prstnatec májový
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Summerhayes
čeleď: vstavačovité – Orchidaceae

synonyma:  Orchis majalis (Reinchenb.), Orchis latifolia L., Orchis impudica (Crantz), Dactylorchis latifolia (Rothm.), Dactylorchis majalis (Verm.), vstavač májový, vstavač širolistý

slovenský název:  prstovník májový
anglický název:  broad – leaved marsh orchid
německý název:  Breitblättriges Knabenkraut
lidové názvy: kukačka

Původ druhu: 
Nejrozšířenější chráněná domácí orchidej,má více poddruhů,z nich je vstavač májový pravý  evropsko-západoasijským taxonem, pojícím se  k suboceánským klimatickým podmínkám, u nás je téměř hojným  prvkem květeny, s rozšířením od nížin do horských poloh (Randuška D. a kol.1983).        
 
Areál rozšíření:
V západní a severozápadní Evropě  vyskytuje se  několikplemen (D. m. subsp.  occidentalis, D. m. subsp. purpurella  aj.), jejichž výskyt u nás nepřichází v úvahu, podobně jako výskyt D.m.subsp.alpestris,známého z Alp a Pyrenejí, pozoruhodná  je D. m. subsp. brevifolia vyskytující se na rašeliništích severního Německa.Všechny naše populace se přiřazují k nominálnímu plemeni D. m .subsp. majalis, který je velmi variabilní. U nás je zastoupeno několik variet: var. majalis, var. gracilis, var. brachyphyla, které  se vyskytují v západním pohraničí, Chebské kotlině, okolí Kdyně, na Moravě, Spišské kotlině, CHKO Poodří  atd. (Procházka F. 1979) 

Popis rostliny:  
	rostlina 10-50(70)cm vysoká, vytrvalá, vzpřímená, zelená

Hlízy zploštělé, zprvu laločnaté,později trojdílné až dlanitě laločnaté, kořeny četné, silné, dlouhé.
	Lodyha silná, při bázi až 1,3cm v průměru, světle zelená,dutá,pod květenstvím rýhovaná,při bázi přitiskle  šupinatá, výše listnatá.
Listy (4-6) podlouhle vejčité až kopinaté, v polovině nejširší, špičaté, až 16cm dlouhé a 6cm široké, ploché nebo poněkud žlábkovité, mdle zelené, s nápadnými okrouhlými hnědočervenými skvrnami nebo neskvrnité, horní menší až listenovité, kopinaté, dosahující k bázi květenství.
Květenství válcovité, husté, nahoře tupé, 4-10(17) cm dlouhé a 4-4,5 cm v průměru, s osou často hnědonachově naběhlou. Listeny vejčitě kopinaté, zelené nebo hnědočerveně naběhlé, dolní delší, horní kratší.
	Květy  nachové, méně často růžové nebo vzácně i čistě bílé. Semeníky válcovité, zkroucené, lysé, 1,2-1,3cm dlouhé.Vnější okvětní lístky vejčitě kopinaté, skvrnité, 3žilné, postranní 1,2 cm dlouhé, vzpřímené, špičkou nazpět  ohnuté, prostřední 1cm dlouhý, skloněný, vnitřní stejně dlouhé, skloněné v přílbu. Pysk ostruhatý, s temně nachovou  kresbou, na bázi světlejší, trojlaločný, konvexní, asi 9 mm dlouhý, jen o málo kratší než semeník. Sloupek  vzpřímený, 5 mm vysoký, brylky tmavě zelené se stopečkami žlutými.
	Doba květu  V.-VII. měsíc. 
	V tobolkách dozrává  množství  velmi drobných semen. (Procházka F. 1979, Rozsypal  S.  1994)

Obsahové látky: 
Hlízky obsahují ca 50% slizu, polysacharidy, cukry a další látky primárního metabolismu. Pro vysoký obsah slizu droga slouží jako mucilaginosum při zažívacích poruchách, úspěšně např. proti průjmu dětí. Droga se k nám většinou dovážela z Balkánu,ale hlavně z Turecka jako  tzv. „levantský salep“. Droga byla  oficiální  ještě ve 20.stol. v platném 8. vydání rakouského lékopisu,v 6.vydání lékopisu německého a ve 2. vydání našeho lékopisu, který platil do r. 1970. Dnes, s ohledem na přísnou ochranu stále vzácnějších orchidejí, se od užívání této spolehlivě účinné protiprůjmové drogy upustilo.  (Pošík M. 1999)

Ekologie:  
Vyžaduje střídavě vlhké, slatinné nebo slatinně-glejové půdy, na nich představuje v travnatých porostech fytocenoticky důležitou, charakteristickou rostlinu pro více typů bezkolencových formací vegetace (řád Molinietalia). U nás je rozšířen od nížin do horských poloh, rozptýleně se objevuje i v podhorských mokřejších lesích. (Randuška D. 1983)

Význam a využití v praxi: 
Zemědělský význam a průmyslové využití je žádné a využití v lékařství, léčitelství, farmacii viz. Obsahové  látky. Snadno pěstovatelný druh pro vlhká místa skalek a poblíž vodotečí. Samovolně se vysévá na místa bez vegetace,ve spárech mezi dlažbou nebo kameny a na vlhkých vápencových tufech. (Pošík M. 1999)

Zajímavosti: 
Hlízy připomínají varlata (řecký výraz „orchis“), právě pro podobu hlíz se věřilo, že mají příznivý vliv na mužskou potenci. (Pošík M. 1999)
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