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Cardaría chalepensis (L.) L a n d.-M a z z. Od Cardaría àraba sa lisi sesufkami
po obvode priehradky nezaskrtenymi, s klinovitou, ufatou alebo zaokruhlenou, nikdy vsak srdcovitou bázou listov. Na územie Slovenska by mohol byf zavleceny.
46. Coronopus Z i n n
Vrañonozka
(SPRACOVAL P. MRÁZ)
Coronopus Z i n n Cat. Pl. Gotting. p. 325, 1757, nom. cons.
Syn.: Senebiera D С. 1799.

Jednorocné alebo dvojrocné byliny (mimoeurópske druhy aj trváce) s tenkym
vretenovitym koreñom. Byf listnatá. Listy 1-2-krát perovito dielne ai perovito
strihané, myrozínové bunky pri lyku cievnych zvázkov. Súkvetia vyrastajú zdanlivo oprati listom; kvetné strapce krátke, nenápadné, v case zrelosti plodov iba
malo predízené. Kvety drobné. Kalisné lístky priamo odstávajúce, ruzové alebo
zelené, so sirokym blanitym okrajom, nie sú vakovito vyduté. Korunné lupienky
biele alebo zltkasté, vzácne purpurovocervené, alebo chybajú. Tyciniek 6, niekedy redukované na 4 (2), takmer bez príveskov; nektárií pri pine vyvinutych kvetoch 6, z toho 4 postavené transverzálne na vonkajsej strane vonkajsích - kratsích
tyciniek, 2 mediánne medzi vnútornymi - dlhsími tycinkami. Semenníky vajcovité ai takmer gulbvité; cnelka krátka, trváca. Plody nepukavé, hrubostenné,
2-puzdrové sesulky. Sesulky dvojito guíovité alebo oblickovité, kolmo na priehradku mierne splostené, nerozpadávajúce sa alebo rozpadávajúce sa na dve 1-semenné puzdrá s úzkou strbinou, cez ktorú vsak semená nemôzu vypadnút'; oplodie hrubé, tvrdé, siefovito jamkaté alebo nepravidelne vráskaté, po obvode ostro
nerovnako hrebeñovito zúbkaté. Semená vajcovito elipsoidné, zltohnedé; osemenie lüadké, vo vlhku neslizovatie. Klícek chrbtovo koreñovy.
P o z n á m k a . Rod Coronopus sa deli na 4 sekcie podía tvaru plodu a cnelky,
zahrnuje 10 druhov rozsírenych od trópov ai do polárnych oblastí, niektoré z taxónov sú v dôsledku antropickych vplyvov takmer kozmopolitne rozsírené. V Europe je rod zastúpeny 3 druhmi. Vedecky aj slovensky názov rodu je odvodeny
od tvaru listu, ktory najmá svojím apikálnym koncom pripomína nohu vrany. Od
blízko príbuzného rodu Lepidium sa lisi nepukavymi plodmi a neslizovatejúcim
osemením.
Základné c h r o m o z ó m o v é císlo:x =8
Klüc na urcenie druhov
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Stopky kvetov a plodov kratsie ako kvety, resp. plody. Korunné lupienky
dlhsie ako kalisné lístky. Tyciniek 6. Sesulka oblickovitá (na vrchole nevykrojená), zakoncená 0,2-0,4 mm dlhou cnelkou. Oplodie hlboko vráska-

