium
Adonis aestivalis
Agrimonia eupatoria
Ajuga genevensis
Ajuga reptans
Alchemilla vulgaris
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Allium scorodoprasum
Allium ursinum
Althea officinalis
Amaranthus retroflexus
Anagallis arvensis
Anchusa officinalis
Anethum graveolens
Angelica archangelica
Angelica sylvestris
Anthemis arvensis
Anthemis cotula
Anthemis tinctoria
Anthriscus cerefolium
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Arabidopsis thaliana
Arctium lappa
Arctium tomentosum
Aristolochia clematitis
Artemisia absinthium
Artemisia vulgaris
Arum maculatum
Asclepias syriaca
Astragalus glycyphyllos
Atriplex patula
Atropa belladonna
Ballota nigra
Barbarea vulgaris
Caltha palustris
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Carum carvi
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurium erythraea
Cerastium arvense
Cerastium fontanum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulum

Magyar név
közönséges cickafark
nyári hérics
k párlófű (apróbojtorján)
közönséges infű
indás infű
közönséges palástfű
lándzsás hidőr
vízi hídőr
hagymaszagú kányazsombor
kígyóhagyma
medvehagyma
fehérmályva (orvosi ziliz)
szőrös disznóparéj
mezei tikszem
orvosi atracél
kerti kapor
orvosi angyalgyökér
erdei angyalgyökér
parlagi pipitér
nehézszagú pipitér
festő pipitér
zamatos, illatos turbolya
erdei turbolya
nyúlszapuka
közönséges lúdfű
közönséges bojtorján
pókhálós bojtorján
közönséges farkasalma
fehér üröm
fekete üröm
foltos kontyvirág
selyemkóró
édeslevelű csűdfű
terebélyes laboda
maszlagos nadragulya
fekete peszterce
közönséges borbálafű
mocsári gólyahír
sövényszulák
pásztortáska
kömény
réti imola
vastövű imola
kis ezerjófű
parlagi madárhúr
réti madárhúr
csemege baraboly
szőrös baraboly
bódító baraboly

Chamaecytisus (Cytisus) austriacus
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chrysanthemum leucanthemum
Cichorium intybus
Consolida orientalis
Consolida regalis
Coriandrum sativum
Coronilla varia
Corydalis cava (bulbosa)
Cynoglossum officinalis
Datura stramonium
Dentaria bulbifera
Descurainia sophia
Dictamnus albus
Dipsacus fullonum
Dipsacus laciniatus
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare
Epilobium angustifolium
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Euphrasia rostkoviana
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Foeniculum vulgare
Fumaria officinalis
Galega officinalis
Galium aparine
Galium mollugo
Galium odoratum
Galium verum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Gypsophila paniculata
Heracleum sphondylium
Hieracium pilosella
Humulus lupulus
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum
Hyssopus officinalis
Iris pseudacorus
Knautia arvensis
Lamium amplexicaule
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris

buglyos (törpe) zanót
vérehulló fecskefű
fehér libatop
réti margitvirág
mezei katáng
keleti szarkaláb
Közönséges (mezei) szarkaláb
koriander
tarka koronafürt
odvas keltike
közönséges ebnyelvűfű
csattanó maszlag
hagymás fogasír
sebforrasztófű
nagy ezerjófű
erdei mácsonya
héjakútmácsonya
fehér szamárkenyér
terjőke kígyószisz
kisvirágú füzike
mezei iringó
farkaskutyatej
napraforgó kutyatej
orvosi szemvidító
réti legyezőfű
koloncos legyezőfű
édeskömény
orvosi füstike
kecskeruta
ragadós galaj
közönséges (fehér) galaj
szagos müge
tejoltó galaj
nehézszagú gólyaorr
erdei gyömbérgyökér
kerek repkény
buglyos fátyolvirág
medvetalp
ezüstös hölgymál
közönséges komló
bolondító beléndek
közönséges orbáncfű
izsóp
mocsári nőszirom
mezei varfű
bársonyos árvacsalán
foltos árvacsalán
piros árvacsalán
réti lendnek
erdei lendnek

Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus
Leonurus cardiaca
Lepidium campestre
Lepidium draba
Limonium gmelinii ssp. Hungaricum
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythium salicaria
Malva moschata
Malva sylvestris
Marrubium vulgare
Matricaria chamomilla
Matricaria inodora
Melampyrum pratense
Melampyrum silvaticum
Melandrium alba
Melandrium sylvestre
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Mentha pulegium
Muscari comosum
Myosotis arvensis
Myosotis palustris
Oenothera biennis
Ononis spinosa
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Pimpinella major
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Persicaria maculosa (Polygonum PER)
Potentilla argentea
Potentilla recta
Prunella vulgaris
Pulmonaria officinalis
Ranunculus acris
Ranunculus arvensis
Ranunculus auricomus
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Reseda lutea
Rhinanthus alectrolophus

mogyorós lendnek
tavaszi lendnek
szúrós gyöngyajak
mezei zsázsa
útszéli zsázsa
Magyar sóvirág
közönséges gyújtoványfű
szarvaskerep
réti kakukkszegfű
vizi peszérce
közönséges lízinka
réti füzény
pézsmamályva
erdei mályva
orvosi pemetefű
orvosi székfű, kamilla
ebszékfű
réti csormolya
erdei csormolya
fehér mécsvirág
piros mécsvirág
fehér somkóró
orvosi (sárga) somkóró
csombormenta
üstökös gyöngyike
parlagi nefelejcs
tarka nefelejcs
parlagi kétnyári ligetszépe
tövises iglice
szurokfű
pipacs
nagy földitömjén
hasznos földitömjén
keskenylevelű útifű
széleslevelű útifű
réti útifű
madárkeserűfű
kígyógyökerű keserűfű
baracklevelű keserűfű
ezüstöspimpó
egyenesszárú pimpó
közönséges gyíkfű
orvosi tüdőfű
réti boglárka
vetési boglárka
változó boglárka
kúszó boglárka
torcsikaboglárka
vadrezeda
borzas kakascímer

Rhinanthus minor
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Sagittaria sagittifolia
Salvia austriaca
Salvia nemorosa
Salvia pratensis
Salvia splendens
Sanguisorba minor
Sanguisorba officinalis
Saponaria officinalis
Scabiosa columbaria
Scabiosa ochroleuca
Silene vulgaris
Silybum marianum
Sinapis arvensis
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Stellaria media
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinalis
Thlaspi arvense
Thymus serpyllum
Tragopogon (pratensis) orientalis
Urtica dioica
Verbascum densiflorum
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Verbascum phlomoides
Verbascum phoeniceum
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Veronica hederifolia
Veronica spicata
Vicia cracca
Vicia villosa
Viola odorata
Viola sylvestris
Viola tricolor
Viscaria vulgaris

csörgő kakascímer
mezei sóska
júhsóska
fodroslevelű lórom
nyíllevelű nyílfű
osztrák zsálya
ligeti zsálya
mezei zsálya
paprikavirág
csabaíre (tavaszi) vérfű
őszi vérfű
orvosi szappanfű
galambszínű ördögszem
vajszínű ördögszem
hólyagos habszegfű
máriatövis
vadrepce
keserű csucsor
fekete csucsor
tyúkhúr
fekete nadálytő
gilisztaűző varádics
gyermekláncfű
mezei tarsóka
keskenylevelű kakukkfű
bakszakáll
nagy csalán
dúsvirágú ökörfarkkóró
csilláros ökörfarkkóró
fekete ökörfarkkóró
szöszös ökörfarkkóró
lila ökörfarkkóró
molyhos ökörfarkkóró
közönséges vasfű
borostyánlevelű veronika
macskafarkú veronika
kaszanyűg bükköny
szöszös bükköny
illatos ibolya
erdei ibolya
vadárvácska
szurokszegfű

