levandule lékařská
Lavandula angustifolia Mill.
čeleď: hluchavkovité - Lamiaceae

synonyma:  Lavandula officinalis Chaix L. vera DC.

slovenský název: Levanduľa lekárska
anglický název:  lavender
německý název: Lavendel
lidové názvy:

Původ druhu:  
evropské Středomoří  ( JIRÁSEK V., STARÝ F. 1989)

Areál rozšíření:  
druh se vyskytuje ve Středomoří, a to ze Španělska až do Jugoslávie, v Bulharsku a na Krymu není původní ,v ČR ojediněle jako léčivka  
 ( JIRÁSEK V.,STARÝ F. 1989)          
                 
Popis rostliny: 
	vytrvalý polokeř

kořenový systém: kořen
20-60 cm vysoký,plstnatý,vonný,s vystoupavými nebo vzpřímenými větvenými
stonky a s odstálými větévkami
	listy: křižmostojné,kopinaté až čárkovité,tupé,celokrajné,s podvinutým okrajem,

dol.běloplstnaté,hor. šedozelené
	květy: kratičce stopkaté,oboupohlavné,souměrné,se srostlými obaly kalich vejcovitě

trubkovitý,šedofialový,krátce pětizubý,má žláznaté chlupykoruna je nezřetelně dvoupyská,s dlouhou trubkou a s cípy pysků přiokrouhlými, plochými a stejnými, uvnitř žláznatě pýřitá,vně běloplstnatá,fialová až nachová tyčinky dvoumocné
semeník svrchní ze dvou plodolistů
	květenství: vrcholový štíhlý lichoklas

doba květu: VI.-VIII.
plody, případně semena: plodem jsou 4 lesklé,hladké tvrdky
(JIRÁSEK V.,STARÝ F. 1989)

Obsahové látky:   
účinnou látkou je silice,v množství podle původu a kultivaru 1-3% , obsahuje estery linaloolu(až 60%) - především linalylacetát v droze byly zjištěny glykosidické sloučeniny (kumarin,umbeliferon) a blíže neznámé třísloviny
( JIRÁSEK V.,STARÝ F. 1989)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: suché svahy
Podmínky růstu: chudší půdy,slunečné a sušší polohy,při zamokření vyhnívá
Společenstva: tvoří součást suchomilných společenstev na výslunných svazích,v přímořských Alpách až do 1700m n.m. ( JIRÁSEK V.,STARÝ F. 1989)
Význam a využití v praxi:
Pěstuje se v polních kulturách v mnoha státech pro silici,méně jako léčivka a pro ozdobu.
Bylo vyšlechtěno několik kultivarů,u nás např. cv. Krajová.Droga se v lidovém léčitelství i lékařství považuje za mírné nervinum snižující krevní tlak a s vhodnými sedativními účinky,doporučuje se jako lihové mazání při revmatických a ischiatických potížích .
Velký význam má v parfumerii a kosmetice .
( JIRÁSEK V.,STARÝ F. 1989)
(THEISS P.,THEISS B. 1989)

Zajímavosti: 
Někteří lékaři pokládají levandulovou drogu za mírné narkotikum,jež otupuje vnímání,tlumí reflexy,snižuje tělesnou teplotu a zpomaluje srdeční činnost.
( JIRÁSEK V.,STARÝ F. 1989)
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