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3. Cerastium pumilum C u r t i s
Rožec nízky
Ic.: Tab. 17, fig. 1, p. 311
Cerastium pumilum C u r t i s Fl. Lond. 2 (6), no. 69, tab. 92, 1795.
Syn. Cerastium obscurum C h a u b . 1821 – C. pumilum subsp. obscurum (C h a u b .) S c h i n z et
T h e l l . 1907 – C. glutinosum auct. non F r. p. p.

Jednoročná, 2–20(–25) cm vysoká bylina. Koreň niťovitý, rozkonárený. Byľ jedna alebo od bázy rozkonárená do trsu viacerých bylí, vzpriamená alebo vystúpavá, tmavozelená, často najmä na báze červenkastá, husto chlpatá, v dolnej časti (na
najnižšom internódiu jarnej kvitnúcej byle) s 0,2–0,6 mm dlhými žliazkatými i nežliazkatými (niekedy len s nežliazkatými alebo ojedinelými žliazkatými) chlpmi,
v horných dvoch tretinách so žliazkatými a roztrúsenými nežliazkatými chlpmi. Listy prízemnej ozimnej ružice v dolnej polovici zúžené do stopky, na rube holé, na
líci a na okrajoch riedko nežliazkato chlpaté, v čase kvitnutia postupne zasychajúce; byľové listy elipsovité až kopijovité, tupo až ostro končisté, 5–15×2–7 mm veľké, (1,5–)2–4-krát dlhšie ako široké, tmavozelené, na vrchole často s červenou špičkou, na obidvoch stranách na ploche s nežliazkatými i žliazkatými chlpmi (žliazkaté
chlpy aspoň na najvyššom páre byľových listov, aspoň na rube; veľmi ojedinele
chýbajú). Listene na líci holé až lesklé, niekedy (v prípade primárnych listeňov) so
žliazkatými a/alebo nežliazkatými chlpmi; na rube husto žliazkato chlpaté; primárne (najspodnejšie) listene podlhovasto elipsovité až kopijovité alebo vajcovité, končisté alebo zriedkavejšie špičkaté alebo tupé, 3–6(–8)×1,2–5 mm veľké, s nenápadným blanitým vrcholom zaberajúcim maximálne 20 % dĺžky listeňa alebo celkom
bez blanitého lemu či špičky; sekundárne (nasledujúce vyššie) listene kopijovité,
vajcovité až elipsovité, končisté, 2,5–5×1,5–3 mm veľké, s blanitým vrcholom zaberajúcim maximálne 20 % dĺžky listeňa. Súkvetie zaberajúce (10–)20–50 % výšky
rastliny, 3–20-kveté, konáre husto pokryté 0,15–0,3 mm dlhými žliazkatými chlpmi, zvyčajne tiež s ojedinelými nežliazkatými chlpmi. Kvetné stopky v čase kvitnutia vzpriamené, v plodnom stave v hornej časti jemne nadol sklonené, pri niektorých
kvetoch na báze ohnuté (max. do 90°), husto odstávajúco chlpato žliazkaté; stopka
primárneho kvetu (aj plodu) 6–15 mm dlhá, 1,5–2,5-krát dlhšia ako kalich. Kališné lístky v hornej polovici s blanitým lemom, končisté, v primárnych kvetoch (4,5–)
5–6(–6,7)×0,8–1,6 mm veľké, na vonkajšej strane husto pokryté maximálne 0,35–
0,55(–0,65) dlhými žliazkatými chlpmi, pod vrcholom tiež s nežliazkatými chlpmi,
chlpy nepresahujú vrchol kalicha. Korunné lupienky obrátene vajcovité, na vrchole hlboko 2-laločné, so zárezom do 25–40 % ich dĺžky, 4,1–6,3×1,9–3,5 mm veľké,
dlhšie alebo také dlhé ako kalich, aj na báze holé. Tyčiniek (5–)6(–10), nitky 2–3
mm dlhé, holé, peľnice 0,4–0,6 mm. Čneliek 5, (1–)1,1–1,4(–1,6) mm dlhých. To-

