violka rolní
Viola arvensis Murray
čeleď: violkovité – Violaceae

synonyma: Viola segetaris Jordan 

slovenský název: fiaľka rolná
anglický název: Heartsease 
německý název: Feld Steifmütterchen 
lidové názvy: sirotka, trojník, trojnice, maceška
Původ druhu: 
Tyto rostliny zřejmě nemají jednotný původ.(HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1992)
Areál rozšíření:
Těžiště rozšíření ve střední Evropě. Zejména v pohořích od Pyrenejí, přes středoevropský prostor až na Kavkaz, Sibiř. Zavlečena na Sinaj a do Severní Ameriky. Č.R.:  Rozšířena hojně v celém území od planárního do montánního stupně. V supromontánním stupni a výše pouze zřídka zavlečena.(HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1992, KOLBEK, VĚTVIČKA 2000) 

Popis rostliny:
	Jednoletá, někdy ozimá bylina.
	Kořen přímí, tenký. 
	Lodyha většinou vystoupavá, chudě nebo řidčeji bohatě na bázi větvená, (5-)10-20(-35) cm vysoká, na jaře šikmo nazpět, či rovnovážně chlupatá, později olysávající až zcela lysá.Dolní lodyžní listy 3(-5) cm dl. čepel okrouhle vejčitá až kopinatá, oddáleně vroubkovaná, až vroubkovaná, kratší než řapík. V horní polovině lodyhy čepel vejčitá až vejčitě kopinatá, často eliptická až úzce eliptická, tupě špičatá nebo tupá, vroubkovaně pilovitá, delší než řapík, až 3,5 cm dlouhá a 1,5 cm široká. Palisty nesouměrně dlanitosečné až peřenosečné, brvité až olysalé s postraními úkrojky obvykle čárkovitými, koncový úkrojek podobný lisu, užší (kopinatý až  vejčitý), většinou alespoň oddáleně vroubkovaný u horních palistů špičatý, méně často tupý.
	Květy nevonné, kališní lístky uzoučce trojúhelníkovité, i s přívěsky (7-)9-14-(-16)mm dl., hor. obvykle delší, vz. kratší než hor. korunní lístky, kališní přívěšky velké, často modrofialově naběhlé.Koruna 8-13(-18)mm vys.zpravidla do plochy rozevřená, světle až smetanově žlutá(dol. Korunní zpravidla se sytě žlutou skvrnou, horní často nafialovělé. Korunní lístky s paprsčitou kresbou, u postraních ze 2, u dol. z 5 tmavých čárek. dol. při ústí ostruhy se 2+- rovnoběžnými pružky chlupů na konci rozbíhajícími o stran. Ostruha kratší nebo o málo delší než kališní přívěšky, tenká, modrofialově naběhlá. Pylová zrna převážně pentakolpátní, bliznový otvor na čnělce bez zřetelného žláznatého výrůstku.
	Doba květu: IV – IX

Plody: Tobolky (6,5-)8,0-9,0(-10,0)mm dlouhé. Semena: (1,3-) 1,5-1,7(-1,8) mm dlouhé a široké 0,8 – 1,1mm. Světle hnědá
(http://www.mendelu.cz/user/babca/rtf/celedi1.rtf), HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1992, KOLBEK, VĚTVIČKA 2000)


Obsahové látky:
Salicylové deriváty (metylester kyseliny salicylové), alkaloid violin (stopy), flavonové barvivo rutin, saponiny, třísloviny, minerální látky.

Ekologie:
Rumiště komposty, polní kultur okopanin, podél cest na  lukách. Na vlhkých i vysychajících humózních půdách. Vzácně i na suchých kamenitých stráních +- přirozených xerotermních společenstvech. (HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1992)

Význam a využití v praxi:
Používá se jako léčivka. V čarodějnictví je občas přidávána do mastí nebo olejů ovšem ne pro její silikáty, ale spíše pro duchovní hodnotu. Jinak se také používá v Homeopatii.
(KOLBEK, VĚTVIČKA 2000)

Zajímavosti:
Není na seznamu ohrožených druhů ( třeba jako V. alba). Je běžně k vidění. Mohou jí šířit mravenci. Ačkoliv je to v celku malinká květinka, je z jejích lístků velmi zajímavý ruční papír. Květomluva: Nepokládej mé přátelství za lásku (k tobě). Trápíš mne velice. Je symbolem lásky. Ze Šumavy je pověst o zakleté macešce, jejích dvou dcerách a dvou svěřených pastorkyních. Všechny jsou zaklety v květinu violky rolní. Macecha má hrb-ostruhu, vlastní dcery mají fousy – dva dolní korunní lístky s kresbou, a hodné pastorkyně mají krásné tváře – horní korunní lístky.
Zvláštní kuriozitou je, že se na jedné rostlině urodí až 3 000 semen, ty po hlubokém zaorání si uchovají velkou klíčivost (KOLBEK, VĚTVIČKA 2000)
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