netýkavka malokvětá
Impatiens parviflora DC.
čeleď: netýkavkovité – Impatientaceae, Balsaminaceae

slovenský název: netýkavka malokvetá 
anglický název: Snapweed fumitory
německý název: Kleinblutiges Springkraut
lidové názvy: netýkálek, netykalka, slabonoha, sultánek, lekavec, křehká zelina, skočec, praskavec, lesní lebeda, netýk, netýkajsa, lakáč, scalena, doskoč.

Původ druhu:
Původní areál rozšíření zahrnuje jižní část západní Sibiře, západní Mongolsko a západní Himaláj. ( www.botanica.wendys.cz )

Areál rozšíření:
Druhotně byla zavlečena do dalších částí Asie, velké části Evropy, severní Afriky a Severní Ameriky. Na mnoha místech zcela zdomácněla.
V ČR byl tento druh zprvu pěstován převážně v botanických zahradách ( doklady o pěstování jsou z poloviny 19. stol. ), brzy ale začal zplaňovat ( zřejmě kolem roku 1870 ), první nálezy jsou z okolí Prahy. Na Moravě se objevil kolem roku 1913, ve 30. až 40. letech 20. století začíná invaze druhu do přirozených lesních porostů, v současné době je rozšířen na velké části území ČR, často ve velkých porostech, chybí jen ve vyšších horských polohách.    ( www.botanica.wendys.cz )

Popis rostliny:
	jednoletá, lysá, šťavnatá bylina
	kořenový systém: Jednoduchý kůlový kořen s četnými postranními kořeny. Primární kořen záhy zanikající, četné adventivní kořeny v uzlinách na bazální části lodyhy.
	30 – 100 cm vysoká bylina. Lodyha je lysá, přímá, dužnatá, průsvitná, neojíněná, zvláště v horní polovině větvená, často do červenofialova naběhlá, šťavnatá, na uzlinách zvětšená.
	listy: střídavé, krátce řapíkaté, vejčité až eliptické, (4-) 6–14 (-20) cm dlouhé, (2-) 3 – 5 (-9) cm široké, ostře pilovité, s vyniklou žilnatinou, zužující se v křídlatý řapík. Horní listy jsou větší než dolní, v řapíku klínovitě zúžené, vroubkovaně pilovité s 20 – 35 páry zubů, na zubech se žlázkami, bezpalisté.
	Květy jsou dvouobalné, malé, asi 15 mm dlouhé, vyrůstají na dlouhých stopkách z paždí horních listů a vytvářejí 4 – 10 - květý prodloužený hrozen. Jsou oboupohlavné, souměrné. Kalich je bledožlutý, složený ze 3 lístků, zadní je proměněný v rovnou, asi 10 mm dlouhou ostruhu; koruna je bledožlutá, uvnitř červeně tečkovaná, tvořena 5 nestejně velikými lístky z nichž přední je největší. Postranní lístky jsou vždy po dvou dole srostlé. Květ obsahuje 5 jednobratrých tyčinek s krátkými tlustými nitkami a prašníky a jediný pestík se svrchním semeníkem, složeným z 5 plodolistů a nesoucím přisedlou bliznu. Na chudých neúrodných půdách se také objevují drobné uzavřené květy bez korunních lístků s volnými tyčinkami, opylujícími se vlastním pylem ( květy kleistogamické ).
	květenství: úžlabní hrozen
	doba květu: od VI do IX
	Plodem je prodloužená, kyjovitá, lysá, vícesemenná tobolka, až 25 mm dlouhá, v dolní části pětipouzdrá. Lehce se poltí v pět úzkých chlopní, jež se odtrhují od středního sloupečku, prudce se svinují a tím daleko od rostliny odmršťují semena zevnitř pouzder ( autochorní rozšiřování ). Produkce semen je nejčastěji 60 – 80 na jednu rostlinu. Semena úzce elipsoidní, 4,0 – 5,2 mm dlouhá, 2,0 – 2,5 mm široká, v podélných řádcích jemně bradavičnatá, černohnědá.( HRON F. 1987, SLAVÍK B. 1997, M.T.DELLA BEFFA 2001 )  


Obsahové látky: 
Netýkavka obsahuje slabě jedovatou hořčinu. Blíže neznámá hořká pryskyřičná látka, při požití nucení ke zvracení. Saponiny. ( KOLBEK J., VĚTVIČKA V., 2000 )

Ekologie:
   Stanovištní podmínky: břehy řek a potoků, ruderalizované příměstské lesy, lesní cesty, okraje lesů, stinné; vlhčí; listnaté; smíšené i jehličnaté lesy, lesní údolí a rokle, zvláště v blízkosti lidských sídlišť, křoviny, příkopy, rumiště, parky, hřbitovy, zahrady, přístavy, náspy, železniční nádraží.
   Podmínky růstu: Netýkavka preferuje půdy čerstvě vlhké, výživné, slabě kyselé, kyselé až slabě zásadité, ale i neutrální. Humózní, písčité až hlinité, dusíkaté, bohatší na minerální látky. Stanoviště stinné až polostinné, s vyšší vzdušnou vlhkostí. Pro rychlý rozklad biomasy působí příznivě na tvorbu humusu.
   Společenstva: Vyskytuje se ve společenstvech třídy Querco – Fagetea a v lemových porostech svazu Dactylido – Aegopodion. Diagnostický druh antropogenních nitrofilních společenstev svazu Galio – Alliarion a společenstev akátových porostů svazu Chelidonio – Robinion, občas se vyskytuje i v ruderálních společenstvech svazu Arction lappae, v posledních dvou desetiletích stále více proniká i do lesních společenstvech mezofilních až hygrofilních listnatých lesů řádu Fagetalia sylvaticae.( www.botanica.wendys.cz, HRON F. 1987, SLAVÍK B. 1997. )

Význam a využití v praxi:
   Zemědělský význam: Netýkavka malokvětá v zemědělství nezaujímá nijak významné postavení, může vyskytnout jako polní a zahradní plevel.
   Užití: Kdysi se využívala jako lidová léčivá rostlina, lidové projímadlo.( HRON F. 1987, KOLBEK J., 2000 )

Zajímavosti:
   Rod Impatiens ( netýkavka ) zahrnuje asi 900 druhů, které rostou převážně v horských oblastech tropů a subtropů, jen několik druhů v mírném pásu severní polokoule.
   Vegetativní výškový stupeň: nížinný až podhorský, zvláště v nížinách zcela zdomácněla.
   Netýkavka malokvětá je dosti často zaměňována s velmi podobnou netýkavkou nedůtklivou.
   V poslední době vytlačuje netýkavka malokvětá netýkavku velkokvětou.
   Rozskakující se semena z plodu jsou přirovnávána k dětem, které opustí původní rodinu a vydávají se do světa.
   Netýkavka nesnáší delší období sucha. Nevydrží 24 hodin bez vody.
 ( AICHELE D. / GOLTEOVÁ – BECHTLEOVÁ M. 1996, www.botanika.wendys.cz )
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