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ini - DECISIUNE: MINISTERIALA a 
Noi, Ministru secretar. de Stat la departamentul Cultelor. şi al Instruc- 

 ţiunei publice: . . . : e 
"Având în vedere „raportul delegatulu, însărcinat de minister cu 'exami- 

narea manuscriptuluj de «Botanică» pentru tișul elevilor şi elev elor din clasele 
secundare inferidre, lucrat de d-l Sabba: Stefanescu; Şi 
„o  Audina pe. Consiliul permanent al | Insrucțiunei, Se o 

» Decidem: | . - . 

Art, IL, se aprobă ca text didactic, peitru' usul' elevilor. şi “elevelor din 
" clasele secundare inferidre, lucrarea mâi sus arătată. 

„Art. IL. Acestă decisiune se va publica prin “Monitor ul diete. 
„Dată astăgi, la 13 Iulie 1889.. 

ps 2p.: Ministrul Stefan 6, Michailescu | 
i No. 7693 Rai . 

N — 
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- . 

| Monitorul oficial No. 53; Duminecă, -16 (28) Iulie . 1889. ' 

a 

| Imitaţia planului, 'plagiarea şi reproducerea acestui text sunt” considerate "ca violare de “ proprietate. a 
| Tâte “exemplarele cari nu vor fi semnate de mine "vor fi considerăte ca _ fiind contrafăcute. - - 
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Cestiunile tipărite. cu caractere mici sunt scrise numai (pentru elevir şi 

elevele claselor 'în cari Botanica se. „învaţă un.an. 

         | (Caan RES e ia acad 

, 

-- “Botanica, —' Botanica Sau - Istoria” - Plantelor coprinde ceia ce se scie 
E despre organismele plantelor, despre modul lor de. traiă şi despre folosele ce 

aduc sau pagubele ce fac omului. | 7 

_ Numărul felurilor de plante cunoscute. — Numărul! felurilor de plante 
ari: formeză,. în: gilele n6stre, populaţiunea vegetală: a pămentulul trece peste 

490,000. 

Ceie 'maă mici şi cele mai mart: plante. — Cele 'mâi' mică. plante: sunt - 

acelea cară suat' numite plante - microscopice, din causă că nu pot să fie > Vădute 

lămurit, decât atunci când. sunt privite prin anicroscop, E 
. d a a0€$ 32 8 

Ca: exemplu de ast-fel de plante este aceia „numită în. 359% acR35_eo 

sciință Protococcus viridis (Fig. 1). 820 99820 
9 

Acestă plantă: are, forma unei "sfere şi este atât de o “ass 

mică încât dacă 500 s'ar aședa, uha dupe + alta, abia 

“ar forma un șir lung de 1" Ea 'trăiesce pe suprafața 
arborilor, a zidurilor, a stâncilor şi a pământurilor. umede, și pentru că este - 

verde; formeză pe locurile pe "cară vegeteză un strat de pulbere. verde. 

ig. 1.— Protococcus viridis, 

A. 
a 
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- Printre cele mai mati: feluri de plante este un fel. de brad, numit în. 

sciință Seguoia gigantea (Fig. 2), câre: trăiesce în California” şi care, dacă vie- 

_ţuiesce 3000 —4000 de ani, ajunge să aibă o înălțime de î25 m. şi. o grosime 

„de 14! m. în: diametru. . si : 

„Plante superidre. şi plante 

inferidre. — Se dice căo plantă 

ri6ră decât alta, atunci când 

„este formată” din. mai. Puţine 

“şi mai-r&i făcute sau din mai 

multe şi mai bine făcute organe, 

decât aceia cu care se compară. 

Exemplu :* Muşchiul este o 

plantă mai superi6ră. decât Ciu- 
R | | perca, dar mal. inferidră. decât 

Fiz. 2. Sequoia Gigantea., a Marul. 

  

Plante: sălbatie şi. plante | cultivate. _se numesc: plante. sălbalice Sau 
Zlante spontanee. acelea ” cari trăiesc în.locuri 'locuite sau nelocuite de Gmeni 
fără ca omul să ingrijescă de existenţa, lor, iar Zlaute cultivate acelea a că 
ror existență în locul în care trăiesc, este datorâtă îngrijirilor omului. Exem. 
ple de plante sălbatice sunt: Ghiocelul, Mărgăritarul, Păpădia, etc. Exemple . 
de plante cultivate sunt : Grâul, Porumbul, Cîpa, Vecla, Mazerea, i Trandafi- 
rul, Zambila, etc. 

EA . 
s 

NL d 

Plante ae ornament. — Se . numesc plante de ornament. acelea, pe cari 
oniul le cultivă pentru înfrumusețarea grădinilor, pentru împodobirea caselor 
şi pentru întrebuinţarea florilor lor, ca obiecte de gătelă. E xemplu de acest 
fel de plante sunt: Zambila, 7 randafirul, Garifa, etc. . 1 

ti, 

“Plante agricol, —Se. numesc pante agricole . acelea pe cari omul le 
cultivă pe întinderi mari: de pământ, pentru ca din produsele lor să: tragă. fo- 
l6se, cari să-i înbunătățescă traiul şi să-i prelungescă vicța. Exemple de plante. 
agricole sunt: Grâul, Fasolea, Varsa, „Rapiţa, Cânesa, Inul, etc. Dupe 
întrehuințările pe cari le au produsele lor, plantele. agticole sunt de două 
feluri : plante alimentare şi Plante, în dustriale, 

Plante. alimentare. —Se numesc c plante: alimentare acelea pe cari 'Gmul 
le cultivă, „pentru ca să-i seryescă: de nutriment lui şi' animalelor : „pe cari le 

1 - = 

+ * 

este mai inferidră sau mai supe |
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- plante textile tunt: Cânepa, Inu/, etc. 

“ îngrijesce. Exemple de. acest “fel de plante sunt: Grâul, Oreul, Porumbul, 

 Fasolea, Lintea,: Cartoful, Sfecla, Cipa, Usturoiul, etc. . 

Dupe felul produselor pentru cari. se cultivă și dupe mărimea întinderer 

de pământ pe care se cultivă, plantele alimentare se numesc plante cereale, 

plante legumindse, plante furagere şi plaule polag agere. 

Se numesc /aute cereale” sau cereale, 9 "plante, cară se: cultivă pentru 

sămEnţele lor pline de. făină. Aceste 9 plante sunt: Grâu, Orzul, Ovăzul, 

Secara, Orezul, Meiul, Mătura. sau Sorghul, Porumbul şi ZIrișca sau Sarasinul. 

Se: numesc plante legumindse. plantele agricole _cari.se cultivă pentru 

sămânţelă lor,-cari pe lângă făină conţin. o substanță. particulară numită /ega- 

mină.. Făina”din stmânţele plantelor. legumin6se e încâtva deosebită de făina 

"din s&ămenţele plantelor cereale, “pentru .că cu ea nu: se: pâte face pâine. 

“Partea cea imai folositre din sămânţa acestor plante este. “Tegumina. Exemple 

de plante leguminse sunt: Fasolea, Bobul, Mazărea, Lintea, etc. 

Se numesc plante furagere. sau plante de nutreţ “acelea cari .se cultivă 

pe mari întinderi de pământ, pentru diferitele-lor. părți deosebite de sămânțe 

şi servesc ca nutriment omului și animalelor îngrijite de el, Exemple de plante. 

furagere sunt: Carfoful, Sfecla, Morcovul, Trifotul, etc. - 

Se numesc zlante potagere sau zarzavaturi plantele: acelea! cari se cul- 

tivă pe întinderi de pământ mai mult sau mai puţin mici, pentru diferitele 

lor părţi deosebite de sămânțe, şi servesc la nutrirea omului. Exemple de 

acest fel de plante sunt: „Ceva, Usturoiul, Prazul, Varza, Dooleacul, Castra- 

vetele, Pepenele, etc. .  - 

Plante industriale. — Se numesc plante industriale acelea pe cari, . 

omul le cultivă pentru ca să scâţă din ele substanțe, cari să'i servescă la fa- 

bricarea veri unor obiecte, sau pentru alte trebuinţe, Exemplu de acest, fel de 

“ plante sunţ: Raziţa, Cânepa, Inul, Şofranul, Hameiul,. Ti utunul, etc. 

Dupe' scopul pentru'care se cultivă şi dupe întrebuinţările pe cari le au, 

Plantele 2ndustr iale se numesc : plante oleaginâse, plante textile, plante tincto-. 

ziale şi pante economăce. DT | 

Se numesc zlăute . oleaginâse : acelea cari se cultă, pentru ca din semen- 

ţele lor să se scâtă ulei. Exemple de plante. oleaginâse sunt: Rapiţa, Câ- 

uepa, Inul, Macul, etc. :. : a 

Se numesc 7/ante textile acelea « cari se cultivă, pentru ca din ele sa se 

scoţă materialură, din cari să se fabrice diferite feluri de pânze. Exemple de 

Se numesc plaute tinctoriale acelea cari se cultivă, pentru ca din ele să se 

scâță materii colorante, Exemple de plante tinctoriale sunt: Șofranul, Roiba, etc. 

Se numesc plante economice tote felurile. de plante indusțriale, cari nu DEE 

, 

p
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sunt nică oliaginăse, nici eztile, nici tintoriale. Exemple de plante econo-. 
mice sunt: Z/amezul, Tutunul, etc. - | 

Plante medicinale. — Se numesc p/anze. iedicinale acelea din: cari se 
prepară medicamente. pentru &meni şi pentru animale. NumErul plantelor me- 
dicinale este fârte mare, pentru că sunt puţine plantele, cari în diferite tim- 
puri şi în diferite părți ale luinei să nu fi fost întrebuințate la vindecarea b6- 
„elor. Exemple! de plante” medicinale sunt: 'Câza- Șoricelulul, NWalba, AMușeţă- 
lul, Isma, Lipanul, Muştarul, Sunătirea, Teiul, Socul, Piscul, etc. 

_ Plante. forestiere. — Se numesc plante forestiere. acelea cari formeză 
păduri. Plantele . forestiere produc lemne şi alte materialuri folositâre. Exem: . 
ple de „Plante forestiere, sunt: Bradul, Moliftul, Piu, Sijarul, Fagul, etc. 

Organisaţiunea plantelor. — Plantele, ca și animalele, sunt constituite 
din organe. E a - 

Dintre diferitele organe'ale.. unei plante, unele, cum sunt: rădăcina şi Zul- pina, se găsesc în corpul ei și când este tenără şi când este - matură sau bă trână, iar altele, „cum este fârea, -nu se. găsesc de cât atunci, când” a 'ajuns | la maturitate sau la. bătrâneţe. * Cele d'ântâr există în tâtă- vicța "plantei, şi pentru că ele o nutresc. şi o fac să crescă, se numesc orgăne nutrităre. sau organe de nutriţiune. Cele din „urmă există numaY în o parte din. vicța plan: tei; şi pentru că ele o fac să lase. urmași, adecă să se reproducă, se numesc organe Teprodugătăre sau organe de reproducțiune, ss 
Organele plantet au 'valori deosebite pentru orgânismut ol. - — :. Organele une plante nu au aceiași valâre pentru organismul ei, ci une'e au mal mare valăre și fără ele organis- mul nu pâte să. trăiescă, iar altele au-maf mică val6re şi: fără. ele organismul pâte să existe. Exem- plu: un Salcîm pote să trăiâscă dacă 'i se rup florile, dar nu pste să trăiescă dacă i i se distruge rădăcina; prin urmare, rădăcina este un organ mal important, pentru organism, decât” fârea. Cele mat importante organe, pentru organismul. unei Plante, sunt organele de mute fine, 

Împărţireă Regnului: vegetal, — Unele dintre. plante, cum sunt Tan: 

i



  

* dafirul,. Garifi, “Mrul, Părul, etc. câdă sunt mature produc flori, pe. cari. 

ori-cine le -pâte vedea. şi le „pâte. cunâsce, : iar „altele, cum “sunt /erzga, Ciu- 

Zerca,. etc. când. sunt . mature. nu. produc asemenea flori. Din acestă causă, - 
Botaniştii, adecă! învățații cari se ocupă cu studiul plantelor, au împărțit reg- | 

Fort sau Panerogame şi plante. Tără fn sau cripte game. 

Studiul plentelor fanorogazme. —  Fanerogainele | sunt: piane cari sau. 

| : numai O dată, sau de mar multe ori, în „viţa lor, infloresc,. adecă produc Aori., - 

“In flori. se formeză nisce corpuri "uumite sămânje. a 

Ori ce. „sămânță, cânţine . în interiorul ei o: “plantă , mică, de. icelaşiă fel 

i cu planta” în flGrea căreia s'a format. Acestă plantă mică, care se află închisă 
în sămânță, se numesce in sciință germen, sau cindriou; „iar popular colz. Când” 

_o sămenţă se găsesce în condițiuni bune, şi anume, când e înconjurată de aer, 

"de apă şi 'de „căldura, atunci emăriânul. sau colțul cresce şi se desvoltă. 

Desvoltarea embrionului sau a colţului în sciință se „numesce +gezmina.— - 

 fiune, “dupe vorba giezuzeu, iar popular încolțire, dupe vorba colf. 

Părţile embrionului. — _Curăţind o sEmenţă de Fasole de câje, rămâne 

„un corp albicios, care este partea bună | 

de mâncare;a e. Acest „corp este e- .. 

drionul (Fig. . 3). Îi | 
- Observând cu băgare de semă â-: 

„cest embrion, putem să'1 distingem pa- 
tru părți numite în sciinţă : „cotiledâne, 

 gemulă,. caulicul, radiculă, iar popular: 
" frunzişăre,. muguraşiit, tul piniță, rădă. 

SS ——_—_ 

  

„Czoră,- SI: | 

Pai Cotiledinele său IA unz zișărele con- ap - 
- zi ” e 

„stituesc partea cea mai mare a acestui Fig, 3. Embripnul unet simânţe de” 

. “embrion. Ele sunt; două fot cărniese; a-  Faole representat întreg (A) şi numai cu un : 
“te cot iledon.. B - 

- lăturate ună; de alta, şi “amindouă îm- „SO (8). 1 

„preună. au. forma unui rinichii despicat. în . două jumătăți. Feţele din năuntru 

ale cotiledânelor; cari sunt alăturate, sunt drepte sau “plane, iar cele din afară, 

N 

“nul vegetal, adecă totalitatea plantelor, din natură, în două grupe: plante cu 7 

peste cari se întinde c6ja sămânței, sunt, umflate sau. convexe. Cotiledânele. , 

prin basele lor sunt lipite, făţă în faţă, una la drâpta și alta la stînga, de un 

„Corp cilindric, care se  lungesce şi în sus şi în jos, de locul unde sunt. lipite. ; Acest 
ID - - -. - - : B a 

pi SE DR: | | NR



corp, numit axa - embrionul, are extremitatea superiră, adică aceia "care - 

1 
2 

este coprinsă între cotiledâne, umflată în formă de. mugure, iar pe cea inferidră 
adecă - pe aceia care este ne acoperită, “de cotiledâne, subțiată în formă de con 

  

Fig. a — Întâia periodă A desvolttrer 

embrionului, 

  

Fig, 5 — A. doua peri a. desvăltiret 

embrionului. 
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„In axa embrionului sunt deosebite : - 
Femula, cauliculul Șz radicula. | 

Gemula : sau zpuguraşul este por- 
țiunea axei embrionului, care începe din - 
dreptul locului unde sunt lipite cotiledâ- 
nele și merge în sus, Ea este "coprinsă, 
între 'cotiledâne şi portă mici frunge 

- culcate, unele peste altele, cari o fac: 
- să aibă: înfățișarea unui mic mugure, 

Cauliculul sau tulpinița este por- 
. ţiunea axei embrionului, care începe din 
„dreptul locului unde sunt lipite cotile- 
"d6nelge şi “merge în jos. Ea este des-. 
"coperită și pârtă la extremitatea ei in- 
feridră zadicula. 

Radicula. sau rădăcidra este extre- 
„mit tea”inferidră a axei embrionului. 

Pui Desvoltarea embrionului. — Pu- 
“riend o sămânță de Fasole în condițiuni 
bune ca să! germineze, embrionul din 
interiorul ei cresce, se: "'desvoltă şi se 
trarisformă într'o plantă tânără, adecă 

„într un 'fir de Fasole. Ă 
“Pănă să se opereze acestă transfor- 

„mare, se” petrec următorele lucruri : 
" Sămenţa absârbe apă și se umflă ; 

c6ja i se crapă (Fig. 4). 
„_ „Radicula cresce și i€să afară prin 

crăpătura c6jei ; virful ei se Jungesce 

   

, 

şi se înfige din ce înce mai adinc ' în, 
* pământ (Fig. 5). 

- Cauliculul cresce, "se lungesce și 
ridică ptledânele şi gemula deasupra 

"> pământului (Fig. 

embrionului, 
Fig. 6. — A treia periddă, a desroret Contedoria 2 se e depărteză una ac 

alta, slăbesc din « ce: în ce și se învergese.  



Ă ” din crescerea cauliculului şi în parte 

" porţiunea ei de la basă, care este 

“diculare:—Se numesce organ axil 

„Gemula 'şi resfiră cele d'ântâi dou frunze şi continuă să crescă (Fig. 7). 
Părţile une! plante tânere. —Firului de fasole provenit "din 'desvoltarea. 

embrionului i se deosibesc trei părţi; rădăcina, Zulpina şi frunzele. | 
Rădăcina este partea firului, care este ramificată şi ascunsă” în pământ. 

Ea provine! din crescerea radiculei. - „- 
Tulpine este partea firului, care este ridicată î în aer și pe care sunt pre- 

sărate frunzele. Ea provine în parte a 

din crescerea gemulei, și anume, 

coprinsă între rădăcină şi între c co- 
ce a 

tiledone 3 Şi « > Şi câre nu se iu se ramifică, pi 

vine vine din. cresc crescerea cau, iar - 

porţiunea ei de _la_virf, care: 
e 

„cepe .de. la “cotiledâne şi merge în 

sus şi care se . „ramifică, _ provine 

din _Crescerea - gemulei.” i 

Frunzele sunt părțile late şi” 

vergi. ale firului, cari sunt presă- 

rate pe tulpină. Ele. provin. din 

desvoltarea _gemulei. 

Vp o 

> 

- Organe âxile şi organe apen- 

al unei plante oră-ce -orgaa care 

pârtă pe un altul, iar organ aper- 

dicular, ori-ce .organ care este 
purtat de un altul. Exemplu : zu: 

“pina este un 'organ azil, pentru 

că pârtă, frunzele, iar frunzelesunt : o | a 
organe apendzculare, pentru că sunt Fig, 7.— A patra pericd a desvoltirei embrionului, | 

„ purtate de .tulpină: a „i 

Organele axile ale embrionului. sunt: zadicula, cauliculul şi prelungirea. 

dă din Zemulă, iar organele apendiculare. sunt: cotiledânele: şi Jrunzişărele 

  
gemulei. 

„Organele. axile ale. firului de Fasole provenit din desvoltarea embrionu- .



= ” 

lut sunt ;ădăcina şi i zudpina cu” emiteau lor, iar. Srganele apendiculare | 
sunt frunzele. - . a 
Axă şi apendice: — Se: numesce dză, a unei € plante. totalitatea organe: 

“lor axile ale ei, iar apendice totalitatea organelor apendiculare ale. ei. 
- In general, o” plantă are axa formată. din rădăcină şi din. tulpină, 

apendicele. le are formate. din frunze. e 
. n. . : . N 1. 

" 

Stuaiăl rădăcinei.— Se niimesce rădăcină partea : axei unei Blank, care 
cresce de sus în jos; și pătrunde, din: ce în ce mai adînc, în pământ. » 

Pivot sau: rădăcină primară. — Conul care provine din lungirea radicu- 
lei embrionului se numesce Pivot sau rădăcină- primară (Fig. 8: 

a N - Pivotul . -unor „plante, cum sunt Stejarul, Frasinul, 

"sunt Sfecla, Morcoviil, „Ridicheă, ete; | este gros şi 
“cărnos, . - 

 Romifcârea pivotului. — “Când. pivotul ajunge Ja 
: 'Gre-câre lungime, se ramifică (Fig. 3). - 
SR Ramificaţiunea. începe de la basă şi: se continuă 

către..virf.. Ramificaţiunile pivotului se numesc. rădacint 
secundare. ” 

mifică - Şi rarăificaţiuinile lor se numesc rădăcini zr 
fiare. E 

 mificaţiunile lor se numesc 7ădăcinY cuaternare. | 
Rădăcinele cuaternare la rindul lor pot să se. ra- 

mifice şi tot ast-fel urmându- -se, se. formeză 'un Sistem 
de rădăcini, de diferite virste fixate unele pe altele. Su 

„Ultimile ramificaţiuni, cele mai subţiri din tote, 
se numesc 'fidrile sau. popular mustăzi. 

  

Fig. S, — Pivot ramificat, „Sistemul întreg, cu o numire generală, se nu- 
Îi „= mesce rădăcină, a 

Disposiţiunea rădăcinilor. sacuhdare pe pivot. — Rădăcinile secundare | 
nu Sunt dispuse:pe pivot. fără. ordine, dupe cum se. pare ori-cărul nu le ob-. 
servă „cu atenţiune, ci sunt “aşedate dealungul. pivotului, unele în dreptul altora, i 
ast: fel, că, formeză şiruri sau seri? drepte sau, oblice. . a 

Salcimul etc., este,lung şi lemnos, iar al altora, cum -. 

Rădăcinile secundare, ca şi cea primară. se ra-: - 

Rădăcinele terțiare la rîndul: lor se ramifică şi ra- II
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" Numărul, de şirură pe: cari rădăcinile secundare. le formeză pe pivot este 

deosebit dupe. felul plantelor. La unele, şirurile sunt 2, opuse, ca la Ridiche, 
(Fig.. 9). sau 4 încrucișate, ca la dlorcoa (Fig. 10). a | -. : 

ez 

Rădăcini pivotante şi rădăcini tasciculate, — Din puuctul de. vedere . 

al desvoltărei pivotului ' în raport cu des- 

voitarea ramificațiunilor, rădăcinile sunt de- 

două feluri; răgăczn2 zoorante şi rădăcint . 

/ascieulate, . Da 

„Se. numesc c Vtdăcint pivotante acelea 

   
. Fig. 9. — Rădăcini pivo: Fig. 10. — Rădăcini pivo- - Fig, sr —. Fir de pepene cu rădăcină 

"taată de Ridiche. tantă,. de Morcov.. a a fasciculată, i | 

al căror -ipivot crescând, se infige perpendicular în pământ şi în totdeauna - 
- presintă o desvoltare mai mare de cât rămificaţiunile. lui. Exemple. de ast-fel 

„de rădăcini sunt: rădăcina de Ridiche (Fig. 9), rădăcina de Aorcov (Fig. 10) etc. 

Răaăeint. fasciculate, - — Se: numesc pădăcin fasciculate acelea al căror | 

pivot distrugendu' şi virful înceteză de a cresce şi presintă o desvoltare mai 

mică de cât ramificaţiunile lui, Exemplu de ast- fel de rădăcini este rădăcina - 
de Pepene (Fig. ID) 

| TE i 

. Unele ră dicint fasciculate, cum este rădăcina. de Grâii, "şi desvoltă firele-carl o compun deo: 
. .



potrivă în tâte părțile lor, Aceste rătcint, 

— 12 — - 

crescând se măresc fără să. şt schimbe întţișarea şi şi se 
numesc ădăcinY fasciculate fibrăse sau numal rădicin! fbrăse (Fig. 12). 

Alte > rădăcini fasciculate, cum este 7 

    
Fig. 13. — Rădăcini fasciculată tubercul6să. 

Se numesc. rădăcină aduentive acelea. a căror posiţiune, pe organul pe 

“unei reguli: 

ădăcina de Gher. ohină, "şi desvoltă firele cară o compun 
.* în mod neegal, în unele părţi, “la mijloc, mat mult,. 

iar în altele, la extremităţi, maY puţin. Aceste rădă. . . 
cin! crescând se măresc „schimbârdu'ş! înfăţişarea și 

» se numesc 7ădăcinY fasciculate fuberculăse- sau numal . 
"> rădăcini tuberculăse (Fie. 13). 

Rădăcini normale şi văăăeini, sa- 
ventive. — Pivotul cu famificațiunile lui, 

| tulpina cu 'ramificaţiunile ei, frunzele, mu- - 
gurii, florile şi alte părţi ale plantelor au - 

| particularitatea de a se înrădăcina, adecă - 
"Fig. 12, :— - Răăcină fasciculată fibros. de a produce rădăcini, când sunt puse în 

condițiuni favorabile. .. | 

nasc, atât pe pivot cât. și pe cele alte 

părți ale plantelor, se constată, că unele * 
din acelea cari sunt. produse de pivot, au 

_posiţiunea “supusă regulei de a forma “şi- 

ruri dealungul lu! și că altele din acelea 

cari sunt produse de pivot şi de alte părți . 

"Observând: posiţiunea rădăcinilor cari. 

——_ 

* 

. ale plantelor, nu au posițiunea supusă veri ag 

Dupe cum rădăcinile. au posiţiunea 

lor pe organul pe cari s'au născut, supu- 
să sau nu unei regule, rădăcinile sunt de 
„două feluri: rădăcină normale şi rădăcin). 
adventive. 

Se numesc rădăcini normale acelea 

"a căror posiţiune, pe' organul pe care sau 
- născut, este supusă regulei de a forma 

şiruri. În' acestă” categorie sunt aşedate 
nubai ramificaţiunile . pivotului, cari „for. 
mează șiruri dealungul lui." . 

care s'au născut, nu este supusă nici unei reguli. In acestă categorie sunta- 
şedate ramificaţiunile pivotului, cari nu :formeză şiruri dealungul lui, şi tote 

4 rădăcinile cari se nasc pe tulpină 

. N 

şi pe alte organe ale, plantelor. 
4 Pa 

x 

7
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"- presărate se: numesce 7eg giune piliferă, adecă 

„ Fegiune purtătăre. de 

partea despre piloriză + sunt din ce în ce mai . 

„cari cad, 'suprafaţa rădăcinei este aspră şi 

neregulată, “din. causă că pe “totă a existat 

NR Intre piogză si pei car crez supra- 

faţa rădăcinei este netedă ŞI regulată, * din; 

când rădăcina este ferestră, adecă trăiesce în păment = — de ani- 

“iar acei 'din. partea despre. piloriză cresc A 

basa: rădăcinei cad, cu atât se nasc alţii în 

„Piloriza. — Se_numesce piloris să sati. pălăria rădăcinet un învliș e cu care 
este acoperit virful-ori- cărei_rădăcini, fie normală, fie adventivă | (Fig. STA» 

Piloriza, are forma unui degetar. In ea pătrunde. virful rădă.. 
cinei, întocmai precum întrun degetar pătrunde virful degetului. 

Roiul pilorizei este ca să apere virful rădăcinei, care este 
mâle- şi “delicat, - de frecările şi de loviturile părticelelor solide ! — 

malele mici cari vieţuesc în apă — când rădăcina €'acuatică, adecă 

trăiesce. în apă — şi. de uscăciune — când. rădăcina” e aeriană, 

adecă trăiesce în-aer. . _ Si 
Peri radicali, — Regiune pilitoră. — Intre marginile pilorizei ş şi _Fis- 14 

între basa ori-cărei rădăcini, care a ajuns la dre-care lungime, există itul spori 

o regiune pe care sunt presărate nisce firişâre subțiri (Fig. 15). . ae piloriză. 

” Firişorele presărate, pe. acestă regiune se numesc  Zerk-zadical, iar re- _ 

giunea din suprafaţa rădăcinei . pe care sunt 

  

„In partea . despre basa rădăcineY perii . 

radicali sunt toţi deopotrivă de lungi, iar în 

scurţi. A | 

„.. Când-rădăcina cresce în lungime, perii i 
radicali” din, partea despre basă mor. şi cad, 

"se lungesc, 

Intre basa- rădăcinei. şi perii radicali 

peri radicală, cari au căgut: „, 

  

causă că pe ea nu a existat încă peri radicali. 

Cu cât perii_radicali din partea despre   
partea despre _piloriză, și din causă- că acei Fig. 15. —Rădicînt la car! se disting peri 

cari. „cad sunt înlocuiţi în. număr de aceia '  sugători şi regiunile pilifere. 
, - 7 RI ” -



cari: se. nasc, regiunea piliferă 'și păstrează aceiași depărtare de marginile pi: 

lorizei. Ea nu pâte să ajungă marginile pilorizei, din causă că virful rădăcinei 
cresce şi împinge piloriza înainte. , - 

Coleoriză. — Se numesce colzoriză sau fica rădăciney un mic tub în formă ce. guler în- 

- chis, sau în formă de inel, „care Înconjâră basa ori cărei! rădăcini: adventive. : E 

„ Coleoriza se lormăză 1 în timpul când se nasce rădăcina la basa căreia se află... 

“Locul în care. are să se „nască o rădăcină - “adventivă, "nu e însemnat prin nimic şi nu se: 

„pâte cundsce dinainte. - : - : : i i 

Dacă pe o parte” a unef plante are să se sasea o rădăcină, se forme dedesuptul supra 

feței el o umflătură. . Acâstă umflătură crescând sparge suprafața şi îesă afară sub forină unul fr, 
_câre' este rădăcina adventivă formată, | . - - e - 

Marginea. crăpăture! este neregulată şi stă _împrejurul baset! rădăcinet, întocmal precum un 
guler stă împrejurul Sitului, EL.i s'a . dat numele de , coleeriză. a pa a, 
Zn : „. II o . po E E 

! E . Ă 
- 2 VII , a 

Puncţiunile rădăcinat. — Rădăcina îndepliiesce îrer: funcțiuni: impor- 
tante” pentru planta din care face parte. . , a 

|. — Fixeză planta de păment și. pământul de: “lant și - iu N 

IL. — Absârbe: oxigen. şi 'exhaleză. anhidrid carbonic, adică introduce: 
înăuntru oxigen Şi dă afară. anhidrid „carbonic; . a 

III, Absorbe apă și diferite substanţe disolvate în, apă. 
I, — Răăăcine fix6ză planta. — Rădăcina, are particularitatea de a cresce 

! 

“ lungindu-se .în jos şi. înfigându-se. din ce în ce mat: adînc. 

„în pământ. Acestă particularitate o. face să „se stabilescă, din 
ce în ce mai bine, în locul în care: se află. 

| Rădăcina Ax6ză pământul de plantă, — Rădă ăcina | 
fixând “planta . de _Păment fixeză şi pămeritul de plantă, şi. 
iată cum: „- . - a 

Perii radicali întâlnind părticelele: solide din cari este . 
„ compus pământul le lipesc de ei, adecă le fixEză, Acest fapt. 
se pâte verifica lesne, atunci când rădăcina trăiesce într un 
"păment. din care 'să se poetă scâte afară, fără să se rupă, cum 

„ar fi, de exemplu, întruni. nisi mărunt. 
Si i An asemenea cas aflându-s -se radăcin, dacă se scote afară 

Fig. 16.—Infăţișare $ şi se scutură încet, _Pentru ca să nu se rupă, se vede că . 
une! rădăcint scâsă b6bele de nisip nu cad, ci rămân lipite, adecă iixate de ea,. 

din nisip. fin. ttă” întinderea regiunei pilifere (ig. 16): 

 



II, _Răăăcine abs6rbe oxigen si oxhaldzt anhidrida, carbonic. — Rădăcina, , 
pentru ca să trăiescă, trebue: ca să fie înconjurată de' aer. Ori- -ce''causă, care": 
împiedecă venirea aerului împrejurul rădăcinei, o “face să. moră. Ast-fel, dacă 
“pământul. în care 'sunt „plantaţi” arborii, este mult timp inundat, adecă este 
“mult timp acoperit. de apă, atunci “arborii, cari sunt plantați în el, mor... In 
acest cas, apa „opresce aerul ca să .ajungă la rădăcini şi: le face „să moră. 
„Intre rădăcină şi aer. se petrece. un schimb de gaze, şi: anume: zădăcina-ad- 

- sârbe_din_aer oxigen şi exhaliză în aer anhidrid carbonic. 

„Aceste două fapte se dovedesc prin următârea experiență :: se pune. o 
„ rădăcină vie, ca să trăiescă într'un vas “în care e închis der curat, fără anhidrid 
“carbonic, peste : cât- va timp,-dacă se ' analiseză aerul din vas, se „constată că 
o cantitate. de oxigen a dispărut ş şi că o cantitate de anhidrid carbonic a apărut. 

Din causă că rădăcina, pentru. ca să. trăi€escă, are nevoie de aer, cultivatori: de plante tre. 
buie” să ioă seamă de 'următărele trei regule: “ p. 
„1. =—" Pământul în care sădesc. plante! să. fie “afinat sau poros, iar nu bătut sau îndesat, pen: 

„tru că: printre părticelele pământului afinat există” „mici - gturele, prin cart aerul” pâte să ajungă în 
-contăct cu rădăcinile. A . 

! II. — Să nu îngrâpe prea adînc “rădăcinile plantelor! pe cart le sădesc, "pentru ca serhl să 
ajungă cu înlesnire la părţile tinere, adecă la virfuri, unde absorbirea. oxigenului, şi eshalaţiunea 
anhidridulut carbonic se face mat cu putere. - . 

| III, — Pământul, din când în când, trebiiie st: fie. aerisit. Aerisirea lut se “face” scormonin- 
dul şi sfărăinându'l în diferite . “moduri “Şi prin. diferite „mijl6ce. fa are. de scop ca să înlesnâscă 
intrarea aerului nou printre păeticelele pămentulut ș şi i să ajute eșirea, aerului vechii, „ care este în- 
cărcat de anhiăriă carbonic, dinitre ele. | : : | 

IIL. _— Răâăeina- absdrbe apa şi "'subatante ăisolvate. în apă. - — Faptul 
că rădăcina absârbe apă se _probeză printr'o. experienţă forte simplă: se “lasă. - 

- pămentul în care. e sădită o plantă să 'se. usuce, și se observă, că planta mai 

- ântâiă se veştedesce “şi apoi more. Dacă înaințe > de a muri se udă pămentul 
în care e sădită, planta se înveselesce, . Sa 

Apa nu este absorbită de rădăcină . prin oră: care parte. a ei, ci numai 

prin regiunca piliferă. .. n a 

- Apa; din 7 pământ, nu este” “pură, „ci conţine | în disoluţiune diferite sub. 
__stanţe. Ea” este absorbită de “rădăcină, împreună” cu u substanţele - -pe cari le ţine 

. în disoluiune, ! Se 7 as 

Din caust că Adiciha absârbe” apă şi substane disolvate, cultivatorit de plante trebuie să 

țină seamă. de următărele cincl. regule: i ” 

-1. 2 Rădăcina, absorbind. apă şi substanţe disolvate numa! „prin. regiunea piliferă, va. absorbi 

cu atât mai multă, "cu câr va fi mal ramificată. „Cultivaâtori! trebuie să provâce înmulţirea ramifca-, 

fiunilor; pentru ca 5% măresci absorbirea. Acest lucru se face rupând, din câud în când, .extremi- 

tăţile unora din ramificaţiunile- vechi, Imprejurul plagei formate se nasc "răâăcint adveative. 
a p. - ' 

i. 

i



i La - 

Ramificaţiunile înmulţindu- se, întfinese locuri nout pe cari le exploateză, adecă “din „cari ex- 
trag apă şi substanţe disolvate, - sI - 

II, — Când pământul în care se sădese plante nu e destul de umed şi nict ne conţine 
"destule substanţe, cari să se disolve în apă și să fie absorbite de rădăcint, cultivatori. trebuie să] 
ude şi să'l î îngrașe, “adecă să'l amestece cu bălegar şi cu alte” substanțe numire înzprășiă minte, 

III. —. Părţile pământului carY sunt exploatate de. rădăcină sunt diferite, dupe cum rădă,, 
cina este pivotantă sau fasciculată. : - - . 

- Dacă rădăcina este pivotantă, exploatează păimentul mat mult în adincime decât în lărgime 
'și decât aprâpe' de suprafaţă. Când cultivatorit: udă şi îngrașe pământul, în care sunt săd: te plante 
"cu rădăcint pivotante, trebuie să trne apa şi să amestece ingrășiămintele alături de rădăcini, dejur. " 
împrejural baselor lor, . . : _ 

Dacă rădăcina“. este fasciculată, „exploatează păinEntul "mal mult în lărgime şi în apropiere 
de suprafaţă, decât în adincime, Când cultivatori udă şi îngrașe “pământul, „În care' sunt sădite 
plante cu rădăcint fasciculate, trebuie să târne apa şi să amestece îngrăşiimintele departe de ră- 
dăcini, , dejur- imprejurul baselor lor, pe direcțiunea”unel circumterinţe, în dreptul căreia sunt ascunse 
în pământ” visfurile ramificaţiunilor. ; - - ă 

IV. — Din causă că rădăcina pivotantă exploatează pământul "mai mult în adincime „decât 
aprâpe de suprafaţă, iar rădăcina fasciculată *1 exploatează mal mult aprâpe de suprafaţă decât în 
adincime; pe acelașiii pământ se pot cultiva, deodată, două feluri de plante, un fel cu 1 Fdăcina 

- pivotantă, cum este Luţerna, şi alt-fel cu rădăcina faseiculată, cum este Ovizul, i 
NV Dacă pe-un loc au fost cultivate, întrun an, plante cu rădăcin! fasciculate, îa anul 
următor trebuie să se cultive plante, cu rădăcini pivotante, şi invers, Exemplu: dacă în anul ântâiă 
s'a cultivat Grâu, în anul al douilea trebuie "să se cultive Seci, - 

„Acâstă schimbare este necesară, din causă că rădăcinile fasciculate exploatând pămentul a- 
prâpe de suprafaţă '] slibesc, şi dacă în al douilea an' S'ar cultiva tot plante cu ast-fel de rădăcini - 

- nu ar prospera, pentru că rădăcinile-lor nu: ar mat găsi destule substanţe ca să absârbe. 
In annl în care se cultivă plante cu "rădăcini pivotante, părțile pămentului aprâpe de supra- 

faţă se repauseză și se Îngrașe, Ă . Ea 
“Dintr'o causă inversă, nu se pot: cultiva pe "acelaşi "loc plante cu rădăcin! pivotante, în dout 

ant dearindul, Ă e * | . : . 

N . . .- Ă Ă E - . 

