rožec rolní
Cerastivum arvense
čeleď: hvozdíkovité (silenkovité) - Caryophyllaceae (Silenaceae)

podčeleď: ptačincové (Stellaroideae)

synonyma: r. tuhý tatranský – c. strictum ssp. tatrae
r. rolní Luchenfeldův – c. a. luchenfeldianum
r. rolní žláznatý – c. arvenské ssp. Glandulosum	

slovenský název: Rožec rol´ny tatransky
anglický název:
německý název:
lidové názvy:

Areál rozšíření: 
Téměř všechny části Evropy, v Německu často hojný.

Popis rostliny:
	silná, vytrvalá bylina

v uzlinách kořenující
	přímé, 15 – 30 cm vysoké lodyhy tvořící řídké trsy. Mnohem kratší než chudokvěté lodyhy, jsou stuilní, přímé nebo vystoupavé výběžky. Lodyhy dole olysalé.
	dolní listy zúžené v kratší řapík, špičaté, úzké, 4 – 9x delší než širší, jen na okraji chlupaté. V úžlabí některých dolních listů bývají svazečky úzkých listů.
	květní plátky 2x delší než kalich, jen do ¼ vykrojený, květy bílé, asi 1,5 cm v průměru, po 1 – 6; s nesrostlým kalichem i korunou. Semeník má 5 čnělek, korunní plátky vždy vykrojené, 2 – 2,5 – 3x větší než kalich
	semena měří 1,1 – 1,7 nm.

Ekologie:
Plevel na polích, ve spárách zdí, okrajích mezí, suchých luk, vápnitých kyprých půd, i v zahradách jako okrasná rostlina na skalkách.

Zajímavosti:
Patří mezi naše nejhezčí rožce, neboť tvoří velké a kompaktní trsy, má početné lodyhy k sobě nahloučené.
V letních měsících jsou jeho trsy, obsypané zářícími květy, velmi nápadné a zdaleka viditelné. Dole skrytá nektaria na bázi tyčinek vylučují nektar, vyhledávaný především mouchami a blanokřídlým hmyzem.
V květech dozrávají prašníky před bliznami. Občas se vyskytnou trsy s menšími květy, tzn. samičí jedinci s tyčinkami silně zakrnělými.
Podobné druhy:
- r. trojblizný - C. cerastoides – má semeník s 3 čnělkami, listy lysé a listeny i na okraji celé zelené
- r. obecný – C. holosteoides, C. vulgatum – zelené, většinou pýřitě chlupaté, polodlouhé kopinaté listy.
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