kosatec žlutý
Iris pseudacorus L.
čeleď: kosatcovité – Iridaceae

slovenský název:  kosatec žltý
anglický název: Yellow Iris, Yellow flag
německý název: Sumpf – Schwertlile, Wasser - Schwertlile
(www-vetpharm.unizh.ch/giftdb/pflanzen/0082_vet.htm)

Původ druhu:  
Mírné zóny Evropy a Přední Asie. (botanika.wendys.cz/kytky/K104.php)

Areál rozšíření: 
Kosatec žlutý je rozšířen skoro v celé Evropě, na Kavkaze, západní Sibiři, na březích Kaspického jezera, v Přední Asii, zavlečen do USA a také do Kanady. (Pilát A., Ušák O. 1964, Stodola J., Vaněk V. 1987)

Popis rostliny: 
	Vytrvalá bylina
	Kořenový systém: krátký hlízovitý oddenek, rozvětvený 

Vzpřímené, smačkle oblé větvené lodyhy 50 – 150 cm vysoké
Listy: Ve dvou řadách trávově zelené, čárkovité, mečovité 1-3 cm široké, jezdivé listy, hranou k lodyze postavené. Přízemní listy jsou skoro tak dlouhé jako kvetoucí lodyha.
Květy: (po 4-12) světle žluté a  rychle vadnoucí, vodnatě dužnaté jsou dosti dlouze stopkaté, nevoní a vznikají v úžlabí  bylinných listenů. Mají spodní, trojpouzdrý  semeník , který je ukryt v listenech , a okvětí  v dolejší časti srostlé v trupku, která se rozšiřuje náhle v šest cípů okvětních, z nichž tři vnější jsou rovnovážně až nazpět odstále, vejčité, bez kartáčku ( který u jiných druhů je velmi nápadný), uprostřed tmavožluté, s s fialově hnědými žilkami. Vnitřní tři cípy okvětní jsou vzpřímené, čárkovité a kratší než bliznové laloky.Tři tyčinky mají ukryté pod laloky blizen. Čnělka je prodloužená, nahoře rozdělená ve tři velké lupenité a vpředu dvoupyské laloky. Hořejší pysk bliznový má špičaté úkrojky.  
Doba květu: V – VI
Plody, případně semena: 4-5 cm dlouhá, válcovitá,převislá, tupě trojhranná tobolka ( silně vystupující hrany a rýhy) s krátkou špičkou na konci, jež obsahuje četná plochá hladká, 6-8 mm v průmětu měřící semena. (Pilát A., Ušák O. 1964, Stodola J., Vaněk V. 1987, Dostál J. 1989)

Obsahové látky:  
Celá rostlina obsahuje slabě jedovatou tříslovinu. (botanika.wendys.cz/kytky/K104.php)

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: v teplejších oblastech státu, v nížinách a pahorkatinách. Roste roztroušeně na okraje rybníků pokrajích rybníků, na březích stojatých a tekoucích vod, v lesních tůních, příkopech, v pobřežních houštinách a rákosinách a na mokrých loukách. 
Podmínky růstu: preferuje půdy bahnité, výživné,slabě kyselé až neutrální, trvale nebo alespoň občas zaplavované.(botanika.wendys.cz/kytky/K104.php)

Význam a využití v praxi:  
Oddenek ( má velmi hořkou chuť ) se dříve předepisoval jednak jako projímadlo a prostředek vyvolávající zvracení a jednak jako kýchací prášek  z usušeného rozdrceného oddenku. Pod názvem "falešný puškvorec" se užíval proti krvácení. Oddenků se dále užívá k získávání silice (Oleum iridis), která se využívá ve voňavkářství. Protože obsahuje tříslovinu  používal se v koželužství.  Spolu se solemi železa se využíval k barvení na černo. Květy obarvují látky a vlnu na žluto. (botanika.wendys.cz/kytky/K104.php, Pilát A., Ušák O. 1964)

Zajímavosti: 
Kultivar "Bastardi"je světle žlutý zakrslého růstu, kultivar "Golden Queen" má velké tmavožluté květy a dosahuje výšky 90 cm, obdobně jako kultivar "Suphur Queen" s květy zbarvenými do světle sírově žluté. Zajímavostí je pestrolistý kultivar "Variegata".
Jeho jmeno pseudacorus ,odkazuje na jeho podobnost k dalším rostlinám, pseudo je řecký výraz pro falešný, zatímco acorus je pojmenování pro puškvorec (Acorus calamus) se kterým se předpokládá byl zaměňován  v době když nekvetl, rozrůstal se totiž stejným způsobem. Puškvorec má ale aromatickou vůni zatímco kosatec je bez zápachu
www.botanical.com/botanical/mgmh/i/iripse09.html

Použitá literatura:
Internet: www.botanical.com/botanical/mgmh/i/iripse09.html
              aquat1.ifas.ufl.edu/seagrant/iripse2.html
              botanika.wendys.cz/kytky/K104.php
Pilát A., Ušák O. (1964): Kapesní atlas rostlin: Statní pedagogické nakladatelství Praha:242
Stodola J., Vaněk V. (1987):Vodní a vlhkomilné rostliny: Statní zemědělské nakladatelství Praha: 180-181
Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 2: Academia 1232 - 1233