Mijlocul. de 4 provoca, formarea rădăcinilor adventive. — Pentru că ră- 
dăcinile adventive' absorb materiile de cari au nevoie plantele ca să se nu 
trescă, cultivatorii de plante au aflat mijlocul! de a provoca fârmarea vădă- 
cinilor adoentive. Acest . mijloc” consistă în a pune în apă sau în pământ umed 
părţile plantelor, pe cari pot să se formeze ast-fel de rădăcini, - a 

Părţile plantelor pe cari mai. cu înlesnire se formeză rădăcini adventive” 
sunt tulpina și ramurile, Exeroplu: stringend pămentul ast- tel, ca să formeze  



- ă Și - — 17. — 
Sa - 

un mușuroiii sau cuib imprejurul basei unei tulpine de: Porumb Fie. 17), se 

formeză pe ea rădăcini adventive; tăind. o ramură tenără de Leandru şi ţi- 

nendu-i câtva timp: cotorul cufundat în apă. 
sau' înfipt în pământ umed, face mustăţi, adecă 

se formeză pe ea rădăcini adventive. , 
Ramurile pe cari nasc rădăcini 'adven- 

tive pot să trăiescă singure şi să se transforme 

i în plante complecte, dacă se desfac de:tul- 

pina care le.pârtă. De acâstă particularitate 

a ramurilor se servesc “ cultivatorii ca. să” îm: 

mulţescă plantele. a a 
| , 

“Immulţirea plantelor.  — Cultivatorit, 

; pentru ca să îmmulţescă plantele, lucreză în 
i două moduri deosebite. Une-ori provâcă for- . i 

| marea rădăcinilor adventive, pe ramurile. pe: * 
j cari vrea să le transforme în plante con 

| plecte, înainte de a tăia aceste ramuri, adecă: 

| înainte de a le lua de pe planta din care fac! 

parte, iar alte ori provâcă formarea: rădăci- 

. nilor adventive, pe ramurile pe cari vrea să 
le transforme în' plante complecte, dupe ce 

| a tăiat aceste ramuri, adecă dupe ce le-a luat î 

dupe planta .din care fac parte. 

| Marcotă, Marcotagită. — Se numesce , 

A marcolă_9ri.ce ramură alesă ca să fie transfor- 

“mată într'o plantă : comnplectă, pe care se pro-'- i 

vâcă formarea rădăcinilor adventive, înainte 

„de a fi tăictă, adecă inainte de a fi luată de 

| “pe plaătă di” care face parte. E 

| "Se numesce 7parcotagiil lucrul care con- 

„sistă în a îmmulţi plantele prin marcote.   + Butaşii, Butăgire. . — Se numesce „bau 
| faşiit orj-ce ramură alesă ca să' fie transfor- i Fig. 17.Fir de porirmb a cărul tul pini 

mată într'o plantă complectă, pe care sepro-  î€ la bază rădăciat adventive. ..: 

vâcă formarea rădăcinilor, adventive: 'dupe ce a. fost tăictă, adecă dupe ce a 

fost luată de pe planta, din care-face parte. 

Se numesce dutăşire lucrul care: consistă îi în a îmmulți plantele prin butaşi, 
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a. 
' A 

; Regul! - de urmat „pentru a immulţi plantele! prin marcote. —  Cultivatorit 
- cari îmmauljese plantele - -prin marcote, aleg ramuri tară, - bătrâne, cel | mațe=de doi âni, apol 

lucrâză în mod deosebit, dupe calităţile şi posiţiunea famurilor dlese. ' So 

Dacă ramura al6să se pâte îndoi, fără să se frângă, şi dacă est/astifel aşezâtă pe plantă 

din care face parte, în cât să pâtă f culcată pe pământ (Fig. 18), atunci lucreză ast-tel ; sapă un 

, + „şanţ mic în pământ; a- 

. plecă. ramura şi! întro- 

Ta î. - duce partea de la, basă 
: sau cea de la mijloc în 

şanţ, lăsându-i partea de 

la virf afară; rupe . mu- 

guri! şi frunzele cari ar 

fi pe partea întrodusă în . 

şanţ, apoi o fixeză, pen- 

tru ca să nu se ma! ridice, 

şi o acopere cu pământ 

îngrijescă, -ca să fie în- 

totdeauna umed, 

Când rădăcinile ad- 

ventive s'au “produs, adecă       

  

      cultivatorul o taie. “Lăie- 

tura trebuie s'o facă între 
  

  

  
  

SR . | IRI | IN basa ramuret şi porţiunea 
Fig. 18, — Înmuljirea unei plante prin marcote cal „se pot îndoi. et.pe: care s'au produs 

D " rădăcini, Dacă marcota e 
: subțire şi îndestul de înrsdăcinată, pâte s'o taie dintr'o dată, . iar dacă e gr6să sau -nu îndestul 

de înrădăcinată, trebuie s'o' taie” încetul cu încetul, adecă întro zi să Începă tăietura făcând'o 
puţin adâncă, apoi, în fie. -care. din zilele „următâre, . s'o continue, adâncind'o câte puţin, pănă la 

| complectare, : . 
i Urmând ast: fel, ramura șe > obicinuiesce ca “si se nutrâscă prin rădăcinile ci, şi când rămâne” 
desfăcută de corpul plantei din care face parte, pâte să trăiescă singură, 

Dacă ramura alesi nu se pâte indoi, fără să se frângă, 'şi dacă este ast-fel aedată pe planta. 
din care face parte, în cât st nu pâtă fi culcată pe pământ (Fig. 19), atunct cultivatorul lucrâză 
ast-fel : ia ur vas de: pământ, făcut așia ca să aibă forma unet Gle de flori crăpată in diirecţiunea 
-unej linit, trasă din mijlocul fundului şi pănă. la marginea gureă; "apropie vasul de ramură i, prin * 
crăpătură, întroduce: în interiorul lut porțiunea ramurei pe 'care vrea să se producă rădăcină adveni, 
tive; lEgă, vasul cu sfori,:pentru ca să stea în loeul în care'l'a aședat și În urmă umple e cu pă- 
ment bun, -pe care trebuie să'l îngrijescă. ca să fie întotdeauna umed. . .. 

Când marcota sa prins, cultivatorul o taie. Tăietura trebuie s'o facă dedesuptul vasulut, în- 
cetul “cu încetul. , 

Regull de urmat pentru a: tramulţi plantele prin butaşi. — Cultivaţorit cari- îm- 
malţesc plantele 'prin butaşi, aleg ramuri tEnere, in general d de un an, apoi lucreză în mod deose- 
bit dupe felul plantelor pe cart le îmmulţesc, x 

“Dacă plantele pe cari le îmmulțesc sunt lemnâse, « cum, sunt Salcia, Plopu, Via, etc., - taie ” 
. la basă. ramurile alese și le desparte de planta din care fac parte; apot dacă aceste ramuri sunt 

4 . . - . . . , 

bun, pe care trebuie să'l : 

când "marcota s'a prins, *:
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prea lungi le împarte in bucăţi de om,10 — om „20, iar „dacă Sunt scurte le taie numai vir- 

furile, *. _: m. RE . , 

Fie. „care ramură (Fig. '20) şi fie-care . bucată de ramură are dout extremități, o extremitate 
'superidră şi o. extremitate inferi6ră. La extremitatea superiră tăietura “trebuie să fie ficută deasupra 

unul mugure, iar la cea inferidră dedesubtul locului unei frunze, : , E 

La extremitatea superidri ' afară de tăietură : nu. se mal face nimic, “iar la cea inferi6ră se 

    
ris 20..— Butașiii de „plantă 

o , N lemnâsă. 

Fig. 19. — imulțirea une: plante prin marcote cart - 

nu se. pot îndoi, 

face o “spintecătură, sau una sau mat multe crestături, Spintecitura sau crestăturile cart se fac, au 

“ de scop să înlesnească și să grăbescă formarea rădăcinilor adventive, 

* Dupe cea pregătit ast-fel ramurile sau bucăţile de râmurt; cultivatorit le ingrâpă “cu extre- 

mitatea inferi6ră in pâmtnt: bun și umed, având grija ca pe partea care rămâne 'in aer, să nu fie 

de cât unul 'sau dout muguri, 
7 - 

7



— 20 —: i 

». Dacă plantele pe cari le îmmulţesc sunt ierbâse (Fig. 21), cum sunt “Afușcatul, “Garâfa, etc, 
taie sau rupe de la basi ra murele alese şi le desparte de planta din care fac parte, apoi! curăţă 

frunzele cari sunt aprâpe de extremitatea inferidră, crapă puțin acestă 
"extremitate și o îngrâpă. în pământ „umed, Peste partea “care a rimas 
în aer, pune un clopot de sticlă, Acest clopot de sticlă are de scop 
să ţină căldura împrejurul 'butașiului şi să grăbescă ast-fel formarea ră- 
dăcinilor adventive. 

Când pe partea îngropâtă se form&ză rădăcinY adventive, butașiY 
s'au prins. - . N IN 

  

„IX 
Fig 21.—  Butaşiii de plantă E 

ierbâsă, . , - ! „Tulpină. —. Se numesce! fu//pină partea: axei unej 
„plante pe cate sunt aședate frunze şi. flori. 

"Tulpină principală. — Partea tulpinci- care. provine deadreptul din iun- 
girea caulicului se numesce Z+//pinăă principală. 

Tulpine acriane şi tulpine subterane. — Din punctul de vedere al lo - 
cului 'în cari trăiesc tulpinele principale, tulpinele sunt de dout feluri: „Zulpine 
aeriane şi tulpine subterane. 

N 

“Talpine aeriane.. — se; numesc tulpine. aeriaue acelea ale căror tulpine 
principale trăiesc în aer. T6te, ramificațiunile acestor tulpine se. desvoltă - în 
aer. Exemplu de plante“ cari au tulpine aeriane sunt: Grâul, Porumbul, Me. 
rul, Salcia, ete, . - i 

1 

Numiri date tulpinilor aeriane dupe particularităţile pe cari le au. — 
Din punctul de vedere al particularităţilor cu cari se presintă, tulpinele aeriane 
sunt împărţite în grupe şi au diferite numiri. 

 rulpine aeriane ierbose, tulpine aeriâne cărn$so şi tulpine aeriene 
lemnâse. — Din punctul 'de vedere al consistenţei, adecă al gradului de so- 
liditate pe care 'îl au, se deosibesc, între altele, trei feluri: de tulpine aeriane: 
Zulpine acriane ierbâse, Zulpine” aeriane cărnâse şi: tulpine aeriane Jemnâse, 

Se numesc /u/pine aeriane ierbâse “acelea cari sunt fragete, adecă pu- 
ţin solide, subțiri, mai mult sau mai puțin verdi. şi cari. nu trăiesc de cât un 
an. Exemplu de plante cari au tulpine aeriane ierb6se “sunt: Fasolea, Ala. 
zărea, etc, -- RE 

Se numesc tu/pine deriane “cărnăse acelea cari sunt ragete, grâse, verdi,



"= de plantele-şi de obiectele Cari sunt în ve- 
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pline de suc şi cari trăiesc mai. mulţi ani. Exemplu de plante cari au tulpine 

     
           

aerianecărnâse sunt (Fig. 22): Echi : RR 
nocacius şi Brosca (Fig. 23). INVAAz 
"Se numesc. Zulpine . aeriane o î RA e - 

lemnăse acelea cari sunt tari, adecă === i: 
solide, mai. mult sau -mai 'puţin 

grose şi: cari trăiesc un număr mar! 

mic sau' mai mare de ani. Exem- 

plu de plante cari au tulpine ae. * 
riane lemnâse sunt: Stejarul, Bra- 
dul, Părul, etc. „o 

“Observarea. Plantele cart au tul- 
pine lemnâse se 'zic că sunt: “Zlante lemnăse, 

şi dupe particularităţite i «pe cari le-au, suat' = 

'aședate în patru grupe, numite ; arderi, ar- 

doraşi, arbuști şi sarmenfy, 

Arborii sunt plante lemnâse, cart : 

ajung să aibă eel puţin cinci metri de înăl- 

țime şi a căror tulpină se ramifică, înce-. 

pând de la 6re-care distanți de la supra- 

faţa pămentului, Exemplu de arbori sunt: 

Bradul, Stejarul, Fagul, etc, 

23a Arborazir sunt plante lemnâse, cari 

ajung să aibă o înălțime mal mică de 

cinci metri, dar mal mare de un metru, şi 

-a căror tulpină se .ramifică; începând chiar 

„de la suprafaţa pământului, Exemplu “de | 

arboraşi sunt: Socul, Zemnul-câinesc, Li- 
7 

diacul, etc, E 

Arbuștii, sunt plante leranâse, cari 

"ajung să aibă o înălțime cel mult de un. 

metri şi a căror tulpină, ca şi a arboraşilor, 

"se ramifică, începând chiar de la suprafața 

pământului, Exemplu de arbuști sunt:-A/e. 

rișorul-turcesc, etc. 

Sarmențil sau cărdele” “sunt plante 

lemnâse, cari: ajung să aibă, .dupe feluri, 

lungimY de zeciral şi de sutimi de melri şi - | a! p , 

caci, 'din causă că au tulpina forte subțire . | PS - Ri 

în comparaţie cu lungimea, nu pot să stea 

ridicate în sus, ci stau răzimate şi acățate 

cinătatea lor. | Fig. 23. — Bucată de tulpină cămn6să de Broscă 

Sarmenţi! sunt! forte rspânăi în. | „= Opuntia. 

.
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pădurile din America, unde trăjesc acăţaţi de arbori), trecând: de la unul la altul, ca nisce cârde sau, sfori, - - 
In România, ca şi in 16tă Europa, sarmenţit sunt representați prin două plante, una Titi mită Aguridar sau Piză sălbatică şi alta numită Curpeni-de-pădure sau -Viză altă, Amendouă aceste plante -însă sunt fârte mici şi nu pot de cât să dea o idee. slabă, despre * «ceia: ce sunt sarmenșit din “America, 

: | : „ Franţuzesce, sarmenţit se numesc Zianes, adecă legătoră. e 
„Numiri. „date tulpinelor aeriano dupe direcţiunea, pe cari o au.— Con." siderate. din punctul de vedere al direcţiuner, adecă al posiţiunei pe care o'au, 

  

a - “Pic. 24. — Tulpină terătore de Frag. 
se deosibesc, între altele, patru feluri de tulpine aeriane : fu/pive aeriaui ridicate, - Zulgine aertane fârâtăre, Zulpine dertane acăzătăre şi tulpine : aertane înviriităre. Se' numesc //pine. aertane ridicale sau erecte, acelea 'cari 'crescend se lungesc în. sus, în „direcţiune verticală, "Exemplu - „de Plante cari au tulpine aeriane ridicate sunt toţi arbori. : . . 

„Se. numesc /u/jine aertane /îrâlâre acelea cari. crescând. se lungesc. î în a Sens orisontal, stau culcate pe pământ şi „din di- a stanţă în distanță. formeză rădăcini adventive, cari 
"se înfig în pământ. Exemplu de plante cari au 

| tulpine. aeriane terâtâre sunt: î Pragul (Fig. 24). 
Pictorul. “cocoșului, etc. ” 

Se nuniesc tulpine aeriane acăjătăre acelea 
„„cară crescând se lungesc orisontal, oblic sau vertical, 

stau culcăte pe păment. sau se ridică : în aer și 'din ET distanţă în distanță au nisce organe în “formă .de 
- fire, cu cari se: acață de plantele 'sau' de obiectele 
„cară sunt în vecinătatea lor, Exemplu de plante 
„+ cart au tulpine, acățătâre sunt: Hedera (Fig. 25), Tia. 2 3. — Ducat de tălpiaă Mazărea (Fig. 26), Viza (Fig. 27), ete. 

reătore de Hederă, 

  
4 

„ Observare. — Firele' cu cart'se: acaţă tulpina” de Jfe- 
Na 

=
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dă se numesc acățători, iar acelta cu. cari se  acaţă tmpina de Masăre şi tulpina de Vip se nu 

ae |.c AA ) - 
urte, si în loc să servescă 

mesce cârcei, 
ii 

dcăpătorit sunt rkdăcini adventive formate de tulpină, cart rimân se 

Ja nutrirea plantei, servesc la acăţarea ef, Acăţătorii nu se incoiăcesc nici împrejurul lor. însușt, 
  

nici împrejurul plantelor sati "obiectelor pe cari le întilnesc, | 

Pi 

  „Fie 26, — Bucată de tulpină cir , „Fig. 27. — Bucată, de “tulpină acătâre 

de Mazăre, - - Ia | de Viţă, 
PE . | 

] 

Cârecit suut ramurt sau frunze,” cari Y_du înfăţişarea unor- fire, 

funcțiuni Servese lă acățarea, “plantei, Cârceil se incolăceşe şi imprejurul. lor însuși şi împrejurul 

* plantelor sau Gbiectelor pe car! le întilnesc. . E 

“Toţi” cârceil aceia cari, ca şi a! Mazăret, sunt formâţi de frunze se numesc câreei foliari, 

a cari, ca şi al Viei, sunt formaţi de ramuri se, numesc cârcel asi. 

şi în loc să. „îndeplinescă alte 

iar toți acei 

„Se numesc > talpine “invirtităre acelea cari „crescând se lungesc orisontal, 

oblic sau vertical şi se. încolăcesc împrejurul, obiectelor . subțiri, sau împrejurul 
| | 

.
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„tulpinelor subțiri ale plantelor pe cari le întilnesc. Exemple de plante cari au 
tulpine învirtitore sunt: Po/vura (Fig. 28), Flameiul (Fig. 29), etc. 

"Unele tulpine tnvirtitâre, cum este tulpina de //ofură, se învirtesc urmând direcţiunea de 
la stânga spre drepta și din acâstă causă se zice că-sunt Învîrtit6re : dex/rorsum, - 

Alte, tulpine aeriane învirtitâre, cum este tulpina de Hameiii, se învirtesc urmând direcţiu- 
nca de la drepta spre stânga şi din acâstă causă 'se zice că sunt învirtitore Sinistrorsatut. 

  
Fig. 28. — Bucată de tulpină învirtitore  : .: Fig. .29.—Bucată de tulpină învirtitâre” - IN deztrorsum de Volvură. -. ! . sinistrorsuu de Hameiii, ! 

Pentru ca să se cunbscă faptul, că o tulpină aeriană este învirtitore dextrorsum sau şinis= irorsum se urmeză astfel: se așcză observatorul într'o posiţiune aşia, ca! „tulpina să se afle între | el şi între obiectul împrejurul căruia»se învirtesce ; apoi observă direcţiunea pe care o urmâză tul. pina de jos în sus și dacă constată că se urcă de la stânga spre drăpta lui, conchide ci este în- vîrtitâre dextrorsum, iar dacă constată „Că se urcă de la drepta spre stânga lut, conchide. că este. învirtitâre sinistrorsum. « ÎN - 

Tulpine aeriane simple şi tulpine: aeriane ramificate. — Din punctul de vedere al formei sau al înfăţişerei pe care o au, se deosibesc între altele două „feluri de tulpine aeriane: Zulpine aeriane simple şi tulpine aeriane ramificate. . 
y 

“



distanţă în distanţă de despărți-: 

„gol. Popular se numesce pază. 

“Se numesc Zulpine acrianz simple. acelea a căror. tulpină principală nu 
se ramifică de loc sau se ramifică fârte puţin. Exemple de plante cari au tul- : 
pine aeriane simple sunt: Palmieru/, Grâul, Porumbul, etc. 

Tulpinele aeriane simple, dupe particularităţile pe cari le au, sunt de două 
feluri : stip. ŞI cul, - - 7 

Se E Bumesee 37 ori-ce tulpină simplă, care. are. formă aprâpe cilindrică 
"cu mijlocul plin şi. care pârtă în Na | . . 
vîrf un buchet de frunze, de flori, 

şi de fructe. Exemplu de plante. 

cari au tulpină simplă, numită 

         
    
   
   

    

   

slip, este Palmierul (Fig. 30). Al f ” 4 > . i Cald | Aug Se. numesce cu/p ori-ce es Se ee 7, prea 
tulpină simplă care are formă a- * Î cae e e      
-prâpe cilindrică cu mijlocul plin ' 
sau gol și care e străbătută din 

tură, numite zoZuy?, din dreptul 

cărora ies frunze, Exemple de 
plante cari au tulpină simplă, au- 

mită cub, sunt: Grâul, Po- 

rumbul, etc. | | 
Culmul Grâului are mijlo-, | 

cul plin numai în dreptul nodu- ., 

rilor, iar restul lungime! "1 are 

“ Culmul' Porumbului are. 
mijlocul plin în tâtă lingimea._ 
Popular se numesce 'zocear. 

Se numesc Zu/pine rami- 

ficate acelea a căror tulpină 

principală se ramifică, începând, 

sau' de la basă sau de la dre-: - 
care înălţime. Şi: continuîndu-se către “vârt Exemple de 'plante cari au " tulpine 
ramificate sunt: Plopul, Stejarul, Salcia, Bradul, Morul, etc. 

Prunchii. — Se numesce trunchi ori-ce tulpină ramificată, care. este 

Fig. 30. 2 Tulpine de Palmier. _ 

„ lemn6să şi ridicată, aşia precum sunt tulpinele tutulor arborilor, cari cresc în 

România $ şi în totă porţiunea din suprafaţa pământului coprinsă în zona temperată. 

Unui trunchiii i se deosibesc dauă “părţi: o parte, la basă, neramificată 
şi o alta, la virf, ramificată; - Da Ma SI
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Partea de la basă, neramificată, se număsce trunchi, ca şi tulpina în- 
tregă, iar partea de la virf, ramificată, se numesce că. 

Numiri date ramificaţiunilor tulpiney.- — Samifeaţiupile tulpinei prin- 
cipale. se numesc 74/pine secundare, e 

- Tulpinele secundare, ca şi cea principală, adese. -ori se > ramifică, Ramifi 
caţiunile lor se numesc zulpiue terțiare, 

* Tulpinele terțiare, ca: şi cele secundare, la rândul lor adese- ori se rami- 
fică. Ramificaţiunile lor se numesc tulpine cuaternare. 

Tulpinele cuaternare, ca. şi 'cele terțiare, adese-ori se “ramifică şi tot ast- 
fel urmându-se, se formeză un sistem de tulpine de diferite virste, fixate unele 
pe altele, căruia i se dă numele” general de. tulpină ramificată 

  Fig. 3t,.— Infăţișarea unut Molift, "Fig. 32, — Infăţișarea a aci Pint-umbrelă,' 

' 

Observare. — Tulpina principală popular se 'numesce tulpină sau trumehitt ramificaţiu- 
nile grâșe se numesc cred ; ramificaţiunile” subțiri se: numesc ramură s 
may subțiri se numesc rămurele sau Jăstari. 

au zzaiele ; ramificaţiunile cele 

. 
Le 4



ale ei sunt dispuse cu 

înţelege felul formelor pe cari 

„cu cari se presintă arborit, 

"ochilor celut care'! observă, 

„mai aprâpe de basa tulpinel - .. 

Disposiţiunea, tulpinelor secundare pe tulpina principală si a tulpi- 
nelor 'de diferite vîrste unele pe altele. — Tulpinele secundare nu sunt dis- 
puse fără ordine pe tulpina principală, dupe cum se pare ori- -cărui nu le ob- | 
servă cu atenţiune, ci sunt dispuse cu ordine, pentru că. fie. “care din- ele” este 

_„aşegată la subțiâra unei. frunze, adecă la unghiul de. deasupra, pe care ”] for- 
meză direcţiunea frunzei cu direcţiunea, tulpinei pe care 5e află. . | 

Tulpinele terțiare pe tulpinele. secundare, tulpinele cuaternare pe tulpi- 
nele terțiare şi în. general, ramificaţiunile : de o vîrstă “Gre-care ale tulpinei pe 
ramificaţiunile de o vir- 

stă imediat mai mică 

ordine, pentru că fie-. 
care din ele este. așe- 

dată la SubţiSra unei 

frunze. SC: 

„ “Portul arborilor. 
ii— Prin fortul arborilor . se- 

le au sau. felul înfăţișărilor. 

» Portul arborilor. atienă 

de la lungimea trunchiulut, 

și de la forma cimei lor, 

La uni! “arbori _trun- 

chiul este fârte scurt, iar cima 

începe apr6pe de la suprafața 

pământulul şi are formă co- 

nică, Forma conică. a cimel 

provine din. causă că crecile.. - 

au direcţiune orisontală şi sunt . 

cu atât mal lungi cu cât sunt 
  

- Fig.:33. — Infăţişarea unut Nuc, 

şi cu atât mal scurte cu cât 

sunt maj aprâpe de! virful el. Exemplu “de ast-fel de arbori este un fel de Brad” numit dfz 

Ji/i (Fis. 31). ” - ” - i - - 

La alţi arbori, trunchiul este forte lung, iar” cima“ începe departe în sus de suprafaţa pămen- 

tulut şi are formă hemisferică, Forma hemisferici a cimet provine din 'causă că crecile au direc- 

" ţiune oblică în sus și lungime deosebită, fără însă să descrescă regulat, căci cele de la-basă 'sunt 

forte lungi, “iar. cele de la virf fârte scurte, Exemple de ast-fel de arbori este un fel de Brad numit 

Pin-umbrelă. . ! Ii 

La cel may mulţi arboră trunchiul are o lungime potrivită, adecăi nu- e:te' nici prea lung! nici 

prea scurt, iar cima are forma unuf buchet 'sau forma 'uneY colâne provenită din causa direcţiunet : 
. [i - . - . | . - . 

. . 
x



crecilor. Exemple : Cireșul, Wucul (Fig. 33), &te. au cima în forma” unuY buchet, din causă că cre- 
cile lor sunt oblice în sus, mal mult sau mai „puţin apropiate de direcţiunea: orisontală, 

Plopul piramidal, Chiparosul piramidal (Fig. 34) au cima în formă: de: col6nă, din causă 

că crecile lor sunt „oblice în sus, mal mult sau mal puţin apropiate de direcţiunea verticală, 

      
Fig.. 34. — Infăţișarea unul ” Fig 35. — Tafăţişarea” unet Sofare plângătore, 

- Chiparos piramidal, a în. timpul iernel. , 

Salcia plânşătăre, Şofora plângătăre, (Fig. 35) au cima , în formă de perucă, din causi că 
„ crecile lor -sunt oblice în jos, mal” mult—sau mat păţin apropiate de direcțiunea verticală. Crecile 
Salciel plângătore se lasă în jos din causă că sunt lungi, subțiri și mot, iar ale Soforet plângă- 
t6re se lasă în jos din causă că se curbează 'aprâpe de basa lor, unde sunt, tară, 

X 
a. | . 4 ÎN 7 

_ Valpine subterane, — Se numesc tulpine Sutbterane - acelea sale. “căror 
- tulpine principale, în total sau în parte, trăiesc în pămeat. Ramificaţiunile aces-. 

i



» tor tulpine, în total sau în parte, se desvoltă î în aer. Exemple de plante cari 
au tulpine subterane sunt: Piru, Stinjinelul, Șoframil, Câpa, Crinul, etc.: 

"“Rizome. — Tâte tulpinele subterane cu o singură numire sunt numite 
-7izouie; Vorba rizomă însemneză îi formă de rădăcină sau ca o rădăcină. 

„Pentru că rizomele. trăiesc în pământ, multă lume le consideră ca find 
i rădăcini Rizomele însă se deosibesc lesne de rădăcini prin faptul că pe când 
rădăcinile în tot timpul cât trăiesc-nu pârtă frunze, ele pârtă. în orice mo- 

“ment al vieţei lor sau frunze cari ies în aer şi înverdesc, sau frunze cari ră- 

mân ascunse în pământ și au formă. de solzi, sau cel puţin nisce .semie, cari 
arată locurile unde mai nainte au fost. fixate pe ele frunze, cari au căzut. 
Afară de acesta, rizomele pârtă muguri aşedaţi la subţidra frunzelor şi rădăcini 
adventive aşedate în diferite părţi, dar mai cu:semă pe faţa lor inferidră. 

Direcţiunea rizomelor. — In pământ, cele mai. multe -rizome au o di- 
| recţiune orisontală sau oblică. "Există însă şt rizome cari au o direcţiune 

verticală. - . : - Pi 
“Ca exemple de_rizome cari au direcţiune orisontală sau oblică sunt. ri- 

zomele de, Zir şi de Sin 
inel (Fig. 36), iar ca exem- 

plu de rizome cari au di-. 
recţiune verticală sunt _rizo- 

-mele de Șofran, de Cipă şi 

de Criz.. 

"Malte dintre rizomele 
- cari au 'direcţiune verticală 

„sunt scurte” şt—utafia te „ca 

unu pi 

 Bulbi.—Tâte rizomele 
cari în pământ au direcţiune | 
verticală şi câri sunt scurte şi Fig. 36. _— Rizom de Stinjinel, 
umflate ca un ou,:cu o sin- i & 

gură numire se numesc 6a4/d. - 
„ Constituţiunea 'Buibilor, — Bulbii sunt formaţi dintro. parte plină şi 

îndesată pe a cărei. faţă inferidră sunt fixate rădăcini adventive, pe a cărei 

faţă. superi6ră sunt aședaţi unul sau mai mulţi muguri și pe ale cărei fețe ja- 

terale sunt fixate frunze. 
Partea plină şi. îndesată are. „forma mai mult sau mat puţin "conică i se 

numesce aza Gulbulul. | 

Frunzele, dacă sunt așia de. late î în cât să învălescă tâtă sau o mart parte 

din suprafața bulbului, se numesc Zunice, iar dacă sunt atât de.înguste.în.. 

  ...
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cât să: învălescă numai o. mică parte din - suprafața totala a. bulbul, | se -nu- 
-mesc, solzi 

Bulbi solidi, bulbi tunieați,. şi bulbi solzoşi. — Dupe particulatităţile - 
_pe cari le prezintă axa și ftunzele, bulbii sunt de trei feluri: Gu/bi so/igi, 
bulbi , funicapi şi bulbi „solzoşi. 

i 

e A . | „2 a. —— 
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- Fig; 37. —" Bulb de Șofran, întreg și tăiat în lungime. 

Se numesc du/47 solid aceia cari sunt formaţi dintr'o. axă fârte desvol- 
tată pe care sunt fixate numai câteva tunici subţiri şi uscate, „Exemplu „de 
bulbi solidi este bulbul de Sofrau (Fig. 37). . 

Se numesc 44/57 funicazi aceia. cari sunt forniaţi dintr'o axă puțin des. 
voltată pe, care sunt fixate: frte multe tunici, unele subțiri, iar altele grse. 
Tunicele si le sunt ast-fel dispuse, că cele. mai 'din afară acopăr de tot sau aprâpe 
de tot. „pe pe cele cari nu sunt mai înnăuntru, Exemplu de bulbi tunicaţi este 
bulbul de. Cepă, “buddul de Zambilă (Fig. 38), etc. 

Se numesc du/bY solzoși aceia cari sunt. formaţi dintr'o axă puțin des-. 
voltată pe” cre sunt fixați forte mulţi solzi, cară se acopăr” i unii ps alţii așia



N 

precum se acopăr unele pe altele olanele de pe acoperișurile caselor. Exemplu 
de bulbi solzoși este bu7i4/ de. Crin (Fig. 39). 

  
Fig. 39, — Rulb de Crin, întreg şi tăiat în lungime,
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ă 'Tuberisaţiunea, rădăcinilor şi a tulpinelor. — Rădăcinele și tulpinele 
- unor feluri de: Plante se. tuberizează, adecă se îngroşe î în unele părţi ale lor, se 
umflă şi 'şi schimbă înfăţişarea. - . . 

TYuberoule. — Părţile tuberizate, adecă îngroșate şi umflată, ale rădăci. 
nilor şi ale tulpinelor plantelor se numesc zuZercu/e. 

Tuberculele rădăcinilor se numesc /ufercule radicale dupe vorba lati- 
nească radix, care în românesce se traduce prin vorba: rădăcină. Exemple, de 
tubercule radicale sunt fulerculele de Dalie (Fig. 13). 

"Tâte-rădăcinelE adventive carr se formmeză la basa tulpinei de Dalie, la 
începutul existenţei lor sunt-subţiri-şi- asementă unele”cualtele. Cu timpul 
însă unele dintre ele se îngrâșe şi se umflă în partea din mijloc, adecă se tu- 
berizează, Ele nu au pe suprafață. nici frunze mică în formă de solzi ,_nici muguri. 

7 . N 

  
a „Fig. 40, — Fir de cartof cu tubercule, 

“Tuberculele tulpinelor se numesc zufercu/e caulinare dupe vorba latinescă 
caulzs, care în românesce se traduce prin vorba Zu/pină. Exemple „de tuber- 
cule caulinare sunt /nferculeie_de Cartof.
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Tâte virfurile ramificațiunilor cari se află la basa. unei tulpine.de Car... 
tof, dacă nu pot să iese afară în aer şi sunt 'nevoite să stea “sub pământ, se _ 
îngroșe şi se umflă, adecă se tuberizeză. Ele au pe. suprafâţă nisce gropiţe, 
numite popular ochiuri: : IE . , ” 

In aceste gropițe sunt aşedate frunze mici în formă de solzi, Ia subţidra 
cărora se află 'unul sau mai mulți muguri. nai 
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- Frunza. — În general, se numesce frzuză un organ verde, purtat de 
tulpină şi turtit în direcţiune perpendiculară cu direcţiunea “ tulpinei pe care 
este aşegat. E | E a 

_ “Părţile/frunzel. — In. corpul” unei frunze, ori cât de complicată ar fi, 
nu se pot distinge decât trer părţi: o parte.la basă, pagina sau fa; o parte 
la mijloc, pefialul sau câda şi o parte la DDR 
virf, dimbul sau. făra (Fig. 4). Ă | 

* Pagina său fica Jrunzel este partea .- 
ei de la basă, lată şi îndoită în formă de - 
jshiab, prin care se- legă de tulpina : pe 
care se află aședată. Si 

Peziolul sau câda frunzey este partea . 
-ei din mijloc, subţire şi rotundită în formă 
de fir, prin care vagina este legată de limb. 

Limbul sau fâia frunze este partea 
ei de la virf, lată şi. întinsă .în formă de 
tablă. a 

Frunză compleată şi frunză necom- 
plectă. — Există frunze în al căror corp A 
se pot distinge trei părți, dar există și . 
frunze în al căror corp nu se pot distinge! 
decât cel mult dout: părți. | | 

.O frunză în al cărei corp se pot distinge trei părți. se  numesce frunză 
complectă, iar o frunză în al cărei corp nu se 'pâte distinge decât o singură 
parte sau cel mult două părţi se numesce frunză necomplectă. Exemplu de 
frunză complectă este frunza de Riciu (Fig. 41). Exemple de frunze necom- 
plecte sunt frunzele de Sfejar, de Dovleac, de: Grâu, de Porumb, de Tutun, 
de Crin, etc, : . | pa : Aa 

Frunza pâte să fie necomplectă sau din causă că'i lipsesce vagina, cum. 
| | 3.   

4 

Fig, 41. — Frunză de Ricin. 4 

Ş - 57979. — Botanica, , ă NE “a



sunt frunzele de Stejar, de Dooleac, etc., 

, 

  

Fig. 42. — Frunză de Castan-de-India 

aşedati 'pe ramură, 

Yiz, 43. — Virtul uneY tulpine de Anghelică, 

. 
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sau din causă că'y lipsesce- peţiolul, 
“cum Sunt frnnzele de Grâu, “de - Porumb» 

etc., sau. din. causă căi lipsesce și vâgina 
şi peţiolul împreună, cum sunt frunzele, de 

, de „Crin,: etc, 
. 

+ 

Observare. — Frunzele necomplecte cari au 
=. numaj limb se l6gă de tulpina. pe cart. sunt aşegate 

deadreptul e cu 'basa limbulut şi se numesc frunze scsile, 
- 

XII. 

Particulazităţile vaginei. :— Particu- 
Jarităţile cele. mai însemnate pe. cari le 

presintă -vagina sunt a: 

celea . cari sunt relative 

"la forma şi la mărimea ei. 

La unele frunze, cum , 
sunt acelea de Casrau-de. 
India (Fig.. 42), vagina 

abia este.  representată 

printr'o umflătură aşedată 

la basa peţiolului; la al- 

tele, cum sunt acelea. de. 

Hederă, de Riciu (Fig: 41) 

: etc., este mică și nu în. 

brăţişază decât o parte 

"din grosimea! tulpiner; la 
altele. cum. “sunt acelea 

de Anghelică (Fig. 43), 
„este mare. şi îmbrăţişeză . 

totă grosimea - tulpinei, 
iar 'la altele cum. sunt 

acelea de: Grâu, de Po- 

. 

ună (Fig. 17) etc., este : 

atât de . mare încât. nu 

„nuinai că înibrățişeză tâtă 
grosimea tulpinei, -dar "i
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îmbiăţişeză şi lungimea pe re: care distanţă, formând, imprejurul ei o tecă « ci- 

lindrică, crăpată în lungime. | , 
Partioularităţile peţiolulut. — Particularităţile” cele mai însemnate pe cară 

le. .presintă peţiolul sunt acelea cari.sunt relative la forma lui. 

„La unele frunze, cum sunt acelea de /Hederă (Fig.-25), peţiolul este ci- 
lindric, rotundit şi pe faţa de desubt și pe cea.de deasupra ;- la. altele, cum 

“sunt acelea, de. Nallă (Fig. 31) etc. este cilindric, totundit pe faţa de desubt 
şi “drept sau scobit ca un: jg ghiab *pe 'cea de deasupra ; la altele, 'cum sunt. 

acelea, de Portocal : (Fig. 44), este prelungit la drepta și la stânga în formă 

"de aripidă, din care causă pare că e turtit în. sens orisontal, iar la altele, cum 

“sunt acelea de Plop: este turtit în sens vertical. ai 
1 

  

“Fig. 4 Frunză de Portocal. . Ă Fie 45. — Virful” une! tulpine de Leandru. : ” 

 Particulazitiiţile jimbulut. —Particularităţileiicele- mai însemnate pe cari 

le presintă, limbul, sunt acelea cari sunt relative la direcţiunea, la forma, la 

“marginile şi la feţele lui. De A | 

_I1.—Unele frunze, cum sunt acelea de Tuetitn, ău limbul îndreptat în di- 

- recţiune: orisontală, adecă în 'direcţiune perpendiculară cu direcţiunea tulpinei,, 

- iar altele, cum. sunt acelea de Leanăru (Fig. 45) lau „îndreptat în. direcţiune 

„oblică, cu vîrful în sus. ia La 

„IL, — Unele frunze au a limbul rotundit ca un fini iar altele | au turtit ca o "tablă, 

„Dintre frunzele cari au' " limbul rotundiit ca un fir, unele, cum sunt acelea 

.
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"de -Sedum (Fig. 46), a au cilindric, iar altele, cum sunt acelea de Pin Fig 4), 

'] au acâcular, adecă ca. un ac... - - . 

