lilek potměchuť
Solanum dulcamara L.
čeleď: lilkovité – Solanaceae

synonyma: potměchuť popínavá, Dulcamara flexuosa, Solanum laxum 

slovenský název: Ľuľok sladkohorký 
anglický název:
německý název: Der Bittersusser Nachtschatten
lidové názvy:

Původ druhu :  
Evropa

Areál rozšíření: 
Je rozšířen skoro v celé Evropě, v severní Africe a v západní Asii až do Indie a také v Číně a v Japonsku.Roste také v Severní Americe, není však jisté, zda je tam původní. U  nás se vyskytuje roztroušeně až hojně po celém území termofytiku a teplejším mezofytiku, souvislý výskyt až od planárního do subplanárního stupně.

Popis rostliny: 
	vytrvalý polokeř, stonek v nižších partiích dřevnatý, výše bylinný

plazivý rozvětvený oddenek 
lodyhy jsou popínavé nebo poléhavé, až 2m dlouhé, dřevnatějící  lodyha lysá, bylinná lodyha nese listy měnlivého tvaru
listy jsou  různotvaré, dlouze řapíkaté,  s čepelí vejčitě kopinatou, na bázi srdčitou, v horní části střelovité, dole buď se dvěma ouškovitými úkrojky, nebo jsou hluboce zaškrcené, že jsou až trojčetné, na konci zašpičatělé, celokrajné a po obou stranách roztroušeně chlupaté, listy střídavé
květy: oboupohlavnné , pravidelné,  květ rozlišen na kalich a korunu,koruna s mohutnými 5 cípy, modrofialová, v ústí trubky tyčinky s 5 páry nepravidelně obvejčitých hnědozelených, bíle lemovaných skvrnek, tyčinky při rostlé nitkami k dolní části korunní trubky, prašníky bočně srostlé v mírně vyčnívající kuželovitou z koruny vyčnívající trubičku,semeník vejcovitý pozvolna přecházející v tenkou z trubičky prašníku vyčnívající čnělku zakončenou hlavičkovitou bliznou, kalich vytrvalý, řídce chlupatý,květní stopky obloukem mírně skloněné 
květenství: Květy ve vrcholičnatých, nících latách
doba květu:  od VI.- do IX.
plody, případně semena: leskle červené bobule velikosti hrachu visící na dlouhých stopkách, plody zpočátku hořké pak nasládlé, semeno čočkovitě smáčknuté

Obsahové látky: 
Glykosidické alkaloidy steroidního charakteru, bobule a listy obsahují jako hlavní alkaloidy solanin, soladulcidin, tomatidenol, solasodin, rovněž saponiny, zralé plody téměř alkaloidy neobsahují. 
Obsažena droga – Stipites dulcamarae ( výhonky)


Ekologie:
Stanovištní podmínky: lemy a světliny lužních lesů, na březích potoků, řek, tůní, ale i kamenité tarasy  v polích , staré zdi, sutě, skaly, též jako epifit v rozsochách starých vrb, druhotně proniká na stanoviště kolem plotů
Podmínky růstu: nejčastěji půdy vlhké až zabahněné, vyžaduje humózní půdy s kyselou až neutrální reakcí, půda musí být bohatá na živiny 
Společenstva: Salicetea pureae, alnetea glutinosae phragmito – Magnocaricetea, řádu convolvliletalia sepium, občas třídy epilobietea angustifolii, diagnostický druh svazů salicion albae, alnion glutinosae, carici – rumicion hydrolapath, sencion fluviatilis

Význam a využití v praxi:
V lidovém léčitelství  slouží jako uklidňující a omamný prostředek.Dříve se lilek potměchuť používal k léčbě poruch látkové výměny ve spojení s kožními chorobami, dyskrasií (nesprávné složení krve a tělních tekutin ) a jako antirevmatikum. Používány byly hlavně mladé výhonky. Dnes je užívána jen zřídka.

Zajímavosti: 
Lilek potměchuť používali již staří Germáni jako narkotikum. Bobule se nosily ve středověku zavěšené na krku jako amulet.Jako prostředek čarodějnické pomsty se pokládaly stonky před dveře nepřátel. Pravděpodobně se používal jako jedna ze složek čarodějnické masti.Rostlina je psychoaktivní , jedovatá.Saponin je místně dráždivý, hemolytický, solanin ( protoplazmatický jed ) působí zpočátku dráždivě, později ochromuje centrální nervovou soustavu. Otrava je provázena nevolností, zvracením, průjmem, zrychleným tepem,dýchacími  potížemi, stavy úzkosti, křečemi, malátností, ochrnutím, později dechovou nedostatečností, komatem a smrtí. 30 – 40 plodů je smrtelná davka pro děti. V literatuře je popsán případ úmrtí po pozření 10 plodů.Jedovatost: ++,A  
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