hrachor jarní
Lathyrus vernus 
čeled‘: bobovité – Fabacea

synonyma:Orobus Vernus 

slovenský název:Hrachor jarny
anglický název:  Wild pea, Spring pea
německý název:  Frühling platterbse
lidové názvy: lecha jarní, kohoutí ocas, kohoutky, kokohrtek, kokohrtky

Původ druhu: 
Roste v celé Evropě kromě Velké Britanie, severního Norska a s. Švédska.                 
Najdeme jej na Kavkaze, západní Asii až po Irán a na zapadni Sibiři.

Areál rozšíření: 
U nás v teplých oblastech roste hojně, v chladnějších oblastech je vzácnější. 

Popis rostliny: 
	Vytrvalá bylina.
	Kořeny kůlové, větvené, plazivé, někdy hlízkovitě ztlustlé.  
	Lodyhy přímé 20-40 cm vysoké čtyřhranné, nevětvené, nebo v dolní části větvené. 

Listy s 2-4 páry lístků, vřeteno listu zakončené 2-5 mm hrotem. 
Palisty polostřelovité,  špičaté 12-30 mm dlouhé lysé nebo olysalé, úkrojky vejčitě kopinaté 40-65 mm dlouhé na vrcholu pozvolna dlouze zašpičatělé, na bázi zúžené až zaokrouhlené se zpeřenou žilnatinou, na okraji jemně chlupaté, jasně až sytě zelené, slabě lesklé řapíčky 1-2 mm dlouhé. 
Stopky květenství jsou přibližně tak dlouhé jako podpůrný list. 
Květy jsou v tří až osmi květém hroznu vyrůstajícího z paždí listu, rozvíjející se před úplným vývinem listu kalich zvonkovitý 5-6 mm dlouhý lysý až olysalý světle zelený, často na bázi nažloutlý, kališní cípy nestejně dlouhé, kratší než kališní trubka, namodralé, koruna bílá nebo dvoubarevná, křídla se špičatými oušky, člunek špičatý.
Květy jsou purpurové později modrají. 
Kvete IV – V.
Plodem je lusk v něm je ukryto 3-5 semen ale muže obsahovat i 11 semen. 
Semena jsou kulovitá stlačeně kulovitá až mnohostranná 3,4-4 mm dlouhá 2,5-3 mm široká, hladká žlutohnědá, olivově zelená, hnědá až červenohnědá, s tmavšími skvrnami, nebo jednobarevná, mírně lesklá .
 
Obsahové látky:  
Semena obsahují velké množství tuků, bílkovin a polysacharidy.
Všechny druhy hrachoru vzhledem k vysokému obsahu bílkovin způsobují zvýšené nadýmání zvířat. Hrachory také obsahují toxické aminokyseliny, které se označují jako lathyrogeny a onemocnění, které u lidí i u zvířat se nazývá lathyrismus.	 

Ekologie:  
Vyskytuje se ve smíšených listnatých lesích, vzácněji i lužní lesy na mýtinách a světlinách, roste na různých podkladech, dává přednost vlhčím a lehčím půdám  s dostatkem humusu, ale nalézáme jej i na slabě kyselých půdách. Roste převážně ve společenstvech řádu Fagetalia, případně Quertcetalia pubescentis. 

Význam a využití: 
Někdy bývá pěstován jako okrasná rostlina. Význam má také jako medonosná rostlina.

Zajímavosti:  
Na svých mohutných a hlubokých kořenech mají symbiotické bakterie, které dokáží poutat vzdušný dusík. 
Hrachor jarní je proměnlivý zejména ve velikosti a tvaru lístků krajní formy byly popsány jako úzkolistá a širokolistá forma také je variabilní v barvě květů. Variabilita postrádá větší taxonomickou hodnotu. 
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