"Dintre frunzele cari au limbul turtit. „ca: 0 tablă, unele, cum sunt acelea 

E a de Brad (Fig. 48), 'l au 4i- 
o near, adecă lung şi ângust: 

ca o linie; altele,: cum sunt 

" „acelea de. Lenin-câinesc (Fig. 
. 49),-l au Zanceolat, ' adecă 

: “lung şi ângust ca0o lance; 

“altele, cum . sunt acelea de 

| Sunătăre;"l au eliptic, adecă 

"rotundit ca o elipsă ; altele, 
„cum sunt acelea de Pr 

(Fig.. 50), 7] au. ova/, adecă 

" lung şi rotundit: ca un ou; 

| altele, cum sunt acelea. de 

Fig. 46.—Vieful unei tul. Fig. 48.—Frunză ! Fig: 49.—Frunzi ÎValVă (Fig. 51), 1 au ori 
pine de Sedum cu frunze, de Brad, de l.emn-câinesc. Cu/ar, adecă . rotundit ca un 

| | „cere; altele, cum sunt ace- : 
“lea de Că/zunaşiăl (Fig. 52), 

1 au pe/tat; adecă rotundit 
ca un scut; altele, cum 

„Sunt'acelea de Rănunchiiră 
(Fig. 5 3), 71 au zeniforu, - 

„adecă rotundit ca un rinichii; 

“altele cum .sunt acelea - de. 
Tei (Fig. 54), "1 au cord 

form, adecă rotundit ca o 
inimă; .altele, cum sunt a- 

celea de 7a/za Gâscel (Fig. 
55), | au triuighiular, a- 
decă în formă. de triunghiă, 

iar altele, cum Sunt acelea 
de. Săgeata. apel (Fig. 56), 

"1 au- -sagiliform,  adecă in 
| E , | formă „de săgeată: | | DA a UI. Unele frunze, cum sunt- Fig. 37.— Frunze de Pin, . Fig. so: Frunză ovală acelea de Lilac, au margi 

„„ așezată pe ramură, .-. nea limbului întrdză, adecă 
x   

- 
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fără ştirbituri şi fără colţuri, iar altele, cum sunt 'acelea de . 

au crestată, adecă cu ştirbit uri şi cu colţuri, 

  

    
   
   
   

Piţă (Fig. 27), o 

2 Fig. st, „Fig, 52, — Frunze de Călţunașit, TR 

7    
Fig. 54. — Frunză de Teiă, , 

IE 

Fig. 55. — Frunză de Talpa-Gâscel,
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Dintre frunzele- cari au.marginea linibului creS?ată, uriele, cum sunt “acelea 

de Rănuuchiiră (Fig. 53), o au crenată, adecă făcută ast: fel; „că 4 presintă e col: 

ţuri rotunde despărțite prin ştirbituri ascuţite şi puţin 

adânci; altele, cum sunt acelea de Casian (Fig. 57), o audi 
zată, adecă făcută ast-fel, că presintă colţuri ascuţite despăr- | 

țite prin ştirbituri rotunde sau ascuțite. şi puţin adinci; 

    

   

  

      

          
                
      

  

o Fis. 56 — Săgeata apel, o Fig, 57. —. Frunză de Casţan.: 

altele, cum sunt acelea de Stejar (Fig. 5), o: au sinuată, adecă făcută. ast- | „| 
fel, că presintă, “colțuri rotunde despărțite prin ştirbitură rotunde ŞI. puţin 

adânci ; altele, cum sunt acelea de W/7ă. (Fig. 27),0 au: 
“ lobată; adecă făcută așt-fel, că presintă câte-va colțuri 
mart, rotunde sau ascuțitc,; despărțite. prin. ştirbituri 

mari, rotunde :sau ascuţite, şi atât de adânci în cât ajung: 
„pănă la mijlocul 'fie-cărei. jumătăţi a - limbulut; „altele, 
"cum sunt acelea de Cânepă (Fig. 59), o au Zartită, a- 
decă făcută ast-fel, 'că presintă câteva colţuri mari, ro- 
tunde sau ascuţite şi atât de adânci, în cât ajung pănă 
la “mijlocul limbului. 

Ă Observare. — Frunzele carl au “marginea limbulur lodată! cum sunt 
frunzele de. Vi/ă, şi acelea cart o au parzită, cum sunt frunzele de Câneză, . 
pe marginile colțuiilor și ale ştirbituri or mari au colţuri și ştirbituri mict,   Fig. 58.— Frunză de Stejar. 

« 
x
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„IVI 2 Limbului frunzelor i se deosibesc două feţe : o fata superiără şi 

o față înferidră. PR 

Când limbul are direcțiune orisontală, cum are limbul frunzelor. de Ti 

fun, atunci faţa - 

lui care, privesce.. 

cerul “i este faza 

sugeridră, iar â- 

ceia care privesce” 

pâmântul "i “este 
faza înferidră. | 

"* Când lim- 
bul are direcţiu- . 

* ne oblică în sus, 

„cum .are ' limbul 
frunzelor de Lear: 

dru, atunci faţa 
“lui care privesce” 

tulpina 'i este fa- 
[a superiără, iar 

aceia care prive- - 
sce în afară "i este 

“faţa inferibră. o Se : 
o Când lim" 7 , „Fig. 59. — Frunză de „cânepă, 

1 

  

bul are o “direc: Şi : 

ţiune oblică în jo cum, are , limbul frunzelor de Piersic, atunci, faţa lui care. 

privesce- în afară * i. este faţa superi6ră, iiar aceia care privesce tulpina "i este 

faţa inferioră. - | 

| In. general, faţa superidră a limbului este mai netedă, mai verde şi mai 

lucitâre de cât cea iinferidră ; adese-ori apa alunecă, pe „ea: „fără să o ude.» 

"In general, faţa inferidră a limbului este mai' puţin. netedă, mai albici6să 

și mai” puţin lucitâre de cât cea superiră; apa, o udă. : _ | 

Nervure.—Frunzele au. limbul străbătut, în diferite direcțiuni, de nisce 

fire numite nervure, : , - : -- 

Nervurele cari se, desfac deadreptul din pețiol, din vagină s sau din tulpină, 

se numesc nervuze principale ; acelea cari se desfac din nervurele principale 

'se numesc nervure secundare ; acelea cari -se desfac din nervurele, secundăre 

se numesc nervure ferjiăre, etc. -:. - E 

Cele mai “subțiri nervure se numesc vinule. ! 

Vinulele se unesc prin - extremităţile: lor „unele, cu altele şi  formeză 
, , ! LL a i / 

A . 7 , azi . ! -
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o. reţea, ale cărui ochiuri” sunt umplute cu - carnea limbului, numită. pa- 
renchâm. E | 

Una dintre. tâte nervurele principale cari există întrun limb, aceia care. se află în mijloc şi în prelungirea peţiolului; împarte limbul în două jumătăţi egale şi! se numiesce zervură mediană. . E Da 
In limbul unor frunze, cum sunt acelea de Brad (Fig, 48) şi acelea de. Leandru (Fig. 45), există numai o singură nervură principală, care în același timp e şi nervură mediană, iar în limbul altor frunze, cum sunt acelea de Porumb (Fig. 17) şi acelea de Wa/dă (Fig. 51), există mai multe nervure prin- cipale, dintre cari numai una. e nervură mediană. - Me NE Nervura principală, 'când se âflă singură într'un limb, este sau simplă, ca în limbul frunzelor. de Brad, sau ramificată,” ca în limbul frunzelor de Leandru. | ae a o 
Nervurele principale, când se află mai 'multe întrun limb, sunt sau pa- ralele, ca în limbul frunzelor de Porumb, sau oblici, “ca în limbul frunzelor de. Nâ/să.: „ 

ÎN ! - _ . .. ... De | ” . ii 
A . Ă 

Nsrvaţiune.— Disposiţiunea sau aranjamentul nervurelor în limbul frun- zelor se Numesce zervaziune, 
x 

Se deosibesce, între altele, patru feluri de nervațiune ; : zervafiune uni- Htervă, nervaţiune penată, nervajiune rectinervă şi zervajiune palmată. „__ Nervaţiunea se numesce zervajiune uninervă, atunci când în limb nu există de cât o singură nervură principală, care este simplă. Exemplu de frunze al căror limb are nervaţiune uninervă sunt frunzele de: Bra (Fig. 48). | Nervaţiunea se numesce vervafiune penată, atunci când în limb există „ „numai.0 singură nervură principală; ramificată ast-tel, că nervurele secundare se desfac din ea în locuri: deosebite, unele “la drepta, altele Ia stânga, şi ră- mân paralele între ele. In scurt, nerva ner atunci cănd nervurele. sunt dispuse as 
„Exemplu de frunze. al căror lim 
Leandru (Fig.. 45). 

țiunea se numesce nervajiune penală 
t-fel, că reamintesce figura unei pene. 

b.are nervaţiune .penată sunt frunzele. de 

Nervaţiunea se numesce nervațiune rectinevă, atunci când în linib există mai multe nervuri principale, cari fără să fie unite la basa limbului, se întind în tâtă lungimea lui, rămânând aprâpe paralele. pănă la virf, unde se apropie unele de altele. Exemplu de trunze al căror limb are nervațiune, rectinervă - Sunt” frunzele de Porzuâ (Fig. 17). | a | , Nervaţiunea se numesce nervajiune pabnată atunci când în limb există mai multe nervuri principale, cari plecă tâte 'din locul în cart: peţiolul este : legat de limb şi se resfiră în diferite direcţiuni. In scurt, nervaţiunea se numesce
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neruajiune palmătă, atunci când nervurile sunt dispuse ast-fel, că reamintesc - 

figura: une! palme. Exemplu de frunze al căror limb are nervaţiune palmată | 

„sunt t frunzele de. Nalbă (Fig. 51). 

7 
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Frunze simple şi frunze compuse. — Unele frunze, cum, sunt acelea | 

de Vzfă, au peţioluly neramificat, iar altele, cum sunt acelea de Salcâm,. 1 au 
ramificat. .. ! 

Frunzele. al căror pețiol e neramificat se numesc frunze simple. Exem- 
plu de frunze simple sunt frunzele de Viţă (Fig. 27). 

“Frunzele . al "căror pețiol e ramificat se, 
numesc frunze compuse. Exemplu de frunze | 
„compuse sunt frunzele: d€ Saicâm (Fig. 60)- 

Numiri date. peţiolului şi ramificaţiuni- 

lor lui. — Peţiolul care se “ramifică se nu: 

mesce . pețiol comun ş ranificaţiunile cari se .- 

. desfac deadreptul din el, se numesc pefioluri 

secundare ; acelea cari se desfac deadreptul 
din peţiolurile secundare se numesc - pefioluri: 

Zerțiare ; acelea cari se desfac deadreptul din 

peţiolurile. terțiare se numesc pețioluri cuater. 

nare, etc. 

mesc pețiolule. - 

Foliolă. — Frunzele cari au peţiolul! ra- 

mificat,. au şi limbul împărţit în bucăţi cu atât 

mai mici” cu cât peţiolul e mai ramificat. Bu. .: 

căţile în cari e împărţit limbul sunt purtate de 

ultimele ramificaţiuni ” ale pețiolulu, adecă 'de 

peziolule. ” , NE . 

_O parte,a limbului impreună cu „peţiolul 

care o pârtă se numesce fo/zo/ă. 

| Frunze o dată compuse şi frunze de 

două ori compuse. — O frunză compusă care 

are, ca ' frunza de Salcâm (Fig. 30); foliolele 

aședate 'deadreptul :pe. peţiolul comun, se dice 

că este frunză o dată compusă. 
, 

Ultimile ramificațiuni ale pețiolului se nu- 

x 

x 

N 

7 

„Fig. 60. — Frunză de Saicâm. 
p 
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O frunză care are, ca şi frunza de G/edicia (Fig. 61),. foliolele așegate 
deadreptul pe peţiolurile secundare, se zice că este Jruusă de două or) compusă. 

Frunze penate-compuse si frunze .; pâlmate-compuse; — Dupe modul 
„, cum foliolele sunt dispuse 'pe pețiolul pe care: sunt aședate, frunzele compuse sunt de două feluri: frunze Penate-compuse şi frunze palmate-cojnpuse, 

- Se numesc frunze penate-compuse acelea ale căror foliole sunt. dispuse | „pe peţiolul pe care “sunt aşegate, aşia precum nervurele secundare sunt dispuse 
pe nervura princi-  : 
pală,înlimbulcare 

- “are nervaţiune pe-. 
„mată. Exemplu de - 

frunze Penate-. 
compusesuntfrun- 

„_vzele de Sa/cân şi 
„de Glodicia. 

| Dacă . frunzele , 

_Suntnumai odată .. -. 

compuse, cum .. 
Sunt frunzele. de 

n Salcâm,se zice că - 
A sunt frunze pena-- 

„Ze-ccompu se, iar. 

  

E dacă sunt de două Fig. 62. — Frunză de Bob. o 
„ori compuse, cum. - Ea | 

sunt frunzele de Gzedicia, se zice că sunt frunze. * 
ă dipenate-compuse. o SR 

„Se numesc frunze Palmate-compuse acelea ale Fig. 61. —"' Frunză de Giedicia. căror foliole sunt ;dispuse pe peţiolul pe care sunt 
* aşedate, aşia precum nervurele principale sunt dis- puse pe pețiol, în -limbul care : are nervațiune palmată. Exemplu'. de Jrunse Palmate-compuse sunt frunzele de Castani-de-India (Fig. 42 

Frunze impari<penato-compuse şi frunze pari-penate-compuse. — Dupe cum peţiolul comun al unei frunze penată-compusă pârtă sau nu, la vîrful lui, o fo- liolă fără pereche, frunza ia numele de fruuiză-impari.penată-com pusă sau de frunză Pari-penată-compusă. Exemplu: frunza de Sa/cân (Fig. 60), pentru că are la vîrful peţiolului comun o foliolă fără pereche sau /mppară, se zice că este frunză împari- * Penală. compusă, iar frunza de Bob (Fig. 62), pentru că nu are la virful peţioluluy comun o-foliolă fără pereche, ci are doaă foliole pereche sau pare, una la drepta şi alta la stânga peţiolului comun, se zice că este frunză Pari-penată-compusă, 

  

+ 
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Disposiţiunea franzelor- -pe tulpină. — Frunzele sunt! aşedate. pe. tul- 

pină sau- câte una, sau câte două, sau câte trei, sau câte, „mai multe la un: 

nod, adecă la o înălțime. - - 

. Punct de inserţiune. —Se numesce “punct. de inserțiune al unei frunze 

locul în care basa ei este legată de tulpină, 

când se află mai sus de cât ea pe tulpină ş şi când punctul ei de inserţiune se 

află „pe o linie dreptă, “trasă - 

în lungimea tulpinei, cu punc-.. 

tul de! inserţiune al frunzei 

deasupra căreia seaflă. Exem- 

plu: frunza 1 din - fig. : 63 

este -superpusă frunzei -4; .- 

frunza 2, frunzei 5 ; frunza 3 ” 

frunzei 6; etc. + .! 

Frunze slterne și 

frunze verticilate. — Când 

frunzele” sunt aşedate “numai. 

câte una la un nod, cum . 
sunt frunzele de //esteacăn „FE 

(Fig. 65) se numesc frunze 

allerne, iar” când sunt aşe- 

gate câte două, cum. sunt 
“frunzele, de Schinteuţă (Fi: 
gura 64), sau câte trei, cum 
sunt. frunzele” de ' Zeandru 
(Fig. 45), sau câte mai multe, 

cum “sunt frunzele de Mu. 

ma-pădurei (Fig. 63), se NU- Fig. 63. —Vîstul unet tulpine Fig. 64.—Virful” unet tulpine' 

“mesc frunze verticilate, ! -: 6e Muma-pădurei.  -: „de Schinteuţă. 

e Disposiţiunea, trunze- a a a 

„lor alterne pe tulpină. . E . ; , | 

Dacă înflungimea tulpiner p pe care sunt frunze alterne, se trage cu cerneală, înce- 

pând de jos în sus, o linie care. să trecă prin. punctele de inserțiune ale tutulor 

frunzelor, se află o direcţiune, pe care sunt presărate tâte frunzele.. Linia trasă 

pe tulpină sau u direcțiunea aflată este o linie spirală. . 

  

Pruize superpuse. — O frunză se zice că e “superdusă alteia, . atunci .. Ă



tt 

Pentru că linia trasă. ast-fel pe ori-care altă tulpină; pe care sunt frunze 
alterne, este o linie spală, se conchide că frunzele alzerue, formeză ze. 
Zulpina pe care sunt aşezate un şir spiral. | i 

Dacă . în lungimea tulpinei pe care sunt frunze alterne, se trage cu -cer- 
n<lă, începând 'de jos în sus, linii cari să trecă câte una prin punctele de 

o - inserţiune ale tutulor frunzelor 
 superpuse, se află două sau mar 
multe direcțiuni, pe cari sunt 
presărate tâte frunzele. Liniile 
trase pe tulpină 'sau direcţiu- 

'nile aflate sunt /4pz4% drepte. 
E Pentru că liniile trase ast: ' 
fel pe ori, care tulpină,” pe cari 
Sunt frunze alterne, sunt linii. ; 
drepte, se conchide. că '/run- 
zele alterne  formeză pe tul. 
Zina pe care sunt aședate două 
Sau mal multe şiruri drepte, 
şi anume, pe tulpina de Yu, 
formeză 2, pe tulpina de es. 
Zeacăn (Fig. 63) formeză 3 
pe tulpina de 'Z/0p formeză - 
Ss etc. E 

Numiri - date - frunzelor 

  

+ = 

Fig. 65.—Virtul unei ramuri de Mesteacăn. - „Vertieilate, — Când la un nod : - - -. Sunt numai dou“ frunze. verti- | | Sa - cilate; aşedate una. în dreptul . alteia, atunci se zice că sunt frunze opuse. Exemplu de frunze opuse: sunt „frunzele de Schinteuță (Fig. -64) a | i i 
Când la un nod'sunt numai trei. frunze verticilate,. egal . depărtate Între, ele, se zice că sunt Frunze ternale. Exemplu de, frunze 'ternate sunt - frunzele de Zeandru (Fig. 45). 
Verticil. — Totalitatea frunzelor verticilate cari sunt la un nod :se nu-. mesce verfici],  . 

a 

1 

. 2 

, 
S ” Ă i Verticilele vecine alterneză. — Verticilele vecine alterneză; adecă fiun- zele unuia nu sunt superpuse frunzelor altuia vecin -cu el şi aşezat dedesubtul lui, ci sunt superpuse locurilor dintre frunze. - a Când verticilele sunt formate din frunze opuse, Zeufă, atunci două verticile vecine represintă 'o ce 

sa; 
cum sunț 'verticilele de. chin 

i A U ruce,-lar când sunt for-
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mate din frunze ternate, cum sunt vertcilele de > Leandru, represintă o . stea 
cu şese cârne. | Ă 

“ Stipule. — Se numesc .S4ipule două organe în formă de ţepi sau în 

formă de foi, cari sunt aşedate pe tulpină, unul la drepta şi altul la stânga 
punctelor de inserţiune ale frunzelor, pe cară le însoțesc, Exemplu de stipule 

“în formă de ep: sunt” stipulele - : 

frunzelor de Salâm (Fig. 60). 
Exemplu de stipule în formă de 

"foi sunt 'stipulele frunzelor de Bod 

(Fig. 62). 

Stipule caulinare şi stipule 

pâţiolare. — Stipule în formă de. | 
foi există la mult mai multe frunze 

de cât stipule în formă de ţepi şi 

dupe particularităţile pe cari le au 
sunt, între altele, de două feluri : 

stipule daulinăre şi atipule pe 

fiolare. . | 

Se numesc stipule culinare 

acelea cari nu sunt lipite prin 

margini, nici una de alta/ nici de: 

peţiolul frunzei pe cari o inso- : , 

țesc. Exemplu! de stipule caulinare Fie. 66.— Frunză de “Trandafir însoțită la basă de 
sunt stipulele frunzelor de Bo Mai „* stipule pejiolare, | j 

(Fig. 62)... d aa IE 
| Se numesc “szipule. “pepiolare acelea cari sunt lipite prin o margine, pănă 
aprâpe de virf, de peţiolul frunzei pe care o însoțesc. Exemplu de _stipule 

peţiolare sunt stipulele de Zrandafir (Fig. 66). | 

| "- Stipule persistente şi stipule caduce. —Din punctul de vedere, al tim- 

pului” cât stau pe tulpină, 'stipulele sunt de două feluri : slipule persistente şi 

stipule caduce. : 

Se numese stipule persistente acelea cari stau pe tulpină atâta sau aprâpe 

atâta timp cât. stau şi frunzele pe cari le însoțesc. Exemplu de stipule' per- 

sistente sunt stipulele, frunzelor de Salcâmn, de Bob şi de Trandafir. 

„Se numesc sfifule - caduce acelea cari cad de. .pe tulpină forte de timpu- 

„iu, une-ori chiar înainte de a- se fi desvoltat complect frunzele pe cari le în- 

sojesc,. Exemplu de stipule cadace. sunt stipulele. frunzelor. de Szejar. 

  
+ 

A . 
Ă pu
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XV a. 

Puneţiunile frunzelor. — Frunzele îndeplinesc trei funcțiuni importânte 
pentru “planta: din. cari fac parte. EI ? - 

I. — Absorb-oxigen și. exhalează anhidrid. catbonic; adecă întroduc î în 
năuntrul "lor oxigen și dau afară din ele anhidrid carbonic, de câni se nasc 

şi pănă când mor, ori-care ar fi împrejurările în carl se află. 

“ŢI. — Absorb anhidrid :carbonic şi” exhalează. oxigen, numai atunci când 

sunt verzi şi se află la lumină. e . a 
III, =- Exhalează vapori de apă, de când se nasc şi i pănă când mor, la 

lumină ca şi-la întunerec, . . - a - 

Frunzele absorb oxigen şi exhalează.. anhidrid carbonic. — De când se nasc și 
pănă când inor, frunzele, orl-cari ar. fi împrejurările în cart se afli, “la lumină ca şi'Ja întuneric, 

absorb din aer oxigen şi exhalează în aer. anhidrid carbonic. Acest fapt se probează prin ucmătGrea 

eXperienţ 

  

Pe. o tablă de “sticlă, sub un clopot de sticlă (Fig. 67), se pune. o. “raniură “frânzăsă, sau o 

sacsie cu o plantă şi alături de ea un pahar cu „apă- -de-var, limpede! - ÎN - - 

- - Marginile "gure! clopotului şi faţa: tabler. trebuie si fe 

aşia de- bine lucrate, în cât fiind alăturate, aeru! de sub clopot 

să nu potă comunica cu aerul din afară, .: 

Mărimea clopotului fiind cunoscută, se scie câtă cantitate 

- composiţiune ca şi aerul din- afară, se scie câtă cantitate de 

oxigen şi câtă cantitate. de anhidrid carbonic, se află: În el. 

- La începutul experienţei, apa-de-var din pahar este lim- 

i Ă pede. Peste câtva timp, însă; se observă, "câ se turbură şi că 

"pe suprafaţa ei se. formeză o pieliţă subțire de pi&ră.desvar, 
care se îngrâșe . cu atât „mar mult, cu cât experiența ţine 

' : mat mult, ! ” - . 

  

 Pieliţa de pietre. -de. Var se  formpeză din causă că apa: „de- -var abeârbe. anhidrid carbonic. din | 
aer. Cu cât apa-de-var absorbe mal mult anhidrid carbonic cu atât, pieliţa de. pi€tră-de var. se îngrâşe. 

“La” sfirşitul experienţe se - cerceteză aerul de sub cloput şi se constată, -că, conţine! maj 
"puţin oxigen de cât conţinea la începutul expenienţel. Se cercetează apor pieliţa de pi&tră-de-var și 
se constată, că ea conţine mat mult anhidrid carbonic de cât: se > afla în “aerul de su , b clopot, la 
începutul experienţei. : . ie - . S 

+ 
-Din faptul că, în tipe: experienet oxigenul ! s'a împuţinat; “resultă că e! a fost:ab- 

"sorbit de frunze, iar din faptul, că anhidridul ! carbonic s'a îmmulţit, resultă. că el a fost exhalat de 
frunze. 

Pentru că se capătă aceleaşi resultate, e ort cart ar fi împrejurările: în cant se face experiența, 
se conchide ci frunzele, ori carf- 

Mor, absord din aer oxigen şi exhalează în aer. anhidrid carbonic. 5 

. Frunzele absorb anhidrida carbonie şi exhaleâză oxigen. — Dacă frurizele sunt vers şi se afli la lumină, absorb knhidrid carhonie și 2 halează 
PCIe atat 

| = 0Ăigeni.— Acest fapt: se dovedesce prin experienţa următdre': 
| 

N 

    
de aer. coprinde sub el. Aerul coprins su clopot având aceiaşi 

ar. fi împrejurările în cari, se află, de când se nasc şi pănă când |,
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"Se ia un -vas de sticlă cilindric, astupat în fund şi deschis la” gură; se ţine în mâna stângă 

„cu fundul în jos şi cu gura în sus; se întroduce în el o ramură cu „frunze verdi; se umpie cu un 

amestec de apă curată şi: de soda-wasser; se' astupă cu mâna drept la gură; se văstârnă cu gura 

" în jos şi cu fundul în sus; se întroduce mâna drâptă 

şi gura vasului în apa dintr'un castron; se retrage mâ- - 

"na; se cufundă vasul pănă:dă cu gura de, “fundul cas- 

tronului şi se lasă să stea în posiţiune. verticală (Fig. 68). 

“Soda-wasser care s'a amestecat cu apa curată, con= : 

ținea o cantitate cunoscută de anhidrid carbonic. Acestă» 

cantitate de anhidrid carbonic, dupe amestecare, s'a răs- 

pândit în 16te părţile amestecului. 

Punând vasul la s6re, îndată se obsersă, că de pe: 

tâte frunzele plecă Dăşicuţe mici, cari se, ridică în sus . 

spre , fundul vasului, şi că apa din vas se "cobâră în jos. - 

Xşicuţile cari se ridică « de pe frunze,. sunt for. PN , | 

mate dintrun gaz, care se 'aduni la fundul. vasului şi -: „Fig. 68... 

care, apăsând asupra apei, o face si se cobâre, a isa - | , 

La sfirşitul experienţei, cercetând gazul care s'a adunat la fundul vasului, se constată că e 

oxigen, iar cercetând anhidridul carbonic din apă se "constată că s'a mal împaținat. 

Rezultatele aceste experiențe nu 'sunt. în totdeauna aceleaşi, „ci sunt diferite dupe col6rea 

frunzelor şi dupe împrejurările în cari se află vasul. 

“Când frunzele nu sunt verdi, nimic nu se- petrece în interiorul vasului, - fe “că se aa la în- 

tunerec fie că se află la lumină. :. .. - - “ 

  

Când frunzele suntverdi, asemenea, nimic nu se petrece În interiorul vasulul, dacă se află la întunerec. 

Din aceste fapte se: 'conchide,- că Prunzele numal dacă sunt i și se afă da Ziomi 

soră anhidrid carbonic şi cihalează oxigen. 
. 

"Frunzele eXRaTGaZă vapori de apă. — De când se nasc: şi pănă când mor; frunzele, 

la lumină ca și la întuneric, exfalează vapori de apă (Fig. 69). ! - 

| Acest. fapt se " dovedesce : prin următ6rea.. experienţă: Pe unul din talesele „unei balanţe se 

pune. 0 sacsie cu o. a - . : 

plantă, iar pe cel “alt Ă 

se. pune greutăți, pănă 

se face echilibru, 

Pianta al6să . 

“pentru . acâstă experi: . 
_enţă, trebuie să aibă 

“fot mari, iar pământul - 

din sacsie trebuie să . 

"fie acoperit cu bucăţi 

de . sticlă sau cu fo! - 

"de plumb, pentru ca | 

: să mu se usuce. e ie 3 a , 

” Peste câtva timp se observă, că - talerul pe care sunt grentăţie se lasă. în' jos, iar acela pe 

care e sâcsia cu plântă. sc: ridică în sus. 
, | 

a Pentru ca să se  dovedescă causa. pentru care sia „stricat echilibru, se face o altă experienţă. 

După” ce s'a pus sacsia cu plantă pe un taler al "balanței, se acopere cu un clopot de sticlă 

şi apoi pe” cel alt taler al 1 Balanjei se: „pune, greutăţi, „pănă se face echilibru. . i 

    

  

  

Fig. 69.
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De astă dată, ort cât de mult timp ar trece, ecbilibrul nu se strică, talerile amândout stau la aceiași înălțime, dar pe faţa din năuntru a clopotului se formeză picături de apă, 
Formarea acestor picături probeză, că frunzele exhâlează vapori de apă. Daci planta e des- coperită, vaporil exhalaţi se pierd în aer, iar dacă e acoperită cu un clopot de sticlă, vaporil exha- laţi se condensează pe fața din năuntru a clopotului şi formeză picături de apă. 

“ Când planta e descoperită pe talerul balanței, cumpăna se Strică, din causă că vaporil ex- halaţi se scad din greutatea plante! şi se pierd, Planta devine mai ușoră, îar talerul pe care e pusă se ridică în sus, . A : i e : Când planta e acoperită cu un clopot de sticlă pe talerul balanţet, echilibrul nu se strică, din causă că vaporii exhalaţi, cari se scad. din, greutatea plantei, nu se ţierd, căci se adaogă la greutatea clopotului. Planta şi clopotul împreună pastrând aceiași greutate, talerul "pe care sunt puse nic! nu se ridică nici nu se cobâră, : - 

XVI 

S ; 

. 
Muguri. — Se numesc muguri nisce organe rotunde ca un ou s cuțite ca un con, cari 'sunt 'aşezate în virfurile tulpi 

subțidrele frunzelor 'sau alte părţi ale_plantelor. 

au as- 
nelor și ale ramurilor, în 

k 

N 
Muguri terminali, muguri axilari şi muguri adventivi. — După po- Siţiunea pe care o au, mugurii sunt numiţi apza- Sur terminăli, ugură “azilari şi muguri ad. ventivi, _ A 

Mugurii cari sunt aşegaţi în' virfurile tul- "pinelor şi ale ramurilor sunt numiţi z7zgu77 ter- mina (Fig. 70); aceia 'cari sunt aședaţi în subțidrele frunzelor sunt numiţi. pz2/gu77 azilari (Fig. :70), iar aceia: cari sunt aşedaţi în ori care alte părți ale plantelor, afară: de virfurile tulpi- nelor şi ale Tamurilor și. afară de subţidrele frunzelor, sunt numiţi uzură adoentioy. 
Organisaţia, mugurilor. — Prin organi- saţia unul mugure se înțelege disposițiunea sau aranjamentul părţilor” cari *] compun. - „+ Un mugure este format din ază şi din | frunze (Fig. 71)... DN Fig. 70.—Extremitatea unet ramuri Aza unui mugure este un fir, care se în- 

de Castan-de-India, care are în vîrf un tinde în |] i - net =? y 
„mMugure terminal şi pe laturi - An ungime! prin mijlocul lui. „dou! muguri auxiliari, A continuă cu . partea plantei pe ce   

Basa axei se 
ÎI - 

are e aședat 
. 

! [i
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mugurele, iar virful axei e liber şi se: numesce , pune vegetatia, sau con ve- 
gelativ. a - a - - - 

Fr unzele + „uni mugure sunt nisce foițe aședate.pe axa lui. Cu cât Frun- 
zele” mugurului sunt mai aprope, de basa axei, cu atât: sunt . mai: bătrâne şi 

Ă din contiă, cu cât sunt mai "aprâper - Ps 

"de virful ei, cu atât: sunt, mai, E 
tinere. . - ... - e a 

-:. Frunzele bătrâne de la basa | 
“axei . sunt "tară, scorțâse _şi -cul- 

cate. unele peste altele. Ele for- 
- meză împrejurul extremitățel li | 

„bere a axei un acoperişiăi. numit 
E Zerula. . -. 

Muguri foliifori şi măguri 

, forifori. : — Unii muguri „crescend. 

__ produc- ramură “lungi cu multe 

frunze, dar fără flori, „alţii din 3 

contră, produc. ramură. scurte fără 

" frunze sau cu puţine. frunze, dar cu flori; Din acestă causă 
„se deosibesc două feluri - „de muguri: miguri Folirjeni şi 

-Mug guri foriferi. - 

- „Se numesc! mugurt foliifer sau. mugury. de Zemun - Na 
(Fig. 72.b'), aceia cari crescând produc. ramuri 'cu frunze, ta 

iar spuguiră floriferi sau. * mugury de fructe (Fig. 72 b), 

aceia cari crescând produc ramuri. cu flori, adecă ramuri i. 

“ florale. DE : 
Mugurii foliifert sunt, mici, lungueţi şi. ascuţiţi „i 

virf, iar cei: floriferi sunt: mari, unifleşi şi: rotungiți la 

virf. 

  

| Fig 71. Organa muguior 

  

    
Dintr'un 'mugure: fioriter provine una. sau mai multe _ Fig. 72. Ramură 

„ramuri florale, de: Cireşiii cu muguri 
. . | * Horiferi-b şi cu muguri 

i foliiferi b'. 

a E XVI 

“Ramuri goale. —Ramutile cari i pârtă în virful lor frunze modificate, des- 

tinate să servescă la reproducţiunea plantei, se numesc ramuri florale (Fig. 73). 

“Plâre, receptacul şi peduncul. —Intr'o ramură florală se deosibesc trei 

părți: fârea, receptaculul și pediiculul.. 

31919. — Botanica, a „ - Di 
4
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Flore. „—Se numesce re. totalitatea feunzelor modificate, cari sunt așe- 
gate în - virful -ramurei florale şi_cari servesc. la _reproducţiunea plantei. 

! Intr'o- flore complectă se 
deosibesc patru feluri de 

frunze „modificate: sepale, 

petale, stamine şi carpele. 
- Sepale se numesc frun- 

„«? zele modificate, în. general 
„_verdi, cari sunt la basa sau 

“la exteriorul Adrei: “Totalita- 
„tea: sepalelor. unei flori se. 

- numesce caliciii, 
| -- Petale' se numesc frun- 

_? zele modificate, în general 

colorate, cari - sunt . alături 

"-de sepale, dar mai sus sau 
_mai către interiorul fldrei de 
cât ele. Totalitatea petalelor 
unci' flori se numesce corolă.. 
_ Stamine se. numesc feun- 

zele modificate, în general 
A - e - în formă -de fire, cari “sunt 
Fig. 73. — Ramuri forale- de Răsură, SE ca alături de petale, dar mai 

"sus sau mai către. interiorul fldrei de cât- ele. Totalitatea staminelor unei flori 
se numesce âudroceit;- | e , | 

Carpele se numesc frunzele modificate, în , generali în formă de Butelie, cari se „află în mijlocul fiGrei. Totalitatea carpelelor unei flori se numesce gineceii. Organe reproducătore si. învălişuri florale. —: Gineceul şi androceul'” sunt părţile principale ale flârei. Ele. singure: sunt însărcinate” cu reproducerea plantei și din acestă causă amândouă, împreună, se numesc Orgazie reprodu- cetăre. Gineceul în parte se numesce organ reproducător feminin, î iar r -androceul organ reproducător masculin. | . , 
Corola şi caliciul sunt părţile secundare ale A6ret, Ele sunt 

numai cu apărarea organelor reproducătâre—pe cari le învălesc,. când. fiârea 
este în stare de boboc—şi din acestă causă amândouă, împreună, se “numesc 
înoăisuri fiorale.. „Corola. în parte se numesce - divizii oral - înteru, iar caliciul, învălişiii Joral extern. , 

Flori ermafrodite, fori unisecsuate şi Hori sterile. — “Din punctul de 
vedere al lipsei sau al. existenţei organelor” reproducătâre. în 'flsre, besc: trei feluri de flori: for emafi 

  
însărcinate - 

se deosi- 
-odite, fiori unisecsuate. şi florz sterile, DY



  

mai androceiă, 
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„+ =Sejnumesc flori ermafrodite acelea cari au și gineceiă şi i androcei. Exem: 
plu? de fort. ermafrodite sunt florile de Sehimteuță (Fie. 74 etc. - 

! Fig. 74. 
* Flâre de Schinteuţă, 

75. — “Flori ae Salcie : A, Bore' feminină: 
B, A6re masculină. - 

- Se numesc oră unse, suate-acelea cari au “sau numai. gineceii sau nu 

76, —Virfal unei tulpini de Albăstriţă. 

şi în n particular, “acelea cari au numai gineceii se numesc for? 

, unisecsuate feminine (Fig. 75 A), iar ace- 

- lea cari au numai . 'androceii se numesc 

- floră unisecsuate . masculine. (Fig. 75 B). 

Exemplu de flori “unisecsuate - sunt florile 
de Salcie, ete. -  : . 

SE Observare. — : Unele “feluri de plante, cum - 
- sunt Pepenele, Bameiul, Porumbul, ete. au pe același 

- fir_sau pe aceiași tulpină şi flori unisecsuate feminine 

şi flori unisecsuate masculine. Din -acestă: causă se 

zice că sunt plante monoice, adecă plante cari au 

" Morile puse într'o singură locuinţă. 

- Alte feluri de plante, cum sunt Câne4g,. Cur. 

malul, etc., nu au. pe acelașiii fir sau pe aceiaşi tul- 

pină amândout felurile pe,flori unisecsuate, ci au flo- 

rile: unisecsuate feminine pe o tulpină şi pe cele uni- 

- secsuate: masculine pe altă tulpină. Din acestă causă 

” se, „Zice că sunt Zlante dioice, adecă plante cart au flo- 

rile puse în două: locuinţe. 

Se numesc for sterile _acelea: „cari . 
"nu au nică gineceii, nici androceii. Exemplu 

"de flori sterile sunt unele flori. de A/dăs- 

triță. (Fig.-76). 

Flori nude şi flori cu periant. —Din 

“punctul. de vedere al lipsei 'sau' al exis-



a a 

tenţei învăliştirilor florale în Are se  deosibese,dout feluiă de dori: fort ude 

şi fort periant: i cp 

Se. numesc for a nude acelea cari nu au nici un. învălişiăi Aoral, iar flori 
cu periaul. acelea cari au unul. sau două învălişuri florale. 

" Exemplu de flori nude- sunt florile de Salcie (Fig. 75), etc. 

“Exemple de flori cu periant sunt “florile de: Curpen:de- . 
pădure (Fig. 77), de, Schinteuţă (Fig. 74), etc... . d - 

.- Florile cu periant cari au un singur. învălişiă . floral, 
“cum sunt florile de Curpeu. de pădure, se numesc for? cu 

'" periant simplu, iar acelea cari au două învălișuri.. florale, . îi 
„cum sunt, florile “de Schinteuză, 'se - numesc en cu pe. Fig. 77. — Flor de - 

_î „__ Curpen-de- „pădure, - riant dublu. e - = 

Invălişul florilor cu periant sipit se „consideră, ca fiind caliciă, fe.că 
este verde, fie că este colorat, “ ” 
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" Stuaiul sepalelor. — Sepalele- sunt. frunze modificate, formate „dintr! un 
limb cu basa largă Şi cu. virful ascuţit.— Pa - 

In general, sepalele au înfăţişarea unor fo! sau table şi tâte câte sunt într'o n6re au aceiaşi 
înfăţişare şi aceiaşi mărime, Ca excepțiune sunt de. amintit sepalele prelungii€ în formă de pin: en! 

  

Fig. 78. — Fl6re de Căljunașiii, i. 

ale florilor de - Calpunaşiit (Fig. 78), ş 
(Fig. 79), cari se deosibesc de cele alt 

In general, sepalele Sunt vergi, 
Sepalele cark- au colâre deosebită de 
loide sunt sepalele florilor de Pata, d de Crin (ie. 8), = etc, . 

Fig. 79. — "Flâre de Omag, 

şi sepalele crescute. în . formă de cască - ale forilor de Omag 
e cu cari se a9ă în aceiași fâre, prin înfățișare şi prin mărime, 

X, adese- ori însă sunt galbene, albe, roşii. sau colorate alt-fel. 
„verde se numesc sepale Petabbide. Exemple „de sepale peta-



ia. so. —. Flore de Crin, - 

  

i „sau altul mai mare. 

altele, . 

Studiul caliciului.. — Numă- 

-_rul sepalelor cari sompun caliciul 
„unei flori, este deosebit dupe felul - 

- Adrei care se examineză. Acest” 

număr pgte să fie 1,2,3, 4 56, 

_..” Calicită, “dialisepal şi. calicii - 

gamosepal.— Dupe cum sepalele 
cari :compun un caliciii sunt libere,” 

adecă desfăcute unele de' altele, 

sau unite, adecă legate unele de: 

să :deosibesc două feluri 

de caliciă: caliciit dialisepal şi 
a caliciit gamosepal. * 

Se numesce calizit dialisepal 

d. acela ale cărui -sepale sunt libere, 
adecă desfăcute unele - de: altele. 

„Exemplu de caliciii “dialisepal este 

 „caliciul florilor de Frag g(Fig. Sr)etc. 

Se numesce calicră. vamosepal acâla ale cărui. sepale sunt. unite; adecă 

legate unele de âltele, Exemplu de caliciă i gamose spal este caliciul florilor de 

Cuigără ie. 32) etc. 

