hrachor luční
Lathyrus pratensis L. 
čeleď: bobovité - Fabaceae

slovenský název: hrachor lúčny 
anglický název:
německý název: Wiesen-Platterbse
lidové názvy (české):

Původ druhu: 

Areál rozšíření: 
Rozšíření v ČR: V celém území (ve všech fyt. o.) hojně až roztroušeně. V planárním až subalpínském stupni (max.: Krkonoše, Luční hora, 1380m; Hrubý Jeseník, Petrovy kameny, 1446 m).
Celkové rozšíření: Je rozšířen téměř po celé Evropě, zasahuje až na Sibiř do Zabajkalí a do Himaláje. Izolovaně se vyskytuje také v horách severní Afriky a v horách Etiopie. Dále roste v hroských oblastech severozápadní Číny. V Severní Americe je zavlečen.
(TŘISKA  J. 1979, HEJNÝ S. & SLAVÍK B. 1988)

Popis rostliny: 
	vytrvalá bylina
	kořeny - dlouhé, tenké, plazivé, nevětvené
	lodyhy - poléhavé nebo popínavé, (20-)40-100 cm dl., tenké, hranaté, slabě zploštělé,   nekřídlaté, jemně chlupaté až olysalé, větvené
	listy - s 1 párem lístků, zakončené nevětvenou úponkou; palisty polostřelovité, (5-)8-28(-35) mm dl., 1-7(-11) mm šir., řídce chlupaté až olysalé, zelené; lístky přisedlé nebo velmi krátce řapíčkaté, podlouhlé až kopinaté, 12-28(-35) mm dl., 2-8(-12) mm šir., na vrcholu zašpičatělé, na bázi pozvolna zúžené, s 3 souběžnými žilkami, řídce chlupaté až olysalé, jasně zelené, řapíčky asi 0,5 mm dl.
	květy - šikmo až rovnovážně odstálé, kalich šikmo zvonkovitý, přitiskle chlupatý, zelený. Kališní cípy přibližně stejně dlouhé jako kališní trubka, koruna (10-)11-17 mm dl., žlutá, čepel pavézy obvejčitá, +- stejně dlouhá jako nehet, křídla s oušky, člunek kratší. 
	květenství - s (2-)3-8(-12) květy, stopky květní 2-5 mm dl. Stopky květenství (2,5)5,0-9,0(-15,0) cm dl., přímo odstále chlupaté až olysalé
	plody - lusky s (1-)3-6(-9) semeny, v obrysu podlouhlé, (19-)20-33(-45) mm dl., 4-6 mm šir., lysé nebo olysalé, hnědočerné až černé. Semena kulovitá až mnohostranná, na obvodu často s kýlem, (2,4-)2,5-3,0(-4,0) mm dl., 2,4-3,0 mm šir., 2,1-3,0 mm tlustá, hladká, žlutozelená, olivově zelená, hnědá až tmavě červenohnědá, s tmavšími skvrnami nebo jednobarevná, velmi lesklá, hilum zabírá 1/7-1/5 obvodu semene (HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988).


Obsahové látky: 


Ekologie:
Stanovištní podmínky: Jedná se o druh s velmi širokou ekologickou amplitudou. Vlhké louky, příkopy, břehy vodních toků a rybníků, světlé vlhčí lesy a jejich lemy, okraje komunikací, trávníky, rumiště apod.
Podmínky růstu: Dává přednost čerstvě vlhkým až zamokřeným, živinami bohatým půdám, roste však i na píscích, na slunných až polostinných stanovištích.
Společenstva: Převážně ve společenstvech třídy Molinio-Arrhenatheretea, dále ve fytocenózách třídy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, ve vrbových křovinách svazů Salicion cinereae či Salicion triandrae, ve společenstvech svazu Petasition officinalis a Adenostylion alliariae (HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988).


Význam a využití v praxi:
Pícnina, zvyšuje užitkovou hodnotu lučních porostů. Může být výhodně využit jako indikátor poměrně příznivých lesních půd (HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988, MRÁZ K., SAMEK V., 1966)

Zajímavosti: 
Variabilita: Proměnlivý hlavně v hustotě odění. Var. pubescens (REICHENB.) BECK je hustě chlupatá, f. glaberrimus A. et GR. je olysalá. Další rozdíly se projevují ve velikosti palistů a lístků (f. parifolius PETERM. má palisty a lístky malé), v počtu květů a v hustotě rozvětvení. Většina odchylek nemá významnější taxonomickou hodnotu (HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988)
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