řeřišnice luční
Cardamine pratensis L.
čeleď: brukvovité (křížaté) – Brassicaceae (Cruciferae)

slovenský název:  žerušnica lúčná
anglický název:  cuckoo flower
německý název:  die Kresse
lidový název:  hořká řeřicha, jeruška, jeřuška, košička, krupička, krupičky, luční chren, pěněnka, řeřicha, řeřicha hořká, řeřišnice hořká, řežucha, slepičky, slzičky, škrub, žabí květ, žerucha, žeřicha (http: //www.darius.cz/archeus/BB_R.html)

Areál rozšíření:  
Evropa a severní Asie(až na Kamčatku), dále severní Amerika.Rozšíření cirkumpolární-roste v celém mírném pásu sev. polokoule kolem dokola severního pólu. V ČR od nížin až po horské oblasti dosti hojně, pouze na jižní Moravě méně častá. Celkově roste v Evropě vyjma nejsevernějších a nejjižnějších částí, dále v Kazachstánu, na Sibiři, Dálném Východě, severním Mongolsku, severovýchodní Číně, severní Koreji, v Maroku, zdomácnělá v Severní Americe, zavlečena na Nový Zéland. (Pilát A., Ušák O. 1974; http://botanika.wendys.cz/kytky/K215.php)

Popis rostliny.
	vytrvalá bylina

	stonek a výška rostliny: 20-45cm,lodyha přímá nevětvená, plazivé oddenky

	listy: přízemní listy-v růžici, lichozpeřené dlouze řapíkaté, složené ze 3-11lístků okrouhle vejčitých, řapíčkatých a oddáleně zubatých, koncový lístek největší, obyčejně trojlaločný. Listy na lodyze-krátce řapíkaté, peřenosečné, podlouhlé až čárkovité úkrojky. Většinou celokrajné, odstávající v ostrém úhlu od vřetene listu, bez oušek.

	květy: 4korunní plátky slabě růžově fialové s temně fialovými žilkami. Někdy celé bílé, 8-10mm dlouhé.4 kališní lístky žlutozelené, na špičce fialové, s bělavým, blanitým okrajem. Při odkvétání se barví oranžově žlutě. 6tyčinek se žlutými prašníky.

	květenství: konečný hrozen, složený ze 7-20květů

	doba květu: IV.-VI

	plody: šešule, 28-40mm dlouhá a 1-1,5mm široká, odstává na dlouhé stopce. (Pilát A.,Ušák O. 1974)


Obsahové látky:  
Obsahuje hořčičné glykosidy (oleje) a vitamín C.

Ekologie: 
Roste hojně na vlhčích lukách,u potoků a v příkopech z roviny až do hor. preferuje půdy hlinité, zásadité i kyselé, často intenzivně obhospodařované, provlhčené spodní vodou. 
(Pilát A.,Ušák O. 1974; http: //botanika.wendys.cz/kytky/K215.php)


Význam a využití v praxi: 
Usušené a rozpráškované květy se používají proti křečím. Dříve užívána jako léčivka, dnes však již jen zřídka. Bývala užívána jako jarní salát nebo koření do zeleninových jídel či sýrů. 
(Pilát A.,Ušák O. 1974; http: //botanika.wendys.cz/kytky/K215.php)
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