sasanka  hajní
Anemone nemorosa  L.
čeleď: pryskyřníkovité - Ranunculaceae

synonyma: Anemonoides nemorosa 

slovenský název: sasanka hájna, veternica hájna
anglický název: Anemone
německý název: e Anemone 
lidové názvy: růžička,větvička, pohanina, pohaněnka, konopka, žabí kvítko, slepičí mor, slepičí puška

Areál rozšíření: 
nachází  se skoro v celé Evropě s výjimkou Sicílie, Sardínie a Řecka,  a zasahuje až do  Laponska. Dále jí nalezneme  ve východní Asii, v severní Koreji, v severní  Americe a zasahuje až do jihovýchodní  Aljašky. U nás jí nalezneme v  oblasti Hrubého Jeseníku - Keprník,  Králický Sněžník. (PILÁT A., UŠÁK O. 1974, RABŠTEINEK O., PORUBA M. 1983) 

Popis rostliny:
	druh vytrvalý, bylina
	kořenový systém je tvořen četnými kořínky

bylina je vysoká 20 cm, má plazivý, žlutý nebo tmavohnědý až černý oddenek, který na nejstarší části postupně odumírá a na nejmladší části vyrůstá v lodyhu, která je přímá a jednoduchá, někdy může být roztroušeně chlupatá, obnovovací  pupen bělavý
většinou 1 přízemní list, řapík dlouhý, většinou chlupatý, čepel dlanitě 3-5 četná, s lístky  řapíčkatými, většinou s tupou bází,  v obrysu široce vejčitých až okrouhlými, střední lístek většinou 3dílný, postranní dvojsečné, s laloky nepravidelně hrubě vroubkovaně  pilovitými, pilovitými nebo až peřenoklanými, na okraji dlouze brvitými (0,3-0,8 mm), 3četný přeslen listenů nad polovinu stonku, s řapíkem nekřídlatým, obvykle 1-2 cm dlouhým, čepel 3-5četná, v obrysu mnohoúhelníkovitá, s lístky na bázi staženými až tupými, vzácněji klínovitými, s prostředním lístkem často 3klaným  a s postranními lístky většinou dvojsečnými, laloky nepravidelně hrubě nebo vroubkovaně pilovité, na okraji dlouze brvité
	květ vyrůstá pouze jeden a má v průměru 15-40 mm, miskovitého tvaru, a je složen ze 6-8 okvětních lístků,které jsou vejčité nebo podlouhle epileptické až podlouhlé, na vrcholu zaokrouhlené  nebo i vykrojené, uvnitř lysé, vně lysé nebo řidčeji přitiskle chlupaté, s častými anastomozami. Okvětní lístky jsou uvnitř bílé a na zevnějšku často červenofialové. Uvnitř květu jsou četné žluté tyčinky, které jsou asi 4krát kratší než okvětní lístky, a 6-20 dlouhých pýřitých pestíků, které  mají svrchní semeník
	kvete od III do V měsíce
plodem je drsná chlupatá nažka, která je 3-5 mm dlouhá a mírně zploštělá, hustě odstále pýřitá,  s krátkým zakřiveným zobákem, a semena se rozšiřují nejčastěji pomocí mravenců (PILÁT A., UŠÁK O. 1974, RABŠTEINEK O., PORUBA M. 1983, HRON F., ZEJBRLÍK O. 1987, KUBÁT K.2002)

Obsahové látky: 
Začerstva obsahuje jedovatý alkaloid anemonin, který  má narkotické účinky a působí podobně jako akonitin. Usušením ztrácí zčásti svou jedovatost. (PILÁT A.,UŠÁK O. 1974, RABŠTEINEK O., PORUBA M. 1983, HRON F., ZEJBRLÍK O.1987, KUBÁT K. 2002)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: listnaté a smíšené lesy, světliny a okraje smrkových  monokultur, křoviny humózních půd, lesní loučky, pastviny, extrémně obhospodařované louky, sady,  parky, zanedbané zahrady
Podmínky růstu: má ráda půdy hlubší, humózní, především na místech krytých hrabankou, na lukách se zbytky stařiny, s širokou amplitudou pH  i  horninného podkladu
Společenstva: roste ve společenstvech třídy Querco-Fagetea i Quercetea  robori-petraeae, méně rozšířena v  různých travinných společenstvech (PILÁT A.,UŠÁK O. 1974, RABŠTEINEK O., PORUBA M. 1983, HRON F., ZEJBRLÍK O. 1987, KUBÁT K. 2002)

Význam a využití v praxi:
Zemědělské využití nemá, neboť je to plevelný druh
Průmyslové využití: kvůli své jedovatosti se nepoužívá
Využití v lékařství, léčitelství: šťáva z nadzemní části této byliny sloužila v lidovém  léčitelství jako zevní lék k léčení  puchýřů a  jiných chorob pokožky (PILÁT A., UŠÁK O. 1974, RABŠTEINEK O., PORUBA M. 1983, HRON F., ZEJBLÍK O. 1987)

Zajímavosti:
Dobytek, který požije tuto bylinu na pastvinách, onemocní střevními záněty a objeví  se u něj krvavá moč.
Mohou se objevovat odchylky, které jsou vyvolávány houbovými  parazity, například se mohou objevovat vytáhlé morfotypy podmíněné systémovou infekcí  rzi Tranzschelia fusca, tmavě rezavé tečkování čepelí a řapíků způsobuje druh Synchytrium anemones.
Nažky se mohou rozšiřovat kromě vodou a živočichy taky vegetativně, a to pomocí částí oddenků.
Květ se za nepříznivého počasí a v noci sklání a částečně zavírá, aby chránil  pyl před vlhkostí. Za slunného počasí se pak květ opět napřimuje. (PILÁT A., UŠÁK O. 1974, RABŠTEINEK O., PORUBA M. 1983, KUBÁT K. 2002, HRON F., ZEJBRLÍK O. 1987)
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