medovník meduňkolistý
Melittis melissophyllum
čeleď: hluchavkovité – Laminaceae

slovenský název: medunica medovkolistá
anglický název: bastard balm  
německý název: n Immenblatt
lidové názvy: dobromika, dubrovník, doubravník, medunice 

Areál rozšíření:  
Celkové rozšíření je středomořské, na našem území je rozšířen v teplejších oblastech, od nížiny až do hor – roztroušeně až vzácně v lesnatých oblastech termofytika a Karpatského mezofytika, vzácně i v některých oblastech Českého mezofytika. V Čechách je těžiště rozšíření v zalesněných částech Českého středohoří, v Českém krasu, Džbánu a přilehlé části Křivoklátska a v pahorkatinách lemující polabskou nížinu, na Moravě nejvíce v Bílých Karpatech, Jihomoravské pahorkatině a v lesích Milovicko–valtické pahorkatiny, na sever zasahuje do Mladečského krasu a  na vápencové ostrůvky u Vítošova, na severovýchod po úpatí Javorníků u Valašských Klobouk, Zlínské vrchy a nižší polohy Hostýnských vrchů.  
( MRÁZ K. a SAMEK V. 1966, SLAVÍK B. 2000) 

Popis rostliny:
	druh vytrvalý, bylina

	měkce chlupatá rostlina, má jednoduché, někdy i větvené lodyhy, vyrůstající ze silného oddenku, bylina dosahuje výšky 20 – 60 centimetrů

	listy: řapíkaté, čepel vejčitá, široce vejčitá, vejčitě eliptická až eliptická, u stř. listů, na vrcholu tupě špičatá, na bázi uťatá až mírně srdčitá (dolní listy), zaokrouhlená (středná listy) nebo šir. klínovitá (horní listy), na okraji vroubkovaně pilovitá až pilovitá, na líci a na rubu na žilkách krátce měkce chlupatá, tmavě zelená, na rubu světlejší s nápadně vyniklou žilnatinou. Řapík žlábkovitý, odstále chlupatý.

	květy: kalich dvoupyský, světle zelený, na vnější straně kratičce žlaznatě chlupatá s vtroušenými nežlaznatými chlupy, korunní trubka bílá nebo růžově naběhlá, v ústí s růžovou kresbou, z kalicha vyčnívající, hor.pysk okrouhlý, přilbovitě vyklenutý, vpředu zaokrouhlený, bílý, dolní pysk 3laločný, stř. lalok největší na okraji nepravidelně jemně vykrajovaný, růžový, postranní laloky celokrajné; nitky tyčinek kratičce žlaznatě i nežlaznatě chlupaté, čnělka lysá.    

	květenství tvoří lichopřesleny 2-6 květé, květy stopkaté

	doba květu: od V do VII

	plodem je chlupatá, tmavě šedá tvrdka (www_kvetenacr_cz.htm ;  MRÁZ K.a  SAMEK V. 1966, SLAVÍK B. 2000)


Ekologie:
Dubohabřiny, teplomilné doubravy, květnaté bučiny, paseky, křovinaté stráně,  suťové habrové javořiny. Na půdách vlhkých až vysýchavých, hlubších, těžších, hlinitých, živinami bohatých, humóznějších, zásaditých (často vápnitých) až slabě kyselých.
(SLAVÍK B. 2000)

Zajímavosti
Medovník je léčivá rostlina. Protože je chráněná nesmí se sbírat. Medovník je zařazen do kategorie C3 – ohrožené druhy. Rostlina slabě voní po medu.
(www_kvetenacr_cz.htm)
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