Rosa rubiginosa L.
Ruza hrdzavá
l e : Tab. 7, fig. 1, p. 72
Rosa rubiginosa^.

Mantissa Alt. p. 5 6 4 , 1 7 7 1 .

Syn.: Rosa egianteria L. (nom. ambig.).

Ker 1 2 0 - 2 0 0 cm vysoky, vynimocne vyssí, kompaktne rastúci s konármi
vzpriamenymi alebo oblúkovite ohnutymi. Internódiá krátke, kvetonosné konáriky
kratsie ako pri ostatnych taxónoch sekcie Caninae. Konáre vsetkych radov husto
ostnaté; ostne ohnuté az hácikovité so zbiehavou bázou, niekedy ostne heteroakantné (t. j . siine ohnuté alebo hácikovité ohnuté ostne premiesané so stíhlymi, takmer
priamymi, rozlicne dlhymi a krátkymi ihlicovitymi stetinami a ostñami, prípadne aj
so stopkatymi zliazkami). Tento typ odenia typicky pre mladé rychlorastúce sterilné
vyhonky alebo home casti kvetonosnych konárov. Prílistky krátke, blanité, na okraji
zliazkaté, uská ostré, priame. Listy opadavé, striedavé, nepárno perovite zlozené,
5—7-jarmové, drobné, charakteristicky okrúhle az siroko vajcovité alebo siroko
tupo elipsovité, tmavozelené (v mladosti niekedy aj cervenkasté), na okraji dvojito
perovité, zliazkaté, pílkovité, na liei ± zliazkaté, na rube chípate, vzdy husto
zliazkaté so zliazkami sediacimi, veími vzácne holé.
Kvety zriedka jednotlivo, castejsie v ± bohatych súkvetiach. Prvé 3 kalisné lístky
perovite strihané (3. iba po jednej strane), siroké. Kalisné lístky po odkvitnutí
vzpriamené alebo rozlozité, suche pretrvávajú dlho na dozrievajúcich sípkach,
neskòr sa odlamujú. Korunné lupienky drobné (tmavoruzové), zliazkaté, slabo
voñajúce. Tyciniek mnoho, peTnice zite. Cneliek mnoho, ± husto (vinato) chípate,
ojedinele takmer holé. Disk plochy alebo iba mierne klenuty, ústie úzke (pri
drobnoplodych jedincoch) alebo siroké. Stopky plodov dlhsie ako sípky, pri
terminálnych plodoch (najmà v mnohokvetych súkvetiach) kratsie, husto zliazkaté,
v extrémnych prípadoch aj bez zliazok. Zliazky stopkaté. Silice zliazok lepkavé,
voñajúce po jablkách. Sípky mnohotvárne, najcastejsie vajcovité az guíovité, alebo
úzko elipsoidné, drobné (pod 10 mm), ale aj nápadne veiké (nad 15 mm),
± stopkatozliazkaté, menej casto holé, oranzovocervené, v zrelosti makké. Nazky
bielozlté, mnoho.
C h r o m o z ó m y : 2n = 35, meióza nepravidelná. Okr. 14e. Banská átiavnica,
Kalvária ( K l á s t e r s k y et K l á s t e r s k á 1969).
P o z n á m k a . Sekrét zliazok lepkavy, intenzívne vonia po jablkách (najmà
v období pucania listov alebo pri vyssej vzdusnej vlhkosti v podvecer a zrána,
prípadne v horúcich letnych dñoch).
Patri medzi najl'ahsie determinovatel'né ruze zo sekcie Caninae. Nápadná vóña,
charakteristicky tvar okrúhlych lístkov, pílkovitost', vzpriamené kalisné lístky,
drobnejsie cervené kvety, zliazkaté kvetné stopky, vyrazná heteroakantnost'