Fie. ă — Flâre de "Frog, 
Pi ;: 

    

E Fig, 82, — Flore de Cuişără 

- Sepalele cari compun un caliciii gamosepal sunt t legate unele de altele 

prin. marginile lor. Legătura între marginile sepalelor nu este făcută pe aceiaşi, 

lungime la tâte caliciurile, ci la unele este făcută pe o lungime mai. mare, 

iar la: altele” pe.0 lungime mai: mică. - 

“ Galiei fugător, caliciiă cădător, calicită persistent, caliciii marcescent - 

” si caliciii acrescent. — „Din “punctul de vedere al tungiimnei timpului în care. 

"stau pe receptacul şi al. schimbărilor pe cari i le iau sepalele, caliciul este de. 

7 ,
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1 cincr felari: caliciit fugător, caliciii cadet, caticia persisteur, aici 7NQrCCS=: 
"cent şi caliciă acrescent.  - : ÎN - 

„Se numesce ca/iciii 7ugător acela ale cărui ; sepale cad de pe  receptacul, 
înainte de revărsarea fidrei. Exemplu de caliciă fu- ” 
-gător este caliciul florilor de Mac (Fig. 83). 

| Se numesce ca/iciii căgdetor. acela ale cărui se- 
pale cad de pe receptacul, .puţin mai în: urmă, dupe j 

"ce firea s'a revărsat. Exemplu de calicită cădător este 
caliciul florilor de Mâcşunea galbenă (Fig. 84). 

„Se numesce 'calzeziz ersisteut acela ale cărui se: 
pale nici nu cad de pe receptacul, dupe ce fldrea s'a... 
revărsat, nici nu iau veri o schimbare în forma sau- 

. în colârea lor. Exemplu de caliciii  Bersisteut este sali- 
ciul florilor de Frag (Fig. 81). 

  

   

   
„Fig, 54,—Fl6re de Micșunea 

- ” galbenă. 
Se numesce ca/zcizi 7narcesceut acela ale cărui. „sepale. nu cad de pe 're- ceptacul, dupe ce florea s'a revărsat, dar- 'şi schimbă . col6rea "şi se. usucă. Exemplu de caliciii marcescent este caliciul florilor de altă (Fig 85). - 

  

. Fig. 85. — Fruct de Nalbă, 
„Înconjurat de, caliciii marcescent, 

   
a Fi 83. — IE | Ş - E 

. Da iz S3. Z Mae forale | | Fie. 86. — “Fruct de Păpăită * înconțurat 
. | aa 

de caliciăi acrescent, .



Se numesce caliciii acrescent acela ale cărui sepale nu cad de pe receptacul, 
dupe ce fldrea:s'a revărsat, ci cresc mult şi iau diferite schimbări de formă şi de 
col6re. Exemplu de: caliciii acrescent este caliciul florilor de Păpăleti (Fig. 86). 

Funcțiunea ealiciului. — Caliciul are rolul sau funcțiunea. de a apăra 
sau de a protege părțile” flsrei, cari sunt mai delicate şi aedate mai către 
mijlocul AGrei de-cât' el. a Sa a 

Studiul petalelor. — " Petalele” sunt frunze modificate, formate, î în casul 

cel mai complicat, dintr'uni pețiol şi dintr'un limb cu basa ângustă şi cu vîrful lat. 

Petalele unor feluri de “flori cum sunt acelea ale florilor de Cuișără (Fig. 

82), au un limb-lat” şi an pețiol” lung, iar. ale altor feluri de flori, cum sunt 

acelea ale fiorilor de Per (Fig. 87), au un-limb lat şi. un pețiol scurt. - 

  

“Fig. $7,: — Flore de Per o Fig: 88 -Flre de Căldirușe. 

Petalele unor feluri de flori au aceiaşi înfăţişare şi âceiaşi mărime, fie că sunt în formă . 

_de for sau de table,.cum sunt acelea ale florilor de Ptr (Fig. 87), fiexcă sunt.în formă de cornet - 

cum sunt acelea ale florilor de. Căzdărușe (Fig. '58). Petalele altor flori nu au tote nici aceiași în- 

fiţişare: nicl aceiaşi mirime, In acest cas sunt petalele florilor de A/azăre (Fig. 89) şi acelea ale 

florilor de Roze/ă (Fig. 90). Florile” de Mazăre âu câte 5 petale, dintre cari una mare, două mij- 

loci! egale şi două mict egale. Florile de Rozetă au câte 6 petale, din- - „ 

tre cari două „mart, egale, două mijlocii egale şi două mici egale. . ” 

- Petalele unor feluri de flori, cum sunt acelea ale florilor de Aa-: 

zăre (Fig. 89), sunt netede și nu au nimic pe suprafaţa lor. Petalele 

altor feluri de flori, cum "sunt: acelea ale florilor de Zeandrz (Fig. 91) 

“sunt asemenea retede, dar pe fețele car! sunt întârse către mijlocul, 

flâret au nisce prelungiri . neregulate, cărora s'a dat numele de ape. 

dice, Apengicele petalelor fac : ca firea întregă să pară | mal plină, mat- : 

complicată și ma! elegantă. , | -- 

“In general, petalele sunt albe, roşii, galbene, al: Fig, fo. _ Fiore de - 

bastre sau colorate în altfel deosebit de' verde. Une- “ Rozetă, 

ori însă sunt verdi, ca şi sepalele:: . -:-: d 3 

"- Petalele veri se numesc petale. sepatoide Exemplu de petale sepaloide 

sunt , petalele florilor de Iacrişiit. 
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Studiul „corolei., — Numărul petalelor :cari compun corola. unei flori, este deosebit dupe felul Grei. care se, examineză. Acest număr pâte -să, fie 2, 3, 4, 5; 6 sau un altul mai mare. .- 
| „13... Corelă dialipetală ” | . 

gi corolă gamopetală. . 
— Dupe cum petalele . 
cari compun o corolă 
sunt libere Sau 3 unite, : 

„se deosibesc două fe- | 
luri de corolă: corolă - 
dihipeta lă şi corală ga- 
mopelală - 

Se numesce : corofă 
dialipetală . aceia ale 

| Sosi PPE , p-u - A - . eee ea Bere - Fig. 89 — re de Mazăre întregi (4) şi cu petalele desfăcute (B); ce altele. Exemplu. de corolă. dialipetală este .corola florilor de' Mazăre, etc. Se numesce coro/ă gamopetală aceia ale cărei petăle sunt unite, adecă legate unele de altele. Exemplu de corolă gamopetală este corola florilor de Zz/iac, -etc. - Petalele cari compun o corolă Da gamopetală, sunt legate unele de 
altele prin marginile lor. “Legătura . 
între marginile petalelor nu este e: făcută pe aceiaşi “lungime la tâte 
corolele, ci la unele este făcută 
pe o lungime mai_ mare, iar la 
altele pe.o lungime: mai mică, 

Corolă,. regulată, şi corolă 
neregulată. — Corola fie dialipe- 
tală, fie gamopetală, ia numele de regulată sau de neregulătă, dupe - 
cum petalele cari. o compun împli-. : nesc sau nu anumite condițiuni. , 

„— Pentru ca o corolă diali. Petală să se potă numi “7egulată, . | trebuie ca petalele carț O-compun să fie a 

[ 
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  deopotrivă de mari. Exemplu de corolă dia lipeta lor de Cuișcră (Fig. 82), de Micşuuea galbenă (Fig. 84), de Răsură (Fig. 73). 

N Y



Dupe particularitătţile pe cari le :au petalele, corola dialipetală regulată este de trei feluri: coroZă . „ariofileă, corolă. crudiformă şi _corolă rosaceă. 
„ Corolă careofileă « este “compusă din "5 petale, formate—fiecată dintr un 

mb şi dintr'un pețiol frte lung: Exemplu de „corolă cariofileă, este corola forilor de. Cuișără (Fig. 82), etc. De - ! De 
“Corola: cruciformă este compusă din 4 petale dispuse cruciş şi: formate - 

fie-care dintr'un limb şi dintr'un' pețiol lung. Exemplu de corolă crucitormă 
este corola florilor: de Micșunea galbenă (Fig. 84); 

| Corola rosaceă este compusă din 3, 4, 5, 6.sau mai multe petale for- 
mate fie-care .dintr'un limb şi: dintr un: „pețiol . scurt; Exemplu de „ corolă rOsa-. 
ceă este-corola florilor. de Răsură (Fig. 73).. e 

I[.— Pentru ca o corolă' dialiperală să se pstă numi ne. egilată, trebuie 
ca petalele cari o compun să nu împlinescă- cel puţin una din cele patru.con- 
dițiuni, pe cari „le “împlinesc. petalele coro/eZ dialipetale regulate... Exemplu de 
“corolă dialipetală neregulată este corola florilor. de' Mazăre; de Rozetă, etc. 

Dupe particularităţile “ pe. cari le au petalele, corola o a. 
dialipetală neregulată este -de două feluri : corola papi. E se) 
lonacră şi corola dialipetală anomală. O. “ | 

orola papilonaceă..este compusă din 5 petale, din. . 
tre cari una mare numită stindard, două mijlocii, egale, 

aşedate dedesubtul stindariulul, una -la drepta şi alta.-! 
la stânga, numite aripi și două mici, „egale, aședate în- 
tre aripi, desfăcute - sau lipite una * de alta. şi. numite, Di 
împreună, carena. Exemplu de 'corolă papilonaceă este”... 
corola florilor de Mazăretfig: 89). i 
Corola dialipetală anomală are. particularități deo- i 

sebite de acelea pe cari le are corola papilonaceă. Exem-. . 
plu de corolă dalhipetală anomală este corola, »Aorior, 
“de Rozetă (Rig. 90). . ; - a 

III. — Pentru ca o corală. gamopetală să: se “pată. 
numi raguiată, trebuie câ petalele” cari o. compun, pe | 
lângă cele patru condițiuni, „pe cari. le. îndeplinesc peta- Fig. ga. — Flore de | 
lele coro/ey. Ziulipetale regulate, - să mai împlinâscă încă: Firea Sorelut. 
una și anume, aceia. ca să fie legate- prin marginile lor, 
tâte, pănă la aceiași înălțime. Exemplu de corolă gamopetală regulată este 
corola florilor de F/drea , Sărelul, de Campunulă, de - Roclița: băsăricel, „de 

Liliac, de Schinteuță, de -Roibă,, etc. i „ 
Dupe forma. sau înfăţişarea cu: care se presintă,. corolă gămopetală -1 re- 

gulată, între altele, este: de. şese feluri: 'corofă fubulâsă, torolă campanulată, 

.: 
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corolă infundibuliformă, corolă- hipocraterimorfă, corolă. votată şi corolă 
stelată, DR a e 

Corola tudulăsă--are forma unui tub cilindric, deopotrivă de gros în tâtă 
lungimea, sau mai subțire în jumătatea inferidră. şi mai gros în jumătatea su- 
peridră.: Exemplu de corolă tubulsă e corola florilor. de F/ărea-sorelul (F ig. 92). 

Corola campanulată are forma : unui” clopot larg la câdă, şi din ce înce 
mai larg, de la codă spre gură. Exemplu de corolă campanulată este corola“ 
florilor de Campanulă (Fig. 93), etc.. E: 

Corola înfundibuliformă are forma unei  pilnit cu sau fără ţ&vă în partea 
inferidră. Exemplu de corolă infundibuliformă” este €orola florilor. de Roc/iza- 
păsăricel (Fig: 94), etc. - Di Ia 

Corola hipocraterimoifă are forma -unui- tub cilindric lărgit la gură ca 
„O farfurie sau ca -o cupă puţin adâncă. Exemplu de corolă hipocraterimorfă 
este corola. florilor de Z7/zac (Fig. 95), etc.: - PD e e 

„Corola rotată are torma unei stele cu colţurile lăţite şi rotundite la virf. 
Exemplu de corolă rotată este corola florilor de Sc/hinteuză (Fig. 74), etc. 

   
Fig. 93.—Fl6re de. Campanulă, Fig. 94.— Flore de: 

Corola stelată are forma unei stele cu colţurile înguste și ascuţite .la 

de Roită (Fig. 96), etc. 
o -IV.— Pentru ca corola gamopetală să se potă - numi -peregulală, trebuie ca petalele cari o compun . să nu Împlinescă cel puţin una din cele cinci condi- 
țiuni, pe cari le împlinesc petalele coro/ei. amopetale 
regulate. Exemplu de' corolă Famopetală neregulată „este corola : florilor de Păpădie, de Rosmarin, de * Gura-Leului, de Zița- Cică, ete. Da 

  

Fig. 96, — Flore de: Roibi 

z 

Rochiţa-păsărice, Fig. 95.—Flâre de Liliac. 

virf. Exemplu de _corolă stelată este. corola florilor.
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„ Dupe forma. sau înfățișarea cu care se presintă, “corola. gamopetală ne- 
regulată este de patru, feluri: corolă lisulată, cor. olă Jabiată,: corolă personată 
și corolă gamopetală anomală.- - | 

“" Corolă iziulată a 
sn are la basă forma. unui. a 

tub, iar la gurăe ca o 

"lamă de cuțit crestată la - 
„vârt. Exemplu de corolă, . 

_ligulată este corola flori- 
„lor de-Păpădie (Fig.97). 

“ Corola labiată are 

forma unui tub cu gura 
__ prelungită în două părți. 
" mumite buze, ; aşegate ă 

făță - în faţă, una dea- 
- supra şi alta dedesubt, - 

E _* întocmat precum sunt - 
Fig. 97. — Flore de păi. | aşedate buzele sau făl-. Fig 98.—Flere de Rosmarin,. 

„ .cile unui. animal - care . - 

ține gura. căscat. Exemplu de corotă labiată este corola florilor de  Rosma- 
rin (Fig 98), etc. * . ” e - 

Corola personată are forma: unui "tub cu gura prelungită, în două părți, 

- a numite "buze, așegate una peste 

: "alta, întâcmai precum sunt aşedate 
“buzele sau fălcile unui animal care 

ţine gura închisă. Exemplu de co-. €— 
- rolă personată este corola florilor ” 

"de Gura-Leulul (Fig. 99), etc... 
Corola gamopetală 'anointală are 

„particularităţi deosebite de acelea 
"pe cari le are corola ligulată, co: 

rola ladiată şi: corola personată. 
Exemplu de corolă . gamopetală” 
anomală, este . corola. florilor de. 

- Tiza- Oiey (Fig. 100). 

   

   
„Fig, 99. N | Fig. 10. 

„Flore de Gura-Leulul. „Funcțiunea corolef; — Corola - Fiere de “Țiţa.Oier.- 
“ are rolul:sau- funcțiunea de a apăra! 

sau de a protege părțile flărei, cari sunt mai către mijlocul fidrei de cât ea. Acest 

| rol, însă, este forte neînsemnat, din causă, că petalele -sunt fragete şi delicate. 

.



" Studiul Staminelor,--Staminele sunt: frunze modificate, formate dintr un 
; pețiol nu mit filament şi dintr'un limb numit guzeră. =: 
pi " Filamentul are. forma unui fir, sau forma unei: “panglice, p _ - 

șau diferite. alte forme. 
Unele stamine, cum sunt acelea ale florilor. de. “Sttujinel 

R florilor de Cartof (Fig. 103), 1 au scurt, 

  

ou turtit,. sau forma. a. două bbe de orez, alăturate una: de 
"alta (Fig: 102), sau “diferite alte forme. 

A Se numesc sacuzY polinice „nisce pungi “cu: care e -pre- 
1 Cp "vădută antera.         

Fig or. Siamina date sacurile-polinice. .. 
de stînjinel, văduuă, - Forma şi ; numărul. sacuriloi. „polinice. sunt deosebite ând : poa nout fejeler “dupe felul anterelor cari se examineză. Cele mai "multe antere ? ; 

. . -B, anteră, au 4 sacuri polinice lurigueţe, aşegate câte o pereche de fie... 
„care “parte a conectivului, Fie- -care.pereche de sacuri . -polinice 

are tras pe mijloc, dealungul ei, un jshiab, care desparte cele 
2 sacuri cari o Compun.. 7 ” 

: „- Polen; — In săcurile polinice se formeză. un : tel de 
! - Bulbere numită Zolen. 

4 nice sunt necrăpate şi polenul din interiorul. lor se află închis Fig. A93:, Stamină de tâte părțile. Când anterele îmbătrânesc sacurile -polinice e :Hrişci - 
“> se crapă şi polenul din interiorul lor iese: afară, 

Crăparea -sacurilor polinice . se numesce! ce: deisceniță, adecă deschidere. De- AO | - - hiscenţa fie- cărei perechi de sacuti ”polinice se face deddată şi polenul - celor” două sacuri polinice, cară o compun, , iese prin același loc. î 

Dupe forma şi dupe posiţiunea 1oculut 
ticulare. | 

prin care „iese polenul, dehiscența pârtă numiri par: 

plenul are forma uneY crăpături” subțiri, facura dealungul pere-.. dehiscenţa se numesce dehiscență Zongitudinală:. Exemplu de dehiscenţă lon- - a sacurilor polinice ale anterelor :staminelor din florile de Crin etc. Dacă docul prin care iese polenul are forma unet crăpături Jargt şi scurtă, făcută la virful: 

- „Dacă locul prin care iese 
chel de sacuri polinice, 
gitudinală este dehiscenţ 

3 Antera are forma unui cilindru - turtit, sau forma unui: 
? 

“3 

5 | 
3 : „ .. -Antera e compusă din sacuri polinice. şi din conectiv., 

v 

U i e Se numesce: conectiv partea. anterei pe. care sunt . aşe: 

Dehiscenţă. — Când anterele sunt tinere, 'sacurile poli: « 

(Fig. 101), au filamentul lung, iar altele, cum „sunt acelea ale



E e L. îN e 
. . | . 

perecheY de sacuri polinice, dehiscenţa : se numesce dehiscenţă apicală, Exemplu de dehiscenţă api- 
„cală este dehiscenţa sacurilor polinice ale anterelor staminelor din fiorile de „Cartef (Fig. '103), etc. 

” „Dacă locul prin care iese polenul are forma: unei crăpături în formă de potcâvă, cu partea 
. ”  scobită' în sus și cu cea boltită î în jos, făcută pe -..: 

faţa pereche! de sacurY polinice, dehiscenţa. se nu- . 

mesce dehiseenţă, zaivicidă ;. din causa că porţiu- 

nea păreteluY coprinsă înire_ ramurife crăpătureY 

se ridică în sus, ca o clapă sau ca o valvă.. Exem- 

__“plu de dehiscenţă valvicidă este dehiscenţa  sacu- 

“rilor polinice ale anterelor staminelor din florile 

„de Dracilă (Fig, 104), ete, 

- Anteră biloculară şi antoră anilo- 
culară. -—Fie-care- pereche de. sacuri - .. 

polinice a căror dehiscenţă se face-deo-.  .: 
dată şi'al căror „polen iese . prin: ace- 

E “ lași loc, . se „numesce. Zoculiis, adecă . 
Fig. '103. - - , Fig. 104. E 

"Stamină de “Cartof. "loje sau cutie. -.. - i . = Stamină de Drăcilă, 
- „2 Dupe numărul - lojelor pe cari le are, d , 

- antera poită numiri particulare, Dacă -antera, are două Joje se numesce auteră - . 

biloculară, iar dacă are numai -u una se numesce - „aiiteră zen. iloculară. Exemple 

   
a. | “Dracilă, etc. Exemplu de antere: uni- 

A | |  I6Gulare Stint” anterele staminelor flori- 
Ă lor de Nalbă, etc, -. 

| Constituțiunea, polenăalui. — Pole» 
nul este format din corpuşâre numite 

grăunfi de polen (Fig. 105)... 

- + - 

„Un artunte de polen este un mic 'balân plin 

„cu substanţă particulară numită Zrofplasmă. — 

Păretele grăuntelui de polen: este format din 

două 'pieliţe, lipite una de alta şi aşegate una În 

„afară și alta în năuntru. „Pieliţa aşedată în - afară 

Fie. 105. = Diferite felurt de ertunţi de polen. se numesce 'exinza, iar acea aşedată în năuntru; 

_ ” . - dedesubtul exineY, se numesce înfina. 

Exina este netedă sau presărată cu prelungirt, subțiri ca un fir sau late ca o crâstă, și cu 

gropiţe, rotunde ca un cerc sau lungueţe.. ca' o.crăpătură, In locul prelugirilor” exina este mal în- 

groşată, iar în locul gropiţelor este mat ubţiată sau chiar întreruptă, Gropiţele rotunde se numesc 

  

Zonă, iar cele luogueţe cute, - . 

” Intina este netedă şi. deopotrivă . de subțire în tâte părțile « sau mat „ngroşiate în dreptul po- 

rilor şi al cutelor de cât în: dreptul celor alte părți, 

Polen simplu şi polen compus. — Când ies din sacurile polinice ertunțir, unor feluri 

de polen sunt desfăcuţi, iar al altor feluri sunt lipiţi unit de alţi şi "constituesc grupe.. 
2 

LA - 7 . . ; Ă . Pi
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Dupe acâstă particuluritate se " deosibese dou felurl” de polen: Bolen simplu şi polen compus. 

: Se numesce polen simplu acela at CâruY griuați: sunt desfăcuți unit de alţii, iar Zelea e COm- 
pus acela at. căruY „grăunţi sunț lipiţi unil de alțit şi constituesc grupe, - * 

, "Numărul grăunţilor cari compun o grupi de. polen compus. este 4, „3. 12, 16, 32,- 63, . Sau 
numErul total al grăunţilor, car! exist întrunul sau în amândouă sacurile polinice ale uneY loje a anterel. 

Grupele de polen compus formate dia 4,8, 12, 16, 32 sau 64 prăunţi se numesc ră. 
- uapt de polen compus, iar acelea car! sunt. formate -din numărul total al grăunjilor - din interiorul 
unu! sac polinic sau din interiorul: uneY loje aan-! Ă - ” teret se numesc Zolinit (Fig. 106). a A 

Studiul androceului. — "Nuihărul 
staminelor cari compun androceul unet - 
flori. este deosebit dupe. felul fldrei care 
se examineză.. Acest număr -pâte: 'să- 
fie 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8 9, 10, II, 12,sau- 
“un altul mai „mare, dar nehotărăt,. 

'Androesii dialistemon şi andro- ” 
ceii gamostemon. — Dupe. cum: stami- N -“nele cari compun un androceii sunt li. Fig 196. — Polinir, -- 2 bere sau unite se deosibesc două feluri de anăroceli -androceit dalistemon şi androceit. Samosteinon. - 

  

Se numesce androceii “dialistemon acela: ale cărui! stamine sunt libere, adecă desfăcute unele de altele, Exemplu - de androceii dialistemoa 'este an- droceul flori! or de e Prag Cig. sn etc. 
| 

Se numesce androieit ga- 
. 0stemou acela -ale cărui staniine 

“ sunt unite, adecă legate unele de 
„altele. Exemplu de androceii ga- 
mostemon este androceul florilor 
de Wa/bă (Fig. 107), de 1/azăre 

(Fig. 108), etc. . 
Numiri. particulare date: an- 

"droceului . gamostemon. — Sta. 
minele cari compun“ un androceii 
gamostemon sunt unite prin. fila- 

- mentele lor. ÎI i 

   
Fig, 107. — Androceii Tig.:108, — Androcei Unirea staminelor prin „Bla: „de Nalbă, „de Mazăre. mente se numesce adelfie, . adecă ă “înfrățire, Adelfia este făcută sau. între tote staminele cari se “află într'o fire, 'sau numai înțre unele din ele. i e
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Când adelfia este făcută. între tâte” staminele cari se “ana într'o flsre, an- 
" droceul.este constituit dintr'un singur mănuchiii “de “stamine și se :numesce 

- androceii monâzdelf: „Exemplu de androceii monadelf este androceul florilor de 
Nalbă (Fig-'107). .  : . Aa , Ra , 

Când adelfia este făcută numai. între unele: din staminele care se află 
într'o fiâre, androceul” este constituit sau din două mă: 

- nunchiuri de stamine, în care cas se numesce androceă 
 diadelf, sau din- trei mănunchiuri de. stamine, în “care | 

"cas se numesce androcăii friadelf. Exemplu de androcei. 
, diadelf este 'androceul florilor, de Mazăre (Fig. 108); 
Exemplu de androceiă- triadelf este androceul florilor de 
Sunătăre 1Fig. 109). a 

„ Androceii didinam și “androceii tetradinaam. —. 

Androceul florilor de Cireşiii, de Salcâm, de: „Mazăre etc. . 

"este format din staniine de aceiași lungime, iar andro- 

x _ceul florilor: de Gura: Leului, de Micșuneaua galbenă ete. 

Fig. 100/—Androcăit de este format din stamine de lungimi. diferite. 

Sunătâre. - i Dintre tâte. felurile de androceii format din stamine 

„de lungimi diferite, s'a ales două, cărora s'a dat numiri 
particulare. Aceste « două feluri. „de, “androceii. sunt: androceul didinam. şi au- 

 droceul letradinani. > : i Ri i 

Se numesce: andyoceii didina. un androcsii complis din 4 stamine, 'din- 

tre cari 2 lungi şi .2 scurte. _Exemplu de. androceii didinam este” androceul 

florilor de, Gura-Leuluk (Fig. 110), etc. i 

“Se numesce androceii retradinani, 
_un androceii: compus. din 6. stamine, 

„dintre cari 4. lungi X şi_2 scurte. Exemplu 

- de androceii tetradinam este androceul 

  

       zi
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florilor de Micșunia galbenă (Fig, ra), etc, i i 

Funcțiunea androceului. —. An | E FAM 

droceul are rolul sau funcțiunea de a : : 

„produce polen. Ia “3 
Pa - a 
AR, ” 

iai | - Studiul “carpelelor: — Carpelele. - 

Fig. 110, — Corolă de. sunt frunze modificate formate dintr'un -) 

Gura-Leului desfăcută, „limb lat cu nervură mediană prelun. Fi8. 111. — Androceii 
pentru” ca să se vâdă an P „tetradinam de Micşunea 

droceul didinam, “agită (Pie 112). - i „..* galbenă, 

To . -



e pa 
op cap. pai Partea lată a -limbului se numesce ovar. Prelungirea nervurei. mediane a 

limbului, adecă a ovarului carpelei, se numesce s/7, Virful stilului sau „al car." 
pelei se numesce szigmat. Marginile. ovarului Sunt Îngroșiate şi- se numesc 
placente. Pe placente sunt așegate nisce corpuri mici şi: ro- 
tunde ca ouăle, numite oou/z. .  - i | 

„ Constituţiunea ovulelor.—Cel. mat complicat ovul (Fig. 113), este 
format din patru părţi : un sîmbure, două învelişuri şi o codiţă, ” _ 

Simburele gvululut se numesce aucel. In interiorul nucelului se afă un 
„săculeţ, numit sac embrionar., în care e închist'o substanţă "particulară numită 
Protoplasmă. = N E - Ra e a - 

N Invălişurile ovululut sunt dout., pieliţe aședate imprejurul nucelulut, pe 
„care '| acopăr de tâte păr ile, afară de partea din dreptul virfului unde-sunt „. -. Ra întrerupte. Invălişiul die aur, care e. vecin de_'nucel, .se numesce seczerz- „is. 112, Figuri dină, iar cel din afară, care e vecin de secundină, se numesce Brimină, ” ”, „ carpele, - Orificiul, secundine! și acela al 'priminel din dreptul, virfulut  nucelului . Ed se numesc, înipreună, micropil, adecă pârtă mică sau portiţă, . - _ _ Codiţa ovululur se numesce; funicul. -Funiculul are forma unut "fir. Cu un cap-al int este 

  

legat. de placentă, iar cu cel.alt de. primină, * Du Ea a 
Ă “Studiul: ginecoulut. -- Numărul carpelelor 'cari constituesc gineceul unei * ori este deosebit dupe felul florei care-se examin&ză. Acest număr pâte să "fie 1,2, 3, 4, 5 sau un altul mai mare, e. | Ginecei : âialicarpel și gineceii gaimocarpel: — | După cum carpelele cart compun un ginecei sunt libere.  - (No M- sau unite, se deosibesc două. feluri de ginecgii: Fineceil . Să dialicarpel şi ginecii Famocarpel: Sa a 

__- Se numesce gineceă dialicarpel acela ale cărui car- pele sunt; libere, adecă desfăcute unele de altele. Exem- plu de gineceii dialicarpel este gineceul Aorilor de Fra (Fig. 114), de Pruu (Fig. 11) și orice girieceă format dintr'o singură carpelă. NR E . SI i " Fie-care carpelă a gineceului 'dialicarpel este înco... . Ă ho mt voiatii, are marginile lipite una de alta şi se presintă CU Fig. 113. — Oval vaiat în. înfăţişarea unei butelii sau a unui pisălog. “Din! causă * lungime : F, funicul'; P, pri- ” mină ; S, Secundină; E, Sac 
„embrionar ; M, Micropil. 

4! 

     

că vorba pisălog se traduce în latinește prin vorba: pis- zillum, fie-care carpelă .a: gineceului dialicarpel se nu- mesce pisti], şi pentru. ca să nu se confunde cu alte pistilură, cari sunt formate din mai multe carpele, se numesce pisti] simplu, (Fig. 116) . ia Pistilului simplu i se _deosi i | Sliemat, 
besce, ca şi carpelei, un ozar, un, sf] şi un 

_ Ovarul Pistilului simplu este: partea lui unifată „de la basă. Formă lui 
. 

= -



e 

_ Sa _ | 
AR ee IN o. 

„este globul&să sau lungucţă. Interiorul ovarului « se numesce  Joculus,; adecă loje 
sau cutie. In loja ovarului. sunt închise: ovulele, cari pot fi în număr: de I, „de 
2 sau_de mai multe, Da ! n 

„Stilul pistihulu simple « este partea lui “subţire de” deasupra ovarului. 

  

Fig. 114, — - Flâre de Frag tăiată în în n Fig, tipu Flâre de prun tăiată în. în) 
vungizae, pentru ca să se vâdă gineceul : lungime, pentru ca -să,se vEdă gineceul - : 

- compus. din carpele libere, ._. ! „compus dintr” un singur carpel. 

Forma” stilului e cilindrică, “interiorul lui este „plin sau „gol, lungimea lui e 
; deosebită „după felul flGrei care se examineză: : ; 

 Szigmatul pistilului. simplu este partea lui de” la virt Korma stigmatul. 
este sau ca o limbă, sau ca o măciucă, sau ca o penă. Suprafaţa stigmatului. 
"e muiată de un: “licid - cleios şi presărată cu: mică” prelungiri, de. diferite; forms, 
numite paie sigmatice, = 

„1 “Se 'numesce gineceii “vamocarpel. acela ale cărui carpele 
“ sunt unite, adecă legate “unele de. altele. - Exemplu de gineceii 

_ gamocarpel. este gineceul Aorilor: de Tâmitără, de Zamiilă, 
„de: Lalea, etc. :- Si a 

fi „ " Unirea carpelelor. nu este ficută Î în , acelașiă mod fa câte 
-. :giheceurile gamocarpele. La unele . gineceură gamocarpele, cum - 

“sunt acelea ale florilor. de Tâmiiâră (Fig. 117), carpelele sunt. - 
unite .prin marginile” lor, fără ca fie-care. în parte să formeze 

” “un pistil simplu, iar la alte gineceuri- gamocarpele, cum. sunt. 
aa acelea. ale florilor de Zamdi/ă (Fig. 118), de Lalea etc., car- 

Fig.1116.—Pistil | pelele sunt” unite prin feţele lor întârse către: mijlocul Acrei şi 

simplu, tăiat în pe fie- -care în parte. formeză un pistil simplu. - ME 

ovulele), 5, Stilul Na “Gineteul . „gamocarpel 'se ipresintă, cu înfățișarea unet, bu- 
St, Stigmatul, | “-tejii sau a unui: pisălog. Din acestă causă se numes ce pistil, 

Pia şi pentru ca. să nu fie confundat . cu pistilul care este „format , 

dintr'o singură carpelă, se numeste pisăil compus, (Fig. „119)-. i 

  
31909, = Botanica, i
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Pistilului compus i.se: deosibesce, ca şi „pistilului simplu, un ovar, un sf 

şi un sfgmat. - / . 

Ovarul pistilului coni pus este format! din asociarea ovatelor tutulor car- 

pelelor sau ale tutulor pistilurilor. simple cari "1 compun, Interiorul lui are sau 

   
Fig, 117. — Gineceii gamocarpel de Fig. 118. — Gineceii: gamocarpel de 

Tâmti6ră, tăiat transversal, pentru ca să se , Zambilă, tăiat transversal, pentru ca să se 
vedă cum sunt unite cele 3 carpele . vEdă cum sunt unite cele 3 carpele - 

din cari e compus. N A ' : din cari e compus. 

una, sau mai multe camere. Dacă carpelele cari "1 compun sunt unite: prin mar- 

ginile lor, fără ca să "formeze fiecare în parte un pistil simplu, interiorul lui 

are o singură cameră, iar dacă carpelele cari '] compun . . st 

sunt unite prin. fețele lor şi fie-care în parte foimeză 
un pistil simplu, interiorul lui are mai multe camere, 

şi anume, atâtea cât. este: „numtrul! pistilurilor simple 

"cară '] compun. 

Fie-care cameră în parte. se numesce-/ocu/us, Dupe: 
numărul lojelor pe cari le are în interior, ovarul pisti-. 
lului compus se numesce ovar. unilocular sau ovar .bilo: 

cular, sau ovar zrilocular, sau ovar. guadrilocular, sau 

ovar cuincuelocular, sau ovar flurilocular. In fie- -care 

loje se află închise unul sau mai multe ovule. | 

„ Stilul pistiluluY compus este format din asociarea Fig, 119. — Pistil “compus 

tutulor stilurilor carpelelor sau pistilurilor simple cari] de lalea: O, Ovarul; $, 
compun. „Stilul, St, 'Stigmatul, 

„Stiomatul pistilulut compus este format din asociarea 'stigmaturilor car- 
pelelor sau pistilurilor simple cari 1 compun. 

Funcțiunea gineceului. — Gineceul are rolul sau funcțiunea de a pro- 
duce ovule. : 

  

Ă Ra 

Fecundaţiune. — Se numesce fecundaţiune amestecarea şi combinarea protoplasmel din interiorul grăuntelui de polen cu protoplasma. din interiorul sacului embrionar. 
Când timpul în care are să se facă fecundaţiunea s se apropie, grăunții de polen ies din sa- 

| . .



a
 

curile polinice şi cad pe stigmat. Aci întâlnesc licidul cu care este înmutată suprafaţa stigmatuluy, 

"absorb din el diferite substanţe şi produș fie-care câte un tub, numit 44 folinic (Fig, 120), care 

se lungesce din ce în ce mal. mult. Lungindu-se (Fig, :121), tuburile polinice” se înfig în stigmat şi 

pe când grăunţii de polen, cari le: au produs, rimân afară, „ vlrfurile lor străbat stilul, ajung în” in- 

teriorul ovarului, se; duc la ovule, se întrodue | - , - | ” 

în picropile, se înfig în nucele şise lipescde . DN | i 

sacurile embrionare. Atunci protoplasma din, - ȘI 

ele trece în sacurile embrionare, unde se îm- 

plinesce fecundaţiunea. -. 
La: 

Funcțiunea Are. —Fl&rea are 
rolul sau funcțiunea dea produce fruct. 

“  Receptacul. — Se numesce 7e-. - 

cepe Tartă florale, pe care - 

sunt așegate tâte. frunzele modificate 

din -€ „cari. este. „compusă fidrea. 

a - Receptaculul are 
formă de con lun- | 

„gueţ şi. subţire 

(Fig. 122), sau de 

"con gros şi scurt, 
-. Sau de ghem ro- 

...“ tund, sau de tavă : 

dreptă, sau de cu: 
pă mai mult sau., 
mai puţin adâncă, | | 
sau de pahar de 
“for. N i 

“Când receptacu- 
“ “lul, are forma unei 
„cupe adânci sau 

a unui pahar. de 

flori, se lipesce . 

"de ovarul pistilu- 
lui, care e aşedat 

   
Fig. 121, — Androceul şi Gineceul unet florr: 

„Fig. 120.—Grăunte- cu basa pe fun. "+. “în care se petrece fecundaţiunea. 
de polen care a pro-. 
dus | un tub polinic, “dul. lui, cresce îm-, . | i 

preună cu el şi ia SR - - 

parte la formarea fructului, Acestă particularitate: 0 > presintă receptaculul Alo- | 

rilor de Per, de, Mir, -de Gutur, etc. ” 

Peduncul. — Se numesce pedunucul. sau  câda "f6rei pârtea dia lungimea 

ramurei florale, care se află dedesubtul receptaculului,



“a. 

“Pedunculul: “Atepe de la locul unde încateză - receptacuiul şi se continut 
în jos, sau -pănă la basa ramurei florale, sau ' numa! pănă la 6re- -care distanţă 
în: sus -de- basa . ei. - E . [i 

” , - “Caracterul pe: 

dunculului stă în fap- 

tul, că nu pârtă de': 

loc frunze, sau pârtă * - 
“numai nisce frunze ' 
necomplecte, modi- 

ficate şi . în general _ 

ver mumițebratee, 

- Pedunculul wi 
nor flori, cum . este r 

acela ale: “florilor: de Pastigă (Fig. 123) nu se. 
ramifică, iar. pedunculul altor floră, „cum este 

"„acela al florilor- de, Rosetă. (Fig. 124), de.- 
Țintaură (Fig. 125), etc., se ramifică, - 

Pedunculul care se ramifică se: numesce 
Ppeduntul. Principal sau pedunucul comun j ra- 
murile carl' nasc deadreptul din pedunculele 
principale se numesc peduncule secundare.; j ra- ” 
murile, cari nasc, deadreptul din pedunculele”: 
secundare 'se numesc peduucule terțiare, etc, : 

- Ramurile nasc unele pe altele. la „Subţidrele o 
bracteelor. ae 

" Pedunculul: care nu se ramifică pârtă o 
singură fl6re,. aşedată în virf, Exemplu de... 
ast-fel de peduncul este pedunculul florilor E 
de Păgtifă (Fig. 123). 

Când pedunculul nu este. ramificat, A6--. 
| rea pe care.o “pârtă se numesce Pore: solitaă | 
adecă fibre singuratică. Exemplu de fiori. so- . 
litare. sunt florile de Păştiză (Fig. "12 3, de | - 
AMoc (Fig. 83), de Schinteuă (Fig. 63), etc. 

„ Pedunculul care se ramifică pSrtă multe 
flori. Dupe Jocurile î în cari sunt aşedate. fl-- 
rile pe cari le portii; se deosibesc două feluri 
de peduncule ramificate: un fel, cum este . Do Ti ig. 123.— Păștiţa' are “nore cu a acela al florilor de Rozetă, portă flori aşe. - ragi= aa n Bre stea 
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gate numai. în virfurile” celor mai tinere ramuri pe. cari le are. (Fig. 126 A), 
jar altul, cum este acela al florilor! de Țiutaură (Fig. 126-B), pârtă flori aşe- | 
date şi în virful lui şi în vîrturile tutuloi ramurilor bătrâne sau tinere pe carile are. 

| Când pedunculul' este ramificat, florile pe cari le portă se numesc or? 
e IN : grupate. Exemplu de flori grupate sunt florile.” 

„3. „de Rozetă, de Per, de Mlorcov,de Zintaură, etc, 
a 

  
Fig. 124 —Strugure sivăplu de Rozetă” a “Big, 125.—Cimă bipară de Țintaură, . . 

- o “XXIII 
: peduncul ramificat, împreună cu tâte florile pe cară ' 

+ 
N 

Iniflorescenţă. — Un 

le pârtă, se ,numesce '7n/orescenţă. 

