pelargonie páskovaná 
Pelargonium zonale 
čeleď: kakostovité  – Geraniaceae

synonyma : pelargonie páskatá, pelargonium x hortorum 

slovenský název: muškát krúžkovaný
anglický název: geranium   
německý název: Zonalpelargonien
polský název: pelargonia pasiasta
lidové názvy: čapí nos, čapí nůsek

Původ druhu: 
Jižní Afrika

Areál rozšíření: 
V širokém pobřežním pásu od Namibie na západě, po Mosanbik na východě. Daří se jim v subtropickém klimatu.

Popis rostliny: 
	druh: vytrvalý, bylina

kořenový systém: svazčité kořeny
stonek a výška rostliny: stonek dužnatý, postupně dřevnatějící, vzpřímený; podle výšky se rozdělují na vysoké ( nad 25 cm ), trpasličí ( pod 25 cm ), miniaturní ) pod 15 cm )
listy: listy jsou okrouhlé, jemně obrvené s tmavě kruhovitou páskou na líci listů; barvy listů mohou být zelené nebo s příměsí barev červené, bílé, černé. Na listech se nachází vícebuněčné žláznaté trichomy a krycí trichomy.

	květy: oboupohlavné, tvar je pravidelný; barva od bílé, přes růžovou,červenou; květy jednoduché nebo plné

květenství: okolík
doba květu: IV. – X.
plody, případně semena: poltivý plod s pěti semeny

Obsahové látky:  
používané drogy – Geranii oleum ( geraniová silice ). Získává se z listů destilací vodní parou. Silice ( 0,1 – 0,2 % ) obsahuje: monoterpeny – geraniol, citroneol, linalol, menthon, geranioltiglinát, graniol-β-glukosid; seskviterpeny – karyofylen, α-kadien, α-kopaen, α-kubeben, α-humulen, β-kubeben, β-elemen; použití jako náhražka za růžovou silici, aromatikum a  korigens vůně, kosmetika
Ekologie:
Stanovištní podmínky: v přírodě při úpatí skal;
Podmínky růstu: substrát dobře propustný, např. směs kompostní zeminy a rašeliny nebo směs rašeliny, kompostované kůry a minerální zeminy, pH 6 až 6,5; v době květu ma zvýšené nároky na příjem vody; v zimě vyhovuje teplota mezi 5 a 10 °C;

Společenstva: vyskytuje se ve společenstvech se stejnými nároky pro růst. geraniaceae

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam: v České republice na tomto významu nenabývá; rostlina pěstována jako pokojová a na zahradě
Průmyslové využití: pro výrobu kosmetických přípravků.

Zajímavosti: 
pelargonium je odvozeno od řeckého slova pelargos – čáp; první pelargonii dovezl do Evropy Angličan John de Tradescant; je známých okolo 230 druhů; v roce 1842 napsal O. W. Sonder a W. H. Sonder  Květena Kapska, kde pojmenovali a popsali vic jak 160 druhů rodu Pelargonium. A rozdělili je do 15 sekci. V současné době se užívá pouze 13 sekcí; 
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