pomněnka lesní
Myosotis sylvatica ( EHRH. ) HOFFM.
čeleď: brutnákovité ( drsnolisté) – Boraginaceae

synonyma: Myosotis alpestris, myosotis oblongata  

slovenský název: nezábudka lesná
anglický název: forget-me-not
německý název: Vergissmeinnicht

Areál rozšíření: 
Ve světovém měřítku tato rostlina zasahuje v Evropě od Francie na sever do jižního Švédska, pobaltských států a dále do Evropské části Ruska, na východě přes Ukrajinu do Střední Asie. Jižní hranice probíhá od Francie přes jižní  Švýcarsko, severní Itálii do Srbska a Bulharska a dále přes Turecko až do Íránu ( adventivní výskyt též v severní Americe ). 
V ČR je hojná až roztroušená na celém území ( zejména Český kras, České středohoří, kaňon Vltavy, Pavlovské vrchy, okolí Brna, Krkonoše).  (SLAVÍK A KOL. 2000)

Popis rostliny: 
	vytrvalá bylina
	výška 20 – 60 cm,  lodyha vystoupavá, bohatě větvená, hustě chlupatá (jemné světlé chlupy ) 
	přízemní listová růžice vyvinuta až po odkvětu, listy růžice dlouze řapíkaté,  čepel eliptická až obvejčitá, na bázi dlouze sbíhavá, na vrcholu zaokrouhlená. Lodyžní listy střídavé, přisedlé, vejčité, eliptické nebo obvejčité, dolní na vrcholu zaokrouhlené, horní špičaté, na obou stranách hustě odstále chlupaté. (SLAVÍK A KOL.  2000 ) 
	Květy jsou nebesky modré se žlutou šupinou v ústí, vzácně růžové nebo bílé, pětičetné, srostloplátečné, 6-10 mm široké. Květy vyrůstají v mnohokvětých vijanech, bez listenů.  Kalich je s odstále háčkovitými chlupy, zvonkovitý. Kalich opadavá spolu s plody.   Koruna je kolovitá, korunní lem je plochý, světle modrý.  (AMANN  2001, VĚTVIČKA 1999, SLAVÍK A KOL.  2002 )  
	Květenství je hroznovité (D. AICHELE  1993 )   
	Doba květu: V-VII
	Pylové zrno pomněnky s průměrem  5,7-6,1 mikrometrů patří vůbec k nejmenším pylovým zrnům.

Plodem jsou tvrdky 1,8 – 2,2 mm dlouhé, elipsoidní, na vrcholu tupé, na bázi s malou oválnou jizvou zabírající nanejvýš 1/2 plochy báze. (KUBÁT K. A KOL. 2002) 

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: světlé a teplé doubravy, dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, vysokostébelné nivy, častá na pasekách, hojná v lesnatých územích, ve vyšších horských polohách jen na bazičtějších podkladech a v karech. (KUBÁT K. A KOL.  2002 )
Podmínky růstu: preferuje půdy sušší až vlhčí, humózní, mělké skeletové i hlubší hlinité, výživné. ( www.botanika.wendys.cz ) 
Společenstva: roste převážně ve společenstvech tříd Querco-Fagetea, Epilobietea angustifolii a Mulgedio-Aconitetea. (SLAVÍK A KOL.  2000 )

Význam a využití v praxi:
Vyšlechtěné, velkokvěté odrůdy se často pěstují na zahrádkách jako okrasná dvouletka. 
V zahradách se pomněnky využívají pro různé jarní úpravy, zejména plošné, ale i liliové 
(lemy, obruby ), často se vyskytují i na hrobech. Vyšší kultivary se používají dokonce k řezu.
(VĚTVIČKA 1999 )

Zajímavosti: 
Poupata jsou často jemně růžová. Změna barvy z růžové v modrou, kterou lze pozorovat během vývoje květů, souvisí ze změnou stupně kyselosti v buňkách květních plátků. ( D. AICHELE  1993 )
Rodové jméno vyjadřuje vzhled a charakter listů některých pomněnek, připomínající snad myší ouško ( myos = myš, otis = ucho ). ( VĚTVIČKA  1999 )
Podobný druh je pomněnka bahenní (M. scorpioides), která má na rozdíl od pomněnky lesní kalich přilehle chlupatý a roste na vlhkých místech. ( LIPPERT  1999)
Asi nejrozšířenějším kultivarem je Indigo – 35 cm, tmavě modrá barva květu. Dále např. Modrá koule – 15 cm, světle modré květy, ideální pro pěstování v květináčích a truhlících, košatá, kompaktní;  Musik – 25 cm vysoká, nejtmavější modrá, velkokvětá, vitální rostlina, vhodná pro záhony i do květináčů; Rosylva – 20 cm, růžová barva květu, velkokvětá, vytváří kompaktní rostliny;  Snowsylva – 20 cm, čistě bílá, velkokvětá, velmi raná, vytváří kompaktní rostliny.  (www.cernyseed.cz )
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