kyčelnice cibulkonosná
Dentaria bulbifera
čeleď: brukvovité - Brassicaceae

synonyma: Cardamine bulbifera

Původ druhu: 
jedná se introdukovaný druh, původem z oblasti severní Evropy a to Skandinávie. . Vzhledem ke své sterilitě byl druh považován za hybridní taxon. 

Areál rozšíření: 
Celkové rozšíření:Evropa na sever do Jižní Skandinávie a k Leningradu, na západ do jihovýchodní Anglie a střední Francie, na jich od přímořských Alp, středních Apenin a do středu Řecka, na východ do povodí Donu, Kavkaz, sever malé Asie.
 Rozšíření v ČR Roztroušeně ve vyšších polohách celého území s těžištěm v oblastech bučin v oreofytiku a v spíše suboceánsky ovlivněných, chladnějších částech mezofytika. Hlavně v submontánním a vzácně kolinním stupni. Příkladem je minimálně Polinská vrch u Lanžhota 153 mnm, maximálně Kralický Sněžník cca 1 300m)

Popis rostliny
	jedná se o vytrvalou bylinu
	kořenový systém: oddenek plazivý, větvený,  2 – 4 mm silný, řídce pokryty dužnatými 1,5 – 4,0 mm dlouhými šupinami.
	stonek a výška rostliny:  lodyha je přímá, vyrůstá z konce oddenku, je nevětvená, 30 – 60 cm vysoká, v dolní části neolistěná, lysá nebo v dolní části krátce pýřitá, dutá.
	listy:  přízemní listy vyrůstající z oddenků dlouze řapíkaté, lichospeřené, s 2 – 3 jařmy, lístky úzce kopinaté, kopinaté nebo podlouhlé, na vrcholu zašpičatělé s klínovitou bází, nepravidelně hrubě pilovité. Lodyžní listy střídavé, podobné tvaru jako přízemní, kratčeji řapíkaté, 6 – 15 cm dlouhé, k vrcholu lodyhy se zmenšující přes tříčetné až k jednoduchým, čárkovitě kopinatým.
	květy: korunní lístky obvejčité, na konci zaokrouhlené, k bázi nehet pozvolna zúžené, ( 10- ) 12 – 16  ( -18 ) mm dlouhé, světle fialové, růžové až bělavé. Vnější tyčinky 4,5 – 6,5 mm dlouhé, vnítřní 6,5 – 8,0 mm dlouhé, často redukované na 2, prašníky 1,5 mm dlouhé, žluté, pestík s polokulovitou bliznou.
	květenství: Hrozen tlustý, ( 1 -) 3 – 8 ( - 12) květy, květní stopky šikmě odstálé,, 6 – 14 mm dlouhé, kališní lístky kopinaté, 5 – 6 mm dlouhé, s okraji suchomázdřitými
	doba květu: IV – V
	plody: V úžlabí většiny listů opadavé, mahagonově hnědé až temně fialové pacibulky cca 5 mm dlouhé ( zkrácené prý s dužnatými šupinami). Šešule velmi vz. Dozrávající , 20 –35 mm dlouhé, 1,5 – 2,5 mm široké s 6 – 10 semeny, s krátkým zobánkem. Semena široce elipsoidní, zploštělá, 2,5 –mm dlouhá,,  1,5 mm široká, červenohnědá, lesklá.



Ekologie: 
Stanovištní podmínky: Stinné lesy, především květnaté bučiny a smíšené lesy s bukem, habrem a dubem ( na křivokládsku i s jedlí). 
Podmínky růstu: Na mírně bazických až mírně kyselých horninách, na půdách bohatých živinami, čerstvě vlhkých, na zastiněných stanovištích. 
Společenstva: Nejčastěji ve společenstvech Fagion ( diagnostický druh), s vysokou stálostí, především ve společenstvech podsvazu Eu-Fagenion, dále také jako diagniostický druh v asociaci Carici pilosae – Carpinetum. Občas se vyskytuje i ve svazu Tillio – Acerion

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam:  nemá zemědělský význam
Průmyslové využití: nevyužívá se

Variabilita: 
Druh poměrně málo proměnlivý. Proměnlivost ve tvaru listů, především jejich okraje, je bez velkého taxonomického významu. Krajní odchylky,to jsou rostliny s jemně ostře pilovitými okraji lístků, ani s lístky horních listů téměř celokrajnými nebyly u nás zatím nalezeny. 
Odchylky jsou i v oddělení lodyhy a listů, vzácně se u nás vyskytuje s dolní částí lodyhy krátce hustě chlupatou a s chlupatou i spodní stranou listů. Taxonomický význam nemají odchylky ve velikosti květů ani v barvě květů.

Zajímavosti
Pylová zrna a vajíčka Často abortují, takže se nevytvářejí plody Za zhoršených podmínek například ve smrkových porostech rostliny ani nekvetou. Plody se vytvářejí jen za zvlášť příznivých podmínek, v ČR velmi vzácně, mimo území ČR především v blízkosti moře. Druh se na lokalitě rozšiřuje především vegetativně pacibulkami, které po odpadnutí od rostliny ( na vzdálenější místa jsou roznášeny mravenci) vytvářejí asi po 4 týdnech adventivní kořeny. Oddenek ročně přirůstá asi o 10 cm.
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