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smrk ztepilý – Picea abies (L.) Karst.

typ dřeňového paprsku:

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________
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tis červený – Taxus baccata L.

typ dřeňového paprsku:

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________
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borovice lesní – Pinus sylvestris L.

typ dřeňového paprsku:

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________

typ ztenčenin v KP:
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dub letní – Quercus robur L.

typ dřeňového paprsku:

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________

vrstevnatost dřeňového paprsku:                 
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jilm horský – Ulmus glabra Huds. 

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________

typ dřeňového paprsku:

vrstevnatost dřeňového paprsku:                 
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jasan ztepilý – Fraxinus excelsior L.  

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________

typ seskupení cév:

typ axiálního parenchymu:

vrstevnatost dřeňového paprsku:                 



;
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buk lesní – Fagus sylvatica L.  

vrstevnatost dřeňového paprsku:                 

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________
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olše lepkavá – Alnus glutinosa Gaertn. 

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________

vrstevnatost dřeňového paprsku:                 
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lípa malolistá – Tilia cordata Mill.  

pracovní list do cvičení

jméno:________________

datum: __________

typ dřeňového paprsku:

vrstevnatost dřeňového paprsku:                 
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