kopytník evropský
Asarum europeum L.
čeleď : podražcovité - Aristolochiaceae

slovenský název : Kopytník evropský
anglický název : European wild ginger
německý název : Europäische Haselwurz
lidové názvy : Beraní jazyk, Myší ouško

Původ druhu : 
Rostlina pochadzí původne z Evropy, Sibiru a Kavkazu.
 (http://www.garten.cz/encyklopedie.php?lng=sk&encid=101 )

Areál rozšíření: 
Kopytník evropský je rozšírenou rastlinou předevsetkým v strednej a východnej európe.Nachádza se taktiež  v angicku a severní asii (BERTAM,1998),v smišených lesích pod keři na hluboké čerstvé půde.

Popis rostliny : 
	vytrvalá bylina,vdžy zelená vysoká 4-10cm

lodyha krátka,vystupujúca
koren predstavuje plazivý podzemní oddenek
Listy s priemerom 3-4 cm su 2 vždy na kvitnucom stonku,sú dlouze řapíkaté až takmer vstřicne a ich tvar býva srdčitý nebo ledvinovitý.Povrch listú je tmavo zelené barvy a je lesklý.Listy su s časti prezimujúce.
Kvety sú jednotlivé vo vnuti hnedočervenej a zvonka hnedozelenej farby.Majú krátke stopky a sú často skryté pod konečný listom.Kety bývaju asi 1,5 cm dlhé.Okvetie je pravideľne zvonkovité a kvetný obal vybieha na špičke do 3 zahnutých cípov.Kvety sú samosprašné a maju 12 tyčiniek a čnelku so 6 bliznami. Rozmožuje sa pomocou oddenku alebo semien,ktoré prenášajú mravci.Plodom je nepravideľne pukavá tobolka.
Kvitne v mesiacoch: Březen – Květen (Prof. Dr. GOTTRIED AMANN,2001) 

Obsahové látky: 
Třísloviny,glykosidy,silice,pryskyřice (Rndr.KOLBEK J. Csc,VĚTVIČKA V.,2000)

Ekologie : 
Stanovištné podmienky – vápnité hlinité až jílovité půdy roste v listnatých smišených lesích s bohatý bylinným podrostem.( LANGOVÁ D.2001)
Podmínky růstu – hlubší půdy s dostatočným obsahom vapniku.
Společenstva –Hojný výskyt v spolu s Lískou obecnou Corylus avellana 'Contorta'
(http://www.awl.ch/heilpflanzen/asarum_europaeum/), vhodným partnerom pre prvosienky (Primula), veternicu (Anemone) a lipkavec (Galium odoratum). (http://www.kvetyazahrada.sk/index.php?id=546 )



Význam a využití v praxi : 
Kopytník europsky je jedovatá rastlina,jedom je éterický olej ostrej pálčivej chuti.Obsiahnutý je hlavne v odenkoch rastliny.U človeka vyvoláva podráždenie pokožky spojené s tvorbou malých puchýřu.Při jeho požití pak dochádza u človeka k zvracaniu,prújmu a slabosti,která může vyustit až v kolaps.V davnejších dobach bol považovaný za lečivý prostriedok a bol využívaný jako dávidlo a proti kašli (DAGMAR LANGOVÁ,2001).Taktiež bol kedysi používaný spolu s majoránkou ako prímes do šňupacích tabákov.( Rndr. KOLBEK J. Csc,VĚTVIČKA,2000)

Zajímavosti : 
Kopytník evropský voní za cerstva po pepřu a po uschnutí sa jeho vúne mení ve vúni kafru.Meno Asarum je odvodené od gréckeho Asaron a znamena hnus,odpor, nepohodlie,nevolnost čím sa naznačuje na jeho daviace učinky.Jeho nemecké meno Haselwurz upozorňuje na jeho častý výskyt v spoločnosti lisky obecnej.
( http://www.awl.ch/heilpflanzen/asarum_europaeum/  )                 
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