jestřábník chlupáček 
 Hieracium pilosella L. 
čeleď: hvězdnicovité –Asteraceae

synonyma: Pilosella officinarum 

slovenský název: jestrábník chlpánik 
anglický název: hawkweed
německý název: kleines habichtskraut 
lidové názvy: chlupáček, jestřábí bylina, jestřábinka, kosmáček, listnačka, máselka, máselničky, máselník, másleničky, máslenka, máslový květ, myší oučko, suchá pampeliška, zájemné koření 

Původ druhu: nenalezeno 

Areál rozšíření: 
V ČR hojně ve všech nadmořských výškách, celkově téměř v celé Evropě, pravděpodobně se šíří i do dalších oblastí. http://botanika.wendys.cz/all.php Celkové rozšíření má euroasijské se suboceánskou tendencí. ( 3 ) 

Popis rostliny: 
	vytrvalá bylina 

oddenek 
stonek je bezlistý, chlupatý, výška rostliny je 5 až 30 cm 
listy dlouze chlupaté, na rubu šedobíle plstnaté, obvejčité až úzce vejčité, vytvářejí přízemní listovou růžici s dlouhými výběžky 
květy jen jazykovité, žluté, na spodní straně často načervenalé 
	květenství:úbor 
	kvete: V až X
	plody: válcovité nažky, nahoře kolmo uťaté (http://botanika.wendys.cz/all.php)


Obsahové látky: 
třísloviny, hořčiny, pryskyřice, sliz, kumarin, flavonoidy, albumin, kyselinu tannovou, umbeliferin a další látky. http://botanika.wendys.cz/all.php

Ekologie:
Stanovištní podmínky: Sušší trávníky, vřesoviště, okraje cest, světlé lesy, křoviny, skalní štěrbiny, často roste v extrémních podmínkách, např. na odkryvech ještě nepokrytých vegetací a přispívá tak ke zpevnění půdy.
Podmínky růstu: půdy sušší, kyselé, chudé na živny ( hlavně dusík ) 
http://botanika.wendys.cz/all.php, ( 3 ) 
Společenstva: netvoří významná společnstva 

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam : plevel pěstovaný na hospodářském systému 
Průmyslové využití : nenalezeno 
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii : Podporuje chuť k jídlu, užívá se při žaludečních katarech, zevně (čerstvě naklepané listy podávané ve formě kašovitého obkladu) pomáhá při moučnivce (dětské kožní onemocnění), vředech, furunklech a jiných kožních defektech, zastavuje krvácení (např. při krvácení z nosu lze šňupat usušenou drogu ve formě prášku), působí protizánětlivě, někdy se užívá i při srdečních potížích či poruchách krevního oběhu.
Nejčastěji se užívá ve formě odvaru (1 čajová lžička na sklenici vody, píjí se 2 polévkové lžíce odvaru 2x až 4x denně). Ve formě kloktadla (připraveného ze 2 čajových lžiček na 1/4 l vroucí vody, louhuje se 10 minut) se užívá při zánětech v ústní dutině či jícnu. Osvědčil se i při nedostatečné menstruaci (1 polévková lžíce drogy se luhuje v 0,3 l vroucí vody 5 minut, pije se 3x denně před jídlem), stejně tak jej lze použít i při průjmu. Chlupáček se užívá  jen v doporučených dávkách, při předávkování může dojít k otravám. Z tohoto důvodu by jej neměly užívat těhotné a kojící ženy. http://botanika.wendys.cz/all.php
 
Zajímavosti: 
Jestřábník obsahuje fotosenzibilizující látky. Jsou to látky, které v organizmech vyvolávají  větší citlivost na světlo. http://natura.eri.cz/natura/1997/5/9705-6.html
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