Cerastium (Rogownica)
rodzina Caryophyllaceae (Goździkowate)

Głównie górskie rośliny zielne, przeważnie występujące na obszarze klimatu umiarkowanego półkuli
północnej. Znanych jest ok. 100 gatunków ‐ w Polsce spotyka się kilkanaście. Najpospolitsze to:
‐ Cerastium vulgatum L. (Rogownica pospolita) rosnąca na łąkach,
‐ Cerastium arvense L. (Rogownica polna), częsta na suchych murawach i zboczach. W Tatrach,
‐ Cerastium tatrae Borbás syn. C. raciborskii (Rogownica Raciborskiego), częsta na skałach
i piargach.
Niektóre gatunki sadzone jako rośliny ozdobne np. Cerastium tomentosum i Cerastium biebersteinii.
Cerastium tomentosum L. (Rogownica kutnerowata) ‐ pochodzi z południowo‐wschodniej Europy
(Włochy), choć naturalizowana jest w wielu innych częściach świata. Jest to popularna roślina ozdobna,
która czasami dziczeje. Pędy płożące są wznoszące i pokładające się. Cała roślina jest gęsto pokryta
srebrzystym kutnerem. Łodyga osiąga długość 15‐30 cm (do ok. 45 cm) i jest stosunkowo krucha,
łatwo się ukorzenia. Oprócz łodyg kwiatowych roślina wytwarza także pędy płonne. Liście są gęsto,
nakrzyżlegle ułożone wzdłuż pędu, są lancetowate, ostro zakończone, o długości 10‐30 mm i szerokości
2‐5 mm. Kwitnie od połowy maja do lipca, kwiaty białe z odrobiną żółci u nasady płatków; 5‐krotne,
płatki korony dwukrotnie dłuższe od działek kielicha, głęboko wcięte. Wewnątrz korony 1 słupek
z 5 szyjkami (rzadko czterema) i zwykle 10 pręcików. Rośliny obficie kwitną i są zapylane jest przez
błonkówki i muchówki. Owocem jest beżowa torebka pękająca na szczycie, z zakrzywionymi ząbkami.
Nasiona w torebkach liczne, drobne, brązowe.
W uprawie spotyka się bardzo podobną rogownicę Biebersteina, również srebrzyście kutnerowatą.
Ma nieco większe liście (20‐50 mm długości i 3‐8 mm szerokości) i płaskie (nieodgięte) ząbki torebki.
Rogownice powinny rosnąć na stanowisku słonecznym, potrzebują dużo słońca. Są to mało wymagające
rośliny ‐ podłoże raczej przepuszczalne i suche (są dość wytrzymałe na suszę), choć będą rosnąć także
na gliniastym, gleba średnio żyzna. Dobrze jest przyciąć rośliny po okresie kwitnienia. Rogownica jest dość
powszechnie uprawiana jako roślina ozdobna. Tworzy zwarte, srebrzyste kobierce. Bardzo dobrze nadaje
się do ogródków skalnych, na murki, skarpy, obwódki. Może też być używana, jako roślina okrywowa
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pod iglaki, do barwnych kompozycji. Rośnie dość ekspansywnie i należy uważać, aby nie zagłuszała innych
roślin. Rozmnażamy je przez podział bryły korzeniowej, sadzonkowanie, lub przez siew nasion.
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