bolševník obecný
Heracleum sphondylium L.
čeleď: miříkovité – Apiaceae

slovenský název: bolševnik borsč
anglický název: Cow Parsnip	
německý název: Bärenklau
lidové názvy: andělička, bolšán, bolševik, bršť, kmín sviňský, nedvědí paznecht, stalin, svinní vešky, zelený vetřelec, nebezpečí z Kavkazu 

Původ druhu: 
Původní druhy pocházejí z Kavkazu a Severní Ameriky (http://botanika.wendis.cz)

Areál rozšíření: 
Rod Heracleum je rozšířen takřka v celém mírném pásu severní polokoule. Zasahuje ale také do oblastí severní Afriky, jižní Indie a oblastí Sumatry. V ČR je rozšířen takřka po celém území. (http://botanika.wendis.cz, Šomšák L. a  kol. 1997)

Popis rostliny:  
	dvouletá nebo i víceletá bylina

vícehlavý oddenek
	přímá lodyha při bázi hustě štětinatá 0,5-2 cm v průměru, zelená, vysoká 50-150cm (někdy i 200cm)
	listy velké, lichozpeřené, proměnlivého tvaru na rubu zpravidla štětinatě chlupaté  
	květy oboupohlavné (většina, jen některé pouze samčí), souměrné, korunní lístky 2-8 mm dlouhé, do ½  - 2/3 vykrojené, barva květu bílá, žlutozelená nebo narůžovělá 
	květenstvím je bohatý okolík s mnoha okolíčky (až 30cm v průměru), vyrůstají jak na lodyze tak i v paždí listů

kvete VI - IX
plodem je dvounažka (Kubát K. a kol. 2002, Šomšák L. a  kol. 1997, Mareček F. a kol. 1996)

Obsahové látky:
V rostlině jsou obsaženy silice a furanokumariny. Tyto látky, zejména však furanokumariny, mohou při potřísnění pokožky vyvolat na slunci tvorbu pigmentových skvrn, otoků, puchýřů nebo zánětů. Díky silicím bolševník velice snadno poznáme. Celá rostlina velmi výrazně smrdí. (http://botanika.wendis.cz)

Ekologie:
Bolševník je rozšířen zejména na dobře vyhnojených loukách,vlhčích pastvinách a v lužních lesích. Poměrně hojně se také vyskytuje na vlhkých rumištích, v příkopech, trávnících a na okraji lesů. Vyhovují mu půdy spíše humózní a především vlhké, slabě kyselé až slabě zásadité. Náročný však na půdní reakci není. Vyžaduje v půdách dostatečné množství dusíku.
(Šomšák L. a  kol. 1997, http://botanika.wendis.cz)

Význam a využití v praxi:
Bolševník obecný nemá významnější využití v zemědělství. Je považován za plevelnou rostlinu a naopak z důvodu obsahu jedovatých a dráždivých látek v celé rostlině je v kulturních porostech nežádoucí. Některé zdroje uvádějí, že v polském lidovém léčitelství se lihového výtažku bolševníku používá k léčbě mužské impotence a odvaru z kořene při léčbě lehčích forem epilepsie, při špatném trávení a při průjmech.
(http://botanika.wendis.cz)

Zajímavosti: 
Druh Heracleum zahrnuje více jak 60 poddruhů a je rozšířen téměř po celé Evropě. Je to druh značně zplaňující. Mezi největší nebezpečí pro naši přírodu patří příbuzný našeho bolševníku obecného a to bolševník velkolepý. Tato rostlina byla dovezena jako okrasný druh. Dostala se však do volné přírody, kde nemá přirozené nepřátele a tam začíná postupně vytlačovat domácí rostliny, které se proti ní neumějí bránit. Velmi závažným faktorem při rozšiřování tohoto druhu je činnost člověka, který jeho plody používá k dekorativním účelům. Ty však po určité době ztrácejí dekorativní efekt a jsou vyhozeny většinou do volné přírody, kde se mohou šířit.
(Http://sweb.cz/perspektiva/Text/bolsevnik.htm)
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