locika kompasová
Lactuca serriola L.
čeleď: hvězdnicovité – Asteraceae

slovenský název: šalát kompasový
anglický název: Prickly lettuce (kompass lettuce)
německý název: Wilder Lattich (Kompaß-Lattich)
lidové názvy: kozí cecek, locika polní – čekanka obecná

Původ druhu: 
Severní Evropa, Asie

Areál rozšíření:
Rozšířena v jižní a mírné Evropě, severní Africe, Sibiři až po Altaj a z Orientu až po Himaláj. Zavlečena do Severní Ameriky.

Popis rostliny:
	Jednoletá nebo dvouletá rostlina
Kořenový systém – Allorhizie, šikmý kulový kořen s postranními kořeny

Stonek většinou bělavě zelený, přímý, lysý nebo dole štětinatý, bělavý, 30 – 150 (- 180) cm vysoký
Střídavé, tuhé, sivozelené listy mají čepel slabě kracovitou, peřenolaločnou, s úkrojky trojboce kopinatými, osténkatě zubatými. Naspodu přisedají listy hrálovitě přisedlou spodinou. Na rubu zejména dolních listů je na střední žíle charakteristická řada ostnů. Lodyžní listy jsou obvykle postaveny do svislé roviny ve směru severojižním.
Květy v úborech uspořádaných do laty. Jen jazykovité květy. Semeník s chmýrem. Lodyžní listy přecházejí v květenství ve stále se zmenšující kopinaté podpůrné listeny, přisedlé střelovitou spodinou, z jejichž úžlabí vyrůstají šikmoodstálé větve květenství, nesoucí postranní i koncové květní úbory. Jejich vejčité, střechovité zákrovy mají na lůžku přes 10 jazykovitých, oboupohlavných, bledožlutých kvítků, sušením modrajících, jež jsou asi o polovinu delší nežli zákrov.
Květenství – úbor
Doba květu od VII – IX měsíce
Plodem jsou ochmýřené nažky, 3 mm dlouhé, obvejčité, zploštělé, hnědavé, podélně žebernaté.
Obsahové látky: Locika obsahuje v mléce slabě jedovaté hořčiny

Ekologie:

 U nás roste především v teplejších oblastech celého státu podle komunikací, na rumištích, výslunných kamenitých svazích, skalách, náspech, mezích aj. Na zemědělské půdě se vyskytuje v sadech a jiných vytrvalých kulturách, na orné půdě zejména v obilninách, řepce, víceletých pícninách aj. Dává přednost půdám suchým, výhřevným, živným, zásaditým
	


Význam a využití v praxi:
V oblastech se silným výskytem patří mezi nebezpečné plevele, její význam v současnosti narůstá. Snižuje kvalitu píce a ohrožuje zdraví zvířat (jedovaté hořké mléko a silně dřevnaté lodyhy s ostnitými listy).

Zajímavosti:
Většina druhů locik je pravděpodobně jedovatá. Otravy byly pozorovány především u dvouleté lociky kompasové, jejíž natě zahuštěné mléčně štávy bylo dříve používáno v therapii.
Okraje listů jsou nasměrovány zhruba ve směru sever – jih. Tím se zabrání příliš silnému ozáření a především přehřátí listů poledním sluncem. V pokusech bylo dokázáno, že vodorovně postavené listy se v poledním slunce ohřívají o 3,6 – 7,6 C° silněji než listy postavené svisle.
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