konvalinka vonná
Convallaria majalis L.
čeleď: konvalinkovité - Convallariaceae

slovenský název: konvália
anglický název: Lily-of-the-valley
německý název: Maiglockchen
lidové názvy: Kadrlka

Původ druhu:      

Areál rozšíření:
V ČR je konvalinka rozšířená od nížin do horských oblastí. Je takřka rozšířená v celé Evropě s výjimkou nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. Rovněž se vyskytuje v Malé Asii, na východě až po Činu a Japonsko a v Severní Americe. 
(http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/k2/index.htm, http://botanika.wendy.cz)

Popis rostliny:
	vytrvalá bylina.
	tenký, plazivý a článkovaný oddenek.

jednoduchý, přímý stvol zpravidla kratší než listy. Rostlinka je vysoká 10-30cm.
listy vyrůstají z oddenku, jsou 10-20cm vysoké a jejich čepel je eliptická až elipticky kopinatá, lysá a špičatá. Listy jsou dlouze řapíkaté a naspodu obalené pochvovitými šupinami.
květy jsou oboupohlavné, pravidelné a příjemně vonné. Květy jsou stopkovité a vyrůstají na dosti dlouhém přímém stvolu v paždí drobných listenů. Okvětí je kulovitě zvonkovité se šesti krátkými, odstávajícími cípy. Jsou čistě bílé, ale mohou být také jemně narůžovělé.
	hrozen.

V-VI.
	plodem jsou jasně červené bobule, které obsahují 2-6 modrých semen. (http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/k2/index.htm, Erbek a Erbeková (2001), http://botanika.wendy.cz)


Obsahové látky:
Obsahuje glykosidy (konvalatoxin, konvalatoxol, konvalatoxosid a majalosid), saponiny, silice s farnesolem, asparagin, kys. jablečnou, kys.akonitovou, kys. chelidonovou. A pravděpodobně alkaloid majalin – všechny tyto lázky v celkovém množství 0,2 - 0,6%. Plody dále obsahují karoten a karotenoidní barviva.
(http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/k2/index.htm, http://www.zserver.cz/zahrad/vybrano.php?id=le033&typ=5, http://botanika.wendy.cz)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: světlé listnaté a smíšené lesy, křoviny, paseky, horské louky.
Podmínky růstu: preferuje půdy kyselé a kypré.
Společenstva: 
(http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/k2/index.htm, http://www.zserver.cz/zahrad/vybrano.php?id=le033&typ=5, http://botanika.wendy.cz)

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam konvalinka nemá
Průmyslové využití – konvalinkové květy se hojně využívají ve voňavkářství, taktéž je přidáván prášek z květů do šňupacího tabáku (dráždí dýchací cesty).
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii – látky v konvalince obsažené působí jako jedy. Protože je konvalotoxin částečně rozpustný ve vodě je i voda ve váze, kde byla předtím kytice konvalinek jedovatá. Otravy konvalinkou nejsou časté, nicméně byly již zaznamenány nejčastěji se to týká záměny plodů za jiné. Otrava se projevuje podrážděním zažívacího traktu, zvracením, průjmem, zvýšeným vylučováním moči, v těžkých případech omámením, závratěmi, křečemi, srdeční slabostí, poruchou krevního oběhu až kolapsem. Působí silně diureticky, z těla se rychle vylučuje a nehromadí se. 
Sbírá se květ, nať, list bez řapíku a výjimečně oddenky v době květu – červen. Suší se co možná nejrychleji ve stínu nebo při umělém sušení za teplot 45°C. Droga upravuje a posiluje srdeční činnost díky konvalotoxinu, který má účinky na srdeční činnost, je vhodný zejména při náhlých případech srdeční slabosti, ke zvýšení a posíleni činnosti srdce. Konvalinka má podobné účinky jako látky obsažené v náprstníku, ale jejich účinek je slabší. V minulosti byla v Rusku konvalinka používána proti vodnatosti, epilepsii nebo při záchvatu mrtvice. V homeopatii se užívá čerstvé natě. V současnosti se látky, které konvalinka obsahuje používají převážně v klasické medicíně. Vzhledem k tomu, že se jedná o rostlinu jedovatou nedoporučuje se používat bez dozoru či doporučení odborníka.
(http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/k2/index.htm, http://www.zserver.cz/zahrad/vybrano.php?id=le033&typ=5,http://botanika.wendy.cz)

Zajímavosti: 
Konvalinka vonná je u nás zařazena mezi chráněné rostliny. (http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/kvetiny/k2/index.htm)
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