netýkavka nedůtklivá
Impatiens noli-tangere
čeleď: netýkavkovité – Balsaminaceae
			
slovenský název: netýkavka nedůtklivá
anglický název: Humble plant
německý název: Rührmichnichtan
lidové názvy :  netýkálek, netykalka 

Areál rozšíření: 
 V ČR takřka na celém území vyjma suchých a zkultivovaných oblastí (např. jižní Morava), chybí v nejvyšších horských oblastech, v průběhu 20. století poněkud vytlačována expanzivní netýkavkou malokvětou a také ustupuje v důsledku mizení vhodných zastíněných stanovišť v okolí vodních toků. Celkově roste v Eurasii od Pyrenejského poloostrova a Velké Británie až po Japonsko a Kamčatku, na jihu po Černou Horu, Bulharsko a Kavkaz, na severu po asi 65° severní šířky, dále roste na Aljašce a v západní Kanadě. 

Popis rostliny: 
	Jednoletá bylina
	Výška: 30 až 120 cm vysoká, lodyha je přímá a bezlistá, nahoře větvená, lysí s jemnou vrstvičkou vosku na povrchu
	Listy: střídavé, řapíkaté, vejčité až vejčitě kopinaté, zubaté, na zubech se žlázkami listy 	(u listů, stonku a kořene nezapomenout na případné metamorfózy a jejich funkci)
	Květy: Kalich opadavý, žlutý složený ze 3 – 5 lístků, dolní se zakřivenou ostruhou. Květy v úžlabí listů, dlouze stopkaté, visící dolů, zlatě žluté, uvnitř červeně až červenohnědě tečkované
	Květenství: 2 – 6 hroznovitých úžlabních květenství
	Doba květu: VII. až IX.

Plody: pletivo centrálního sloupku plodu je značně napjato. Při doteku nebo otřesu se u zralého plodu oddělí chlopně (podlisty), prudce se spirálově stočí a vymrští semena až na vzdálenost několika metrů

Obsahové látky:
Rostlina obsahuje slabě jedovatou hořčinu. Obsahuje flavony (kempferol, kvercetin), hydrolizáty listů obsahují kyselinu kumarovou, ferulovou a 4-hydroxybenzoovou, v semenech jsou obsaženy bílkoviny a olej, jehož hlavní složkou je kyselina parinová, zejména květy a lodyha jsou bohaté na barviva (leukoathocyanin). 

Ekologie:
Rozšířená je od nížin do horského stupně v lužních lesích, v čerstvých bukových lesích při prameništích a potocích. Břehy, lužní lesy, lesy, lesní prameniště, mokřady, stinné rokle, preferuje půdy vlhké až mokré, humózní, slabě kyselé až slabě zásadité, výživné, hlinité 
i štěrkovité, stanoviště stinné a s vyšší vzdušnou vlhkostí.  


Význam a využití v praxi:
Poskytuje žluté barvivo na vlnu. 
V minulosti byla užívána v lidovém léčitelství, dnes však již téměř ne.
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