PE a Infiorescenţă: nedeterminată şi iriflorescânță determinată. — Pedunculul ami: |. 
ficat care pârtă fort numa! în virfurile celor mal tinere ramtiri „pe carl. le are se numesce in fla- | 

7escenţă nedeterminată, iar pedunculul ramificat care pârtă flori şi în virful luY şi în: virfurile tutu- 

lor ramurilor bătrâne sâu tinere pe cari le are se numesce în forescenpă determinată. | îi 

. 
.



”. se lungesc, se transformă în flori şi 

i „ | | NE “ -. : _ TO a 

IE | "a. . E - 

+ Câna inflorescența e nedeterminată, vîrful  peduneutulur principal și virfurile tutulor ramurilor, 

afară de ale-celor tinere, pe cart le are, cresc, se lungesc şi mor, "fără ca să, se transforme în 

flori, iar când inflorescența e deter- De dă ” 

minată, vîrful peduncululut princi-. i 

„pal şi vîrfurile, tutulor ramurilor bă- 

trâne sau tinere pe car! le are, cresc, 

apoi mor. Exemplu de inflorescenţă -- 

nedeterminată sunt inflorescenţele de 

Rocetă, de, Păpădie, de Plataşină, de 

Aorioo, etc, Exemplu de inflores- 

cenţă "determinată este infiorescenţa” 

de 7infaură. - 7 

_ Inflorescenţă nedetermi- 

:nată simplă şi „infloreseenţă Fig. 126, "— Figură teoretică a pedunculelor ramificate de Rozetă. nedeterminată compusă, — i (4) a şi” de “Tintaură &). , 

   
Când florile uner inflorescențe ne- 
determinate sunt purtate de pedun- - : : 
cule secundare, inflorescenţa se numesce in lorescență “nedeterminată simplă, iar cână sunt purtate. 
de peduncule terjiare, sau de peduncule mat tinere de cât terțiare se numesce inflovescență nedeter. 
minati compusă. Exemplu 'de inflorescenţă nedeterminată simplă suat inflorescenţele de fozeză, de: 
Păr, de Păpădie, de /Y/afagină, etc. Exemplu: de intlorescență nedeterminată compusă sunt inflores-, 
cenţele de dorea, de Crâii, de Viză, etc, Ă 

Ă i Numiri date inflorescențe n nedeterminate simple. — 
Dupe forma și lungimea peduncutuluY principal, dupe lungimea pedun- 
culelur secundare și dupe modul cum pedunculele secundare sunt aşe- 

   

Fa ” „date pe dedunculul principal, se. deosibesc, între altele, 5 felurt „de in-, 
i florescență nedeterminată simplă, numite, dupe particularitățile pe cart. 
i , N le au, sâie simplu, strugure simplu, 
AL ÎN corimă ssmplu, umăelă simplă şi ca- 
ul : Bitulă simplă. « 

E Inflorescenţa '. nedeterminată 

"simplă se numesce spie simplu, a- 

„tunct când pedunculul principal e 

lung și subţire, iar pedunculele 'se- 

cundare sunt aşeglate pe laturile lut 

_ şi sunt atât de scurte, în cât par că ip. 

sesc Exemplu de spic simplu esteinflo- 

rescenţa de Platagină (Fig. 127), etc 

Spicul simplu se numesce.e- 
ment simplu, în casul când florile lut 

sunt flori unisexuate și de un singur 
| | i fel, adecă sau masculine Sau. femi- 

5 Di mine Exemplu de ament simplu este 
- Mă : + inflorescenţa de Sa/cie (Fig. 128 şi 

129), etc. Popular, ament simplu se 

numesce miifișor sali rîuză. 

„Fig. 127,— Spice simplu Sa Fig. 128.—Ament simplu - 
de Platagină. ! femenin “de Salcie.:! 

N . , . , , -
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- Inforescenţa nedeterminată simplă se numesce strugure simplu, atunci când pedunculul prin- 

cipal e lung și subţire; iar pedunculele secundare sunt aşedate pe laturile luY şi au lungimi mai mult 

sau mal puțin mici şi egale. Exemplu de strugure simplu e inflorescenţa de fRozetă (Fig. 124), etc, 

Inflorescența nedeterminată. simplă se numesce corimb sivplu, atunci când pedunculul princi- 

pal e lung sai scurt şi. subțire, iar pedunculele secundare sunt” aşegate pe laturi e lu şi au lungimi 

mai mult sau mal puţin mari şi neegale. Pentru: că lungimea pedunculelor secundare este cu atât 

mal mică cu cât sunt mal aprope de virf şi cu atât nat 'mare 

d | „ - "cu cât sunt mal aprope: de basă, t6te florile inflorescenţei se 

(EN ” ” st află la aceiaşi înălţime, Exemplu de corimb simplu este inflo- 

" vescenţa de: Pir (Fig. 130), etc - . 

   
„Fig. 129.—Ament simplu ae "Fig. 130.—Corimb simplu de Per, 

masculin de Salcie. a: - . 

 Inflorescenţa nedeterminată simplă se numesce umbelă -simplă, atunci când pedunculul prin. 

| cipal e lung. sau scurt şi subțire, iar pedunculele. secundare sunt aşedate t1te la aceiaşi ( înălţime” pe 

virful luk şi au "lungimi mal mult sau mat puţin mari şi egale. Exemplu de umbelă simplă este în- 

florescența de Pizin (Fig. 131). A - , i 

Infiorescenţa nedeterminată simplă se mumesce 

capitulă simplă, avanci cână pedunculul principal este” 

lăţit la virf în formă de tavă, de castron sau de mă- 

ciucă, iar pedunculele. secundare sunt aşedate pe virful 

lut și sunt atât 'de scurte, în câtrpar că lipsesc, Din 

causă că florile” sunt mici . şi înghesuite "unele lângă S 

altele, capitula simplă are înfăţişarea unei singure flori 

şi multă lume. mecunoscătâre o consideră . ca find o... 

singură îl6re, Exemplu de capitulă simpli. este inflores-. “ 

cența de Dalie. (Fig. 132), etc. 

* Numiri date inflorescenţel nedetermi: - , 

nată compusă: —Cbrespungţore cu cele: 5. feluri Fi. 131. Umbelă simplă de .Vizin. | 

de inflorescenţă nedeterminată simpli se "deosibesc 5 fe- . ia ; 

lurt de inflorescenţă nedeterminată compusă (Fig. 133), , 

dintre cari 4, cele mat importante, dupe parăculaitețte pe cari le au, sunt numite; spic compus, ! 

  
“ strugure compus, corimb compus și umbală compusă. E | 

Inilorescenţa nedeterminată compusă se nutnesce spic com pus atunci când fie-care din pe-



7 

dunculele. secundare, considerat. în parte, es:e un spic. simplu. În scurt, se zice, că un spic compus este 24 spic de spice simple. | . . 
. Exemplu de spic compus este inflorescența de Grâu 

(Fig, I34), ete. - ! | La 
„ .„... Spicul compus se numesce ament compus, în casul 
când florile lui sunt flort unisexuate și de un singur fel; 

" adecă sau mâsculine sau feminine. Exemplu de ament 
Compus este inilorescența de -Porumb;, „numită populăr, 
spicul porumbului (Fig. [3 MII : . 

Inflorescenţa- nedeterminată compusă' se, numsesce 
” strugure compus, atunci când fie-care din pedunculele „se- 

- " cundare, considerat: în parte, este un strugure simplu, In 
Scurt, se zice, că un strugure compus este 2 strugure de- 
"Strugiurt simpli. Exemplu de strugure compus este inflo- 
rescenţa 'de; Viză (Fig. 135), etc. - aa 

In Aorescenţa nedeterminată compusă se numesce co- 
rind compus (Fig, 136), atunci când. fie-care din pedun= * 
culele secundare, considerat . în parte,. este un corimb 
simplu. In scurt, se zice, că -un corimb compus este z corimă de corimie sinple, Exemplu de corimb compus . este- inilorescenţa de diferite felurt de Păducel, etc. 

In florescenţa nedeterminată. compusă "se numesce > ambelă compusă, atunct când fie-care din pedunculele se- 
cundare, „considerat în parte, este o 'umbelă simplă, In - 

- Scurt, se zice, că o umbelă compusă este o zpafelă de ay cele simple. Exemplu de umbelă . compusă este inflores- NI de 1forcev (Fig. 137), etc. 
" Involneru, involucel. —Dedesubiul unor floră, - cum sunt florile de Cuișâră (Fig. 82), şi dedesubtul unor 

inflorescențe, cum sunt capitulele de Anghinară şi umbe- lele de Zorro (Fig. 137), bracteele cară se ant pe pe Fim. 

  

“Ţ 
A a e 

.. 

y 
y 

.. 
- PN N . : , Tis, 133. = Figuri teoretice ale diferitelor fel nedeterminati simplă; -A, spic sau ament; B, Strugure; C,"C 

132. 

    
DD - 1 E. 

uri de inflorescenţă : 

  
— Capitulă “simplă de - Dalie. 

orimb ; D, Umbelă; E, "Capitulă. 

*



duncul sunt apropiate unele de alele. şi formeză la basa flâret sau a infloresceuiet o roată san un 

coșulej, numit invobeerie, . i 
Involuecurile parțiale ale umbelelor simple cart compun umbela compusă de Morcov se nu- 

mec, în, total, inzotucele, iar fie-care în' parte, jnvolucel. E ” a î 

„Numiri date 'infloreseenţei determinate. — Ortce , . 
fel de infiorescenţă determinată se îiuiniesce= Girl, LL 

_ „_ Dupe particularităţile pe cart le au, se „deosibesc, între altele," 

A două feluri de cimă: Cima bipară şi cima unipară scorpioidă. . 

“Inflorescenţa determinată se -numesce cima dipară, : atunci“ 

              

   

   

    

     

     

când atât pedunculul principal cât şi fie-care din peduncilele de orf- 

care vîrstă, afară de „cele mat tinere, “portă” câte 2 -peduncule, aşe- 

. date faţă în faţă, la aceiaşi înălţime. Ast-fel, “pedunculul principal 

pârtă 2 peduncule” secundare, fie-care “din pedunculele secundare 

_pârtă câte'2 pedunciile terțiare, fie-care din pedunculele terțiare pârtă 
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Spic compus de Grâu.: . :: Fig. 135. — Strugure compus de Viţă. 
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| et “se: ate 2,' cima - zice că e câte 2 peduncule cuaternare, etc. Pentru că pedunculele se nasc 2 câte 2, cima -se e 
dipară. Exemplu de cimă bipară: este inflorescenţa de - inzaură (Fig. 125), ete, | , duncutui 

” p ” . Ie . Ataf. a A vu Inflorescenţa determinată se numesce cimă aunipară scorpioidă atunci când atât pe 

  VE LS 
Fig. 136. — Corimb compus, | 

principal cât şi fic-gare din pedunculele de, orl-ce vestă, afară de cel mat tinte, pârtă câte un peduncul aședat mai aprâpe de virf de cât de basă, sau pe partea dreptă sau pe partea stângă, și aplecat pe partea pe care e așegat. Ast-fel, pedunculul, principal portă un peduncul secundar, pe- dunculul secundar pârtă un peduncul terţiai, i a : i pedunculul terțiar porti un peduncul cua- 
"ternar, ete. Dacă pedunculele sunt aşedate 
unele pe ahele pe partea drâptă a lor, cima 
se încolăcesce spre drâpta, iar dacă Sunt 
așeglate .pe partea” stângă, cima se încolă. 
cesce spre stânga. Pentru că pedunculele - 
se nasc unul câte unul, cima se zice că- e, unipară, iar pentru că se _Încolăcesce ca coda unut animal numit Scorpion, se zice 
că e scorpioidă, Exemplu de cimă unipară . a N Scorpioidă este inflorescența de Tărturasă + N (Fig. 139), etc, e 

  
x 

Fig. 137. — Umbelă compusă de Morcov.
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Urmările tecundațiunel. — _ Îndată după împlinirea fecundațiunei stigmatul şi stilul ice- 

lor mat multe pistile se veştejesc şi cad, iar ovarul formeză fructul. : 

Fruot. — Se numesce rue partea. plantei care- provine din desvoltarea 

pistilului, . Sa | a 

De când. începe să crâscă și pănă când inceteză; de a; “mai cresce, fruc- 

tul este verde și 3e numesce fruct crud. Dupe ce a încetat de a mal cresce, 

fructul 'şi schimbă coldrea, și se numesce /ruct copi. „ 

  

       7 
. . 

Fig. 138. — Figuri teoretice ale diferitelor feluri. de inflorescenţă nedeterminată 

„compusă: A, spic sau Ament; B, strugure ; Cc, Corimb ; D, Umbelă, 7 

,
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_Pericarp şi sămânţe. — Fructul copt este format din peritarp și se mânje, 
„Se numesce pericarp părtea fructului care provine din .păretele .pistilu- 

lui. În cele mai multe casuri, numai păretele ovarului” se desvoltă și formeză 
pericarpul. A RE - 

| Se numesc sămânze, partea fructului care : 
provine din: desvoltarea ovulelor, cari se află 

închise în ovar. : - - a 

: Sămenţele -sunt pentru pericarp aceia 

ce, ovulele -sunt pentru! păretele ovarului, 

Fructe uscate, fructe cărnâse şi îrvicte 

jumătate uscate şi jumătate. cărnâse. : 

Dupe felul sau natura. pericarpului, s'a deo. 
sebit trei feluri de . fructe: fructe scale,» 

fructe cărnâse și fructe jumătate uscate şi. | 

Jumătate. cărnâse,.. T Ea 
“Se numesc fructe uscate acelea al „că. Fig. „139. — Pi aie scorpioidă 

ror .pericarp este în' total subţire şi uscat. Dr e ness a 

Exemplu de fructe uscate .sunt: fructele. de Grâu, de Castan, de “Fasole, etc. 

Se numesc fructe cărnâse acelea al căror pericarp -este în total mâle 
şi cărnos, Exemplu de fructe cărnâse. sunt fructele. de Viă, de Castan de 

India, etc... .: A - : : 
Se numesc fructe jumătate uscate şi jumătate cărnâse “acelea al căror 

pericarp este uscat “în partea din năuntru şi cărnos: în. „partea din, afară. 

Exemplu de fructe jumătate uscate şi jumătate căensse; sunt fructele de Prun, 
de Cireşii, 'de Wuc, etc... - aa po 

Fructe indehiscente şi fructe. dehiscento. — Dia “punctul de vedere . 
al modului cum sămânţele ies afară din hăuntrul pericârpului se deosibesc 
doug feluri de fructe : fructe dehiscente Şi Fructe” îndehiscente. 

    
Fig. 140. —Figuri teoretice ale inflores zenţelor determinate A, Cimi unipară scorgioidă ;B, Ci bipară, 

« ” 7 : DN p A 
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"Se. numesc fr ucte “ dehiscenie cela al, căror pericarp. se crapă în “ unele 
direcţiuni, pentru ca sămânţele să. iese “afară. “Exemplu de fructe îadehiscente 
sunt fructele de Fasole, de Castan de. India, de Nuc, etc. NR " 
“Se numesc /ructe îndehiscenle, acelea al căror pericarp. nu se crapă” ci 
putregesce, pentru ca stmenţele să iese afâră. Exemple de fructe indchiscente | 
sunt fructele! de Viţă, de Pruu, etc. - , -. 

_. Numiri date fructelor uscate. — Fructele. uscate sunt aşedute, în, două 
„grupe : Pi ucte uscate indehiscente. şi „fructe uscate dehiscente, o 

I. —. Se deosibesc, între altele, trei. feluri de fructe uscate indehiscente : : 

achena, cariopsa, şi samara.. Su ia 

    
    

  

na
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| iz, Iar. —Fruct, de Castân: * Fig, 142. —Fruct de Grâu: - - Fig. 143. = Fruct de Ulm: 

Ri achenă.' | E caiopsă. : oa E „ samară, . 
rr 

“ Achena. este „un fruct, uscat ingehiscent, care are. o singură senienţă legată 

de Casta (Fig: a de: Firiţea, de Papădie, ete, i. 

' Cariopsă este o “achenă. a 'cărui sămânță este. lipită prin tâtă suprafața 

ei de păretele din năuntru al. pericarpului, ast-fel, că nu se pste. rupe o bu- 

cată din pericarp, fără câ să nu se rupă şi din semâență. Exemplu de câriopsă 

este fructul de .Grâu (Fig. 142) de Porumb, de .Orz, de Secară,' etc. 

, 

. "Fructele de Grâi, de Porumb; de Orz,:de Secară, etc.; se numesc popular simânțe, Când 

- se macină, pericarpul se sparge în. bucățele | şi formeză t&râțele;, Pentru că pe fie-care bucăţică de 

pericarp, rimăn | “şi bucățele rupie din stmânţă, de aceia tărcyele sunt bune pentru, nutrirea anima- 

ielor. De altmintrelea numai, „sămenţa conţine substanțe nutritore. 
* 

Samara este” o achenă al cărei pericarp este turtit şi prelungit, sau de. 

jur- împrejurul. s&mnenţei sau numai într'o parte, câ 'o aripă. Exemplu de samară 

este fructul de Ulm (Fig: 143), de Arțar (Fig. 145), etc. Două samare aşe- 

date, faţă. în faţă; una. lângă alta, « cum sunt acelea de: Arfar, se numesc, îm- ! 

preună, disamară. ir -
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II. — Se deosibesc, între altele, cinci feluri de fructe: uscate 2 dehiscente 

foticula,  leguma, silicua, capsula şi pizida. *- - , 
Folicula este un fruct uscat dehiscent, provenit dintr? un pistiL_ simplu, 

unilocular şi cu multe. 'sămânţe, al căruia pericarp. se e crapă dealiigul liniei de 

  

po Fig. 144, — Fruct de Acţar: disamară, - Fig. 145. — Fruct de Bujor: “îoliculă, 
- e 

unire a marginelor carpelei şi desfăcendu-se ia înfățișarea unei frunze, Exem- 
plu de foliculă este fructul de Bujor (Fig. T45), de Spinz,. etc. .: 

_ Zeguma este un fruct uscat dehiscent, provenit dinfr' un pistil - simplu, 
A unilocular şi cu multe: stmenţe, al căruiape-: a 

d ricarp “se crâpă şi dealungul linici-de unirea >. - 
marginei carpelei şi dealungul ” nervurei me- 

* diane a eă.. Din causa direcţiunilor în cară 
se crapă, leguma se desface î în două jumătăţi; 
Exemplu de legumă este fructul de Lasole . ă 
(Fig. 146), de. Bob, de //azăre, etc. 

Silicua este un fruct uscat dehiscent, P 
provenit dintr'un pistil compus din 2 carpele 
unite prin margini, fără. ca fie-care în. parte 
să formeze un pistil simplu, al căruia . peri- 
carp se crapă în lungime, în patru direcţiuni, 
câte una de fie-care: parte a' liniilor. de unire 
a marginilor: carpelelor. Când crăpăturile s'au . 
făcut, cele : două. carpele se 'ridică, una la 

Fig. 146.—Feuct de dEPta şi alta la stânga, „iar simânţele stau Fig. 147.—_Fruct de 
Fasole: legumă, atîrnate pe placente, cari rEmân în oc Şi au atzi; salicuă. 
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forma unei tăblițe, sau a unei giurgiuvele lungă și îngustă. Exemplu de silicuă 

este fructul de JMicșunea galbenă, de: Varză (Fig. 147), etc. . a i 

| Capsula este un fruct uscat dehiscent, provenit dintrun pistil compus 

din una sau din mai multe carpele, unilocular sau plurilocular, care nu se asea- 

a mănă cu. nici unul din cele alte fructe uscate dehiscente 

şi al căruia pericarp se crapă sau în anumite direcțiuni 

aşedate în lungime, sau în anumite locuri așegate la 

virf. In casul când pericarpul se crapă în anumite di- 

recțiuni aşedate în lungime, capşula -se desface în bu- 

căți sau valve şi din acestă causă se zice că are dei: 

“scenţă valvicidă. In casul când pericarpul se crapă în 

anumite locuri aşedgate la virf, crăpăturile au formă “de 

orificii său pori şi din acestă causă se zice că are de- 

hiscenţă poricidă. Exemplu de :capsulă care are -dehis- 

cență valvicidă este fructul de Lalea (Fig. 148), de 

: Tutun, de Rochița păsăriceă, de Tămiiâră, ete. Exemplu 

"de capsulă care are dehiscența poricidă -este fructul de 

“Mac, de Gura Leulul (Fig. 149), etc. ! 

Fig. 148.—Fruct de Lalea: - . Pizida este o. capsulă al căreia, pericarp se crapă 

capsulă cu dehiscenţă .*“ Pe mijloc, în direcțiunea ecuatorului. Exemplu de pi- - 

„valvicidă. -.  xidă este fructul de Schinteură (Fig. 150), de: Măsăla: . 

, _7iță, etc. A a Ni 

„Numiri date fruotelor cărn6se.—Fructele cărnose: sunt aşedite în două “ 

grupe.: fructe cărnâse îndehisceute şi fructe cărnâse dehisceute. 

| 1. — Fructele” cărnâse “îndehiscente se numesc Zace sau bâbe. Exemplu de 

bace sunt fructele de Vă, de Câtăs (Fig. 151), de Agreș, etc. E 

  

7 . . = 

   
Fig, 149. — Fruct.de Gura- îi . " Fig, 150. Bă e Fig IS, 

Leuluf: capsulăscu dehiscenţă . Fruct de Schinteuţă : . ” „Fruct de Câcăz: 

yu “poricidă. E pixidă. i , “bacă,
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II. — Fructele cărnâse dehiscente se” numesc capsule! cărnâse. Exemplu de capsule cărnâse sunt fructele de Piersic, de Castan-de-ludia-. (Fig. 152), de Wufăr, etc.: a N : Ia E 
Numiri date fructelor jumătate uscate. şi jumătate cărnâse. — Fruc- Ntele jumătate uscate şi jumătate cărnâse sunt aședate în două grupe:. Fructe Jumătate uscate. şi Jumătate” cărnăse udehiscente şi Fructe - Jumătate uscate. şi Jumătate că rnăse dehiscente Nae a Da 

e că ru ce . Ea za     

  

  -. m 

  Fig, 152. —.Fruct de Castan-de- . A Fig. 153. Ea ÎN Fig, 154, —Fruct de Nuc: | “India: capsulă cărnâsă. „Fruct: de Cireşiă ; drupă, capsulă. drupacee. :.. 

   

I. — Fructele jumătate uscate şi jumătate: cărnâse indehiscente se nu... mesc drupe. Exemplu de drupe sunt: fructele, de: Cireșii (Fig. : 153), de- Pruz, de Zarzăr, de: Miodal, etc. i a aaa 
II. —. Fructele jumătate uscate și: jumttate cărnâse ; dehiscente se nu- mesc capsule drupatee. Exemplu de capsule drupacee sunt fructele: de Wue, - (Fig. 154). DI NR i pn d 1 Fruet simplu, fruct multiplu şi fruct compus; — Fl6rea. al căreia, gineceii este format dintr'un singur pistil, simplu sau „compus, produce numa! un fruct, iar aceia al căreia gine- ceii este format din mal: multe pistile, produce mat multe frucre, "Exemplu : flârea 'de Viză, de dir, de Ptr, de Cirtziii, de Cocăz, etc., produce numai un fruct, pentru că are gineceul format dintr'un singur pistil, iar flârea de vag, de Aură, de Smeură, etc; produce mat multe fructe, pentru că are gineceul format din mat multe pistile, e e Fructul unic produs de o ilbre se numesce fruct simplu, Exemplu de fruct simplu este fruc- tul de Viză, de Air, de Pr, de Cireșiii, de Câcăz ete... AR a a
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„Totalitatea fructelor produse de o fl6re se numesce fruct multiplu. Exemplu d . e fruct-'mul- , 

tiplu este fructul de Zrag (Fig. 155), de Afară, de Smeură (Fig. 156) etc. n 

în Fructele produse de Morile unor - 
Tm inflorescențe sunt asociate Între ele, 

ast-fel, că împreună cu pedunculele 

_şi cu bracteele, formează o masă 

“comună, care are înfăţişarea unei 

singure bucăţi. “Masa comună care 

- are înfăţişarea “unei singure bucăţi 
şi este formată din asociaţiunea fruc- 
telor, a bracteelor şi a pedunculelor 

unei inflorescențe se numesce fenet . - | 

compus, Exemplu de. fruct compus “ - “ 

este fructul de Srrochin (Fig. 1s7h cr... . 

de Diid - (Fig. 158), de “Brad, de... Fig: 156.— Fruct de Smeură: 
ra Că . „fruct "multiplu. . 

Pin (Fig. 159), etc. Aa . 

   
E Fig. 155.— Fruct de Prag: 

- fruct multiplu. 

+ 

- Sământa.—Se numesce sămâuză partea fructului care provine din des- 
voltarea ovulului. - e ci a 

Si După ce stmânţa s'a constituit, începe să crâscă și diferite schimbări se 
2 

e 

    
-- Fruct-de Dud: fruct 

4compus. 

  
oz - T - _ | - _ Ă E Ă , 

- Fig. 157. — Fruct de Smochin: | i * Fig. 159. — Fruct de Pin: 

- N fruct compus, * iat - [a "fruct compus, 

_ zrgzg. — Botanica. a E - Ei 6



petrec! în interiorul ei. De când începe” să Crescă. şi pănă când înceteză de a 
mai cresce, sămenţa este verde şi se. numesce sămtuță cr udă, După ce.a în- 

cetat de a mai cresce, sămânţa “şi schimbă col6rea şi se numesce săiufuţă câptă. 

„ Yegument şi sîimbure. — O. sămenţă- coptă este formată din tegument 
— sau: câ7e şi din. sîmbiire- sau: zjudez. 

Tegumentul sămânţe este o pieliță care. o mărginesce în afară şi, aco-.. 
SN 
+ pere sîmburele. a , . - - 

“Suprafaţa tegumentului este: netedă. sau presărată cu prelungiri î în lormă 

„de brobârie, de creste, de -fire, (Fig. 160), ete. : - 
Sîmburele semânţei” este partea ei. “din năuntru, acoperită, de tegument. 
Simburele unor feluri de sămânţe, cum este! acela al sămenţelor de Grâu, 

„de Riciu (Fig. 161), de Curmal (Fig. 162), etc., este' compus dintr'un. a/du- 
men şi dintr un embrion, iar al altora, cum este acela. al sămânţelori de „Ra- 
sole, de of, de Masăre, „ete., este compus numai dintr! un emârieu, 

    
Fig. 160.- Stmânţă de 7 o Fig. 6, —_ Stmenţă St Fig, 163. — Simeriţi de Bumbac. . . a. A - de Ricin tăiată în lungime:  Curmal tXiată în lungime : al- î albumen oleaginos, embrion“ bumen cornos . însemnat cu * în . 2 drept. aşegat în puncte, embrion mic așegat | . lungime. - : | în mijloc, 2? . -. 

- Albumenul este. .0 masă de” "substanţe destinăte să nutrescă embrionul, în timpul în care. sămânţa: încolţesce, Dupe felul substanţelor pe cari le con- ține şi dupe gradul de soliditate pe- care'l are, albumenul pârtă numiri particu- lare și anume: dacă conţine mare. cantitate de substanţe făin6se, cum conţine „albumenul s&ămânţelor de Gyâ (Fig. 163),-etc., se ntimesce. albumen făinos; dacă conţine în mare cantitate substanţe ulei6se, cum conţine albumenul s&men- ţelor de Ricin (Fig. 161)„se numesce albumen oleaginos; dacă este aşia: de tare, în cât să semene cu: Subtanţa din cari: sunt formate cârnele. animalelor: cum este albumenul sămenţelor de Curmal (Fig. 162) se numesce afdumten cornos.
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. Albumenul cornos- al stmânţelor unul arbore numit 24 ytelephas macrocarpa; care  cresce pe 

caârginele apelor curgt'6re, în. America de Sud, este cunoscut în comerţ . sub numele de corozo sau 

sooriu- zegetal şi 1atrebuinţat la fabricarea unor feluri de nasturi.” 

“ Emărionul sau colțul este o „plantă mică de acelaşi fel.« cu planță care 

a produs: sămânţa: în care se află. | N a 

„ Embrionul este format” dintr un li pumit ază, şi din una sau două: 

foiţe aşedate pe. el, numite: cotiledâne! . Ia: - ă aa 5 

Zi. - În axa embrionului se deosibesc- trei părți: ge- 

o 2 pula, cualiculul şi. radicula.. EN | 

Gemulă sau muguraşul este porţiunea . axei em- 

„bridnului care începe - de la, cotiledâne şi se duce în. 

“sus. Adese- ori pe ea sunt aşegăte . mici . frunzişbre cul- 

cate unele „peste altele, ast-fel că .o fac să aibă înfăţişa- 

„rea unui mugure. În" “embrionul care nu “a început să 

încolțescă,: gemula stă închisă între. cotiledâne. 

- Cauliculul sau tulpinița este porțiunea axei” em-. 

. brionului care începe de la cotiledâne și se duce în jos. 

n Radicula: sau rădăcidra este extremitatea inferidră 

E .- Ia 4 axei embrionului... - - i 

“fig, 163. _Feuct de-Grâu  - Când embrionul” este insoţit de albumen, “coiled6- 

„tăiat în lungime, pentru câ 'nele sunt subțiri, iar când embrionul nu este însoţit: de 

„să se vâdă albumenul 

simânţel însemnat cu puncte” albumen cotiledânele sunt grâse şi 'cărnâse, pentru, că 

o Ali “în ele se află îngrămădite “substanţele. "destinate săl 'nu- | 

Sia 'trescă, . în timpul încolţirei. Embrionul unor feluri de 

- stmânţe, cum este acela al “sămtuţelor de Fasole, de Bob, de 'Ricin, de, - 

Migdal, de Cais, etc., este prevădut cu două cotiledâne şi din acestă „causă 

se zice că este: entrion dicotiledonat (Fig, 164), iar. embrio: 

LC “nul altor feluri de sămânţe, cun “este acela al stmânţelor de .: 

Grâu, de Ora, de -Porumb,. „de Crin; etc., este prevăzut : numai 

cu un cotiledon și' din acestă causă se zice 

că este errion - monocotiledonat (Fig. 165). 

Plante fanorogame dicotiledonate si, 

plante . famerogaine monocotiledonate. — 

Plantele - fanerogame în ale căror simânţe d) 

Fig. 164. — Embrion se află un embrion dicotiledonat se -numesc Fig.- 163 Embrion 

dicotiledonat. plante anerogame.. dicotiledonate + sau, mai „ monocotiledonat. 

în scurt, dicotiledonate; iar- plantele fanero- 

game în ale căroț sămânţe se află un embrion imonocotiledonat, se numesc 

Dlaute faneragame inonocotiledonate sau, mai în scurt, monocotiledonate.. 

  

   
 



i 

Constituţiunea, plantelor fanerogame. Elemente anatomiee. — Examinând cu microscopul felif f6rte subțiri tăiate din corpul plantelor. fanerogame, se constată, că aceste -plante, . ori cât de simple sau or! cât- de complicate ar fi, sunt constituite din asociaţiunea unor corpuş6re f6rte. mici, numite e/eente anatomice, ” IN ” ee i N . i Celule şi vase. — Dupe particularităţile pe cari le-au, elementele anatomice sunt de dout feluri: ceule şi vase, - Ne E , a - N E 

  

” IE LA - Ea B . Cc 
Fig. 166.— Celulă: n, nucleu; .. 7 Fig. 167. — Celule a căror. membrână.. este îngroșat 

pb, protoplasmă; .v, cavităţi sau va. „ Neegal, părțile grâse fiind mat mici decât cele subțiri = 
» cuole cu suc celular; E . A, celulă reticulată ;. B, celulă inelată ;. - 

m, membrană, - , - C, celulă spiralată.- 

Studiul celulelor. — O celulă este un săculeţ închis de tâte părţile (Fig. 166) și compus: ” 
din patru părţi deosebite memărana, Protoplasma, nucleul „ŞI Saecul celular, i 1, — A/emdrana sau păretele celulei este formată dintr'o substanță compusă din O, H şi: Cc, 
numită celuloză, N . 

- |Membrana este sau deopotrivă de grâsă în tâte, Părţile sau'ma! grâsă în unele părți şi mat 
subțire în altele; 

A N - Ma - : 
Când membrana este” deopotrivă. de gr6să, se 'vede prin - microscop deopouivă : de luminată 

sau deopotrivă de întunecată, iar când nu este deopotrivă de grâsă, se vede may luminată în Crep- 
„tul părţilor subţirt: şi may întunecată în dreptul părților gr6se. In casul- când „Părțile subțiri sunt 
mal late de cât cele grâse (Fig. 167), membrana se vede ca O pânză deschisă, pe care sunt presă-- 
rate desenuri mat închise, iar în casul când Părţile gr6se sunt mat Jate decât cele subțiry (Fig. 168), 
se vede ca o pinză închisă, pe care sunt presărate desenuri mar deschise, = . Ia



— 85 —: 

cât cele gre — în raport cu cele arse, Sa deosebit, între altele, : 5 feluri de celule: celule pune 

tate, celule sgiriate, "celule inelate, celule spiralate şi celule reticulate (Fig. 167 şi 163). , 

Cââd st observi cu microscopul, pe membrana celulelor punctate se vad presărate mici cer- . 

- culeţe, cari au înfăţişarea unor "puncte; tă Pe membrana celulelor spiriate. se „td trase mici bande 

   

    

_ NE IS E E . a e . o | 

ă Fig. 168. — Celule a căror mambrană este îngroșată neegai,. părțile subțiri o S 

"find nat mict decât.cele grâ:e: A,. celulă punctată ; B, celulă sgiriată ;-C, “celulă .. 

- „„reticulată; D, celulă inelată ; E, celulă spiralată, 

E ieramiăcate, cart au înţăișarea unor - sytrieturi ; pe membrana celulelor inelate se văd trase bande 

paralele, cart au “înfățișarea unor. iaele paralele ; pe membrana celulelor spiralate. se ved. trase una 

„sau mal multe bande, cari au înfăjișarea | - ( - 

unor linit spirâle, iar pe membrana celule- - a 

lor reticulate se văd trase bande ramificate N Ra 

şi Intretăiate, cari au înfăţişarea unei rețele. i 

“IL, — Protoplasma este o substanţă - 

mâle,.. compusă din JI, C, O şi Az,- care 

se afii în interiorul celulei. ” 

Când celula e tânără (Fig. 169), proto- 

„plasma “I umple t6tă cavitatea, iar când e - 

matură; nul umple “16tă. cavitatea ci sau 

e dispusă ast-fel, că formeză un strat. care 

„ căptuşesce pe din năuntru membrana şi care | . e : 

"e legat prin fire de o grimadi așegată în Fig: 169. calul tenăr: n, . Fig.-i70. —Cetuli matură în 

mijlocul cavităţel (Fig. 169), sau e dispusi nucleul ; p, protoplasma; interiorul căreia protoplasma 

-- astfel că formâzi numal un strat, care căp-: m membrana, ! - formează un strat care căptu- 
şesce membrana. - 

   
tușesce pe din niuntru membrana ig. i70). _ . 

Protoplasma produce diferite substanţe În a e p a. . 

cari se gisesc închise în masa ef. Printre aceste substanțe. mat principale s sunt dout: Grăunţil de 

clorofil. şi grăunțil de amil.  - E - 

. Giăunţit de clorofil (Fig. 171) sunt mici corpuşisre verdf, rotunde sau poliedrice. E sunt 

- tormaţi din o substanţă albă şi din două. «substanţe colorate, , 

o Substanţa albt e mâle, aprpe de acelașiă fel, dacă nu chiar identică cu protoplasma: 

N Substanțele colorate” sunt deosebite prin col6rea pe care.o au, şi anume? una din ele, numită 

 Xantofilă, are colrea galbenă şi alta, numită Clorofilă are colbrea verde. 

ă Când grăunţii se. formează, în massa , protoplasmet, apare | mai ântâii substanţa âlbi şi apot 

apae Xântofila şi Clorofila. 
_ 

- Daci planta se afli la întunerec sau la frig, în “substanţa albi apare numat-Nantofila şi din 

acăstă causă sa îngălbenesce. Dacă planta se află la lumină şi la căidură, în “substanța albi apare
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XI - . , , 

de-o-dată Xantofilă şi . Clorofilă și din aceasă causă se învergesce, Clorcfilei, planiile ver astora 

verdeața lor. - 
_Grăunţil de amil (Fig. 173): sunt mici corpușisre solide și albe, rotunde, poliearice sau de 

„diferite alte forme, Nea - . DI Pa A 

_. ET: sunt formaţi dintro substanţă compusă din 

"2 C, O şi H, dispusă în prejurul unui simbure În 

” formă de strate, cart se acopăr unele pe altele. 

“Stratele nu sunț, de-o-potrivă de 'grâse şi din « 

acestă causă simburele nu se află tocmai în. cen- 

n, ci ceva mat la o parte (Fig. 172). . 

. Grăunţit. de amil există fâre mulţi în. “ proto- 

„plasma din “celulele “sămenţelor cerealelor, În . 

_sămânţele , „legiminâselor şi. în :tuberculele de 

„cartofi, Grăunţilor de amil dato:€ză semeniele 

“ de. Fasele, de : Afacăre, de - Grâu, de: - Porumb, 

ele: şi tuberculele de Cartefi „val6rea lor nu- 

tritivă, Ta Ta DRE | 

II, — “Sucul celulăr este Jicidul care umple ca 

vităţile sau xacuolele din interiorul celulei, cari, 

_nu sunt ocupate de protoplasmă, ” 

„7 Când celula e tânără (Fig. 169) nu conţine suc 

„- celular pentru că e "plină cu protoplasmă, îar când 

se apropie de maturitate conţine, pentru că proteo- 

plasma :se rupe în unele părţi şi în locurile rupte 

-se formează cavităţi, în cari se adună suc celular 

(Fig. 166 şi 170), Aceste cavităţi se numesc vacarole- 

| Sucul celular este compus. din apă-în care sunt 

disolvate zacharuri și alte: diferite substanţe. 

s1V. — Amleul este un mic. corpuşior rotund, 
” aşezat în protoplasmă. (Fig. 169)'și format dintro 

- - Fig. 171. — Celule în-a căror protoplasmă substanţă. azotâsă particulară, ni mită ziaeleină, 
sunt grăunţi de clorofil, represeniaţi în figură - 
prin pete circulare negre. — Parenchim clorefilian, 

  
„Potiţiunea “ nucleului în înteriorul celulei nv 

este fixă ci alînă de posiţiunea pe cate o are: 

protoplasma,. Când protoplasma formeâză un strat 

care “căptuşesce ' “membrana şi care e: “legat prin 

fire de o grămadă aşedată în: “mijlocul celulei, nu- 

cleul se. află cuprins în acestă ră înadă, ar când - 

protoplasma. formează numai un stat”. care - căp: 

tuşesce “hemibrana, nucleul se aă "coprins “în 

acest. strat. | i - E 

Forma celulelor. — ceia fu au' tâto 
> aceiaşi formă. Din punct de vedere al formei sa 

„ deosebit. între altele, opt- feluri de celule ; «e/ule 

E a retunde, celule Zoliedrice, celule. rari forme, celule 

. Fig. 172. — Grăunte de amil mărit tadulare, celule stelate, celule rămurăse, „celule aă- 
- " frte mult, dindrice și celule e fibrăse, p   | a _
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-ginile jumătăţilor. au :contur rotund, circular sau oval.” _ 

. 

