zevar vzpřímený 
Sparganium erectum L.
čeleď: zevarovité - Sparganiaceae 

slovenský název: ježohlav vzpriamený
anglický název:  Ieast bur - reed
německý název:  Ästiger Igelkoben 
lidové názvy: jehličák, ježetá tráva, ježohlav, špargán.

Původ druhu: 
Cirkumpolární rozšíření, u nás v nížinách a podhůřích

Areál rozšíření: 
Vyskytuje se na březích stojatých nebo pomalu tekoucích vod. 
 CHKO Třeboňsko, povodí Botiče, Dyje, Železné hory

Popis rostliny: 
	jednoděložná vytrvalá bylina

středně hluboko kořenící, hustý kořenový systém.
výška 30 – 60 (150) cm, stonek větvený, na hlavním stonku i na větvích jsou nahoře samčí a dole samičí hlávky. Plodné hlávky jsou ostnité
listy většinou ztuha přímé, dlouhé, 3 – 15 mm široké, dole trojhranné, až do špičky kýlnaté
samčí i samičí květy jsou v kulovitých hlávkách; samčí hlávky na větvích nahoře, samičí dole
květenství: lata
doba květu: VI - IX
plod ve tvaru palcátu je složen z nažek, 5,9 mm velké, průměr 2 - 7 mm, elipsoidní, lesklé, světle hnědé. Semena s 6 - 10 podélnými žebry.

Ekologie:
Mírné pásmo Evropy a Asie. Rákosiny pomalu tekoucích a stojatých vod, hloubka vody 5 – 40 cm; náročný na živiny, roste roztroušeně. Nejčastěji ve vegetaci Glycerietum maximae.

Význam a využití v praxi:
Rostlina je poměrně dekorativní, bývá s oblibou pěstována u zahradních jezírek i větších vodních nádrží. Je používán v systémech kořenových čistíren.

Zajímavosti:
Použití v mokřadách funguje jako kořenová čistírna. Zbavuje půdu dusíkatých látek, organické látky, těžké kovy apod. Takové vlastnosti má i např. rákos obecný (Phragmites australis) orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), oltina rozkladitá (Juneus effusus) 
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