zběhovec plazivý
Ajuga reptans
čeleď: hluchavkovité (pyskaté) - Laminaceae


slovenský název: zbehovec plazivý
anglický název: zběhovec - bugle
německý název: zběhovec plazivý – Kriench – Günsel
lidové názvy: drábský traňk, raník, svalník, svalník prostřední, yva, zběhový traňk

Původ druhu: 
Evropa,Kavkaz – podhorské louky a nivy. (Mareček F., Pekárková E. 1994)

Areál rozšíření: 
V ČR od nížin po horní hranici lesa hojně až roztroušeně, místy ale ojediněle nebo chybí, zejména v bezlesích oblastech. Celkově roste v Evropě od Irska a severu Pyrenejského poloostrova až po Ural, na severu po jižní Skandinávii, roztroušeně i v Zakavkazí, Arménii, východním Turecku, severním Íránu, Alžírsku a Tunisku, druhotně v Severní Americe. (http://botanika.wendys.cz/kytky/K270.php)
             
Popis rostliny: 
	Vytrvalá bylina
	kořenový systém: rostlina je plazivá, poléhavá a rychle zakořeňující ve výběžcích

§	Lodyha nevětvená, přímá nebo vystoupavá, 4hranná, v horní polovina na dvou protilehlých plochách chlupatá. Rostlina je vysoká 10 – 30 cm
§	listy: Listy přízemní růžice dlouze řapíkaté, úzce obvejčité, téměř celokrajné, lodyžní listy nejčastěji 2 páry, krátce řapíkaté, vejčité. 
§	květy: Lichopřesleny 6 až 10květé, dole oddálené, v horní části nahloučené, tvoří vrcholový klas, listeny vejčité, celokrajné, v horní části kratší než květy, často nafialovělé. Koruna modrá až modrofialová, zřídka bílá nebo růžová, horní pysk zakrnělý, dolní 3laločný, tyčinky vyčnívají z koruny.
	pohlavnost, tvar (pravidelné, souměrné), četnost květních obalů a rozlišení (kalich  a koruna nebo okvětí), barva, ostatní znaky důl. pro rozlišení od jiných druhů
	květenství: vrcholový klas

doba květu: IV. – VII.
	plody, případně semena: Plodem je tvrdka. (Větvička V. 1998; Mareček F., Pekárková E. 1994; http://botanika.wendys.cz/kytky/K270.php)

Obsahové látky: 
Obsahuje třísloviny, barviva, hořčiny, organické kyseliny, minerální látky, taninové substance, éterické oleje, kaučuk a organické soli. (Janča J.,  Zentrich J. 1998)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: Listnaté lesy, louky, křoviny, na půdách vlhkých a stanovištích polostinných.
Podmínky růstu: Roste téměř v každé poloze s výjimkou extrémně suchých půd, nejlépe se mu daří v půdách vlhkých nebo alespoň dostatečně plynule zavlažovaných.Nejlépe roste na slunných nebo na mírně zastíněných stanovištích.
Společenstva: 
(Větvička V. 1998; http://botanika.wendys.cz/kytky/K270.php)

Význam a využití v praxi:
Využívá se v léčitelství: Sbíranou částí je kvetoucí nať. Droga mírně snižuje krevní tlak, působí proti bolestem trávicího ústrojí, mírně uklidňuje, je mírným antirevmatikem, zevně ve formě mastí nebo koupelí se užívá na podlitiny či jiná zranění končetin. Podává se nejčastěji ve formě nálevu, 2x až 4x denně. Z ohledem na malé znalosti o droze se nedoporučuje k dlouhodobému podávání a léčbě zcela malých dětí ani těhotných a kojících žen, a to i přesto, že nejsou známy žádné kontraindikace ani nežádoucí účinky. Droga je určena na homeopatické zpracování, protože zaručuje mírné, ale trvalé působení u osob zvlášť citlivých. Tato droga by neměla být řazena mezi zastaralé, neboť její čas zřejmě teprve přijde.(Janča J.,  Zentrich J.1998)


Zajímavosti: 
Zběhovce byli lidé znali již ve starověku. Údajně byly používány k léčení dny a jejich rodové vědecké jméno Ajuga možná vzniklo jen přesmyčkou slabik ze slova aguja, což je odvozováno z řeckého agyios, tedy výrazu označujícího slabost končetin. Jiní autoři se domnívají, že jméno je odvozeno z latinského jména abiga, a to z výrazu abigere, tj. vyhánět, zapuzovat – údajně proto, že ve starověku prý patřil zběhovec k abortivům. O starobylosti rodu Ajuga svědčí, že jeho 40 – 50 druhů je s výjimkou tropů rozšířeno takřka po celém světě. Zběhovec plazivý se pěstuje v několika odrůdách lišících se barvou květu (modrá, bílá, růžová, červená) i barvou listů (trojbarevné, pestré, bělorůžové, růžovočervené, zelené). Pěstují se 2 nejznámější odrůdy: ´Atropurpurea´ - listy jsou tmavě červenohnědé a odrůda ´Multicolor´ - listy jsou červeně, hnědě a žlutě skvrnité. Nově byla vyšlechtěna odrůda Ajuga reptans ´Vanilla Chip´ - mutant odrůdy ´Chocolate Chip´, ozdobou je především výrazný panašovaný šedozelený list se světlou kresbou, kvete modře IV-V, nepřesahuje výšku 10 cm. Hodí se zejména do skalek a na obruby a také jako náhrada trávníků. Dobře kontrastuje se stříbřitě zbarvenými trvalkami. Množí se dělením trsů na jaře nebo na podzim. Zběhovec býval velmi ceněn v alchymii při výrobě kvintesencí, kde sloužil pravděpodobně jako katalizátor. Ze škůdců na zběhovci plazivém škodí sviluška. (Větvička V. 1998; Janča J.,  Zentrich J. 1998; Vít J. a kol. 1994;  http://botanika.wendys.cz/kytky/K270.php)
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