pryskyřník plazivý
Ranunculus repens L.
čeleď: pryskyřníkovité - Ranunculaceae

slovenský název: iskerník plazivý
anglický název: Creeping crowfoot 
německý název:Hahnenfuss kriechend
lidové názvy: celýrek, máslenka, mastný knedlík, močarinka, močárník, plazivec, runuňkulus, rupník, zarouž, zaruzinka, zlatník, žaroch, žarouš, žaruž, žarůžek, žarůžek žlutý

Areál rozšíření: 
Na celém území ČR dosti hojně až hojně od planárního do supramontáního stupně a ojediněle i  výše ( max. vrchol Sněžky cca 1600m).
Eurasie, severní Afrika, adventivní v severní a jižní Americe a na Novém Zélandu. (Hejný, Slavík 1988)

Popis rostliny:
	vytrvalé byliny se svazčitými kořeny

 lodyha větvená, plazivá nebo vystoupavá, z  těžkého jen málo zesíleného základu, 30- 50cm dlouhá, roztroušeně chlupatá nebo lysá, s dlouhými nadzemními olistěnými kořenujícími výběžky 
přízemní listy dlouze řapíkaté; čepel 3 četná s lístky dlouze řapíkatými, v obrysu  vejčitými nebo kosníkově vejčitými, hluboce trojdílnými zubatými, po obou stranách lysými nebo roztroušeně krátce chlupatými, řapík až 20 cm dlouhý; lodyžní listy podobné přízemním, pouze nejhořejší  + přisedlé, 3dílné s kopinatými, na okraji zubatými úkrojky
	květní sloupky rýhované, hustě přitiskle chlupaté. Květy 2-3 cm velké zlatožluté; kališní lístky vejčité, 5-8 mm dlouhé, od koruny odsedlé, záhy opadavé, na vnější straně řídce až hustě chlupaté; korunní lístky široce vejčité, 7-12 mm dlouhé, lysé, lesklé
doba květu: od VI. do IX. (květen – září)
nažky vejcovité, slabě smáčknuté, 2.5 – 3.5 mm dlouhé, lysé, tečkované, se zřetelným  světlým okrajem; zobánek až 1mm dlouhý, slabě háčkovitě zakřivený
	2n =32 (ČSR; 93.Krk.), 16 (extra fines) (Hejný, Slavík 1988, Amann a kol. 2001, Deyl, Hísek 2001)

Obsahové látky:
Druhy obsahují glykosidický lakton ranunkulin jako významnou horčinu, jeho enzymatickým štěpením vzniká jedovatý protoanemonin (proto je jedovatý), údaje o alkaloidech jsou mylné.
(Hejný, Slavík 1988)

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: vlhké louky, lužní lesy nebo vlhká místa v polích, bažiny, křoviska, příkopy u cest apod.
Podmínky růstu: vlhká místa
Společenstva:  nejčastěji ve společnosti třid Molinio – Arrhenatheretca,Galio – Urticetea 
(diagnostický druh svazu Agropodium podpgrariae), Plantaginetea maroris ( diagnostický druh svazu Agropyro – Rumicion Crispi) a svazu Alno – Ulmion Hejný, Slavík 1988
(Hejný, Slavík 1988, Deyl, Hísek 2001)

Význam a využití:
Jedná se o jedovatou plevelnou rostlinu.( Deyl, Hísek 2001)

Zajímavosti: 
Druh je značně proměnlivý, zejména ve vzrůstu ( s lodyhami přes 1 m apod.), v odění, ve velikosti a tvaru listů a v počtu korunních lístků. Např. podle zubatosti a tvaru řapíkatých listů v trojčetných čepelích byla popsána var. angustisectus Gremli.Taxonomická hodnota všech morfologických odchylek není příliš vysoká.
(Hejný, Slavík 1988)
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