vrbina penízková
Lysimachia nummularia
čeleď: prvosenkovité – Primulaceae

slovenský název: Čerkáč peniažtekový 
anglický název: Moneywort
německý název: Pfennigkraut
lidový název: penížek vinutý, peniažková zelenina, židník, zemolez, zimolez, žilní koření, čerkáč, čerkorka, úložník, úložníček, škořačka, sarček

Areál rozšíření: 
V ČR hojně v nižších polohách vyjma území s písky, v horských oblastech vzácně nebo chybí, v současnosti na postupu. Celkově roste v Evropě kromě nejjižnějších a nejsevernějších oblastí, na východě až po Ural, druhotně v Severní Americe a v Japonsku.

Popis rostliny: 
	vytrvalá,10-45 cm dlouhá bylina

lodyha: plazivá, kořenující, nevětvená nebo jen málo
listy: vstřícné, křižmostojné, čepele v jedné vodorovné rovině, široce elyptické až okrouhlé, krátce řapíkaté (jako penízky, odtud název rostliny)
květy: jednotlivé vyrůstají v paždí středních listů, stopky květní jsou stejně dlouhé jako listy
-5 kališních lístků:7-10 mm dlouhých, úzce srdčitých, červeně tečkovaných
-5 korunních plátků: 9-17 mm dlouhých, vejčitých, červeně tečkovaných
-opylovač: hmyz, nejčastěji mouchy
-samosprašný i cizosprašný druh
	doba květu: V-VII

plodem je tobolka

Obsahové látky: 
Obsahuje saponiny, třísloviny, kyselinu křemičitou, fytoncidy, organické kyseliny a enzymy.

Ekologie:
Ekologicky velmi plastický a tolerantní druh
Stanovištní podmínky: lužní lesy, vlhké lesní světliny, parky, zahrady, vlhké louky a světlá místa, při březích vod a v příkopech
Podmínky růstu:půdy převážně kyselé, ale snese i půdy vápenité 

Význam a využití v praxi:
V okrasném zahradnictví jako půdokryvná rostlina, do kamenných míst a koryt a do závěsných nádob.
Využití v léčitelství: Sbírá se nať (Herba lysimachii) a to v době květu, suší se ve stínu nebo za umělého sušení při teplotách do 45 °C.
Používá se zejména jako prostředek protiprůjmový a posilující, má i účinky protirevmatické, tlumí nadměrnou menstruaci, ve formě kloktadla se užívá při krčních zánětech či aftech v ústní dutině, zevně pak na špatně se hojící rány a bércové vředy, ve formě sedacích koupelí na hemeroidy, kašovité obklady příznivě působí na pokožku, kterou zvláčňuje. Nálev se připravuje z jedné čajové lžičky na šálek vody, užívá se 3x denně. Pro zevní užití se připravuje odvar. Kašovité obklady se připravují z čerstvé drogy, nechají se působit asi 30 minut (před spaním, ráno pak pokožku omýt mýdlem) a provádí se 2x týdně, aplikují se na různé rány nebo jen pro zjemnění pokožky.

Zajímavosti: 
Pověsti:Listy potlučené v sádle a přikládané na oteklé žlázy na hrdle prý otok utlumí.
květomluva: “Nehleď jen na peníze!”
Lodyhy v záhybech rychle zakořeňují a vrbina tak vytvoří záhy z jediného jedince velký půdokryvný polykormon.Lze ji pěstovat i v akváriu jako ponořenou rostlinu, kde ovšem nepokvete.
Původ jména: Latinské Lysimachia zvolil Linné 1753 podle starořeckého lékaře Lysimacha. Rodové vrbina od vrba, druhové ( a lidové ) od okrouhlých, penízkům podobných listů.
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