náprstník velkokvětý
Digitalis grandiflora Mill. 
čeleď: krtičníkovité – Scrophulariaceae 

synonyma: Digitalis ambigua Murr.

slovenský název: Náprstník veľkokvetý
anglický název: Foxglove
německý název: Groβblűttiger Fingerhut, Blasser Fingerhut

Areál rozšíření: 
Střední, jižní a východní Evropa, v Alpách roztroušeně až zřídka, na východ až na Sibiř, na sever ubývá až chybí.

Popis rostliny: 
§	vytrvalá bylina  
§	bohatě větvený kořenový systém 
§	lodyha přímá, 40-100(120)cm vysoká, většinou nevětvená, jemně 3-5hranná, dole chlupatá vícebuněčnými chlupy až téměř lysá, nahoře žláznatě pýřitá
	přízemní listy vejčitě kopinaté až okrouhlé15 až 25 cm dlouhé, s čepelí zúženou v křídlatý řapík na okraji zubatou.Prostřední a horní listy vejčitě kopinaté, přisedlé zaokrouhlenou bází, pilovité, na líci +-lysé, na rubu na žilkách krátce odstále chlupaté 

květy nicí 30-35 mm dlouhé, vyrůstající na krátkých (8-12 mm dl.) žláznatých stopkách v paždí kopinatých, špičatých listenů. Kališní cípy úzce kopinaté, koruna +- zvonkovitá, mírně dvoupyská, žlutá, uvnitř s hnědou kresbou, na dolním pysku řídce dlouze chlupatá, cípy široce trojúhelníkovité, dolní zřetelně větší. Tyčinky 4, semeník podlouhle kuželovitý, žláznatý, čnělka dlouhá, lysá
jednostranný hrozen
§	VI-VIII
	tobolky vejcovité, 8-14 mm dlouhé, 5-8mm široké, tupé, žláznatě chlupaté. Semena žlutohnědá, 1,1-1,3 mm dlouhá


Obsahové látky: 
kardioaktivní glykosidy – kardenolidy, saponiny, fenolové látky

Ekologie:
Roste roztroušeně ve světlých listnatých lesích, na pasekách, výslunných kamenitých stráních, horských vysokostébelných nivách sušších a relativně teplejších svahů. Převážně na humózních, neutrálních až slabě kyselých, často nevápnitých půdách.
Svazy:Carpinion, Fagion, Calamagrostion arundinaceae, Atropion bellae-donnae, Geranion sanguinei

Význam a využití v praxi:
Rostlina není léčivá, smrtelně jedovatá.

Zajímavosti:  
Je chráněná.
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