Celulele rotunde (Fig. 174) “sunt “ca o sferă sau ca un ou. Când sunt ţăiate în” două, mara .- 

- S 

Celulele zoliedrite (Fig. 175) sunt ca un _poliedru, adecă ca un corp care e mărginit de multe | 

feţiş6re drepte. "Când sunt tăiate în două, marginile jumătăţilor au contur poligonal], cele ma! „de 

   
- multe ori cu şâse lături, - e . ă 

Celulele muriforme (Fig. 116), sunt ca pietrile tăiate regulat şi întrebuințate la 'ziduri, adecă 

- | - 

    

Fig. 174 — Celule “rotunde, 

- Parenchin rotund. Fig. 173.— Celule în a căror protoplusmă sunt 

" grăunțL de amil, — Parenehim amilaceu. 

ca nisce “corpuri numite patalelipipede. Cână sunt tăiate în două, marginile jumătăţilor au contur 

dreptunghiular.. Ea o MR | a 

, „Celulele tabulare (Fig. 177) sunt ca tablele sau ca mesele fără picidre. Când sunt tăiate în 

două, marginele jămătăţilor au contur dreptunghiular, lung şi scund, * PE 

   
"Fig. 175.— Celule poliedrice; 3, spaţiuri intercelulare, i . Fig. 176.— Celule muriforme. 

| - 1... Parenchim policdrie, o Parenehime muriforda. -
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Celulele stelaie (Fig. 178) au colțuri sau: ramari dispuse înprejrul mijloculu, aşia precum | - 

cârhele unei stele sunt dispuse împrejurul ef. N | 

Celulele rămurăse (Fig. 179). au: colpuzi sau ramuri dispus2 firi, nict o - ordine împrejurul 
"mijlocului, - 

” Celulele cilindrice (Fig. 150) “sunt. lungi, cilindrice şi cu capetele orisontale. a _ 
"Celulele fibrăse (Fig. 181) 

” i sunt 1ungt, cilindrice, turtite 

sau prismatice şi cu capetele 

Ș ascuţite.ca penele de spinte-  . “c 
.  . ii - - . 

    

/[ 
cat lemne. Aceste „celule se    
numesc și Jibre. . , 

Studiul vaselor.—Va- - 
sele sunt tubuii simple, pro- 

venite din „şiruri de. celule: 

  

po Pa In locul în. care are să 
se formeze un vas, există un: - 

„Fig. 178.- — Celule stelăte. - 
Parenchim stelat, 

ig. 177.—Celule tabulare. 5 | 
sis Pirenne tota E şir. de celule așegate unele: 

lângă altele şi "independente _ _ RR unele de altele. Când părețit alăturați at celulelor se rup. şi dispar, în total. sau în „parte, cavită- „ țile lor_comunică între ele şi vasul se formâză. . Ia - a 
PărejiY. vaselor presintă aceleașt' particularitățt pe: cari le presentau păreţii celulelor din cari au provenit şi numele lor este luat de la numele acelor celule. Ast-fel, vasele - cart sunt , formate de. 

- celule inelate se: numesc vase înelate, ace. -* 
lea. cart. sunt formate de celule spiralate 
se numesc pase spiralate, acelea cari sunt” 
formate de celule reticulate se numesc vase 
reticulate, acelea “cari sunt formate de ce- 
lule punctate se “numesc vase „Punetate 

(Fig. 182). -.- 
“Vasele sunt: aşedate ' numai in partea 

 lemnâsă, adecă în lemnul plantelor.: Ele 
conţin.aer şi un licid numit. seză, care 
este absorbit de perii sugători af rădăcini- 

E . Jor şi care, prin * ele se ridică şi se răspân- Ia, | Ea 
Fig. 179. — Celule rămurâse,. desc în tâte părţile plantei. - - - . Fig. 1807 - Farenchim rămuros, , 

Celule cilindrice, ” - Bipartiţiunea celuleloe. — - Câna ” celula ajunge la maturitate se bipartiseză, adecă se: divide î îu două, | - Când momentul bipartiţiunei se apropia, nucleul. se despartă în dous jumătăgă (Fi. 153) cari se depărtezi una de alta și devin fie-care câte un nucleu nou. * 2 "Atunci, în Protoplasma care se âfit între cele două nucleuri noul se formeză un părele, care divide interiorul celuleY îu două, Din acest: moment celula e bipariisată, ! - Resultatul bipariţiunel este îmmulţirea celulelor, 

   
" Spaţiuri intereelulăre. — Ia corpul plante! cciulele stau aliturate, şi lipite unele ae al- tele sau prin tâte părţile fețelor lor, sau numat prin unele „Părți ale -feţelor lor, : Când celulele sunt poliedrice şi au măchiile ascuţite, stau alătărate şi lipite prin tâte fetele
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„numite spaţiuri inter, celulare (Fig. 175 a). 

Da a A —s— 
- -” 

lor, iar când sunt rotunde. sau a poliedrice cu .muchile bonture, stau alăturate și lit: e numnat' prin 
„unele. părţi ale feţelor lor. In acest din urmă” cas, printre celule se afli nisce e spaţiurt pline. cu aer . 

a XXVU. | 

„ mesături, — Pentru'că în corpul plantei celulele stau. alăturate şi „lipite unzle de altele 

„se zice că sunt asociate sau că formează 'asociaţuni,: 

O asociaţi une de celiile cari aa: aceiași formi şi aceleaşi propsiztițt se num2sze postură. 

"Ţesăturl tinere şi țesături adulta. — Din punctul de vedera al virstei, jesttarile 

| “sunt de două feluri: . 

.. rin cn, pesătură, tinere şi esă. 

E i - dură aduite, 

TA . "Țesăturile tinere 

at
u „sunt aşedate în părţile 

planteY cari cresc sau 

"- sunt în stare de cres- 

cere şi pentru “că ce . 

lulele lor se divid şi se . 

îmmulţesc fără încetare | 

câtva timp, li s'a dat -- ” | 
A a Fig. 182. —Diterite feluri” de vase : -v, vas s înelat;' 

| iai - wi, vas spiro inelat; vi, vi, viii!, vase spiralate; 
. dupe vorba gracesct vw vas reticulat.— Țesătură vasculară. 

Și -'meristâs, care însem- . : . pr Ia Pa 

SEA. nezt divisibi, Asttel i | _ 
de ţestturi se afli în 

vieful tulpinei, în vie: 

a
i
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virfarile rădăcinilor. 

“Țesăturile adulte 

sunt aședate în părţile 

  

e 

c
e
 ii

           

  

    
-plantei cari. nu mal   

  

            NR îi i - _ cresc, Sau carf au în- |. Fig. 183. — Bipartiţiunea celulei: N, N' nucleari 
UV. _ ” -mout provenite din împirţirea în dou a nucleului 
E „„ Petat dea mal cresce.  . cctulei care se .bipartisează ; p e, păretele care se 

Fig. 181. — Celule Celulele lor nu se __ formâzi în celulă, între cele două nucleuri nout. 
fibr6se sau fibre. malîmmulțesc şi dupe .. pa . - 

| Selerenchim.. cum sunt vit sau mârie, : E : . si 

„sunt aşedate în două categorii: fesăzer? adulte vil şi. făsătură aciuuttz mânie 

Se numesc fesăturY adulle wii acelea. cari sunt formate din celule vii, adect din celule 

„din: interiorul cărora nu a dispirut protoplasma, ” i - ” 

Se numesc zesă/ari adulte mărte acelea cari sunt. formate din celule mârie, adecă din celule 

"din interiorul cărora a dispărut, protoplasma. ă o - 

Epidermă, suber, parenehim şi țesătură: secretătâre. _—Dupe particularităţile ce- 

lulelor din cari sunt compuse, s'a deosebit patru feluri de jesăturt vit: “piderma suberul, pâren- 

„chimul Şi zesătura secret tirâre. - - 

j Epidermă. — ” Epiderma. (Eig.. 184) este . formată din, celule tabulâre, sau &prismatice sau 

de: alt-fel, alăturate şi lipite unele de altele. Ea se întinde ca o piele sau ca-o membrană peste 
NE . - . a ..



00 
- i - a . .* | - . Ss 

frunze, peste tulpineie şi peste“ ramurile tinere, pe cari le acopere . şi cărora le. formeză suprat. 

„Pe epidermă sunt presărâți feri şi stomate, : To 

Perit sunt prelungi! sau proeminențe ale epidermel. EX sunt formaţi sau numal dintro” sin- 

gură celulă, au dintr'un grup de celule. - 
“Peril.. formaţi dintr'o singură “cotul se nu- 

Ea mesc peri ienicelulari, iar cel formaţi dintrun grup 

„de celule se numesc peri pluricelular (Fig. 155), 

Stoinatele (Fig. 184) sunt nisce întreruperi 

sau deschidături ale epideriaet. Ele sunt formate 

"din dout- celule în formă de răranche, deosebite 

de cele alte” celule ale: epiermet şi "aşedate faţă 

în faţă astfel,. că mărginesc un „orificii numit -- 

- ostiolă, 
Dedesuptul fie- „cărei stomate (Fig. 186) se 

află o cavitate numită camera sub-stomatică. 

A 

Prin ' stomate se face schimb între gazele aa 

din atmosferă şi acelea din interiorul plântel. - 

Suberul. — Suberul sau pluta (Fig. 181) 

este format! din celule tabulare, sau prismatice 

- sau de alt-fel, “alăturate şi lipite uneie de altele, 

3 -Membranele' celulelor carf o compun” sunt . 

înţesate de o substanţă particulară, “numită safe- 

"7ină, provenită din' transformarea celulosej, 

    

  

. , Ia E - _ --* Suberul se formează dedesuptul epidermei 

N CIRES în tulpină, în-ramuri şi în.alte organe ale plan- 

Fig; 184, — Epidermă-de Stiojinel " 1elor fanerogame. Când epiderma - se 'exfoliază, 

-_ | cu stomate.- | N . a adecă să . desprinde şi. cade, suberul rămâne |! la 

suprafaţa Organelor în carY s'a format şi le apără în contra causelor cari le ar vătăma. 

-Parenchimul. — Parenchimul este format din celule - a. “căror. formă şi al căror conţinut. ese: 

deosebit după feluri, : 

a După forma celulelor cart 1 compun, parenchimul 

Ă se-numesce farenchim rotund. (Fig 174) Parenehim poli- 

"dric (Fig. 175), farenchim mturiform (Fig. 176), paren- 

chim tabutar (Fig. 177), parenchim stelat (Fig. 178), saw 

parenchim zămuros (Fig. 179). - MI 

   
Ă Fig. 185.— Epidermă de Muşcat - - .- Fig. 186. — Bucată de frunză de Zambilă 

u un ptr pluricelular : € p, epiderma ; , tăiată : st, celulele unul stomat între cart e 
a, basa perului, __-astiola; 6p,. epiderma; ch, camera sub- y 

” E , - stomatică ;.. p, celule-cu clorofil așegate. * . 
- dedesubtul epidermet, | 

7 
a a



= . - - . > 

După coriinutul “celulelor. “ cart 1 compun, . „parenchimil” se numesce  „parenihim clorefiliane 

es: 171) şi farenehim amilacez (Fig. 173). “ . . 

" Parenchimul se află, în tăte ovgs nele plantei, dedesubtul epidermei şi al suberului. 

Dintre tote felurile de ţesături, el ia partea mat însemnată la constituirea plantelor, . 

: E - --" Tesătura se- 
“eratătâre. — Ţesă-. 
tura secretătâre (Fig. 

188) este formată din 

“ celule în cark se adu- 

nă, încă de timpuriti,di- 

ferite substanţe adese- 
oră niefolositâre plan- 

tei din cari fac parte. 

Celulele. cari o 

- compun -sunt isolate 
sau grupâte, - . 

— Celulele îsolate 

sunt sau.“ neramificate 

sau ramificate, Rami 

ficaţiunile. unora Sunt | 

aşia de lungi şi aşia 

de numertse în cât 

„Aungimea lor se soco- 

tesce cu. chilometru..   
. Fig. 187. — Bucată de: scorţă „Fig. 188, —Țesttură secrctiităre : vase : Fig, 189.—Globule 

“de. tulpină 'de Câcăz tăiată, pentru ca - laticifere de Rostopască. «de cauciuc, 

să se vedă suberul S, asegat dedesup- ! - o A A 

, tul epidermet E.. , o IDR ” [o 

Celulele grupate sunt dispuse unele „lingă altele, astfel că “tormeză fire simple sau . rarmifi 

E cate, “rețele, strate sau masive. - « 

>» -_ Cea mal însemnată dinure „diferitele feluri de substanţe cari se adună în'  interiozul celulelor îi 

„este un licid. numit latex. Ă -. . 

Latexul este 'compus din apă în care sunt t disolvate diferite” substzhje” şi în care plutesc . 

între alele, mict globule de cauciuc (Fig. 189). , > 

” Cauciucul este: a substanţă elastică compusă din fi şi E. Un: fel de cauciuc, numit” caiciize : - 

"de India, se- estrage. din latexul care se află în planta numită în sciință Ficus elastica (Fig. 190), . 

îi iar sin altfel, numit cauciuc de America, se estrage din latexul care se: află în planta numită în 

i sciință Siphonia elastica (Fig. 197). a 

| Celulele lungi şi râmificaţiunile lor, tuburile şi reţelele in interiorul cărora se of “atex, se: 

mat numesc şi vase Jaficifere (Fig. 188). . a îi : A 

_Ţesătura secretătâre se află respăndită printre alte stiu în tâte peri plantei și cu deo: 

sebire în aceia-care se numesce „scâţă, . - 
a 

= 7 z



Seterenehim, țesătură ciuruită şi țesătură, vasculară. —: Dupe particularităţile 
.. celulelor.din cart sunt compuse s'a deosebit treY feluri de țessturi m5rte : sclerenchineil, fesătiira * 

“ ciuruită şi. pesătura vasculară, . - a Ă Pa i - 
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, Fig. 191.— Intășişarea vicfului unei: - - "Fig, 193.—Infaţișarea păretelui 
E > Siphonia elastica, o despărțitor dintre 2 celule ciuruite, 

E 

* -- RSelerenchimul. —  Stlerenchimul (Fig. 181) este format, în general, din fire al căror pt- “It sunt fârte grojl şi în al căror interior forte micşiorat există aer şi un licid. limpede. |



» (Fig. 193). Ea o sa Ia „oo 

” petelor, celulele comunică în- 

- tre zle, sau în tot timpul 

. 

” 182) e formată din vase, Va- 

„stratele, strate vasculare. - - 

a 

| Fibrele sunt lipite. unele de altele şi formâză cordâne sau strate. Cordânele se numesc ! 

fascicule. fibrăse, îas stratele, strate fibrâse, a o | a ! 
Sclerenchimul se află în diferite părți ale plantei, dar mai cu sâmă în lemn şi'în partea 

scârțel care se numesce /ifer, EL susţine corpul plantei, așia precum 6sele susțin corpul animalului 
în care se afli. Cu cât o: plantă este maj mare-cu atât sclerenchimul în inteniorul et este mat des- 

voltat, Dintre tâte plantele, arborii au în corpul lor sclerenchimul „mal desvoltat. * - ” 

Ţes&țură ciuruită. —: Ţesztura. ciuruiti este formată din celule lungi numite cele cir 

ruite (Fig, 192) aşegate cap la cap ast fel, că formeză fire lungi numite” Zuduri cdiuruite, 

Celulele ciuruite “se numesc ast-fel, din causă că păreţi! despărțitori, cart se află la capetele 

„lor, sunt perforați şi când sunt. viguţi în faţă, sub microscop, au înfăţişarea fundului unui ciur - 

. - Prin perforaţiunile ca- 

  

anului, sau numai în timpul 

primăveret şi al verci, pentru 

că tâmba se astupă şi rămân. 

astupate 16tă iarna. - 

| “Tuburile ciuruite sunt, 

lipite unele - de altele ast-fel, 

că formâză cord6ne şi strate. 

Cordsnele se nuinesc cordâne - 

ciuruite, iar: stratele, sțrafe Ă 

ciuruite. i 

Ă Țesătura ciuruită se află îi 

în partea scârței care se nu- 

"mesce liber. PE Me 

- “Tesătura, vascula- 
ră.—Țesttura vasculară (Fig. 

  

sele sunt lipite unele de alele . | , , 

ast-fel, că formeză "cordâne Fig: 104..— Virful unef rădăcini de Grâu tăiati în lungime: 

şi strate.  Cordânele se nu- cc, cilindru central; ec, cilindru cortical_sau scorța cu stratul €f 

- pilifer a p; cf, 1, piloriza. : O O mesc „fascicule vasculare, iar.» . 

_“Țesătura. vasculară -se află în lemn. ea 

XXV 

- Steuetura 'org anelor.— Organele sunt formate din țesături. . 

Prin structura unul Organ se înțelege “disposiţiunea sau aranjamentul ţesăturilor din cari 

"este. format. ” A a e po. | - 

Structura organelor embrionului. — Embrionul întreg este o.masă de celule. T6te 

organele lu — -cotiledânele, gemula,. cauliculul şi radicula — sunt formate din celule. - 

“ “Stvuctura, pă dăcinel-— Piloriza (Fig. 194) este foimată din celule, . pi 

= ăi p--
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a Celulele din 'afari ale: pilorizet, când îmbirânesc, se desfac unele de altele şi cad sau una: 

câte una sau mil m 

Bilozizel. 

ulte deodată, Stratuti; straturi. Ciderea' acestor 'celule constitue ex/oliațiunta 

i Din causa exfoliaţiunel, “piloriza ar urma, .c a să se subţieze încetul cu încetul şi apof să dis- 

pâră. “Ea însă nu numat că nu dispare, dar nict nu se subțiază, pentru că cu cât se exfoliazi “ pe 

faţa din afară, cu atât cresce pe faţa din niântru, din causa adiogărei a altor celule tinere, -" 
Virful rădăcinet, numit şi punct vegetatia, este format numai din celule aședate unele lângă 

altele astfel, că form&ză. şiruri alăturate şi strate superpuse,. Aceste celule îmbătrânind capătă pro- 

„.prietăţi particulare și produc jesăturile rădăcinel. . e Ă 

po 

    

    

    
      

  

ARUĂ CI ar SU ZU EA A DZ DEAL IA Er IS -- 
- . . 

N 

a s(4,i 5 O (2 p A a d 
| _4 Fig. 195. — Rădăcină tăiată transversal în dreptul 'regiunei pilifere : - 

1- ap, stratul :pilifer cu perif .sugători; e c, cilindrul cortical sau scârța; eye, cilindeul central; 

a „C.I, stratul periferic; .f. lib, fascicule liberiane; f. lig. fascicule lemn6se. | 

„Mat sus de virful rădăcinei, în regiunea piliteri (Fig, 195), există ţesături. provenite din 
modificarea celulelor din virful rădăcinei, a SE a | 

Tăind transversal rădăcina, în dreptul repiunet pilifere, pe faţa tăieture! se constată, că este 

. formată din. două. cilindre, un : 
Zindru cenlral, . * ta 

ul extersz numit cifizdra cortical sau scărță şi altul - intern: numit ci - “ ai si tut 4 !



- viane, în lungimea rădăcinel,, Adese ori, însă, aceste fas- 

- între ele, sunt umplute eu o țesătură formată numay din * 

" cetule şi numiti parenchim central. Porțiunea acestui pa- 

o anăduză, iar porțiunile lut cari se afl între fascicule se 

„se lipesc prin margini şi formâză pe faţa tăieturei o bandă, 
"dacă sunt numat 2 (Fig. 196), sau” o crace, dacă sunt 

- bătrâne, e crăpată şi neregulată. 

BB 
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Scârfa este formată numat din. cetule aegate unele lângt altele, “ast-fel că formhăzi strate 

i “concentrice; Siratul cel. mat din afară al eX se numesce stra? zilifer, pentru că unele dia celulele 

cast ES compun, “sunt prelurigite în formi de fire şi sunt numite ger? stgăfori: 

Cilindrul central este format din celula, din fascicule liberiane şi, din fascicule lemnâse: 

La marginea “lui, alături de păretele din năuntru al cilindrului: conical, există un strat de 

celule numit szraț periferie Alături” de stratul periferic, în. niuntrul: cilindrului, sunt aședate fasci- 

culele jiberiane și fasciculele lemnâse.: . ii 

- Fasciculele liberiane şi cele lemnâse alietnezi unele cu altele, adecă fie-care fascicul. Libe-. 

rian- este aşedat intre două fascicule lemn6se $ si. invers, fie-care fascicul lemnos e asegat 1 latre două 

fascicule liberiane, 7. *- . 

„ Fasciculele liberiane sunt formate din tuburi ciuruite, lipite unele de altele. Ele se întind - 

în lungimea: rădăciner, fără să se întâlnâscă între ele. 

-- Fasciculele lemnâse sunt formate din. .vase lipite . a - ia 

„unele de altele. Ele se întind: paralel, ca şi cele libe- : - Î | 

cicule se lăţesc către mijlocul rădăcinel, se întâinesc t6te, 

4, sau .6 stea cu “trei, cu cinet sau cu. ina! multe „c6rne, 

dacă sunt: 3,.5 sau mai multe.. 

Locurile dintre fascicule şi tot mijlocul cilinărulut 

central, în casul când fasciculele lemn6se nu se întâlnesc 

renchim care se află în mijlocul cilindrului, se .numesce 

  

numesc raze de măduvă, Razele de măduvă se întind de 

la măduvă “până la stratul periferic. . a : 
Fig, 195. —Gilinăcul central 

al uneY Tidicin! d= Usruroiă tăiat tran- 

“Mat în sus de regiunea piliferă, mtatelna este, „for. sversal, pentru ca si se vâdt cele două 

mată tot din două ciliridre,. un 'cilindeu cortical şi un fascicule lemnâsealelui unite ast-fel, 

că formEz î. o lamt În dicecţiunea 
Ă diu lut, 

nu mal există, din causă că el se distruge treptat, treptat, . Ă , uimetru ID 
cilindru central, dar stratul pilifer al cilindeuluf cortical 

„cu câr rădicină se lungesce. Suprafaţa cilindrulul cortical, E 

în acâstă parte a rădăcine!, este formată de stratul care. .- a 

st ai dedesubtul strafului pilifer şi care e numt strat st. '7os, pentru că e “format din suber.- 

„Acest strat adeseori e crăpat în diferite â'recţiunt şi din acâsti causi i suprafaţa sa feinel. 

Crescerea rădăeinel în lungime. — Celulele cari se ani în extre nitatea- vrfalut rXar- - 

cinet (Fig. 194), se. îmmulțeşc în continuu, O parte. din celulele tinere cart. resultă din immulțirea 

dor, se adaogă la :cele alte ale vicfurilor şi L fac si se lungescă, iar altă parte se adaos la” pilo- 

ciză: și o.fac si nu se micșoreze “din” câusa exfoliaţiunet. , , 

- Crescerea rădăeinel în grosime. — Ridicinele ptantelor monocotiledonate . se' : lungesc 

- fără, să se îngrâșe, “iar acelea ale Bragilor şi ale plantelor fanerogame dicotiledonate se lungesc şi 

se îngro;e. Ingroşiarea începe din cel dântâiă an al viestel rădăcinel şi se "face ast-fel, 

-“ Inte fasciculele .Jibariane şi -cele lemn6se se form&zi “un sfraț generator (Fig. 197), adesă | 

“un- strat de celule cart se, îm nulțese în- continuu, Stratul -gensrator trece” pe din 'naintea, fascicutelor 

, liberiane şi. pe. la spaiele fasciculelor lemn6se, La Inceput are o direz țiune undulătă, dar mat rârgiii - 

- . - A . - , - „a 
so 

_ , 7
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are o direcţiune « care se apropie din: ce-în ce mat mult de “direcţiunea circulară (tig.. 195). Uede 
din celulele tinere cari provin din. îmmulţirea acelor carY compun” stratui "ger crator, se” as6Qă spre 

exterior, adecă pe marginea din' afară a strâtului generator, iar altele se aşegă spre interior, adecă 

pe marginea din 'năuntru a acestut strat, 

  
| < Fig. 197.—Rădăcină "de Fasole iată transversal, 

în timpul în care în cilindrul central se formâză stratul generator: “ 
N f. lib. fascicule liberiane ; f, lig. fascicule lemn6se; , ă 

„7 - cg, stratul generator undulat,. , N 

Celulele cart se -aşcgi pe marginea din afară produc ler, iar acelea cari se aşegă pe, mar 
- ginea din -năuntru produc Jen, : 

-Ast-fel se formâză în cilindrul cântral un îze/ libero lemnos, adecă un incl format din două 
jumittăyi, una de liber în afară şi alta de lemn în năuntru, de<părțite prin Stratul generator care se 
află între ele. E Ia . = 

  

Fig. 198.— Rădăcină de Fasole tăiată sransversal, 
în timpul. în care stratul generator a devenit circular: f, ip. fascicule 

liberiane ; f. lig, fascicule lemnâse; - E - 
eg, stratul generator circular, * - Ra -
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La Sfârşitul t6mnet anulu! întăi, există în cilinârul central al ăicinet un inel Tibero: lem- . 

nos, produs de. stratul generator, -:..- DN - . - po 

2 Dacă rădăcina are. să trăiescă ma! mulţi ant, la sftegitul. tâmne! stratul generator . încetăză . 

„de a “şi nat îmmulţi celulele şi stă î în repaos (6tă-iarna. Când primăvara sosesce, 1acepe din nou 

“să funcționeze, ca și în anul Antâil, $ şi resultatul' este, că „pănă tmna se formeză un alt inel libero- 

-lemnos ale cărul jumătăți de liber şi de lemn sunt despărțite prin stratul generator. | 

“Liberul inelului din anul ântâiii este mal în afară de: cât liberul inelului din anul al douilea, - 

iar lemnul inelului din anul âmâiii este mal în năuntru de cât lemnul ineluluY din anul al douilea. 

La sfârşitul tâmnei anulu al- douilea, există, în cilindrul central al răgăcinel 2 strate de 

liber şi 2 de lemn, - „ : E - ” . 

- 

In anul'al treilea şi în fie-care din anif următori, se formeză în acelașiii mod, în cilindrul 

central al tădăcinet, câte uu inel libero-lemnos, a cărul jumătate de liber se adaogă la stratele de 

“liber şi a „căruia jumătate de lemn se adaogă la stratele ce lemn ale inelelor formate în. anif tre- 

“cuţit, Din “causa formăret acestor inele, rădăcina se îngrâșe (Fig. 199, A, B, C,- D). ” 

Ii Stratele de liber contribuesc fârte puţin la îngroșiarea rădăcinei, din causă că cele mat vechi 

fiind mo! și fiind împinse din năuntru în afară de cele mat noul, se turtesc şi-se confundă unele 

„cu altele întruni singur strat mal gros. Dacă''se ricăie scârța rădăcinei se dă peste acest strat, care 

“se desface în fot subţiri asemenea” cu foile unei cărți, Din causa „acestel. particulărităţi i sa dat 

o. - - nurele “de liber, adecă carte. „7 - . 

" Stratele” de lemn contribuesc fârte mult la Ingroșiareaurădscine, din causă, că cele mat vechi 

fiind. tari, când sunt. împinse, din afară în năuntru, de cele nou, nu se turtesc şi nu 'se confundă 
_ 

“ unele cu altele. Pentru că fie-care din ele este format în câte un an, numărul tutulor “arată nu- A „ 

mărul anilor cât a trăit rădăcina, adecă arată virsta rădăcinel, 2... - _ 

Ă Stratele de liber şi cele de.lemn sânt străbătute în direcţiunea radială, adecă de la mijlocul 

rădăcinel spre. marginea ei, de- nisce table subțiri, numite rate, 

RR 
i _ 

“Structura. tulpinet. - — Structura tulpinei Brăgilo şi a tulpinelor plantelor fanerogame 

dicotiledonate este în câtva deosebită. de aceia a tulpinei planţelor fanerogame monocotiledonate, 

Structura tulpine! plantelor fanerogame dicotiledonate “şi a tulpinei Bra- 

„ gilor. Vinul 'tulpinet, numit şi gzzct vegetativ (Fig. 200), este format numat din celule, aședate 

unele lîngă altele ast-fel, că formeză - şiruri alăturate şi strate superpuse, Aceste celule îmbitrânind, 

capătă proprietăţi particulare şi formeză ţesăturile tulpinet.. 

"Mat în jos de “vîrf, într'o regiune în care există cele mat tinere țesături provenite din celule!e 

vtrfulut, tăind transversal tulpina,. pe faţa tăieturel se “constată, - că este formată din tre! cilindre: 

"unul extern, numit epidermă, altul mijlocii, numit scârță şi altul intern, numit cifirdra central, 

i Epiderma este formată numa! din, celule. Ea este subțire şi se întinde ca o. piele la supra 

“ faţa tulpinet, căreia ."I constitue un învălişiii protector, 

Scârţa este formată numaY_din celule aședate unele lângă altele ast-fel, că “ formeză strate 

concentrice, Din causă. că în acește celule există grăunţi de clorofil, tulpina tintră este verde,- 

" Cilindrul central este format din celule şi . din fascicule libero-lemn6se. La marginea. lui, 

_alături de, păretele din năuntru'al scârței, există un strat de celule, numit 's/rat periferie. Alături 

de. stratul periferic, în năuntrul cilindrului, sunt aşegate f fasciculele 'libero-lemnse. ” 

1919. — Botanica. '- i N ae | 7



A: Rădăcina ttiată transversal Îna- 

inte de a-se fi format în ea stra-: 

“tul generator, adecă: înainte de a 

1. 7. fi început să se îngrâșe. 

4 

7-
 4 

  

- ÎN A . 

B: Rădăcina tăiată transversal când 

"s'a format în-ea stratul generator, 

" adecă: când a început să se-în. 
. grâşe. | i:     ! p : - _ "Fig. 199.—Figuri teoretice prin ca 

din aceste două ciccumferinţe represintă cili 
- Circumferința grâsă represintă str. 
presintă liberul produs de Stratul” generat 

ri se represintă îngroșarea rădăcineY, Porțiunea fie-cărey figuri 
ndrulcentral, Petele triunghiulare represintă cele d'ânti! fascicule —- atul generator. Inelele punctate din partea din afară a circumfe  - or, Liniile grâse cari taie inelele pnnctate şi liniate, trecând prin a . , | , . - 

-



n G: Rădăcina tăiată , transversal la . . 

* ..  sfteşitul anului ântâiii al vieţei e%, 

- Petele triunghiulare. trebuiesc. ca-_ 

„ drilate. 

  
'D: “Rădicina tiiată transversal: la 

sfirşitul anuluf al douilea al vie- 

ţel ei. Ia Ri 

  

  

; Ii - A 

<oprinsă între cele două circumferințe mal mari represintă scârţa, iar porţiunea coprinsă în cea mal mică NI 

lemnâse, iar petele cu marginea curbă represintă cele dântit fascicule liberiane carl se formeză în rădăcină. 

rinţel gr&se represintă lemnul produs de stratul generator, iar inelele liniate din partea din năuntru a el re- 

Zircumferinţa gr6să, represintă razele cari străbat inelele libero-lemnâse produse de stratul geherator,



i 00 

| - Fasciculele libero-lemnâse se întind în lungimea „rădăcinel şi se întâlnesc în dreptul locurilor - 

din cari. plecă frunzele, nu 'deadreptul, ci numa! prin ramuri de al€ lor. - - aa | 

_+ Fie-care fascicul libero-lemnos este format jumătate din liber - şi jumttate din lemn, „Liberul 

e întors spre exterior, adecă spre: marginea tulpinet, iar lemnul spre interior, adecă spre-mijlocul ej. 

Locurile. dintre fascicule .şi tot mijlocul cilindrului: central sunt uraplute cu "Zărenehim central, . 

care, constitue măduva şi razele de măduvă cari_ se întind de la măduvă pănă la. stratul peziferic. 

  

| Fig. 200.— Virful unei tulpini de Stânjinel tăiat în Ingime, .- îi 
pentru ca să, se vedă, că e format numat din celule: e p, epiderma ; f, frunze tinere, 

„ec, cilindru cortical sau scârţă ; cc, cilindru central, . | 

DI ce 

_ - ” . 
- - N. , 

"Când tulpina este tintră suprafața întrEgă a eY este netedă, pentru că epiderma se întinde 
fără, întrerupere, iar când este bătrână, numa! partea suprafeței de 'la virful et este netedă, iar 
partea. de la basă este neregulată, pentru că epiderma crapă în diferite diecţiuni, și se divide în 
petece, carl se deslipesc şi cad, - E i o 

După căderea epidermej, suprafaţa tulpineY este formată de stratul scârțer cart 'se află dede- 
suptul epidermet. Acest” strat la rîndul lut se crapă în diferite ! direcţiunt şi face ca suprafaţa tul- 
pinet să fie neregulată, | E , - — 

;„ Creseerea tulpine! în lungime.—Celulele cari se afli în extremitatea virfulul. tulpineY 
se îmmulţesc în continuu. Celulele tinere cart resultă din: îmmulțirea lor se adaogă la cele alte ale : 
virfului şi 71 face să se lungescă, . ÎN Da E 
Sa Crescerea tulpinel în grosime. — Tulpinele. Bragilor şi ale- plantelor” fanerogame 

dicotiledonate se lungesc și se îngrâșe. Ingroșarea începe din cel d'ântâiii an -al vicstet şi se face - 
ast-fel:: i i - E aa e:



101 — 

+ în cilindrul central se formâză un strat “genărator circular” (Fig. 201), care trece» prin razele 

"de miduvi și printre jumătăţile de lib=r şi de lemn ale fasciculelor libero-lemnâse, Acest strat ge- 

merator funcţionează ca şi acela care, se formează în, cilindiul central al rădăcinet şi produce un 

inel lidero-lemnos, * - E Ă : , E „? 

La sfirşitul tâmnet anului Antâtă,, există în tulpină un 

generator. -. „ n ă E | | 

Dacă tulpina are. st trăiesci mat mult ant, stratul generator ai ei funcţioneză ca şi acela al 

rădăcinet şi se petrec în ea esâct aceleași lucruri cart” se petrec în rădăcină (Fig. 202 A,B,C, D). - 

inel libero-lemnos, produs. de stratul 
pa 

  

o : Fig. 201. —Tulpini de Mură tăiată transversal, N 

IP pentru ca să se vedă stratul generator m format trecknă printre 

ă : . liberul” și lemnul fie-cărut fascicul Hbero-lemnos: 

Ă A , o - £ lib, hber;.v. 1g.-lemn. i _ 

îi ai - | E p “ | - — . . 

e 

. Inima şi albuşiul lemnului —Dintre tâte felurile de plante, arborii cresc mat multşi în 

“ Lungime: și în grosime. Taind transversal tulpina unu! * arbore bătrân; de exemplă. a unul Stejar 

(Fus. 203), pe faţa “tăietureY se constată în mijloc Zennul, format de. strate concentrice tăiate, în 

direcţiune radială, de raze şi în afară -o zonă numită popular câ/z sau scârfă,- ” | _ 

Stratele din mijloc ale lemnului” au o colâre închist şi constituesc inima lemnulul, îar cele 

"de la margine au”o colbre. deschisă şi constituesc” a/Burgiul. leminuluă, - - . 

„Zona care popular este! numită câje sau scârță, este formată din /ifer în năuntru şi din scârpă 

“în afară. Intre acâstă zonă și lemă se afli aședat stratul “generator şi celulele tinere produse de el, 

Când se jupâie c6ja. unet tulpine, stratul generator se rupe, celulele. se desprind: unele de altele,- 

se sparg şi produc umegeala care rămâne pe faţa din afară a lemnulut și pe fața din năuntru a câjet, 

“ Steuetura tulpinei plantelor fanerogame "monoeotiledonate. — -Virful tulpinek 

"plantelor fanerogame monocotiledonate este format în acelaşiii med ca'al tulpinel plantelor fanero- 

- game dicotiledonate, i Da o _ Ă 

_ - Mat în jos de virf, într'o regiune în care țesăturile s'au format, tăind transversal tulpina, pe 

- faţa tăieturel se constată, ca şi pe faţa de tăietură a tulpinet unci plante dicotiledonate, trei cilin- 

_dre:; unul extern efiderma, altul mijlocii, scârfa şi altul intern, cilindrul central, aia 

Epiderma şi scârfa sulpineY plantelor monocotiledonate „nu se deosibesc _prin particularităţi - 

- însemnate de epiderma şi de scârța tulpinel plantelor dicotiledonate, Cilindiul” central, însă, se deo- 

aa i - 7



A: Tulpina tăiată transversal Îna- 

nainte de a se fi format în ea 

" stratul generator,  adecă îna- 
inte de a fi început să se 

cîngrgpe, - „i 

a - “ 

” :B: Tulpina tăiată transversal când 

„> s'a format în'ea stratul gene- 

„rator, adecă când a început 

să se îngrâșe, i   
Ș | Piz. 204, — Figuri teoretice prin cari se represintă îngroșarea tulpineY. Petele “triunghiulare espre basa triunghiului represintă liberul, Cele - alte semne represintă lucrurile, pe Carl "le “repre 

ES ” E 

2 
4 _ -



   
   

  

       A d pr -C: Tulpina tăiată transversal la 

$- a - j  sfeşitul anulul ntâiit al vie» 

E II Ia | det e. - - 

z: _ pr. 

aa E i 

y 
N - 

5 

'D: Tulpina tăiată transversal la 

i stirşitul anului al. doilea al 

vieței ei. 

'zepresintă fasciculele libero-lemnâse și anume partea despre virful triunghiului reprezintă lemnul, iar cea 
 sintă 'semnele de acelâșiii fel cu ele, în figurile teoretice, car! represintă îngroșarea rădăciney, 

„- | , rp- . - n... . . - ă E ” Și AR 7 -



sibesce, între altele, printr'o particularitate importan 
drul central al tulpinet Palmierilor (Fig. 204). | 

: In cilindrul central al -tulpinel lor există risipite -un 
lem nâse, “despărțite unele. de alele prin parenchim central, 

tă care se păte observa cu înlesnire la cilin. 

„f6rte ::mare număr de fascicule libero- 

Fasciculele “sunt. mat dese spre margine şi "mat. rarl. spre mijlocul cilindrului. Ele nu sunt 
dispuse aşia, ca să „formeze cercuri, precum sunt dispuse. fasciculele libero-lemnsse “din cilindrul cen. 
tral al plantelor dicotiledonate,. !  .: - Do ” 7 

  

„2 Fig. 203 —Tulpini de Stejar”... 
"tăiată transversal, pentru ca si se vedă lem- 

nul străbitut de' raze și c6jea.: 

Fig, 204.—Tulpină de Palmi&r tăiată” : 
transversal, Ssârţa e -reprezentată prin circuwfe- 

„Tința de la margine, iar lemnul prin tâtă porţiu- 
„i , a nea. coprinsă în năuntru aceste! circumfârințe, 

Crescerea tulpinei plantelor monoeotiledonate în lungime şi în grosime, —: In lungime, tulpinele plantelor. monocotiledonate cresc fâste mult.și tot așia -precum crese tulpinele plantelor dicotiledonate, iar în grosime: cresc -puţin şi în alt mod. * - Ia Ă 
Crescereă în grosime se face ast-fel:. . - - - 

"In fie-care fascicul se formează un are generator care produce în afară liber, care se alătură 
cerul” vechii 'și în năuntra” lemn, care se'alătură Ja lemnul v 

dupe ce funcţionează puţin timp; încetează pentru totdeauna. 
„cular şi tulpina În total se îngrâşe atât de puţia, în. 
rilor și în general tulpina tutulor plantelor monoc 
mifică fârte puţin, nu se îngrâșe,. . 

la lib echiii al fascicululut, Acest strat, 

Din acestă causă, fasciculele în parti 
în -cât s'a. credut şi se crede, că tulpina Palmie- 
otiledonate, cari nu se ramifică. de loc” sau.se ra- 

- po - 

, XXX e a = 

Structura frunzei. — Tâind transversal peţiolul (Fig. 
ă în mijloc este format de parenchim, în. care sunt aședat 

iar în afară de o epidermă, care: acoperă parenchinul. şi 
_ “Tăind transversal limbul (Fig, 206), 

205), pe faţa de tăietură se con- 
e câte-va fascicule libero-lemnbse, - - 

'! formează suprafaţa, = a 
pe faţa de tăictură se constată, că în mijloc: este .for. 

stată, ci



mat de parenchim, în care sunt aședate fascicule libero-lemnse,! 

afară. de o „epidermi, care acoperi parenchimul şi "! formează suprafaţa. 

