lebeda lesklá
Atriplex sagittata Borkh.
čeleď: merlíkovité - Chenopodiaceae

synonyma: Atriplex nitens Schkuhr, A.acuminata, A.hortensis

slovenský název: loboda lesklá
anglický název: Glossy-leaved orache
německý název: Glänzende Melde
  
Původ druhu:
Původem se jedná o euroasijský typ,kontinentální(většinou východoevropský). Původem ze střední a jihovýchodní Evropy,Asie a Sibiře.(SLAVÍK B.A KOL.1997)

Areál rozšíření: 
Rozšířená je ve střed.a jihových.Evropě;Malé,Přední a Střední Asii a jihozáp.Sibiři,zavlečena byla také do jižní Afriky.U nás je hojně rozšířena hlavně v termofytiku a teplejším mezofytiku(zvláště v oblastech s rozsáhlou stavební a průmyslovou činností),někdy i archeofyt.V poslední době přechodně zavlékán podél komunikací (např.Šumavsko-novohradské podhůří,Český les,Votická pahorkatina,Českomoravská vrchovina).V současné době se značně šíří.Těžiště rozšíření je od planárního do kolinního stupně.Do submontánního stupně zřídka v posled.době zavlékán(max.:Žďárské vrchy,Cikháj). (SLAVÍK B.A KOL. 1997)

Popis rostliny: 
	Jednoletý pozdní jarní plevelný druh,mohutná bylina
	Výrazný,většinou větvený kůlový kořen
	Lodyha mohutná,vysoká 1-2 m,přímá,bohatě až chudě přímo až odstále větvená,šedožlutě a zeleně proužkovaná,pomoučená.
	Listy jsou střídavé,řapíkaté,na svrchní straně temně zelené a lesklé,naspodu bíle až šedobíle výrazně pomoučené(vakovité chlupy).Čepel dolního listů široce trojúhelníkovitá až trojúhelníkovitá,horní až úzce trojúhelníkovitá;v průměru 8 cm dlouhá a 6 cm široká,až 14 cm dlouhá a 11 cm široká.Na bázi může být uťatá,při bázi hluboce vykrajovaně laločnatě zubatá až laločnatá,k vrcholu může být celokrajná,vzácně celá celokrajná,na vrcholu zašpičatělá.Řapík (1,0-)1,8-2,0(-3,0)cm dlouhý.Rostlina je bez palistů
	Květy jsou pravidelné,jednopohlavné(květy s okvětím velmi vzácně oboupohlavné),samičí květy jsou dvojího typu:převážně s krovkami,které jsou velké,nesrostlé,za plodu mohou být vejčité,(-)8-11(-14)mm dlouhé,(3-)5-7(-11) mm široké,na bázi zaokrouhlené,celokrajné,na vrcholu špičaté(špička svírá úhel 60-110°),vzácně až zaokrouhlené,lysé a hladké,živě světle zelené.Druhý typ samič.květů(méně častý) se 4-5četným zelenavým až blanitým okvětím;okvětní lístky lžícovitě vyduté,v dolní 1/5 srostlé,0,5-0,7 mm široké.  
	Květenství bohaté na konci lodyhy a větví.Květy jsou v klubíčkách 2(-4) květých, skládajících bohaté laty nebo klasy,za plodu jsou nicí,okvětí nenápadné.Krovky okrouhle vejčité nebo srdčité,5-12mm,zašpičatělé,hlavní žilky krovek již nad bázi spojené. Květní vzorec: P 5-0 A 5-1 G(2) n (5-3).Jednodomý nebo dvoudomý druh.Oplození větrem nebo hmyzem.

 Doba kvetení a dozrávání výtrusů je VII-X(konec června až říjen).
	Plodem je nažka s vytrvalým okvětím,popř.listenci či listeny. Nažky jsou různotvaré: v krovkách uzavřené na 1,0-1,5 mm dlouhé stopce,ze stran stlačené,2-3 mm široké,černohnědé a nažky 3,0-4,5 mm široké,hnědé.Plody s okvětím častěji shora než ze stran stlačené,0,9-1,6 mm široké,hnědé či černohnědé.Na jedné rostlině může dozrát několik tisíc nažek,které po uzrání nepravidelně klíčí.Nejdříve po uzrání klíčí velké,světlé nažky a rychleji než drobné,tmavší,které však setrvávají v ulehlé půdě dlouho živé.Nejlépe klíčí asi z hloubky kolem 2cm.Hromadně klíčí již časně na jaře,ale počáteční růst je pomalý a zrychlí se až při vyšších teplotách. (SLAVÍK B.A KOL. 1997;DOSTÁL J. 1989; www.af.czu.cz)

Obsahované látky:

Ekologie:
Stanovištní podmínky: u nás je hojně rozšířena v teplejších oblastech na rumištích,staveništích,navážkách zeminy,kolem komunikací,na kompostech,okrajích polí a jiných místech bohatě zásobených živinami,odkud se šíří do zahrad a na pole,kde se však vyskytuje ojediněle.Hojněji se vyskytuje ve chmelnicích a sadech.
Podmínky růstu: teplejší oblasti,nížinný(do 200m n.m.) až pahorkatinný(200-400m n. m.) vegetační výškový stupeň.Jedná se o světlomilný druh,který se v hustém porostu nedokáže uplatnit.Růst je také závislý na vyšších teplotách,na vlhkost není moc náročný.Vyskytuje se na sušších i vlhkých,živných,dusíkatých,humózních,písčitých i hlinitých,často i zasolených půdách.Je to výrazný plevelný a nitrofilní druh.Výskyt na skládkách,rumištích,okolí cest,…
Společenstva:nejčastěji ve společ.svazu Sisymbrion officinalis(diagnost.druh),optimum v asociaci Atriplicetum nitentis,méně často ve společenstvech svazů Chenopodion glauci,Dauco-Melilotion aj. (SLAVÍK B.A KOL 1997; DOSTÁL J. 1989; www.af.czu.cz)

Význam a využití v praxi:
Jedná se o plevelný druh,který je na pole zanášen hlavně statkovými hnojivy.Nebezpečným zdrojem zaplevelení jsou rostliny na stanovištích v sousedství polí,odkud se nažky šíří větrem nebo jsou splavovány vodou.
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