hvozdík kartouzek
Dianthus carthusianorum L.
čeleď: hvozdíkovité - Caryophyllaceae

synonyma: silenkovité (Silenaceae)
slovenský název: klinček Kártuziánský
anglický název: Serpentine carthusian - pink
německý název: Karthauser – Nelke, Echte Steinnelkef
lidové názvy: karafiát zahradní

Původ druhu: 
střední a jižní Evropa a Malá Asie

Areál rozšíření:
Tento druh se běžně vyskytuje na území Prahy, Křivoklátska, je součásti květeny Brd, Českého Krasu i různých CHKO jako jsou Libčické skály, Bílé Karpaty, nebo Trojská, Hrubý Jeseník.

Popis rostliny:
	vytrvalá bylina
	kořenový systém……

25-45 cm vysoká hustě trsnatá rostlina má mnohohlavý oddenek z něhož vyrůstají jednak krátké nekvetoucí lodyhy, i lodyhy ztuha vzpřímené a kvetoucí
listy vstřícné, čárkovité, špičaté, na kvetoucích lodyhách 2-3mm široké, na nekvetoucích užší, pouze 1-2mm široké, na okraji drsné s pochvami až 15 mm dlouhými srostlé.
	kvítky po 6 ( možný větší počet) skládají na konci lodyh stažené hlávkovité květenství - strboul s listenci čárkovitě kopinatými a podkališními listenci kožovitými, světle či tmavě hnědými, obvejčitými a osinkatě špičatými. Kalich květu je válcovitý, 14-18mm dlouhý, podélně žilnatý, tmavě červenohnědý na špičce s trojbokými špičatými zuby. Korunní plátky jsou 6-12mm dlouhé, v předu zubaté červené, růžové či zřídka bílé barvy. Tyčinek je 10 s tmavofialovými prašníky.
doba květu od konce května přes celé léto
plodem je tobolka obsahující zploštělá a okrouhlá semena

Ekologie:
Velice hojný druh, dnes chráněný, který roste na písčitých pahorcích i hlinitých substrátech, loukách, v suchých lesích, pastvinách, vyskytuje se i na okrajích polí, skal od rovin až do hor. Je teplomilný.
Vyskytuje se ve společenstvu Festucion velesiacea, Koeleriophleion phleoidis, Euphorobio-Callunion, Hyperico perforati-Scleranthoion perennis.

Zajímavosti:
Příbuzné druhy hvozdík kropenatý ( Dianthus deltoides), hvozdík sivý ( Dianthus grationopolitanus Vill), hvozdík čínský (Dianthus chinensis) 
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