hvozdík kropenatý
Dianthus deltoides L.
čeleď: hvozdíkovité – Caryophyllaceae

synonyma: Flashing Light

německý název: Nelke
lidové názvy: slzičky

Původ druhu: 
Evropa, Asie (Dostál J., 1989)

Areál rozšíření: 
Evropa (v s. a jv. části vzácně nebo chybí), Asie (z. Sibiř), zavlečen v Severní Americe; od planárního do submontánního stupně, zřídka ve stupni montánním, výjimečně v subalpínském; hojný ve středních polohách celé ČR, těžiště rozšíření je v Českomoravském mezofytiku, v Českém termofytiku se vyskytuje roztroušeně, v oreofytiku zřídka (min.: břeh Labe v Hřensku, 115 m; max.: Hrubý Jeseník, Jelení studánka, 1320 m) (Dostál J., 1989)

Popis rostliny:
	vytrvalé, volně trsnaté byliny

	kořenový systém: tenký primární kořen a plazivý větvený oddenek s krátkými listnatými výběžky

	stonek – lodyha: stoupavá, větvená, oblá, krátce chlupatá; (10-)12-20(-30) cm vysoká

	listy: lodyžní listy čárkovité až úzce kopinaté, 1,0-2,5 cm dlouhé a 1-3 mm široké,       na okraji drsné, špičaté, lysé nebo naspodu na žilkách krátce chlupaté; přízemní listy přibližně v přízemní růžici, kopisťovité, obkopinaté, tupé; pochvy nezřetelné, nejvýše 1,5 mm dlouhé; listeny podkalicha 2, náhle zašpičatělé, pýřité, vejčité, zelené nebo žlutohnědé, s blanitým okrajem, zdéli 1/3-1/2 kalicha

	květy: v chudých latách nebo jednotlivé, nevonné; kalich úzce válcovitý, nahoře mírně zúžený, 12-18 mm dlouhý, jemně rýhovaný, lysý nebo roztroušeně chlupatý, zelený, často fialově naběhlý; zuby úzce trojúhelníkovité, blanité; čepel korunních lístků při vrcholu nepravidelně zubatá, 8-12 mm dlouhá, karmínově červená až nachově červená, ve střední části většinou bíle skvrnitá s několika chlupy, při bázi s tmavší kresbou

	květenství: chudé laty

	doba květu: VI-X

	plody: tobolka;

semena: 1,4-1,7 mm dlouhá
(Dostál J., 1989)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: suchá, travnatá místa, meze, vřesoviště, smilkové louky a pastviny
Podmínky růstu: půdy mírně suché až mírně vlhké, minerálně chudé, kyselé, hlinité až písčité, humózní
Společenstva: ve společenstvech svazů Violin caninae, Genistion, Plantagini-Festucion ovinae, Trifolion medii, Hyperico perforati-Scleranthion perennis (diagnostický druh)               a podsvazu Coronilla variae-Festucenion rupicolae (diagnostický druh)
(Dostál J., 1989)
Význam a využití v praxi:
rostliny pěstované pro zahradnické účely; vhodné pro skalky, vřesoviště, koryta (Perlín C., 1980)

Zajímavosti:
oblíben již ve starověkém Řecku a v alžbětinské Anglii se pěstoval ve větším počtu typů
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