ptačinec hajní
Stellaria memorum
čeleď: hvozdíkovité (silenkovité) – Caryophyllaceae

slovenský název:  hviezdica hájna
anglický název: wood stitchwort
německý název: Hain - Sternmiere

Areál rozšíření: 
V ČR téměř na celém území, nejvíce od pahorkatin do podhorských oblastí, v nižších polohách méně. Celkově roste téměř v celé Evropě vyjma nižších poloh západní Evropy, panonské nížiny a oblasti v okolí Černého moře.

Popis rostliny: 
	vytrvalá byliny
	Tenký větvený oddenek, květnonosné lodyhy 20 – 600 (-100) cm vysoké, vystoupavé nebo chabé, poléhavé, oblé, v uzlinách lámavé, alespoň v horní části kolem dokola měkce pýřitě chlupaté.

Dolní lodysžní listy jsou vejčité až široce vejčité, 2 – 4 cm dlouhé, krátce zašpičatělé, na bázi mírně srdčité, dlouze řapíkaté. Horní lodyžní listy jsou vejčitě kopinaté, až 8 cm dlouhé, zašpičatělé, přisedlé nebo velmi krátce řapíkaté. Listové okraje roztroušeně až hustě, u listenů velmi hustě brvité. Chlupy dlouhé jako na lodyze 0,5 – 1,0 mm dlouhé, jednoduché, vícebuněčné, žláznaté i nežláznaté.
Květy velké, až 2 cm v průměru, dlouze stopkaté, v řídkých vidlanech. Kališní lístky vejčitě kopinaté, 6 – 7 mm dlouhé, špičaté – jen v dolní třetině nebo celé, avšak jen roztroušeně pýřité nebo žláznatě chlupaté, za sucha lesklé, s nezřetelnou žilnatinou a blanitým bělavým lesklým okrajem zabírajícím ¼ jeich šíře. Korunní lístky alespoň do ¾ dvoudílné, 2x delší než kalíšní.
	květenství: úbor
doba květu: V. - VII
Tobolky úzce vejcovité, otvírající se do poloviny, za úplné zralosti až k bázi  6 chlopněmi. Semena okrouhle ledvinovitá, 1,0 – 1,3 mm široká, hnědá, hřbetní papily polokulovité, nízké, širší než vysoké.

Obsahové látky: 
Neobsahuje žádné důležité látky.

Ekologie: 
Stinná a vlhká místa v lesích listnatých, jehličnatých i smíšených. Vlhčí lemy lesních a údolních cest, pobřežní lemy, zvláště potoční a prameništní nivy chladnějších pahorkatin a nižších poloh. Nejvýše vyznívá v kapradinových nivách vysokohorských karů. V podhorských a orských polohách i na ruderálních stanovištích. Preferuje půdy kypré, hlinité, s mulovou formou humusu, vlhké, s vysokou hladinou spodní vody.

Význam a využití v praxi: 
Zvířata se mu vyhýbají, nejcitlivější jsou koně. V píci jsou v zeleném stavu závadné, jsou známé i otravy koní.
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