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5. Cerastium glomeratum T h u i l l .
Rožec klbkatý
Ic.: Tab. 18, fig. 3, p. 325
Cerastium glomeratum T h u i l l . Fl. Paris, ed. 2, p. 226, 1799.
Syn.: Cerastium viscosum auct. non L.

Jednoročná, (3–)8–35(–40) cm vysoká bylina. Koreň niťovitý, rozkonárený. Byľ
jedna alebo na báze rozkonárená do trsu viacerých bylí, vzpriamená alebo vystúpavá, aj s listami zelená až žltozelená, niekedy červenkastá, husto odstávajúco chlpatá,
v dolnej časti s 0,8–1,3 mm dlhými nežliazkatými chlpmi, v horných dvoch tretinách
so žliazkatými chlpmi, ukončenými veľmi drobnou svetlou žliazkou. Listy prízemnej ružice obrátene vajcovité, elipsovité až lopatkovité, v dolnej tretine až polovici
často zúžené do stopky, na vrchole zaokrúhlené, tupé, s nasadenou špičkou, na líci
husto a dlho nežliazkato chlpaté, na rube s chlpmi redšími a kratšími; byľové listy
elipsovité až široko elipsovité, tupé alebo špičkaté, (3–)8–20(–28)×2–16 mm veľké,
1,3–2,2-krát dlhšie ako široké, z oboch strán nežliazkato chlpaté, s chlpmi na okraji do 2 mm dlhými; najvyšší pár listov nežliazkato chlpatý, prípadne aj s roztrúsenými žliazkatými chlpmi. Listene celé bylinné, listom podobné, bez blanitého vrcholu,
o niečo menšie než najvyššie byľové listy, z oboch strán husto chlpaté, so žliazkatými aj nežliazkatými chlpmi; sekundárne alebo vyššie horné listene na vnútornej
strane holé. Kvetné stopky vzpriamené alebo jemne ohnuté, v čase zrelosti plodov
1,5–5(–6) mm dlhé, (0,3–)0,5–1-krát také dlhé ako kalich, husto a krátko odstávajúco chlpaté, s prevažujúcimi nežliazkatými chlpmi. Kališné lístky úzko kopijovité, s blanitým lemom, na báze s vyčnievajúcou strednou žilou, na vrchole ostro končisté a často červenkasté, 4–5,5(–6)×1,1–1,3 mm veľké, na vonkajšej strane husto
pokryté do 0,6 mm dlhými žliazkatými chlpmi, pod vrcholom a niekedy aj na báze
tiež s dlhšími nežliazkatými chlpmi; nežliazkaté chlpy do 1,3 mm dlhé, výrazne presahujú vrchol kalicha. Korunné lupienky široko kopijovité, na vrchole hlboko 2-laločné, so zárezom do 10–25 % ich dĺžky, 3,5–5,5×0,9–1,7 mm veľké, o niečo dlhšie
alebo kratšie ako kalich; niekedy však redukované (až chýbajúce), menšie, s malým
alebo žiadnym zárezom; na okraji bázy s malým počtom veľmi krátkych bŕv. Tyčiniek 5–10, vnútorný kruh často degenerovaný alebo chýbajúci; nitky 1,2–2 mm dlhé,
holé; peľnice 0,35–0,4×0,25–0,3 mm veľké, v apetálnych kvetoch menšie. Čneliek
5, 0,6–0,8 mm dlhých, v apetálnych kvetoch kratších. Tobolky rovné alebo v hornej
polovici nahor zakrivené, úzko valcovité, 6–9×1,3–2 mm veľké, pukajúce na vrchole 10 zubmi. Semená diskovité, mierne zboku sploštené, s priemerom 0,5–0,6 mm,
svetlo hrdzavohnedé, na povrchu s o niečo tmavšími podlhovastými tupými až jemne končistými hrboľčekmi.

