hluchavka skvrnitá
Lamium maculatum L.
čeleď: hluchavkovité - Lamiaceae

slovenský název: hluchavka škvrnitá
anglický název: Dead nettle 
německý název: Taubnessel gefleckt

Původ druhu: 

Areál rozšíření: 
Evropa, na sever od Nizozemska, s. Německa, s. Polska a Pobaltí, na východ přes Bělorusko a střední Rusko až střední Ural (SLAVÍK B. 2000)

Popis rostliny:
	druh jednoletý nebo vytrvalý, bylina (SLAVÍK B. a kol. 2000)
	kořenový systém: oddenek s nadzemními kořenujícími výběžky (SLAVÍK B. a kol. 2000)
	stonek čtyřhranná vystoupavý až přímý, 20-50 (60) cm vysoký v dolní části roztroušeně            chlupatý až téměř lysý, často červenofialově naběhlý, v hor. 1/2 roztroušeně až poměrně hustě chlupatý (KREJČA J. 1997, SLAVÍK B. a kol. 2000)
	listy vstřícné, řapíkaté, čepel trojúhelníkově vejčitá, 1-8 cm dl., 1-7 cm široká, tupá až zašpičatělá, na bázi srdčitá až uťatá, na okrajích jednoduše nebo 2 vroubkovaná až poměrně hrubě vroubkovaně pilovitá, roztroušeně chlupatá, sytě zelená, alespoň u dolních listů, na líci se světlejšími až bělavými skvrnami (KREJČA J. 1997, SLAVÍK B. a kol. 2000)
květy přisedlé oboupohlavné, souměrné, rozlišeny na kalich a korunu, kalich zvonkovitý, 7-10mm dlouhý, pýřitý, kališní cípy úzce trojúhelníkovité, ve vrcholu šídlovité, neosinkaté, koruna (1,5-)2,0-2,5 mm dlouhá, růžově purpurová až purpurová, korunní trubka prohnutá, mírně břichatě rozšířená, 10-17 mm dlouhá., na bázi bělavá, uvnitř (v místě zúžení) s prstencem chlupů, horní pysk vejčitě podlouhlý, přilbovitý, celokrajný, vně kratičce pýřitý, střední lalok dolního pysku okrouhle ledvinitý, na bázi zúžený, asi do 1/2 vykrojený, s fialovou kresbou, postranní laloky utvářené jako úzké ohnuté okraje, každý s niťovitým, asi 2,5 mm dlouhým přívěskem, nitky tyčinek chlupaté, prašníky načervenale hnědé, bíle chlupaté, pyl světle oranžový (SLAVÍK B. 2000)

 květenství: 6-10(12) květé lichopřesleny (SLAVÍK B. 2000)
doba květu: (IV-)V-IX (SLAVÍK B. 2000)
plodem jsou  tvrdky asi 3 mm dlouhé, hladké, olivově zelené, zralé tmavě šedé (SLAVÍK B. 2000)
 

Ekologie:
Stanovištní podmínky:lužní lesy, pobřežní lemy, stinné, víceméně ruderalizované, vlhčí lesní lemy (zvláště v příměstských oblastech), lemy křovin, zastíněné plochy starých neudržovaných zahrad. Ve vyšších polohách jen na antropogenních stanovištích (rumiště a skládky) (SLAVÍK B. 2000)
Podmínky růstu: půdy dočasně vysýchavé až čerstvě vlhké, lokálně i zaplavované a podmáčené, různého melioračního složení (častěji hlinitopísčité až hlinité), občas dusíkem obohacené (SLAVÍK B. 2000)
Společenstva: uplatňuje se ve společenstvech řádu Fagetalia sylvaticeae, především svazu Alnion incenae, řádu Lamio albi Chenopodietalia boni-henrici a svazu Senecion fluviatilis (SLAVÍK B. 2000)

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: půdní kryt pod dřeviny, živná rostlina pro čmeláky (MAREČEK F. 1997, www.bombus.cz/rostliny1_cs.html)

Zajímavosti:
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