ptačinec prostřední
Alsinula media
čeleď: hvozdíkovité – Caryophyllaceae

synonyma: Stellaria media, ptačinec žabinec, žabinec obecný

slovenský název: hviezdica prostredná
anglický název: Common clrickoweed
německý název: Vogelmiere (Vogel – Sternmiere)


Původ druhu: 
Původně pravděpodobně euroasijský druh. (www.af.czc.cz/new/data/herbar)

Areál rozšíření: 
Vlivem činnosti člověka rozšířený v celém světě včetně arktické a antarktické oblasti. U nás je hojně rozšířen po celém území.                                                                                                                                                         
Nejlépe se mu daří na úrodných, vlhčích, humózních a dusíkem bohatých půdách. Je vlhkomilný, nesnáší přesušení, a proto během letních měsíců často ustupuje. Jeho stanovištěm jsou pole, zahrady, sady, parky, okraje cest, rumiště, skládky. (www.af.czc.cz/new/data/herbar)

Popis rostliny: 
	Jednoletý, sytě zelený křehký plevel, jemný kořenový systém mělce  kořenící.
	lodyhy jsou dlouhé 5 – 40 cm, vystoupavé nebo poléhavé, často bohatě     větvené.
	lodyžní listy jsou vstřícné, vejčité až široce vejčité, špičaté, dolní dlouze  řapíkaté, horní přisedlé, zpravidla větší.
	květy jsou drobné pravidelné, pětičetné, oboupohlavné, vyrůstají jednotlivě nebo v řídkých vidlanech v paždí listů, jsou na dlouhých stopkách, podobně jako lodyha jednostranně chlupatých.

Korunní lístky jsou bílé, dvoudílní, kališní lístky jsou vejčité kopinaté, tupě špičaté, roztroušeně až hustě žláznatě chlupaté, s blanitým bělavým okrajem nejširším v horní části a zabírajícím přibližně 1/3 jejich šířky.
plodem je vícesemenná tobolka, po uzrání pukající. Semena jsou široce 
ledvinovitá, zploštělá, 0,9 – 1,3 mm široká, rezavě hnědá až tmavě hnědá, pokrytá řadami bradavčitých, hvězdicovitých výrůstků.
Kvetení probíhá během celého roku i v období mírné zimy. Rostliny mají velice krátkou vegetační dobu (asi 40 dní), během roku mohou mít 2 – 3 generace. Na jedné rostlině ze vytváří 10 000 – 20 000 semen, která se vysemeňují. Mají nepravidelnou klíčivost a jejich vzcházivost je v podstatě nepřetržitá během celého roku. V půdě vydrží semena životná několik let. Rozmnožují se nejen generativně, ale ve vhodných podmínkách kořenujícími lodyhami. (www.af.czc.cz/new/data/herbar)

Obsahové látky:  
Obsahuje třísloviny, saponiny, minerální soli, organické kyseliny, vitamin C a E, karoten, tanin, sliz, hořčiny a zřejmě další ještě neprozkoumané látky. (www.botanika.wendys.cz)

Význam a využití v praxi: 
Mezi nejrozšířenější, méně nebezpečné plevelné druhy. Poskytuje náhražkovou zelenou píci s vysokým obsahem vitaminu C. Pro obsah saponinu se nedoporučuje jeho zkrmování ve vysokých dávkách. Bez následků je přijímán pouze husami, slepicemi a prasaty. Na nechráněných půdách jeho husté porosty omezují vodní a větrnou erozi. (www.af.czc.cz/new/data/herbar)

V léčitelství se sbírá nať, a to do konce dubna. Droga má účinky močopudné,  užívá se na „čistění krve“, na nejrůznější kožní choroby (lupénka, ekzémy, vředy, vyrážky), staví krvácení, zevně se aplikuje při revmatismu. Nejčastěji se užívá čerstvá šťáva z umleté natě, které se obvykle podává 4x denně 1 čajová lžička. Kašovité obklady z mletých čerstvých bylin se osvědčili na atopické ekzémy nebo některé formy lupénky. Odvar z ptačince se užívá na plicní a bronchiální choroby, usnadňuje vykašlávání hlenů, zastavuje krvácení z plic. (www.botanika.wendys.cz)
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