koniklec velkokvětý
Pulsatilla grandis
čeleď: pryskyřníkovité – Ranunculaceae

synonyma: Pulsatilla grandis Wender

slovenský název: 
anglický název: Great pasque flower
německý název: Kuchenschelle
lidové názvy:

Původ druhu: 
Střední a jihovýchodní Evropa.
                                                                                                 
Areál rozšíření: 
Teplé oblasti jižní Moravy. Roste na slunných, vápencových stáních,často v bohatých porostech. Uměle byl vysazen v Českém krasu.(www.rostliny.nikde.cz, www.květena)

Popis rostliny:                
	Je to vytrvalá bylina

kořenový systém: tmavě hnědý mnohohlavý oddének
stonek a výška rostliny: stonek chlupatý, za květu 2 –13 cm, za plodu až 40 cm.
listy: řapíkaté, složené nebo hluboko dlanitě dělené. Pod květem je přeslen tří
               dělených listenů. Listeny jsou chlupaté – chrání květ před jarním chladem
	květy: vzpřímené, zvonkovité až nálevkovité. Jednoduché okvětí, velký počet

                 pestíků a tyčinek. Bývají pravidelné a oboupohlavné. Má 6 korunních lístků.
                 Barva květů je fialová, červená, bílá
	doba květu: IV. – V			

plody, případně semena: plodem až 5 cm dlouhá nažka. Semena se rozšiřují větrem.
(www.koniklece , www.květena české republiky, ŠROT R. 1989)

Obsahové látky: 
obsahuje ranunkulin, který se dále štěpí na jedovatý protoanemonin jež se sušením mění na inaktivní anemonin. (www.květena české republiky)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: slunné stepní loučky, skalní stepy, stráně a suché travnaté okraje lesů
Podmínky růstu: daří se mu na hlinitopísčitých až slínatých, suché půdy. (www.květena české republiky)

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: skalnička
                                                  
Zajímavosti: 
v minulosti se používal v léčitelství. Jeho kořen údajně zaháněl morovou nákazu. Koniklec je hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny. (C2) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Koniklec je velmi variabilní. Rozlišuje se několik forem.Rozdíly se projevují ve velikosti rostlin, barvě i tvaru okvětních lístků. K zajímavým a velice vzácným formám patří také bělokvětá odchylka Pulsatilla grandis f albiflora – Formánek Český název koniklec vznikl zkomolením slova poniklec, které má odvozený základ od slova poniklý, což znaméná nící, dolů svěšený. V angličtině pasque flower znamená velikonoční květinu. Vyjadřuje souvislost doby květu koniklece a doby velikonoční. (www.rostliny.nikde.cz, www.koniklece ČR a SR,www.květena české republiky)
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