hluchavka nachová
Lamium purpureum
čeleď: hluchavkovité (pyskaté) – Lamiaceae (Labiatae)


slovenský název: hluchavka purpurová
anglický název: Red dead nettle
německý název: Rote Taubnessel
lidové názvy: hluchá kopřiva

Areál rozšíření: 
V ČR po celém území od nížin až do vyšších podhorských oblastí hojně, více méně kopíruje oblasti zemědělsky využívané, ve vyšších polohách jen nahodile. Celkově v Evropě na severu až po Skotsko, střední Skandinávie, jih Finska, přes Rusko na Altaji, dále v Malé Asie, Iránu, Iráku, na severu Afriky, zavlečeno do severní a jižní Ameriky. (www.botanika.wendys.cz)

Popis rostliny:
§	Jednoletá nebo dvouletá bylina
§	Kořenový systém: kořen kulový s postranním rozvětvením
§	Stonek a výška rostliny: lodyha vystoupavá, řidčeji přímá, 10 – 20 (až 40 cm) vysoká, často od báze větvená, fialově naběhlá, lysá
§	Listy: řapíkaté, čepel vejčitá až okrouhle nebo trojúhelníkovitě vejčitá, 1-5 cm dlouhá, 1-3 cm široká, roztr. Chlupatá, na okraji vroubovaná až vroubkovaně pilovitá, čepel dolního listu na bázi srdčitá, na vrcholu tupá, řapík 1,5 – 3,5 cm dlouhý, čepel horního listu na vrcholu špičatá, řapík kratičký asi 2-5 mm dlouhý
§	Květy: lichopřesleny 6-10- květé, horní nápadně (až hlávkovitě) sblížené, listeny vzhledu lodyžních listů, menší, často purpurově naběhlé, listence šídlovité, neosinkaté, dosahující asi 0,5 délky kalichu.Kalich zvonkovitý, 5-7 mm dlouhý, lysý nebo řídce chlupatý, často purpurově naběhlý, kališní cípy úzce trojúhelníkovité, šídlovitě zašpičatělé, neosinkaté, přibližně zdéli trubky, koruna 10-18-23 mm dlouhá růžově purpurová, vz. bílá, korunní trubka rovná, 7-12 mm dlouhá, poněkud delší než kalich, zřídka zdéli nebo kratší než kalich, uvnitř s prstencem chlupů, horní pysk podlouhle vejčitý, 4-6 mm dlouhý, mírně vyklenutý, celokrajný, kratičce pýřitý, střední lalok dolního pysku obsrdčitý, asi 2 mm dlouhý, purpurově  skvrnitý, postranní laloky velmi malé, v podobě úzkého ohrnutého  okraje utvářené, každý s maličkým níťovitým přívěskem, nitky tyčinek chlupaté, prašníky fialové, bíle chlupaté
§	Květenství: lichopřesleny
§	Doba květu: IV. – X.
§	Plod: tvrdka, množí se semeny. (Slavík B. 2000; www.botanika.wendys.cz; Mikulka J. a kol. 1999)

 
Obsahové látky: 
třísloviny, silice, saponin, organické kyseliny a glykosid (www.botanika.wendys.cz)



Ekologie: 
Polní a zahradní kultury, rumiště, komposty, navážky zeminy, městské skládky, ruderalizované lemy křovin, akátové lesíky. Stanoviště ruderální, ruderalizovaná, často ovlivňovaná zemědělskou a zahradnickou činností člověka. Půdy čerstvě vlhké až mírně  vysychavé, písčité až hlinité, minerálně a humusem dosti bohaté, obvykle kypřené, také antropogenní. Ve společnosti tříd Secalietea, Chenopodietea a Artemisietea vulgaris. (Slavík B. 2000)

Význam a použití v praxi: 
Patří mezi méně nebezpečné plevele. Rostliny po rozemnutí nepříjemně zapáchají, zvířata je v zeleném krmení odmítají. Medonosná rostlina. Léčitelství – sbíranou částí je květ. Obsahuje slizovité látky, třísloviny, silice, saponin, organické kyseliny a glykosid. Květ se vytrhává za suchého počasí v květnu až v září, suší se co možná nejrychleji ve stínu nebo uměle při teplotách 40°C. Hluchavka snižuje místní dráždivost a působí jako mírně svíravý prostředek. Saponiny usnadňují uvolňování hlenu, droga má také účinky proti zánětlivé, močopudné, uklidňující, vytváří ochranný povlak na sliznicích dýchacího a trávicího ústrojí. Hlavní využití: Při bílém výtoku a nepravidelné menstruaci, a zároveň zklidňuje, což je při těchto obtížích důležité. Také upravuje střevní činnost. (www.botanika.wendys.cz)

Zajímavosti: 
Co znamená, když se někomu řekne hluchavko: “ Nechci již o tobě slyšet, nic mi neříkej a nic mi nevysvětluj. (Klempera J. 1996)
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