třezalka skvrnitá
Hypericum maculatum Crantz
čeleď: třezalkovité  – Hypericaceae

slovenský název: ľubovník škvrnitý
anglický název:  splendid St John´s-wort
německý název:   Kanten – Hartheu   
lidové názvy: třesalka, zděšenec, zděsník, dřezalka

Původ druhu: 
Vývojové centrum je v Alpách     (Hejný a Slavík 1990)

Areál rozšíření: 
Evropa s výjimkou Středozemí a pobřeží Černého moře,na sever po 70° s.š.;z.Sibiř po Ob,roste od kolinního do subalpínského stupně s optimem při horní hranici lesa v ČR –Krkonoše  -  Čertova louka) (Hejný a Slavík 1990)

Popis rostliny: 
	vytrvalé lysé byliny

	kořenový systém:hlavní kořen krátký,kořenový systém hustý

stonek :15-70 cm,lodyhy přímé, jednoduché i větvené,hlavními a vedlejšími lištami čtyřhranné, k bázi červenohnědé .
listy:zaokrouhlenou bazí přisedlé,nejčastěji eliptické až široce eliptické,někdy vejčité zpravidla tupé ,obvykle s tečkovitými siličnými nádržkami různé velikosti,zřídka bez nich, při okrajích a ve špičce listů s černými tečkovitými žlázkami ; proti světlu prosvítají všechny žilky.Palisty a metamorfózy chybí.
 	
	květy:oboupohlavné,nesouměrné,4-5četné,K 5 C5,žlutá, v poupěti stočená,A 80-100, G(3)svrchní;  K ušty široce vejčité až podlouhlé,tupé,bez n. s několika černými žlázkami,na špičce laločnatě zub.; tobolky s podélnými žláznatými valy
	květenství:vrcholové laty vidlanů

doba květu:  VI-VIII
plody,  semena: tobolky s velmi hustými podélnými žebry, semena světle až tmavě hnědá, válcovitá (Hejný a Slavík 1990)                     

Obsahové látky: 
Třísloviny, fotodynamicky působící naftodiantron  hypericin (tzv.hyperiková červeň), glykosidy rutin, hyperin, katechol peflavit s účinkem vitaminu P.  (Kolbek a Větvička 2000)

Ekologie:
Louky a pastviny,prameniště,rašeliny,horské a subalpínské vysokostébelné nivy, v kosodřevině, vlhké listnaté,smíšené i přirozené jehličnaté lesy a jejich lemy, mýtiny, světliny. 
Podmínky růstu: v nižších polohách vázaný na vlhčí a chladnější stanoviště. Roste pospolitě na svěžích půdách, není náročná na živiny.
Společenstva: ř. Nardelia, svaz Nardion, tř. Molinio-Arrhenatheretea

Význam a využití v praxi: 
Využití v lékařství: léčivá rostlina s mírným uklidňujícím účinkem,při léčbě gynekologických zánětů. V současné době se využívá jako fytoindikátor znečištěného ovzduší . (Kolbek a Větvička 2000)

Zajímavosti: 
Hypericin způsobuje primární fotosenzibilaci, která u citlivých osob může vyvolat kožní onemocnění při dotyku nebo pití většího množství třezalkového čaje.Účinky této látky se aktivují na slunci. (Kolbek a Větvička 2000)
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