mák   vlčí
Papaver rhoeas L.
čeleď: mákovité   -   Papaveraceae

slovenský název : mak vlčí
anglický název : Red – weed
německý název : der Klatschmohn , die Klatschrose
lidové názvy : mák divoký , paničky     

Původ druhu: 
Mák je velmi stará kulturní rostlina .Ve Středomoří se zřejmě pěstoval již v 6. tisíciletí před Kristem.Znali jej  Sumerové  a všechny další starověké civilizace a jeho semena byla v Evropě nalezena již ve vykopávkách neolitických kolových staveb.
Rod Papaver zahrnuje asi 120 druhů.(http://botanica.wendys.cz/kytky/k125.php)

Areál rozšíření : 
Celkově roste v celé Evropě vyjma nejsevernějších oblastí, dále v Malé Asii, v severní Africe, zavlečen byl do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland.Roste převážně v mimotropických oblastech  severní polokoule,nejvíce ve Středozemí.
Jako nitrofilní druh  proniká do všech rumišť a člověkem  ovlivňovaných stanovišť teplejších nížin,pahorkatin a podhorských poloh.
Mák vlčí  se stal symbolem prosté krásy české    letní krajiny s vlnícími se lány obilí a jeho rudé květy vždy upoutají naši pozornost, stejně jako je nemohli nechat bez povšimnutí malíři a básníci.( http://botanica.wendys.cz/kytky/k125.php)

Popis rostliny : 
	jednoletá bylina
	stonek málo větvený vysoký 20 – 110 cm,která je i v horní části odstále štětinatá
	listy: spodní listy řapíkaté,horní přisedlé,peřenodílné  až peřenosečné,úkrojky ostře zubaté,všechny  střídavé
	květy: jsou na dlouhých ,štětinatých stopkách na konci stonků,před rozvitím sehnuté, často nící, o průměru až 10 cm. Korunní plátky jsou kryté dvěma štětinatými kališními lístky, které po rozkvětu opadávají.Korunní plátky jsou okrouhlé vzájemně se překrývající, o průměru 2 – 4 cm, červené, na bázi s černou, ale někdy i chybějící skvrnou.Tyčinky jsou černofialové a na rozdíl od většiny příbuzných druhů jsou nitkovité a pod prašníky neztloustlé.
	Kvete v V. až X. měsíci.
	Plodem: tobolka ( makovice ) 1 – 2 cm dlouhá,  lysá a široce vejčitá.  (Hejný.S. 1988, D.Randuška 1986, Kol.autorů. 1988, J.Krasánek 1985, L.Thurzová 1984)


Obsahové látky : 
obsahuje řadu alkaloidů, celkem je to asi 0,11 až 0,12%. Hlavním alkaloidem je rhoeadin(asi 0,06%) a dále allokryptopin,berberin,koptisin, isorhoeadin,papaveris, protopin, roemerin,sinaktin a další.Vedle toho jsou přítomny antokyanová barviva cyanin a mekocyanin,slizové látky.třísloviny,cukry a kyselina mekonová.
  (http://botanica.wendys.cz/kytky/k125.php) 


Ekologie : 
Vyskytuje se při okrajích komunikací,na polích jako plevel v kulturách obilovin a okopanin,rumištích, úhorech,navážkách a jiných obnažených půdách především v teplejších oblastech od nížin po podhůří.
Preferuje   půdy výživné,hlinité až mírně kyselé.
Společenstva: nejčastěji Caucalion lappulae, Aphanion a Sisymbrion officinalis
(Hejný S. 1988, http://botanica.wendys.cz/kytky/k125.php)


Význam a využití v praxi :
V zemědělství plevelná rostlina
Droga Flos papaveris rhoeas – ručně se sbírají okvětní lístky,suší se řídce rozložené ve stínu nebo při umělém světle.Při sběru a úschově se nesmí mačkat  a po usušení musí mít droga původní, pouze poněkud tmavší zbarvení, slabý charakteristický pach a nahořklou slizovou chuť.Je nutno ji skladovat  v dobře uzavřených  nádobách chráněných před  světlem.
V současnosti  se droga uplatňuje omezeně, používá se převážně k barvení sirupů  a esencí a jako přísada do čajových směsí,víceméně však pouze pro zlepšení vzhledu.
Droga se uplatňuje jako slabé antibechikum i protektivum.Při předávkování se otrava projevuje zvracením,únavou,bolestí břicha, v těžších případech se dostavují křeče a bezvědomí. V minulosti byl mák vlčí používán jako náhražka opia.
V lidovém léčitelství se odedávna používal jako prostředek proti kašli a při chorobách horních cest dýchacích.
Mnohem větší použití  a farmaceutický význam má mák setý, který je bezesporu jednou z nejstarších kulturních rostlin vůbec.U nás je mák znám jako polní plodina,jejíž semena obsahují přes 50 % oleje.Buchty s mákem jsou pojmem.V teplých oblastech Asie i  jinde se mák odedávna pěstuje pro opium, které se získává nařezáním nezralých makovic. Obsahuje 25 alkaloidů, z nichž farmaceutický průmysl používá morfin,papaveris, narkotin.kodein a thebain. ( Hejný S. 1988, http://botanica.wendys.cz/kytky/k125.php)


Zajímavosti :  	
 Na stejných místech zřídka roste mák štětinatý – Papaver strigosum a mák pochybný – Papaver dubium.Tyto druhy se od máku vlčího odlišují buď přisedlými štětinatými květními stopkami, nebo tvarem listů a kulatými plody.(Hejný S.1988)
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