Parenchimul limbuluY unor frunze, cum sunt frunzele de Pin, este constituit “în tote -pirţile „ 

> — 105 — Da 

e i Ă “ 

din celule de acelaşiii fel, Din acestă causă se numesce ” parenchim omogen, 

Parenchimul limbuluy altor “îrunze, cum sunt frunzele de 

Tutun, este constituit în unele părţi de un fel :de celule, iar în alte , 

părți de alt-fel de celule. Din această causă se numesce Barenchim RI 

„eterogen (Fig, 206). 
Parenchimul . eterogen formează dout strate, unul aședat 

dedesuptul feţet.superidre' şi altul. așegat deasupra feţei inferidre a .. 2 

- feuizel. Stratul, dedesubtul: feţei “superi6re e constituit din celule = Da 

lungi, alăturate unele de altele ca stoborir. unui grad şi este numit.. 

parinehim palisadic, iar cel aşegat deasupra feței inferidre este con- 

„= stituit din celule neregulate, . rămur6se, cari mărginesc” lacune pline . 

cu aer și este numit farcuchim lacunos, 
- În celulele parenchimului limbulul „există! grăunţt de clorofil. 

Presenţel acestur “grăunți fiunzele datorează col6rea lor verde, 

- - Fasciculele' liberu-lemnâse sunt prelungiri ale acelora cert exist 
sintă epiderma. 

în pețiol și câri intrând în limb se ramifică şi"! formează nervurele,, 

   

cari formează nervurele, iar în, 

.. 

fasci- 

Liberul lor e aşegat” în jos, spre faţa inferiră, iar lemnul în sus, spre faţa superidră- a frunzei, 

Epiderma se întinde ca o piele peste parenchim și formează un învălişiă - proiector, 

"Epiderma este previdlută cu stomate, 

Epiderma fețet -inferidre. este 

prevădută cu mat multe stomate 

de cât aceiă a: feţei superidre şi. 

une: ori -chiar numaY. epiderma 

feţei inferiore are stomte, 

Epiderma : une-ori - 

prevedătă şi cu pet, formaţi de Ă 

“unele” din' celulele et. 

Structura braeteelor şi a 

mal este 

N 

sepalelor. — Structura Practeelor 

şi asepalelor se aseamănă cu struc. 

tura frunzelor. Dacă- în. celulele 

- parenchimulut există grăanți de 

-clorofil, „ele sun: verdi, iar dacă : 

există alte materii colorante, sunt 

colorate în alt- fel. 

Structura petalelor. =— 

Structura, petalelor, (Fig. 207) se. 

aseamănă cu structura. s=palelor. 

Suprafaţa lor e: adesea catifelată, 

pentru că celulele epiderme! de ae-ma de pe faţa superi6ră; Pp,. parenchim -palisadic; - PI, paren- - 

pe faţa superiGră a lor sunt pre- - chim lacunos; E», epiderma de pe faţa inferioră ; S, stomate, 

lungite -și transformate. î în păpile, 

„adecă în peri „scurţi şi conic! cu virful bontur, _ - 

, 

, 

î
.
e
n
 
a
t
e
 

    

    

  

  

Pi 

"Fig. 206.—Porţiunea din limbul une! frunze de Tutun: E, epi”! 

; 

Petaleie sunt colorate dupe felul substanjelor cari există în „celulele parenchimiului lor, : 

. 

Fig, 205.— Figură teoretică “ 
a tăieturefiransversale a petiu- 
luluf une! frunze: FI, 
cule.: libero lemnâse;” spaţiul: 
alb. represintă parenchimul : 
„linia. de la margine repre- 3



N 

ar 

"Structura staminelor. — Filamentut e constituit în 'năunteu” de” parenchim și „din tn 

= 106 1 Da o - 

„o singur fascicul libero-lemnos care se întinde în lungiine, iar în afară de epidermă, 
=: Antera (Fig. 208)-e con: Da E IO i o E 

siituită numat din celule. Ce- “ . ! . 
lule cati se află în înijlocul - 

el supt mari şi au păreţil 

groși, dar moi. -- N 

Ele produc polenul şi tota- : 
litatea "lor se numesce 7esă - 

“fură. polinigenă, adecă. ţesă- 

“tură producttâre de polen. 

Structura carpelelor. 
— Structura carpelelor se asea- '!- 

„mănă cu structura sepalelor - 
"- și în general cu structura frun- 

" „zZelor,: dar. este ma! 'simplifi- Fin: 2 ÎN Porti Ia li tun - le | „JI , A tă, Epiderma sti ului 18. 207..—Porţiune a limbului 'uneY petale tăiat în grosime: „ată. , Epiderma  stigmatului E, epiderma de pe faţa superi6ră ; Po. parenchim omogen; E”, epiderma pe p ! e p 
n... de pe faţa” înferiâră,.  . a a. 

  

  

  

E . E 7 

“une ori e netedă, iar alte-ori 

  

are celule prelungite cânt for... | - sea 
„= mează papile de diferite forme, . - IN a . | o. Ă 

— „Aceste papile produc un licid cleios, . care lipesce polenul de stigmat .şi nutresce tuburi . ._. 7 ÎN N Ii . "e _polinice. . . , - - - IE ” i _ 
“În ditecţiunea locurilor de cari sunt - 

fixate ovulele, există în păzeţi! ovarului fas-, 
cicule libero-lemnâse, i 

“ Structura ovulelor.—Ovululeste” - 
_0o masă de celule străbătută. de un fascicul 
libero-lemnos, Fasciculul dupe ce trece prin 

" codiţă se opresce la basa ovululul sau trece 

prin ea şi "merge înainte, în Savălișul din 

afară al'ovululut (Fig. 209). : 

_--"- Struetura, periearpului.— Peri- 
carpul este păretele ovarului desvolat și copt, , 

. _ , DE    
Fig. 20S.—Anteră biloculară tăiat trans. — 
versal, pentru ca să se v€aă că are 2 loje şi 4 sacuri polinice; Țp, țesătura polinigenă: ” 

i 

„Fig. 209,.— Ovul tăiat în lungime, 
pentru ca să se .vedă că e format din celule . 

şi dintr'un siugur fascicul libero-lemnos. .



Sg _ -. _ . 

“Structura luf se ; aseamană cu “structura - păretelut ovarului. care Li a  preass, „dar „pres: 'ntă_ şi ere: cart 

! particularităţi provenite. în/ timpul crescerel și al ccerel, E „7 

„Printre aceste. particularităţi sunt de însemnat: „i - 

Epiderma «de afară a pericarpului este une orY netedă și acoperită de un strat. ceros, nu- 

- mit popular rumă, cum există la prune şi la struguri, sau este prevădută cu “prelungiri în formă 

” de ţept, cum există la fructele Castanulul-de- India (Fig. 152), sau -este prevăgută cu. prelungiri în 

formă de aripi, cum există la fructele numite samare, (Fig. 143 şi 144). 

„N Epiderma din năuntru a pericarpului este une ork netedă, iar alte ori e prevedută cu pert 

car -se prelungesc printre simEnţe, “în cavitatea ovariană, La unele fructe, căm Sunt /ăuzfile şi for 

tocalele, penit aceştia sunt cărnoși şi formeză partea bună de: mâncat a acestor frucie, iar la altele, | 

cum sunt casfane/e, sunt uscați şi constituesc un fel de bumbac,” , a 

Structura sămenţei. - — “Tugumentul sEmânţel este constituit din celule şi din fascicol 

- libero-lemios al ovululuf, din care simența înwegă a provenit. - E 

Albumenul simbureluY este o.masă de celule. i 

“ Embrionul este o masă .de celule, 2 a ! Mi 

__ Permeni sciinţifor. — In botanică | se- intrebuințeză, între alţii, următorii 

| termeni sciiaţifici; Ren vegetal, Glasificaţiune,. Despărţămiut,. Sub- despărf- 

- „ntut, Clăsă, Ordin, Familie, Tri, Geu, Specie -şi Îndivid. i „ 

Regn. vegetal se numesce totalitatea plantelor cari trăiesc în „univers. 

- Clasificaţiune” se numesce împărțirea şi sub-împărţirea plantelor în grupe - 

—" dacă clasificaţiunea.. se începe de la” totalitatea plantelor :către fiecare în. 

a 

parte—sau . întrunirea plantelor în-grupe — dacă. clasificâţiunea se începe. de. 

„la fie-care plantă către totalitatea. lor— dupe asemănările şi deosebirile ce au - 

între ele.  - y 

“ Despărpmân, Sud. despărpmtat, Clasă, Ordin, “Paint, 7; id, Gen şi 

Specie sunt numiri cari se dau diferitelor grupe de: plante, “formate dupe . 6re- 

cari părticularități, cari se au în vedere. - : 

Individ este "numele care se dă 'ori-cărei plante considerată în parte. o 

Dacă clasificaţiunea se începe de la Regnul Î vegetal către /udivid, Bo- 

anistul face grupe din ce în ce mai. mici, adecă se coboră: dia: divisiune în 

divisiune, iar. dacă Clasificaţiunea se începe de la /udivid către Regnul Vege- 

tal, botanistul face “grupe din ce în ce „mai mari, adecă se: urcă din asocia- 

'ţiune în  âsociaţiune, - astfel: a ia 

ai



p - - 

Ra a - 
cegelal e. - aa . 

Regnul ve- -. . -: - - ÎN 
- getal se îm-. a a EN | 

parte în Despărțiminte, | Le a DR 2 a 
- Despărţă- : E = i 2 Ii „ Pa Ă 

” mintele.se îm-. - . DN a _ 
„part în Sub despătr pminte, | Ra o Ta 7 

-Individ. - Sub- -despărţmin- n Pe Ia E i 
O reunire” „.„. tele se „împart î în Clase... - 
de individe .. -: -î Clasele se: 7. N e 
se numesce Specie, - împart în Ordine... . ! e 

- O reunire de LT „= Ordinele se - 
„_- Specii se nu- . a împart în Familii, 

” i mesce Gen, A Familiile se _ 
O: reunire. de Ge. - împart în Zridurk, * 
“muri“se numesce' Zyif. -. “ „-.-. Triburile 
a Oreunire. O... se împart în Genuri, 
- : E _de Triburi : Genurile se , 
- o „se numesce Familie, împart în” .Speciy. .. 
II ia - O reunire Ă Speciile se îm- 

îi - de Familii: IN part în- Zudivide 

se numesce - Ordin. N . 
„5 O reunire . 

_ „7 de ordine --. -.- p , 
- ” se numesce Clasă, - -- aa: 

2 . a O .reunire aa Ma 
PE E - de Clase . Aa 

- - IN „5 se numesce Subdespăr- ! 
. E - - tămint, ! 

DI ” 3 î. .—O reunire de 
A Me e Da î.. ” Sub-despărţă= 
IN : Ea ă Ea minte se nu- 

“ i a E E Mi E _mesce-- Despărpmnt.. 
” a 7 - - - _ O reunire de 

- Despărţăiminte 
se numesce  Aeş 

ă aaa a sagital. 

„ . ” Sa 1. . . . - 

In Botanică, fie-care plantă are un nume format din- două părți: o. paite N 
pusă înainte, arată numele Genului şi o alta pusă.în urmă, arată numele Spe: 
ciei din care face parte. Ex. „planta care popular se numesce Porumday, în 
Botanică se numesce Prunus: spinosa. Cuyintul” Prunus este numele Genului, 
iar cuvîntul spinosa este numele Speciei din care Porumbarul face parte.. 

Despărţămîntul Fanerogamolor. — “Plantele. fanerogame'” formează un 
despărţămînt, al Regnului vegetal, numit Despărpembitul faner ogamelor.
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Observare.. — Prinzipalele- divisiuny şi - - subdivisiunt ale  aespărțemintulst fanerogamelor 

despre. cant se va vorbi în acest curs, sunt înscrise în. următorul tabloii : : 

    
    

ii - i ( pf . - (Familia Solancelor 
- - e - a. i __»  Scrofularineelor 

Dao Ia - i AR af - > Labiatelor.. 
- - - i : i  . Ordinul „>. Primulaceelor 

Da - O . „| gamopetalelor | - > Rubiaceelor 

- i | pr "| x. Composeelor . 
Mai PI - „4 2 Cucurbitaceelor 

| 7 Da . , - A Familia Cruciferelor .... 

- ” iz >  Papaveraceelor 
7 "> — Cariofileelor 

E i E * Clasa .... ” „3 Malvaceelor 
i o E : dicotiledonatelor Ordinul „> -; Umbeliferelor 

i | a Sub despărțămîn- | n dialiperalelor. | - >»  Ranunculaceelor. - 

„Despărţimîntul J tul angiospermelor) .. m T > Rosaceelor a 

fanerogamelor |! . | - pr Ta „> Leguminâselor 
” - a - _ 7 (> Viteelor 

i “ Pa Linaceelor... : 
- Pa AI Ei - i: - Familia Urticaccelor.- 

: -. « i -. o a T __>  „Poligoneelor : 

- , ea IER mi >  Juglandeelor 
_ Si apeta elor „>. . Quercineelor - - 

n [ > * Salicineelor - 

ia Ii 8 a Familia Gramineelor 
Ra Ă Clasa - | > Liliaceelor 

- e E ae monocoviedonatele | pc. . „2. Dideelor, - 
a î . . . NE > Palmierilor -. 

Ă : L . >» Amarilideelor 
Ea Sub: -despărţemtntul gimnospermelor o... > Aare Coniferelor. 

XR 

- “Impărțirea Despărţămîntulut fanerogamelor. — Despărțămiîntul fanero- - 

gamelor, este impărţit de Botanişti în-2 Sub-despărțăminte : Suâ- despă jămân: 

tul angiospărwrelor. şi Suă- -despăr “fămintul. giinnospernmelor. - | 

„Plantele din Sub-despărţEmintul angiospermelor. au stmenţele închise î în- 

“tun ovar; iar plantele din. Sub. despărțămiîntul gimnospermelor nu au sămân-. 

_ţele închise într un ovar. .  - . - - 

Impărțirea. gubdospărțămîntulur angiospermelor. — Sub: despărjtmintul 

| angiospermelor este împărţit de Botanişti în 2 Clase: Clasa dicotiledonatelor 
şi Clasa mohocotiledonatelor, - . a - | 

- Plantele din Clasa dicotiledonatelor au în sămânță un embrion. dicotile- -- 

donat, iar plantele din Clasa monocotiledonatelor. au în sEmenţă un embrion - i 

„monoceotiledonat. . A ae | să
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Rocunâscerea dicotiledoaatelor. — Dicotiledonatele se recunosc dupe 

particularităţile următâre : - e ă _ 
Tulpina lor.ierb6să sau lemnssă este formată în năuntru din două zone, 

cari se văd când este tăiată: o zonă în mijloc, numită /enzn şi o zonă în afară, 

aședată dejurinprejurul lemnului, numită popular scârfă (Fig. 203). | 
Lemnul. tulpinelor lemnâse este format din strate concentrice. Numărul 

acestor strate este esact num&rul anilor virste tulpinei care 'se examinează, 

pentru că în fie-care an, în locul care desparte lemnul de scârță, se formeză 
nn strat de lemn, care s: adiogă'la'stratele din anii trecuți. . - i 

“ Frunzele: lor, simple, sau compuse, au nervuri ramificate, şi nervaţiune' pe- 

nată sau palmată. : N E o | 
Florile lor au caliciul şi corola: compuse. din 5 sau din 4 sepale sau pe- 

tale, dupe cum e vârba de-calicii sau de corolă. ” De 

„Impărțirea Clasei dicotiledonatelor. — Clasa dicotiledonatelor este îm- 
părțită de Botanişti în 3 Ordine: Ordinul gamopetalelor, Ordinul. diălipeta- 

 delor si Ordinul apetalelor. - _ | : 
Plantele din Ordinul gamopetalelor. au flori cu corole gamopetale, acelea 

din Ordinul dialipetalelor au flori cu: corole dialipetale, iar acelea din Ordinul 
apetalelor au flori fără corole. 

Ordinul gamopetalelor. — Ordinul gamopetalelor cuprinde peste 40 de 
familii; printre cari sunt: şi urm'itărele: Familia Solantelor, Familia Scrofu-: 
Jarineelor, Familia Labiatelor, Familia Primulaceelor, Familia Rubiaceelor, 
Familia Composeelor, Familia Cucurbitaceelor. . Ă 

Familia Solaneelor. — Familia Solaneelor își trage numele din: vorba: 
Solanum, care este numele unuia din Genurile ei, şi coprinde, între altele, 

7 

următârele plante ierbâse: Cartoful, Platageaua-vinătă,, Platageaua-roşie, Ar-. 
- deiul, Mătrăgunia, Tutunul, Măsălarița şi Latrul, 

| Cartoful (Fig. 210) are tulpină care trăie;ce parte ascunsă în păment 
ŞI parte resfirată în aer — ramurile cari trăiesc în pământ au virfurile tuberi- 
sate și prevăgute cu frunze mici, în formă: de solzi, iar acelea cari trăiesc în: 
aer. au virfurile netuberisate și prevăgute cu frunze mari — frunze -simple, cu limbul împărțit în bucăţi 'neegale, dispuse ast-fel, că au înfăţişarea .unor frunze compuse; flori complecte compuse dintr'un caliciii gamosepal, dintro corolă gamopetală rotacee albă, albă.liliachie sau “liliachie; dintr'un - andtoceii. cu 5 stamine şi dintr'un pistil cu ovarul bilozular, cu stilul lung şi cu stigmatul“ în „formă de măciucă ; fruct o bacă. ” i | ” , 

N . . . - Ă Carotul este adus din America de-Sud şi se cultivă în România şi în totă Europa, pentru e lui tuberisate, cart sunt numite popular Cartofi, şi cară 'sunt întrebuințate ca aliment 
A 

. . 4 

ramuri]
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Cele alte plante menţionate se aseamănă prin organisaţia lor cu Car- 
toful, dar se deosibesc de el prin particularităţi dupe cari se pot recunbsce: 

Platageaua vinătă (Fig. 211) are spini pe nervurele frunzelor; fruct o 

bâcă mare, lungucţă;. cu „câja lucitore, liliachie, negrici6să şi cu miezul alb. 

_ Bste adusă din India Pa A Ia Ra 
şi se cultivă in România pen- 

tru fructele ef numite, popu- 

„lar, platagele dinete, car! sunt ' 

întrebuințate ca aliment. 

: Platageaua roşie 

(Fig. 212) are flori cu 

corole galbene; * fruct - 

o bacă roşie, împărțită” 
„la suprafaţă în felii ne- 

regulate. 

„- Este adusă din Ame- 

rica-de-Sud şi se cultivă in 

România pentru - fructele ej, 

numite popular pataşele 7o- 

șil, cari sunt întrebuințate ca 

aliment. -. i 

Ardeiul (fig 203) 

are frunze: simple, în- 

tregi, -ovale - ascuţite ; 

flori cu colore albe; | 

fruct o bacă puţin căr- e a | E 

- n6să, „roșie, portocalie Fig, 210.—Cartof, Cartsfă, Crumpene, Birabule, Barabol, Drandaburce, 
— D, 

sau „colorată în -alt-fel. Picioct:— = Solanuni tuberosum = Pomme de terre. 

  
Este adus din America-de- Sud şi se “cultivă in România pentru fructele lut, numite popular 

ardeiii, carl sunt întrebuințate ca cohdiment, adecă ca substanță care-di gust şi deschide pofta de 

mâncare. E , . E - 

Mătrăguna (Fig. 214) are frunze d aci, ovale-ascuţite; flori cu corole 

tubuldse, liliachii; fruct o bacă negricisă însoţită la basă, de caliciul florei în 

- care. s'a format. a - A 

„Tâte părțile Mătrigunet sunt veninâse, pentru că conţin o .substanţă otrăvitâre numită a/ro- 

Zină, Frunzele și partea subterană a tulpinel. cl sunt întrebuințate în medicină, - , 

-Cresce în pădurile de munte, în: România și în alte părți ale Europe! şi .ale Asier. Este 

întrodusă în America și se cultivă în grădini și in câmpii, „pentru părțile ci cari sunt întrebuințate 

„În medicină, Ă | . 

* 

4 ” , -
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Tutunul (Fig. 215) are frunze simple, întregi, mari, fără pețiol sau cu 

pețiol fârte scurt; flori cu corole roșidre,. fruct o. capsulă însoțită la basă de 

un sac provenit din desvoltarea caliciului. 

  

Fig. 211.—Platageaua vînttă, Pătlăgcaua Fig. 212.—Platageaua roșie, Pătlăpenua roșie, 
vînătă = Solanum melongena - „7 Paradais== Lycopersicum esculentum |, 

„== Aubergine, . - = Tomate. “ 

. Ă hi - pr „i i - -. Ș Ş Este adus din America-de-Sud şi 'se cultivă in România și. in alte ţări pentru! frunzele lut, 
cari conţin o substanţă otrăvitre numită aicorină şi car! Sunt întrebuințate în medicină şi de către 
fumătorii de tutun. . . 

Jlăsălarița (Fig. 216) are frunze simple cu marginile limbului. crestate 
neregulat ; flori galbine cu vine.liliachii;. fruct o pixidă aşedată într'un pahar 
provenit din desvoltarea caliciului. : 

“Fâte părţile Măsilariţel, şi cu deosebire frunzele şi stmânţele ei, conţin o substanţă otrăvitâre 
- numită fiosciamină. . - i a : ? 

Cresce in România prin locuri cultivate sau ' necultivate, prin dărîmituri, prin gundie, pe 
lângă drumuri și pe lângă locuinţe. In unele țări se cultivă in grădint pentru părțile e! câri sunt 
întrebuiuțate în meditină. | Sa . . 

„ Zaurul (Fig. 217): are frunze simple, crestate pe margine; flori albe; 
fruct o capsulă cu “suprafața presărată cu prelungiri în formă de ţepi. 

Tete părţile Laurulut conţin o -substanţă .otrăvitâre numită daturină, Sămânţele şi frunzele 
lut sunt întrebuințate în medicină, . - ” ” i 

s



| tneă garduri, o at aa . îi | 

N + 
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"Cresce în Români prin locuri “cuntivate sau necultivate prin dartmătur, prin “sundic şi pe. 
, ... 

pa ri ACRU DE Na 

moşie Seratalorineelor:— Familia Scrofularineelor. ŞI trage rimănele din  Pazai) 

vorba “Scrofularia, care este numele unuia din. genurile, că, si coprinde, între 

  ae Fig. 213, Arăeit;. ;. Piper. roșu, 

- altele; „planta i ierb6să numită” Gura- Leulul. a | A , 

Fig, zi ga 2 Aătrăgunii, “Sturăgăria 1 “Domnă - 

1 "Pipăruşt, Chipăruşi, Piper turcesc, Da E Mătrăgună iarbă bună, Cireașea. Lupului, 

Re "= Capsicum anuum Pui - Iarba codrului, Iinpărăteasa buruenilor 

- Ni = Piment. e o. = Atropa belladonna==Belladonne: 

i . Gura: „Leul Fe 

„regi, „lanceolate ; flori” complecte, compuse . dintr'un ealiciii gamosepal ; dintro 

corolă gamopetală personată, roşi6ră sai -albă; dintr! un androceii cu 4 stamine, 

“2. lungi. şi.2 "scuite, şi dintr'un: pistil. cu. ovarul bilocular, . cu stilul lung şi cu 

218)-a are tulpină aeriană ramificată; frunze simple, î 

„+ stigmatul: mic; fruct o capsulă. aa | 
a 

„Se cultivă în. grădină, ca: plantă. de ornament, Ra 

: amilia  Zabiatelor. —F amilia Labiatelor * şi trage nurnele: de la califica. 

ste. formată. „Plantele cari, fac parte din 
tivia corolei florilor. plantelor: din cari e 

RILE | | 4 : 8 

a șro7p— Dotari. E a
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această familie au flori cu corole labiate, şi printre ele sunt următârele plante 
ierbâse: Urzica mârtă albă, Vinerița,; Rănunchidra, Isma,; Cimărul şi ur-" 
mătorele: Plante lemnâse: Lzvănyica şi Rosmarinul. a a 

" Ureica moră abă a 
(Fig. 219) are ' tulpină - 
prismatică cu patru mu- 

chii ; frunze simple, din- *- 

țate, opuse; flori com. : 
plecte, îngrămădite mul. -. 
te la subțidrele frunze-. 

lor şi compuse dintr'un 

caliciă: gamosepal, din- 
tr'o corolă labiată albă, .- 
dintrun androceii cu 4 

“stamine, 2 mai lungr' 
iar "2 mai scurte, şi din- 

tr'un pistil cu ovarul 

“bilocular— care, pentru 
„că ăre fie-care loje îm-. 
părțită_ în două, pare - 
cuadrilocular —'cu un. 

„stil lung— care se ri-, 
dică dintre cele 4 loje 

ale ovarului precum s'ar 
ridica un fir dintre 4 
ni:ci aședate, în acelaşiti 4 
drept, împrejurul lui;. - 

fruct O fezraachenă, a-- 

   

   

  

ara, Taz 
  

„decă o grupă de 4 a. 05 < 
chene. te ses Ss ecaiati e 

A 

Ă Cresce în - România 
prin păduri, prin livedi,. pe 
lângă „garduri şi pe lângă zi- 

3 duri, : 
— o [ 

| | „Fig. 215. — “Tutunul == Nicotiana tabacum = Tabac, 
Cele alte plante” menți | rin o 

mârlă albă, dar se deosibesc 
. Vinerița (Fig. 220) are. tulpina ramificată d 

" orisontal' pe "pământ; flori-cu corole labiate. 
"e atât de mică, în cât pare că lipsesce; 7 

onate se aseamănă prin organisaţia lor-cu Urziza 
de ca prin particularităţi dupe cari se pot recunâsce.. 

e la basă şi ramurile. întinse 
albastre, a-'cărora buză superidră
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Cresce în România prin finețe şi prin păduri umede, - 7 | 

„*. Rănunchidra (Fig. 221) are tulpina culcată: pe pământ, şi din distanță 
în distanţă produce rădăcini adventive, cari, se înfig în pământ, şi ramuri cari - 
se ridic în: sus; frunze simple, reniforme. a | | 

, 

. Cresce în România prin locuri umede. şi umbrite, prin tufișuri, prin crânguri şi prin păduri, N 

  

+ 

Fig 216. — Măsilariţa, Nebunariţa=—Hyo- Fig. 217.—Laure, Turbare, Ciuma fetef==Datura 
Ă sciathus niper==]usquiame, i 2 o „Stramonium==Stramoine. . 

- Da a 

.- 2 o . 1 4 . | . i _ a 

“Zsa (Fig.-222) are ramuri verdi sau roșiore; frunze simple ovale-lun | 

i “Horii îngcă i i6 „fu or. mici, cari sunt aședate - gueţe dințate; flotă îngrămădite la subțidrele îrunzel nici, sunt aș d 

pe vârfurile” ramurilor, cu corola liliachie sau roşidră și cu 4 stamine deo: 
i - . T —- „o Fi , Ă 

- potrivă de lungi. . . 

. Frunzele i alte Părți ale et au un miros plăcut și un gust arzitor, Ă SE 

Se cultivă în România prin grădini, ca plantă de ornament, iat în Anglia pentru întrebuin- * 

ţările pe cari le are în medicină şi în parfumerie. Da 

> 

Ti . -



> — 16, — | ED 

Cimărul (Fig. 223) are tulpină ramificată de la basă; ; ramură culcate pe pământ ținând vârfurile ridicate în sus; frunze mici, eliptice, întregi ; ; florile « cu . . corole roşidre. | Esi = : - 

. Crescă în: România 
prin câmpii şi prin liv egr us- 
cate, „Pe dealurt şi prin poeni 
sterpe. Frunzele luY, pentru. | 
că sunt mirositâre, sunt. în- i 
trebuinţ ate în bucătărie, . 

Livămțica (Fig. - 
'224) are tulpină rami-- 
„ficată ; ramuri prisma- 
"tice cu “patru muchii ; 
frunze lineare şi părose; 
flori albastre. Da 

Se cultivă în România. 
prin grădint ca- plantă de or. * 
nament şi penteu: frunzele şi . 
Horile ei, cari sunt întrebuin- 
sate în medicină, N 

- Rosmarinul Piz. | 
225). are tulpina rami- 
_ficată; frunze. lungi, ân- 
guste; scorţose, cu matr-" 

- ginile limbului resfrânte' 
: şi cu nervura mediană 
'gr6să şi eşită pe faţa : 
„inferidră, câre .e albi- 
ciosă și părosă, pe când - 
cea superidră e netedă . 
şi verde; flori cu co - 
role albe: liliachii - și cu un androceti format. numai din două stainine. Ă 

  
Fig, 218.— Gura Leulur, Gura Mielului Aniirinara a ' -. , majus=Muflier,. PI aa 

Crecsce - stlbatec” în țările dinprejurul Mediteraner, Mae ” Se cultivă în România ca plantă de „ornament şi pentru întrebuinţările pe carY le “are .în | medicină şi în parfumerie, a z a



UI Se 

Familia Primulaceelor. - — Familia: primaulaceelor * şi “trage. numele din | 
vorba Primula, care este numele unuia din Genurile ei, şi coprinde, între” 

N altele, următdrele plante ierbose: Ca iubofica, Cucului şi Seliniteuţa. Mie 
- . Li “ 2 

  
Fig, 219. = — Urzica mârtă albă=—Lanlium album=Onie 

“ : s-, “Blanche ou morte, 7;:_ pe 
Iă - 7 

|  Ciudoţica Cuciulă (Fig. 226):: are tulpină: scurtă: şi neramificată; frunze 

„mari, ovale, dispuse împrejurul tulpinei, ast. fel, că formeză o rozetă ; flori 
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complecte, compuse: dintr'un caliciă gamosepai ; dintr'o corolă galbenă hipo: 
craterimortă ; dintr'un androceii cu ş stamine şi dintr'un pistil cu ovarul uni- 
locular; fruct o capsulă, e ă a See e 

a BE . . 
= 

"Cresce în România prin liveză și prin fîneele de prin păduri, în a 

3 

   
Fig. 220,— Vineriţa, ămiija=Ajega - Fig. 221. — Rănunchira; Rătungidra, Rătungi6ra reptans==Bugle rampante. ' „a Glechoma' hederacea-—Lierre terrestre, . 

Schinteuza (Fig. | 64) = Anagallis“ arvensis == Mouron.-des champs' — are tulpină ramificată; frunze mici „ovale, opuse şi sesile ;. flori cu corolă. roșie; fruct o 'pixidă. î au : . 
Cresce în România prin arături, prin vit; Prin poenile din păduri şi pe marginea drumurilor* 
Familia Rubiaceelor. — Familia Rubiaceelor 'Şi trage numele din vorba 

2
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Rudiă, care este numele unuia din Genurile. ei și cuprinde, între altele, urmă- 

târele plante: Roifa, Cafeaua şi Chinchina. Da 

Roiba (Fig. 227) este plantă ierbâsă şi are “tulpină ramificată, prisma- 

tică,: presărată cu” ţepi mici în formă de : cîrlige. cu cati se acață de plantele 

din. vecinătate ; frunze “simple, Janceolate, prevădute cu stipule ca și ele de 

mari, din care-cauză par 'că sunt câte 4, 5 sau 6 la aceiași înălțime ; flori 

umflate la basă şi formate dintr'un caliciii atât de greii de - descoperit, încât 
N = 

  

Fig. 222.—Isma, Minta—=Mentha ' Fig. 223.-—Cimbrul, Cirabruşorul, Cimbrul “de 

-” piperita==Menthe - - câmp, Sărpun, Sărpunel, Thimian= Thymus 

poivrte”: . =: - „Serpyllum==Serpolet. 
= 

“pare că nici nu există, dintr'o corolă rotacee, galbenă, - dintr'un: androceii_cu. , 

1... 4—5 stamine şi dintrun pistil cu ovarul bilocular, aşedat în umflătura de la 

basa.fl6rei; fruct o bacă.. a ii i o " 

, i Se cultivă pentru 'rădăcinele ef,-car! conţin 2 substanţă roșie, numită afizarină, întrebuințată - 

" în arta vopsitoriet, Cresce sălbăticită, adecă provenită. 'din aceia care se cultivă, în t6tă România. 

Cafeaua (Fig. 228) este un arbore înalt de Im — Sm şi are tulpină rami- 

ficată în partea. despre virf ; ramură întinse orisontal; frunze ovale mai verdi 

şi mai.lucitâre pe taţa superioră de cât pe cea infericră, cari nu cad tâte în 

nici un timp al anului; flori! cu corolă albă, hipocraterimorfă, îngrămădite câte” 

3—7, la: subțidrele frunzelor; - fruct. o“ drupă elipsoidă, verde când e crudă 

„



e -.. 

roşie-închisă- când e cGptă, în interiorul căreia sunt. doui sâmburi conţinând fie-care câte o sămânță; sămânţe semi-elipsoide. cu o faţă plană pe mijlocul căreia este un' jghiab, tras in. sensul lungime, şi cu alta convexă.” 

„ 
. - 
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Fig. 224. — Livăuţică, Levand, Aspic, Spichinat „Fig. 225, — Rosmarinul=>Rosmarinus 7 ELevandula vera=Levand, . - officinalis==Romarin. - ” | . 

Arabia, Portugezit au dus'o în India. In anul 1718, Olandezit au dusto în America, Astă-at se cul 

. . .. € . . - „tivă în tâte ţările tropicale, a cărot: temperatură medie anuală este copriasă între 200 și 230. Par. tea folositra a. Cafelei este sămânţa, S'a' calculat, că. în lumea întregi se. consumă, pe - fie-care an 600000 gr. de simânţe de Cafea. Ss : E e ia
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. Chinehină (Fig. 229). este un arbore. înalt. de m — go. şi are tulpină” ra- 
mnificată în partea despre vârf; frunze ovale sau lanceolate; mai veri pe fața 

superidră de cât pe cea inferidră; "Aoră cu corolă roșie, hipocraterimorfă, lungă” 
şi presărată pe marginile gurei cu peri lânoşi ; fruct o capsulă, 

- Cresce - în Bolivia . şi 

Peru în păduri, la înălțimi 2 

"de - -1500— 1500 metri, răs- 

pândită printre arbori, iar nu 

îngrămădite rmulte la un loc. 
Pentru că pădurile în care 

” cresce sunt dese, Ispaniolii, 

"numiţi Gascarilteros, cart din 

copilărie se ocupă cu exploa- | 

“tarea eX, pentru ca s'o; gă-" 

sescă, nu întră în "ptdure ci . 

se suie pe. o înălțime mare, 

de unde privind peste pădu- 

rea întreagă, “când sârele lu- 

cesce, o recunosc 'dupe lică- 

riturile "pe cart. le fac: frun- 

zele, Dupe cea. găsivo,- in-. 

“ră în pădure pentru ca s'o .- E 

"exploateze. ' Exploatarea con-: 

sistă. în a via arborele şi a 

" jupui c6jea, pe care opun 

"în saci de piele şi. 9 trimit 

în. Europa. ; E 

„ Pentru că sistemul a? 

"cesta de exploatare o “împu- 

ținează din ce în ce, Englezii . - 
şi € Olandezil cuhivă Chinchina - 

în“ India şi în Java şi exploa- 

„tează arbori "fără. să taie. - 

Exploatarea consistă în a ju- 

pui în fie-care an făşit de - 
c6je, cari să represinte în . 

totăl jumătate din scârța trun-" - „Fig, 226. — Ciuboţica Cucului, Anglicii = Primula 
chiului, şirde a lăsa, caîa - 2 - officinalis== Coucou: a În 

dreptul jupuirilor scârța să ” - - - 

  
crâscă din nou. - n - - - 

„= "Sc6rţa de Chinchini conţine o substanță numită chinină, care 'se întrebuințeză. în medicină 

Val6rea câjet de "Chinină este cu: atât. mal mare cu, cât conține, mal multă in contra frigurilor. 

chinină. .*
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. Pamilia -composcelor. — Familia composeelor *şi trage numele de la o. 
"numire particulară cu. care este numită: inflorescenţa -plantelor din cari este 
formată, E II 

„ Inflorescenţa. plantelor. din acestă familie este numită fâre compusă, 
-pentru că are ast-fel de înfățișare, în cât multă lume, care nu observă - lucru- 
rile de aprâpe, o consideră ca fiind o fl6re, iar nu un grup - de flori, dupe 
cum - este. - ii - 

Florile plantelor, din acâstă ! 
familie au-un androceii cu ş sta-.. 
mine ale căror filamente sunt li- 

„bere şi ale căror antere sunt lipite .. 
„ună de alta prin margini ast-fel, . 

că tâte formâză un tub. Din causa ! 

     

          
    

i . | ă / 

Fig. 227.— Roiba, Rodea 
Rumehele = Rubia tinctorum == Garance, 

- Fig. 228. — Cafeaud'== Coffea arabica 
- == Cafeier. - -



- rie sunt numite 2/anfe 

acestei Particularităţi staminele se numesc stau 

- poseelor 5e 'mai numesce''şi familia sinantereelor. . 

Unele dintre plantele pe cari le: coprinde acces 

” ţele formate nunmiai din flori cu corolă zubulăsă, 

  

ine sinantere, iar familia com- 

tă familie au inflorescen- 
altele au inflorescenţele for- 

mate numai din flori cu corolă lgulată, iar altele. au inflorescenţele : tormate 

în mijloc din flori cu corolă tubulisă şi la margine din floră cu corolă 

Cele, din ântâia catego- 

composee.tubuliflore ,. 
cele din 'a doua cate-. 

gorie plante composee * 

liguliflore, iar cele din. 
a treia plante composee 
radiale. aa 

I. — Exemple de 
plante composee-tubu- . 
liflore sunt, între altele, : 

următârele plante. ier- . 
bese:  Sfinul, Ang hă-. 
nara. şi Albăstrija. - 

„Spinu (Fig. 230) 

are tulpină ramificată . 

presărată 'cu ţepi -sub- 

iri în formă de fire sau 

late în formă de fot;.. 
frunze simple: cu mar. 
ginile crestate şi cu. 
crestăturile ţepâse; in- 

florescenţe înconjurate 

la basă de'bractee; flori [2 

deopotrivă de. mari, 

prevădute la basă cu o. 

umflătură, pe care este. 

aşedată o corână de. fire 
subţiri şi lungi, şi com-.: d 

puse dintr'o. corolă tu- 

bulsă, roșisră, dintr'un 

anaroceii ca al tutulor: 
- i , , Re 

composeelor și dintr'un -  - [Fie.: 

  

  

          
   

ligulată. 
+ 

saci 

   

   

  

   

    

    
     

uta ct ȚAI - 

Z 45 ii . ” 

229,—Chinchină==Cincona calisaya=Quinquina. |
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.. 

pistil cu. ovarul unilocular, aşedat în umflătura -de la basa fldrei; “fruct o 
e a - a - achenă „care. pOrtă la 

E , > - virful er corâna de fire 
a umflăturei de la basa 
AGrei. - 

S
S
 , 

w, . 

i
 

„. Cresce în Komânia prin 
| locurt “necultivate, prin dărâ- 

- mătură și pe lângă drumuri. 

ro Anghinara (Fig. 
231) se asemănă. fârte 
mult prin : organisaţia 
şi prin înfăţişarea ei cu. 
Spinul, dar nu are cre. - 

- “Stăturile frunzelor ţe- 
pose. - a 

> îi Se cultivă „prin “gră- 

- din, pentru inflorescenţele e! 
"cunoscute sub numele de an- | 
= ohinare, i a 

i 7 “Popular vorbind,o ân-" 

Shinare”e compusă . din trel 

părți : fund, oile şi finul, 
>> Fundul este recepta- 

" culul inflorescențe! Foile sunt” | 
" bracteele inflorescenţe!, Finul 
„este totalitatea florilor inflo- 
„"xescenţel. Fundul și partea 
- cârnâsă a foilor. suat. între- 

. buinţate ca aliment.     , — 

2 Ia SO COR RI Albăst îa —Cen- 
SS | SR taurea cynaus=Bleuet 
Spaga (Rig. 76) are tulpină 

ramificată ; frunze ân- 
ii. guste” lineare; inflores- 
-„ cențe. lungueţe, când 
nu sunt încă desfăcute, 

formate în mijloc de flori 
mici, fertile; cu corole: 
liliachii, iar la margine Fig. 231 Anghinara=Cynara Scolymus==Artichauct,' - „din fort mart, sterile, 

y
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“cu corole albăstre; foile. fertile. se” “aseamănă prin organisația or cu acelea 
„ale spinului. ” ” : a 

, Cresce” în „România prin semănăituri i prin locury pietrose și sterpe. 

| II. — Exemple de plante composee liguliflore. sunt, între altele, „următ. 
| rele: e plante ierbâse; Cicârea; Păpădia şi Lăpiuca. a _ 

 Cizirea 2 ie. 232) are rădăcină lungă, cărnosă și amară; tulpina ramifi- 

  

Fig. 232. —Cicârea = Cichoriuri Iiybus. Fig, „.233. —-Pipădia, Părăsita găinilor = Tinasieuri | 
== Chicorce sauvage - ÎN officinalis = Pisenlit, i - 

A o. 

