lípa srdčitá
Tilia cordata Mill.
čeleď : lípovité – Tiliaceae

synonyma : lípa malolistá – Tilia parviflora Ehrh.

slovenský název : lipa malolista
anglický název : Small – leaf linden, small – leaved lime, small – laved linden
německý název : Winter - linde

Původ druhu : 
Evropa po jižní polovinu Švédska , až k Uralu.

Areál rozšíření : 
Evropa po jižní polovinu Švédska , až k Uralu. U nás roste po celém státě v listnatých světlých lesích od nížin až do podhůří.

Popis rostliny :  
	opadavý strom
	kořenový systém : Kůlový kořen je sice krátký , ale silný. Vedlejší kořeny jsou dlouhé, bohatě rozvětvené. Strom dobře kotví na stanovišti , netrpí vývraty. Při povrchu se vytvářejí nápadné hrbolaté kořeny. 
	stonek a výška rostliny : 30 i více metrů vysoký strom. Kmen je válcovitý, silný, větvený nízko nad zemí. Kůra je tenká, hladká a hnědá, později se mění v tmavohnědou až téměř černou, podélně a mělce rozpukanou borku.

listy : raší počátkem května. Z pupenů se nejprve vytvoří kornoutky stočených listů, obalených červenými šupinami. Listy jsou dlouze řapíkaté, 3 – 6cm velké, srdčitě okrouhlé, nesouměrné, krátce zašpičatělé, na okraji krátce pilovité. Na líci jsou tmavozelené, na rubu sivě zelené. Žilnatina není patrná, v paždí žilek jsou rezavé chloupky. Listy opadávají v říjnu.
květy: poprvé kvete ve věku 20 – 25 let. Jednotlivé kvítky jsou oboupohlavné,pravidelné,  velké kolem 1cm, žlutobílé, silně vonné a bohatě medující. 
květenství : dlouze stopkatý vidlan tvořený 3 – 15 květy srostlými s blanitým čárkovým listenem, dlouhým 5 – 8 cm a sloužícím jako létací aparát.
	doba květu : VI -  VII měsíc
plod : 4 – 6cm velké oříšky, dozrávají v září a jsou žlutošedé později světle hnědé. (BOHUMIL KAVKA . 1995 )

Obsahované látky :  
Předmětem sběru je lipový květ. Pro léčebné účely sbíráme květenství tří druhů (lípy velkolisté, malolisté a obecné). Znám je obsah slizu, tříslovin, flavonového glykosidu tylirosidu, silice, flavonoidů, organických kyselin, saponinů a fytosterolů. Přítomny jsou i látky podobné vitamínu E. (JANČA J. a ZENTRICH J.A. 1995) 
  
Ekologie : 
Stanovištní podmínky : dřevina snášející stín. 
Podmínky růstu : nejlépe se jí daří v hlubokých vlhčích a minerálně bohatých půdách. Roste ale i na stanovištích skalnatých, kde tvoří nízké uzlovité koruny. Vyžaduje dostatek vláhy , nebo alespoň vyšší vzdušnou vlhkost. Nevydrží na zasolených půdách, odolnost proti mrazu a městskému klimatu. 
Společenstva: lípa se vyskytuje ve společenstvech řádu Fagetalia sylvaticae (diagnostický druh), kde je nejčastěji ve společenstvech podsvazu Ulmenion, dále svazu Carpinion, svazu Tilio – Acerion, zejména v asociaci Aceri – Carpinetum a podsvazu Eu – Fagenion, hlavně v asociaci Tilio cordatae – Fagetum. (HEJNÝ S. a SLAVÍK B. 1990)
  
Význam a využití v praxi : 
Zemědělský význam : Jeden z nejoblíbenějších druhů s velkou krajinářskou hodnotou. Vedle javorů tvoří hlavní stromovou složku v parcích, kde se vysazuje do skupin i jako solitera, nebo využití jako vysoké živé ploty. Protože snáší stín, může být vysazována i jako dřevina podrostová.
Průmyslové využití : řezbářství
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii : Lípa je vynikající potopudná droga s mírným účinkem uklidňujícím a současně močopudným, žlučopudným a spapmolytickým. Reguluje tvorbu žaludečních a střevních šťáv. Její podávání je plně na místě při chorobách s nachlazením, křečových bolestech v oblasti trávicího ústrojí a močových cest, při narušené funkci žlučníku. (JANČA J. a ZENTRICH J.A. 1995, VERMEULIN N. 1998)   

Zajímavosti:  
Směs ze stejného množství lípového květu, mateřídoušky a vřesu podáváme jako příjemný večerní čaj s mírně uklidňujícím a mírně posilujícím účinkem. Doporučujeme jej nevařit, ale podávat formou nálevu. (JANČA J. a ZENTRICH J.A. 1995)
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