šťavel kyselý
Oxalis acetosella
čeleď : šťavelovité - Oxalidaceae

slovenský název: kyslička obyčajná
anglický název:
německý název:
lidové názvy:

Areál rozšíření:
Druh hojně rozšířený, zvláště hojný ve vyšší pahorkatině a horách, v oblastech s vyšším zastoupením lesů, místy je jeho výskyt řidší (nížiny zvláště v teplých oblastech, suchá písčitá území). V některých fyto oblastech údaje o výskytu scházejí nebo nejsou k dispozici. Zda v takových to oblastech druh opravdu schází je nejisté. Roste od nížiny do hor, kde zasahuje až do subalpínského stupně.V ČR maximálně:Krkonoše -Studniční hora 1450m, Šumava -Boubín 1362m.

Popis rostliny: 
	Šťavel kyselý je vytrvalá bylina 5-12 cm vysoká.

Oddenek vodorovně plazivý, tenký, 1-2 mm v průměru, větvený  se střídajícími se články. Dlouhé články jsou velmi tenké, bez šupin a adventivních kořenů, a články kratší tlustší, s nahuštěnými bledými šupinami a adventivními kořeny.
Listy jsou jen přízemní,3-6 v růžici. Vyrůstající na vrcholu oddenku, 3četné, dlouze řapíkaté,na rubu nachově zbarvené.Lístky jsou obsrdčité 10-26 mm dlouhé, 12-30 mm široké na krátkých kloubovitých řapíčcích (turgorové termostatické pohyby) na vrcholu s tupým zářezem sahajícím do1/6 délky s 1 hlavni žilkou a zpeřené uspořádanými žilkami postraními, laloky se zaokrouhlenými stranami, na povrchu lyse nebo roztroušeně chlupaté,pak olysávající na okraji brvité. 
	Květy jednotlivé, dlouze stopkaté. Květní stopky zpravidla převyšují listy, 5-10 cm dlouhé, odstále chlupaté, s 2drobnými kopinatými listenci. Květy se vyskytují dvojího druhu: jarní oboupohlavné, úplné, na delších stopkách a pozdější kleistogamické, se zakrnělou koruno a jen  s 5 tyčinkami, na kratších stopkách. Kališní lístky jsou podlouhle vejčité až kopinaté, 4-5 mm dlouhé, přitupé až zaokrouhlené, na okraji a na hřbetu brvité, s jednou vyniklou žilkou. Korunních lístků je 5 jsou podlouhle obvejčité, na bázi často slabě srostlé, na vrcholu nepravidelně zoubkované, bílé,  nebo nafialovělé, zpravidla s fialovými žilkami, na báti se žlutou skvrnou.Tyčinek je10, nitky mají lysé.Semeník je podlouhle vejcovitý, lysý.4nělek je 5 nemusí byt lyse, jsou nestejně dlouhé.Blizna je široká hlavatá.
Tobolky v obrysu vejčité až podlouhlé, 7-10 mm dlouhé, jsou 5hranné a pouzdré. Semena kulovitá až podlouhle vejcovitá, špičatá, s bělavým  masitým ariloidem.Má osemení tvrdé, temně bronzově hnědé

Ekologie: 
Je to lesní, polostinný druh.Vyskytuje se na čerstvých ,silně kyselých, středně bohatých  humózních , kyprých mělčích , hlinitých půdách. Většinou nevápněné čerstvě vlhké půdy. Listnaté, smíšené i jehličnaté  lesy. Často i háje, křoviny, lesní rokliny u lesních potůčků, v kosodřevině. Vyskytuje se  ve společenstvech řádu Fagetalia sylvaticae , třídy Vaccinoi -Piceetea  a subalpínské nivní vegetaci třídy Mmulgedio -Aconitetea . Vyhýbá se suchým a prosvětleným borům na písčítém podkladu.

Význam a využití:
Je léčivou a užitkovou rostlinou. Sbírá se nat´, obsahující kyselinu šťavelovou ( má příjemnou nakyslou chuť, děti jej proto rády žvýkají, avšak ve větším množství působí jedovatě.) Používala se i v barvářství, jako čistící prostředek při přípravě nápojů, polévek a salátů, ale též jako protijed při otravách arzenem a rtutí.
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