- cată;  Îrunze-e “cu. marginile ctestate; inflorescențe aşegate la subțiorele frunze. 

„lor; flori cu cotole albastre, ligulate ; fruct o „achenă care , pârtă la virf « o co- 
= a - r6nă de peri scurţi, :! i Aaa PI Pa ei a 

- N Ni 7 ” + - . 

" Cresce în România prin câmpii, prin lived, prin locuri Secultivate şi pe marginea drumurilor,. 

„Se cultivă în unele țări pentru. rădăcina și pentru frunzele et, cart. sunt întrebuințate în me 

! dicină şi în economia casnică. Rădăcina. el uscată, : prăjită şi - pisată, 'se "numesce cafea de Cicâre | 
şi se “întrebuințează ca și: „cafeaua, de şi nu are calitățile cafelei,” , 

" Păpădia (Fig 1233) are rădăcină pivotantă ; “tulpină: forte scurtă ; frunze -. 

” lungi, crestate şi dispuse. ast-fel, că formează o rozetă ; inforescenţe foimate 
"din “flori cu "corole: regulate, galbene; fruct o achenă prelungită la vîrf în formă 
de fir, terminată cu o: corbnă. de peri unei. a a 

p o ? rr . - 

” - . II 7
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o  Cresce piin' locuri caliivate și necultivate, prin fineţe, prin grădint, prin” dirâmituri şi pe - 
- dângă locuinţe. .?. - .. . Ie - ” AI . - 

.. Tulpina şi feunzele ei, când sunt tinere, -sunt bune de mâncat ca salată. * | - . LT 

Lăpluca = Lactuca sativa — Laitue — are tulpină ramificată ; frunze late, 
„mari şi dispuse ast-fel, că atunci când planta 'e tînără, acopăr 'vîrful tulpinei 

şi formeză o căpăţină; inflorescențe  aşedate “Ia subţidrele frunzelor ; flori şi 
fructe asemenea, prin organisaţia lor. cu florile şi fructele: de Păpădie.- 

  

„Fig. 234: — Marula, Maroli . : Fig, 235. — Lăptuca de: Bavaria Ei = Romaine,.. e = Laitue de Bavitre, 
2 

Cresce numai prin grădinile în cart se cultivă pentru frunzele et; cari conţin un suc lăptos 
şi sunt bune de mâncat, ca salată. Prin cultură s'a obținut, între altele, două rase de lăptucă; Ma- 
7ula: şi Lăptuca de Bavaria, .. - N a i _ NR 

Afarulă (Fig. 234) are căpățina lungueaţă ; frunzele et sunt eliptice sau avale, | 
„Zăptuca de Bavaria (Fig. 235) are ctpiţina sferică ; frunzele eY sunt late, ovale sau circulare, 

1 

“IL: — Exemple de plante . composee ! radiate “sunt; între altele, urmă- 
„târele plante ierbose: Z/ârea sreluj, AMorcovul portesc, Dușeyălul şi Bănnţril. 

„Flârea sdrelui (Fig.. 236) ate tulpină neramificată sau. fârte puţin rami-: 
ficată ; frunze cu limb mare, oval şi 'dinţat; inflorescențe mari, aşedate câte'una.. 

„- în virfal tulpinei și în vârfurile ramurilor şi formate în. mijloc. diu flori mici cu 
corole. tubulbse, iar la margine din flori mari, sterile, cu. corole' ligulate,- gal” 
bene; fruct o achenă. - e - A E - 

Este adusă din Peru şi se cultivă în România, în grădint şi în câmpii, ca plantă de ozna- 
ment şi pentru. fructele eY cu care se Îngrașe paserile, a o !
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Horcovul porcesc (Fig. 237) se aseamănă mult “prin 'organisaţia -și prin 

- înfățișarea lui-cu F/ârea sâreluz, dar: se deosibesce prin faptul, că. tulpina -lui 

are basa ascunsă în pământ și produce ramuri „cari se tuberisează. 

L Este adus din Brasilia şi-se cultivă în România, în grădini şi în câmpii, ca plantă de ornament 

- şi pentru tuberculele lut: numite zzo7rcovi forces, cari sunt bune.de mâncat şi cu cari se îngraşe.vitele. 

„+ Bănuţeit (Fig. 238) au tulpină f6rte mică ; frunze în formă de lopăţică; 

inflorescențe formate în niijloc. din -floră cu “corolă : tubul6să, galbenă, iar. lă 

margine din flori cu corolă regulată, albă sau rOșiGră. . _ ă 

              

   

Cresce în România prin livegi şi prin. finețe. "Se 

cultivă în grădini, ca. plantă de; ornament, PN 

Mușeţălul (Fig. 239) are tulpină rămi- - 

ficată; frunze crestate şi împărţite: în fire sub- .- - 

_ţiră ș iuflorescențe formate în mijloc din flori 

mici cu corolă tubul6să, gălbenă, iar la mar- -: 

gine din fiori mari cu corolă- ligulată, albă. 

Fig. 236,—-Florea sărelul, Sorea sorelui. Fig. 237.— Morcovul porcesc, Napt tureesct, Pi- 

=Helianthus annuus=Grand-Soleil. - cidrcă == Helianthus tuberosus == Topinambour,
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* Cresce în România prin locurt cultivata” şi ” necultivate, prin” dărimături, "Prin „curţi şi pe 
marginea drumurilor, | SR a e Ă a ” ” Inflorescenţele el se Întrebuinţeză în ein, N a | 

Familia. Cucurbitaceelor. —. Familia Cucurbităceelor, 'Şi trage- numele 
din vorba Cucurbita, care este numele unuia din genurile 'et şi coprinde, între 
altele, următorele plante ierbâse': „Dovleacul, Castravetele, Pepenile şi. Lubenija. 
E NE în Dovleacul(Fig, 240)are 

"tulpină prismatică cu multe | 
„muchii, lungă și culcată pe 

păment; cârcei în' formă de- 
fire ramificate ;: frunzele cu 

“ limbul.. mare, crestat; flori Mea La o iale 

      N 
r 

ellis Fig..239.—Mustţălul, Romaniţa =Matricari 
Sinuţe NE S:-239.—AMuș&ţălul, Romaniţa Matricaria | perenis==Pâquerette, - | : _ "*  Chamomilla==Camomille, 

- N 

die ac,jase date. câte a la subţidrele frunzelor; florile mastuline compuse intr'un caliciă . : intr” 3 aa . e andrăceti îni fi „Cu -5 sep e, dintr'o corolă ; campanulată, salbenă, şi dintr'un( îcroceu in formă de cfl6nă provenită din asociarea staminelor, ale căror an- tere sune lungi. Şi încoitți. florile femenine sunt deosebite de cele masculine] 
prin faptul, că nu au stașhine, dar au o umflătură sferică la .basă şi un pistil
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înăuntru, al căruia ovar e așegat în umflătura de la basă şi al: cărui stil'e 

scurt, gros și trifurcat:, fruct un fel de bacă, numită pefonidă.  - 

. "Se cultivă în România în grădini şi în locurile semănate cu Porumb, pentru fructele lui nu- 

- mite, popular, doolect sau. doulefi, 

„Cele âlte plante menţionate din acestă “familie se asemănă prin orga- 

nisaţia lor cu Dovleacul, dar se deosibesc prin .6re-cară particularităţi cu aju- 

_torul cărora se pot recunâsce. - 

  
a. - ” R .. ă i ă ” Mi E - 

ES - Fig. 240. — Dovleac, Dovlete, Bostan = Cucurbita Pepo= Citrouille, Courge. . 

9 -" Castravetele (Fig. 241) are fruct lungueţ, cilindric, verde şi bubos când 

| e crud, galben şi neted “când e copt. e - 

Se cultivă -în grădini şi în câmpil, pentru fructele luY numite, popular, castraveți sau peftui, 

  

| Pepenele (Fig. 242) are fruct rotund sau lungueţ cu suprafaţa împărțită 

“în felii dispuse în sensul lungimei. a 

| Se cultivă în grădini! şi în câmpii, pentru fructele lut numite, popular, pepeni galben. 

| » Lubeniţa (Fig. 243) are frunze simple cu. limbul crestat ast-fel,.că par a 

A frunze compuse; fruct rotund cu câja tare şi netedă. .. o 

i 57919.— Botanica. i e o „o ii 9 

7
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* „= Se cultivă în grădini-şi în câmpi! pentru fructele. er numite, popular, dubenițe, pepeni verii Sau farduz, A zi Pr a] : 
A XXXVI ” A iN 

_- Orăinul dialipetalelor. — Ordinul dialipetalelor coprindepeste 70 de + 
Ce 0077 III „. familii, printre cară sunt 

"și. următârele: Familia 
Cruciferelor ,- Familia 

lia Cariofileelor,. Fa- 
mila Ma lvaceelor, Fa. 

_“muiha" Umbeliferelor, 
Sc Familia Ranunculacee- 

dor, Familia Rosacee- 
„bor, Famila Legumi. 
năselor, Familia Vitee- 

„dor şi Familia Lina- 
“ceelor. 

2. Familia Orueife- 

  

ca 
E relor. — Familia Cru- pene == Cucumis sativus= . ” 

Fig. 241, — Castravete, Crastiivete, Pe ai . - ” * Concombre, . | „_„..* ciferelor“"şi trage nu- 
Da „î- * mele de la-calificativul 

PR . - , - 

coroler.' florilor . plântelor 

a " coprinde,. între: altele, 
“următârele plante ier- 

b6se: Micșuneaua gal. 

     

    

Muştarul ald. - 
a Micșuneaua gal. 

i denă (Fig. 244) are tul: 

flori aşedate în __virtul 
„tulpinei şi al ramurilor, 
„compuse dintr'un .cali- 

San =zi cil dialisepal cu 4 se: 

ciformă galbenă. rugi. pet pede - a Ep apa : - , » 
Eat martie | Ia TA Te 25553 nie, dintr'un “androceii       

Papaveraceelor, Fani... 

cari o compun, “adecă de la corola cruciformă şi . 

pină ramificată ; frunze ” 
simple întregi,lunguețe; _ 

“ pale, dintr'o corolă cru- . 

Fig. 242, — Pepene, Pepene alben=Cucumis: Melo == Melon. || cu 6 stamine, 4 lungi şi - 

"denă,. Varza, Ridichea, . 

Trăista  Crobanului şi 

.
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2 scurte, şi dintr'un pistil cu "ovarul. forte lung, "cu stilul fârte scurt și cu stig- 

matul desfăcut î în două; fruct o silicuă, o 

Se. cultivă în „România ca plantă de ornament.. 
7 

Varia (Fig. 245 are rădăcină pivotantă ; frunzele de la basă late, iar 

cele despre virf ânguste ; fiori cu corole galbene limonii organisate ca cele. de 

Micșunea galbenă ; fruct o” silicuă cu :virful ascuţit. e i 

  

Fig 248. — - Lubeniţă, Pepene. verde, Iarbuz= Citrulus e edulis = Pasteque,, Melen aeau. 

"Din timpurt terte vechi, Varza se “cultivă în grtdină ș şi în cârapit, pentru: diferitele părți ale 

el, cari sunt: întrebuințate ca aliment: Prin cultură s'a produs un mare număr de varietăţI între 

cart sunt: Varza roșie, care se cultivă pentru frunzele, el, şie Coriopida (Fig. 246), - care se cultivă 

pentru b; boboci! florilor ei mark şi cărnoşi, . e , _ za 

 Ridishea (Fig. 247) are rădăcină pivotantă tuberisat; frunze simple cu: 

limbul crestat; flori roșii Jiliachii ; "fruct o silicuă nodurâsă. şi. cu virful subţire. 

Se cultivă în România în grădini, pentru rădăcinele , ei nuraite, popular, ridică şi prin 

"cultură s'a produs un mare număr de varietăţi, i . , 
1 PT v 

* Traista Ciobanului (Fig. 248). are rădăcină pivotantă fusiformă; tulpină . 

mică şi subţire ; -ftunze simple cu limbul crestat, apropiate unele de altele ; 

flori mici, “albe; fruct o silicuă triunghiulară. n 

Crese în România prin 1ocurt cultivate și necultivate, prin grădini şi pe marginea drumurilor, 
7 

Metarul e “al (Fig. 249) are tulpină ramificată, frunze simple cu limbul, 

. pre
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crestat; flori galbene; fruct o silicuă cu_virful lungueţ, drept sau ârcuat, pre- 
sărată. cu” mici. peri -tari și umflată în dreptul fie-cărei. sămânțe, 

Cresce în Europa centrală -şi meridională, în Africa şi în Asia.. | 
Se cultivă pentru stmânţele lu albici6se, 'carY sunt întrebuințate în medicină şi ca condiment, 
Afară de muștarul alb, mar există - Afuștarul negru, ale căruia sămânţe “megrici6se au ace- 

leaşi întrebuințări, . | a . a . 

  
Fig, 244.— Micşuneaua galbenă, Mie 

Mixandră == Cheiranthus Cheiri „ Fig, 245.— Varza, Curechii == Brassica 
: "1 “oleraceaz= Chou - - 

şuneaua ruginită, - 
== Giroflte jaune,
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Pamilia Papaveraceeelor. — Familia Papaveraceelor * şi trage numele de. 
„la vorba Papaver, care este numele unuia 'din Genurile ei şi coprinde, între | 

altele,: planta” numită, popular, Mac de grădină. E - 
| Macul de grădină (Fig. 250) este plantă ierbâsă şi are rădăcină privotantă 

rămurâsă; tulpină simplă sau puţin ramificată şi plină cu un suc lAptos; frunze 
* . Îi . 

  7 
Fig. 246.— Conopidă! Fig. 247. — Ridiche == Raphanus 

== Cou-fleur, . -- o - sativus = Radis.' 

ovale, cu a limbul crestat; flori complecte, formate dintr'un caliciă- cu 2 sepale 

cari cad mai nainte de a se deschide fl6rea, dintr'o corolă cu 4 petale mari, 

albe, roşii sau liliachiă, cari cad fârte de timpurii, dintr' un ândroceii. cu un . 

„mare număr de -stamine şi dintr'un pistil cu. ovarul globulos şi cu stilul forte 

scurt, în forma unei stele cu 8—20 de raze; fruct o. capsulă sferică sau turtită. 

Se cultivă în România, În rădint, ca plantă de ornament, îar în a]te Er. pentru fructele 

lut din cart. se extrage o substanţă oizăvitâre numită opiu, şi pentru stmânţele “lut carl sunt uleioase, 

, „Printre varietățile cari s'au produs prin cultură, dout sunt mal importante : Macul de gră- 

dină cu săviten pe albe şi i Macul de grădină cu sămânțe negre (Fiz. 250]. i - - 

“7 : II PI -
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lacul de grădină cu sîmânfe alde se cultivă în India şi Persia pentru opiu, a căruia estra-. 
gere se- face ast-fel: când fructele sunt încă verd, li se sgârie suprafaţa cu * un mic: instruzeşt, 
format dintr'o tăbliță de lemn, pe care sunt înfipte câteva cuie subțiri şi scurte, Din spârieturile 

- făcute se scurge un suc, care se strânge. şi se usucă, Acest suc uscat este opiu sau afionii * 
N * Macul de-grădină cu sămenze negre se cultivă în Franţa, în Germania: și în_Belgia” pentru 
stmânjele: lui; din care se estrage un fel de uleiii, care se întrebuințeză în locul uleiului de In - 

_ XVI. 
Familia Cariofileelor, — Familia Caricofileelor 'Şi trage numele de la ca- - "lificativul” corolet florilor plantelor cari O com- ac i 

„pun, adecă de la coro/a cariofilee, şi coprinde, - 
între altele, ufmătârele plante ierbâse: Cui 
Șora şi Săpunelul, - - n 

      

   

      
    

    ' 

Rapiţă albi = 
Sinapis. alba == 

Fig. 248.— Traista Ciobânului, Punga Popel, Straiţa Popey,. _ “Fig, 249.— Muştar alb, 

- Moutarde blanche, !  , | 

Punguliţa Păstorului == Capsella bursa „pastoris = MR „. Bourse-ă-Pasteur, :- ; 
e



. 

- Cuiţâra (Fig. 251) are rădăcină rămurâsă; tulpină ramificată de la basă; 
ramuri nodurâse în dreptul locurilor în -cari se înser€ză: frunzele ; .frunze li- 

neare, întregi: şi opuse;. fiori înconjurate la basă de un. coșiuleț 

for. i ” 
„mate dintr'un caliciii 

_gamosepal lung; dintr'o 
corolă cariofilee albă, . 

"roşie sau alt-fel, dintr'un i 

androceii cu 10Ostamine, 

numit ca/icul, şi 

5 mai lungi. şi 5 mai 

scurte, .dintr'un” pistil- 
cu “ovarul lungueţ şi cu“ 
stilul bifurcat ; fruct o 

capsulă, - - 

“In România şi în păr- : 

țile de Nord ale. Europet se. - 

cultivă în grădini, ca plantă 

"de ornament, : iar. în” părţile: 

de Sud ale „Europe! 'cresce. 

sălbatecă -pe stânci și : pe 
“ziduri, | a 

In România cresc, în “ 

„Stare sălbatecă, diferite feluri - 

. de. cuişâre. “Şese: dintre ele E 
x a ._ ” 

„Sunt representate în Figura 
e 

232 

253) are tulpina ramifi-, 
cată, nodurâsă-în drep- 
tul locurilor în cari se 

insereză frunzele; fun: 
ze simple, ovale, lun- 

-gueţe, . opuse, şi :unite 
_ așt-fel, - eă  înbrăţișeză . 

tulpina sau, ramura pe 
care sunt aședate; flori 

„albe.sau roşiâre orga- Fig. 250.— 
-nisate ca şi florile de. 
Cuișsre. 

” Cresce” în România prin crânguri, prin zăvâie, pe “lângă „ape şi 

+ 

„18 

185 — 
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Macul de grădină cu sămânje negre == Papaver 
„. nigrum = Pavot somniftre,. 

! 
N Pr 

de, jbractee, 
m 

pe 7 

somniferum | 

7 

» 

pe marginea drumurilor, |



Frunzele şi “ma! cu s6mă rădăcina lut conţin o 5ubstan,ă numită safonină, din care causă, când. 

sunt frecate în apă, fac clăbuc ca săpunul. 

“Pamnilia, Malvaceelor. — Familia Malva-! 

ceelor 'şi trage numele din vorba: Mala; 
care este numele unuia- din -Genurile ei, _ şi: 

"coprinde, între altele, următsrele plante ier- 

bâse: Wa/ba sălbatecă şi Bumbacul, > 

:Nalba sălbatecă (Fig. 254) are rădăcină 
lungă şi rămurâsă;” tulpină ramificată; frunze 
Simple cu limbul „crestat; flori aședate la.. 
subţidrele frunzelor, înconjurate de trei bra- 

„ctee și formate dintr'un caliciii gamosepal,. 
„dintr'o corolă dialipetală cu 5 petale roșidre,. - 
dintrun androceii cu numerâse. stamine, Teu- | 
nite prin filamente ast-fel, că formeză un'tub, - 

„şi dintrun! pistil: cu ovarul rotund, turtit, 
multilocular,. şi :cu stilul împărţit la virf în 

„atâtea ramuri câte loje are ovarul; fruct o. q 
corână de achene. 

„Cresce în România prin locurile părăsite din orașe 
şi din sate, pe lingă gardurY şi pe marginile drumurilor. 

  

Fig. 252.— Cuişbre de câmp: 
"4 Dianthus superbus; 5, 

— 186 — | 

                            

     

    

      

Fig. 251:—Cuişără A. 
e grădină=—Dianthus 

Caryophyilus | 
„== CEillet, 

   

      

1, Dianthus prolifer; 2, Dianthus armeria; 3, Dianthus Carthusianorum 
Dianthus deltoides; 6, Dianthus -caesius. n 

s =
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Bumbacul (Fig. 255) are. tulpină ramificată frunze simple cu limbul 

crestat ; flori . galbene. organisate -ca şi florile de “Nalbă sălbatică, cu 6re-cari 
e . . deosebiri ; fruct o capsulă ; sămân- 

CELE, Lo : ţe- cu câja prevăgută cu peri sub- 

SIE Sa sir, lungi şi albi, a 
ACI - Se cultivă în ţările -calde, pentru - 

perii de pe cojile smânţelor, cari sub nu- 

mele de Bumbac, supe întrebuințaţi la fa- 

bricarea stolelor și /a,diferiletor feluri de - 

- „pânze de bumbac; Cele mal însemnate 

culturi de Bumbac se; fac în Îndia şi în 

Americă, i PS 
: ri SS - 

Familia! Umbeliferelor.  — 
Familia „Umbelifetelor 'Şi. trage 

numele . din Ivoiba ubelă, care 
este fiumele inflorescenţei plante- . 

lor 'cari o compun, şi coprinde, - 

“ între altele, -următârele plante ie-- | 

“bose: Morcovul, Pătrunjelul, Mă- 

“zarul, Cucula şi Anghelica: 
„2 Morcovul (Fig. 256) are ră- 

dăcină pivotantă, galbenă-roșiGră ; 

_ tulpină părâsă; frunze: compuse, 

cu 'foliolele crestate;. inflorescența 

o” iumbelă „compusă, adecă o_um: 

belă mare. compusă din umbele 

mică; la basa inflorescenţei întregi 

şi la -basa fie căreia din umbelele 

mici cari o compun, -bractee ră- . 

_murâse; în mijlocul: inflorescenţei. 

o flâre sterilă, roșicră; floră fertile 

e Se - albe, prevădute la .basă cu o um: 

Fig, 233.— Sipunal, Soponel, Săpunul Calului, __ flătură presărată pe” suprafață cu 

Odagacii == Saponatia officinalis - ţepi şi formate dintr'un 'caliciii cu 

A => Saponaire, ş dinţi, dintr'o corolă dialipetată 

cu 5 petale, dintr'un androceii cu 5 stamine și dintr'un gineceii: cu ovarul, 

bilocular, aședat în umflătura de la basa florei, şi cu stilul bifurcat; petalele 

florilor de la marginea inflorescenţei neegale, pentru că unul, cel din spre 

_margine, e mai mare de cât cele alte patru; fruct o diachenă, adecă o grupă 

de două achene. .-. . a | A ” 

, 
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Cresce în România- prin livegr şi “prin câmpit, Se cultivă. în grădinY pentru rădăcina” lui 

dulce şi mirositâre, numită morcov, întrebuințată ca aliment, . , EN 

  

Fig. 254.— Nalba stlbateck, Nalba de. ptăuie—Malva sylvestris Grande Mauve, cr . 

“Cele alte plante menţionate din această familie se aseamănă prin. or- 
ganisația lor cu Morcovul, dar se deosibese „prin particularități „dupe cari se 

pot recunbsce. .: 
-Pătrunjelul (Lie. 257) are rădăcină pivo- 

tantă albă; tulpină netcdă ; frunze compuse cu: - 

foliole late ; florile tâte fertile şi i galbene- -vergi; | 

fruct o diachenă, Sai 

Se cultivă în România în grădinț, pentru dicina 

"şi pentru frunzele. lu! mirositâre, întrebuințate + ca condi- 

ment mat mult de cât ca aliment, 

| > Mărar ul=Anethum graveolens= —Aneth E 

2 — are 1runze compuse de multe ori cu pe: 

țiolul lăţit la basă ast-fel, că formează o teacă 
cu marginile subțiri şi cu foliolele ânguste, 

” lineare; inflorescenţă fără bractee la :basă ; 
flori mici, galbene ; fruct o diachenă. 

Se cultivă în România prin prădin! pentru tulpina, 

pentru frunzele şi pentru fructele lui, car! au miros aro--. 

- matic și cari sunt întrebuințate ca condiment mal mult Fig. 255 — Bumbacul == Gossypium 
de cât ca aliment.   tricuspidatum == = Cotonaier, IE A . 
.



  

„ Anehelica (Fig.. 43) Anghelica Atchanghelica = Angflique — are rădă. 

cină - grâsă şi cărnâsă ; tulpina -ramificată cu suprafaţa. costată în sensul lun. 

gimei şi cu mijlocul gol sau fistulos“, frunze compuse cu peţiolul lăţit la basă -- 

î î . atât -de- mult, în cât for- 

“mează o .tâcă, : care îm- 
„brăţişează ” tulpina sau ra- 

_mura pe care e fixată; 

floră .-verdui ;. fruct -o dia: 
chenă. e . 

„..” Gresce în România . pe 

lingă "marginile apelor  curgătore, 

în: munţi. Se” cultivă în „unele 

Srl în grădini, pentru rădăcina - 

ef cărn6să, care e ' întrebuințată : | 

în medicină, şi pentru. tulpina ej, 

" care e-bună de mâncat, “după ce. 

“a fost fiartă În zahăr, | 

„ Cucuta (Fig. 258) are 

A rădăcina pivotantă ; 'tulpi- 

N NE. ) ARI Pa - nă “ramificată cu "supra: 

NO | o faţa netedă,  albăstruie,. -. 

„pătată“ “cu * pete cafenii- . 

“roşidre şi. cu mijlocul. fis- 
tulos ; frunze compuse pre-- 

“vădute cu tecă la 'basă şi 

cu foliole late şi crestate 

_pe margine; 'inflorescenţa 

"totală. şi - “umbelele . mici 

însoţite” la basă de bra- 

„ctee; - flori albe; fruct o 

"- diachenă. . ri 

Cresce * prin - gunsie, prin 

semănături, pe lingă locuinţe şi . 

II RR - . PN pe lingă garduri. Conţine o sub- 

Frg, 256. — Morcovul sălbatec, Ruşinea Fetel .... -stanță veninsă numită. coicină, - 

- - == Daucus Carota=—= Carrote. - „__. Se crede „că servea În vechime 

| - Athenianilor la' prepararea otră- 

vef, pr care o dau s'o bea cel. 

  
cart erau: - condamnaţi - la” "mârte. 

7
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XXXVI 0. 

Pamilia - Ranunculaceelor. -— Familia Ranunculaceelor 'Şi trage numele 

din vorba Rannnculus, “care este - -numele unuia din Genurile ei şi coprinde, 

" între altele, următârele plante” ierbâse: Păștiza,  Dădăfelul, Piciorul Cocoşulu, 

Untișorul, Nemfișorul de câmp şi planta lemnâsă numită Curpen de pădure. 

” Păştița == Anemone nemorosa == Sylvie (Fig. 123) are un rizom lung, 

subțire şi rămuros, care stă ascuns în păment şi din care se ridică în „aer o” 

“tulpină subțire, neramificată şi terminătă în vîrf cu o flsre, dedesubtul căreia 

sunt aşegate trei frunze ; frunzele de la basă compuse, cu peţiolul lung, iar 
cele trei dedesubtul florei. compuse;. cu peţio! ul scurt; firea formată dintr'un 

- , - 

    
Fig. 257. — Pstrunjelul, Petrinicit! = Petroselinum. Ă Fie. 2358.— Cucută, Cucută mare = Conium 

Sativum = Persil. | | ai maculatum == Grande:Ciguă. 

- caliciii cu 6-9 sepale albe; dintr'un androceii cu un număr mare şi “nehotă: 

rât de pistile simple ; fruct o asociaţiune de atâtea. achene "câte „pistile simple 
„are gineceul. Ă . - = 

Cresce în România prin pădury şi prin “tufișuri umbrâse. 

Duaaţelul (Fig. 259) are un rizom: în păment şi o tulpină aeriană părosă,



a 

terminată la vîrf cu o fl6re ; frunze părâse compuse, cu peţiolul lung și cu fo- 

liolele adânc crestate ; „firea însoţită la. basă de bractee părâse divisate în 

părți lineare şi compusă dintr'un. caliciii cu 6 sepaâle părâse, aibastre liliachii, 

cu un androceii și cu.un . gineceii ca al florilor :de Paştiţă; fruct o asociaţie | 

'"de achene 'ptrâse şi prelungite la vîrf în formă de fir. - 

Creice în România în câmpiile de pe lângă păduri. , MN | 

-- Piciorul Cocoşului (Fig. 260) are tulpină aeriană. ramificată; frunze sim- 

ple palmate, cu limbul adânc crestat şi cu peţiclul. păros şi laţit la basă ; flori 

> 

N 

” ia SI 
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Fig. 259.— Dădăţelul — Anemone pulsatila Fig, 260, — Piciorul Cocoșulul= Ranunculus: 

i = Goquelourd. a „7 . acris== Bouton d'or, 

formate dintr'un caliciti cu 5 sepale, dintr'o corolă galbenă cu 5 petale, din- 

trun androceăi şi dintrun ginecei ca al florilor de Păştiţă ; fruct ca al Păştiţel-: 

1. Cresce în România prin” livegt, prin păduri. şi prin tote locurile umede, | 

Untişorul (Fig. 261) are rădăcini fasciculate "cu firele lungucţe şi tube 

_ risate ; frunze simple peţiolate cu limbul cordiform, prevăgute adeseori la sub-- | 

ți6ră cu: mici tubercule,” numite. bu/dile; flori formate dintr un caliciii cu 3 

sepale ;. dintr'o corolă cu:9 petale galbene, dintr'un, androceii şi dintr'un gi- 

=



ma = 

neceii ca al foritor. de Păştiţă; fruct ca al Păştiţei, dar cu achenele mici 

şi „ovoide. E DER a Da Aa 

Cresce în'România în pădurile umede, Frunzele lui când sunt tinere sunt bune de mâncat, 

ăvite cu salată, ! ” Da 

Nemţişorul de câmp. (Fig. 262) : are , tulpina ramificată ; frunze: cu limbul | 

divisat în părţi lineare ;. flori formate dintr'un caliciii cu_ Ls „sepale albastre, 
. = . 

  
Fig, 261. —Untișorul, Grâușorul== Rinun: aus, Fig. 262, — Nemiişor de câmp, “Păponişiă - 

a Ficaria = Ficaire. Ie . = Delphiniuizi consoli ia== Dauphinelte * 

des champs. 
x 

„dintre cari. unul prelungit în formă de pinten, dintr'o corolă în "care: se dis 

ting 2: petale prelungite în formă de pinten; dintr'un androceii cu un mare 

număr de stamine și dintr un gineceiă numai cu un Singur, pistil. simplu ; fruct 

o foliculă. . - ! : 
+ 

Cresce în România prin câmpit şi prin semnături, N 

“Gurpenul de pădure (Fig. 263) are tulpină acăţătăre ; “fraze. opuse pe- 

_nate- -compuse. cu foliolele mari ; flori: formate dinte un caliciă. cu 4 sepale albe,



— 48, 

dintr: un gineceii ca al forilor. de Paştiţă; fruct. ca al Păştiţei, dar: achenel e 
prelungite la virf în formă de fir păros. 

Cresce prin păduri, prin _t fi ri, pe lingă garduri şi alinia ta sită 

  

4 

ar . - 

„XXX IERI 

Faniilia Rosaceelor. — Familia Rosaceelor. ŞI. trage nuimle din vorba 

Rosa, care “este numele 'unuia din genurile ci, şi de la “calificativul. corolei 

plantelor cart o compun, adecă de la. corola rosacee.. Ea coprinde, între altele, 

plante „cari sunt aședate în patru grupe, numite Fribur?, şi ânume :_Zribu/ 
Roscelor, Tribul Pomaceelor, Tribul Amigdaleelor 3 şi Tribul Frăgarieelor. 

Ţ = : Numele Tribului Roseelor este derivat dn vorba Rosa, care este 

numele singurului Gen al lui. + 

- Răsura- — Rosa canina = Eglantiti — este un arboraşiă care are. tul- 

pină ramificată şi presărată, € cu ghimpi frunze :impari-penate-compuse înso- 

„- ţite "de stipule peţiolare; floră 'prevădute . 

  

“Fig, 263. — Carpen d de pădure, Viţă albă 

» == Clematis ' Vitalba = : Clematite. 

des haies. _ 

cu o umflătură la basă, și formate dintr'un ; 

caliciă cu 5 sepale, dintr'o corolă rosagee 

cu 5 petale roșşidre, dintr'un androceii. cu - 

un mare număr de stamine şi dintr'un gi-, 
- neceii cu-un -mare număr de pistile sim- 
ele, aşeate în umflătura de. la basă ; feuct 

  

A - B, 

Fie. 264 —Feuct.de e Răsură: A, trezi 3, tăiat în lungime, 

„1 

(Fig. 564). format din” urilătură' de la basa îlăret, care “când se câce e: roşie 

şi. din atâtea „achene aşedate: înăuntrul ei câte pistile simple are „gineceul. 

? [Cresce în* România prin crânguri, pe 1ăngt garâuri, prin, şanţurile viilor şi pia” cânpil. Se , 

7 

a



sădesce prin grădini, pentru. ca să se altoiască pe tulpina şi-pe ramurile lui Trandafisi de grădini, 

Fructul lui, popular, se, numesce măceaşiă. şi se întrebuinţează în medicină. ” 

II. — “Numele Tribului Pomaceelor' este derivat din vorba pomă, care * 

este numele particular al fructului „plantelor cară ”] „compun. In el sunt așe- 

dați următorii arbori: Părul, Gutuiul, „Scoruul şi următorii arboraşi: Moș 

monul şi Păducelul,  - - „i . 

Părul == Pyrus communis => Poirier — (Fig, 130) are frunze simple cu lim- 

bul 'oval, dinţat, neted şi lucitor ; flori grupate, prevădute cu o'mică umilătură - 

“la basă şi formate (Fig. 87) dintr'un caliciii cu 5- sepale, dintr'o corolă albă 
cu 5 petale, dintr'un androceii cu un mare număr de stamine şi dintr'un pistij 

  

. , Si | e A , E J . - 
: „Fig. 265. — A Măul = Pyrus Malus= Pomier. Fig. 266. —  Gutviul => Cydonia vulgaris = = Coignassier 

. 
2 

compus, cu ovarul quinquelecular, âşegat î în umpătura de la basa florei şi Cu 
„5 stile libere; fruct o pâmă lungueață, formată din” 'umflătura de la basa florei 

şi din ovarul pistilului, care e lipit şi confundat cu ea.- 

Cresce în România prin. păăurt. Din el's'a produs, prin untură, ibte felurile de peri, cari 

se cultivă pentra fructele lor numite, "popular,. Bere. 

„ Cele alte: plante menţionate 'din' acest Trib se “aseamănă prin  organisaţia 
lor, cu Părul, dar se deosibesc. prin particularităţi dupe cari se pot recunâsce. 

  

: Mărul (Fig. 265) aie frunze simple cu „lin bul - oval, crenat sau dinţat; 

  

flori - „grupate cu corole albe la. mijloc și. roşidre la. margine; „cele ş stile ale 

„pistilului unite -la basă ; fruct o pâmă. rotundă. 
- s 

1 | , - .
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Cresce în -România prin pădurile de munte. Din el s'a produs, prin cultură, tâte felurile * 

de Mer, cară se cultivă pentru fructele lor numite, popular, piere. . - 

Gutuiul (Fig.266); 
are tulpina . ramificată 

de la basă; frunze cu 

peţiolul scurt şi cu lim- 

bul oval; flori solitare 
* organisate ca florile M&- 

- sau roşidre ; fruct o-p6- - 
rului, dar cu corole albe 

mă lungueață şi părâsă. 
-- Intre pâma de Gutuf. 

şi pâmele de Măr și de Păr 

există dout deosebiri, P6ma 

de Gutul are .ptrejit cavită- 

ților, în cari se.afli așegate . 

stmânţele, subţiri, membra- 

noși- și in fie-care cavitate 

câte 10—13 sămenţe, iar p6- 

-mele de Aer şi-de Ptr au 

păreţit cavităţilor subțiri, car- 

tilaginoşf, şi în fie-care cavitate 

numaY câte două stmânţe, 

- Cresce în România, rare 

ori săibăttcit, prin tufișuri şi 

pe lângă îngrăditurile locuin- 

"telor, Se cultivă prin grădini 
şi prin vil. i 

„"Scoruşul . (Fig. 

267) are- ramuri puţin 

aplecate în jos; frunze 

impati-penate compuse 
cu foliolele dinţate; flori 

-grupate,mici,albe; pistil 

al căruia ovar are 2—4 

loje; fruct o pomă mică, 

în formă de pară mică. 
Cresce în România pe 

coliae. şi -prin vil, Ă 

Aloșmonul (Fig. 

268) are_tulpina rami- 

cată de la basă, spin6să 

51919.— Botaniea, 

    

Fig. 267. — Scoruş== Sorbus domestica = Cormier; 

„Fig. 268. — Moşmonul = Mespilus germanica = Nâilier. 

" dacă e sălbatec; fără spini dacă e cultivat; frunze 

10



m, 
y 

“simple « cu limbuljoval-lur lungueţ;_ for solitare înconjurate de- frunze şi de bractee, 

  

aşedate une-ori [chiar pe pe;, “umflătură de la basa fisrei ; flori solitare, albe; fruct . 
o p6mă umflată şi. turtită, pe care se află sepalele caliciului şi 'bracteele de 

pe. umflătura, de. la: basa florei, .; o 
P6ma det i moşmon! are înăuntru”5 sâmburi pietroși, în mijlocul cărora se află câte o sămânță, 

Intre ca şi pâmele de: Mer, dezPir şi de Gutui există următârea deosâbire : ochiul, adecă locul pe . 

careyl încongi6ră sepalele, la pomă de Moşmon e cu. mult mal larg de cât ochiul de la pâmele de 

Măr, de Păr şi de Gutui. - . pa , 

Ă Cresce în România î în pădurile. de munte, Se cultivă: prin grădini, pentru . fructele luy, cafi 

Sunt bune de! mâncat, tocmat când încep să se moleşiască. 

Păducelul (Fig. 269) are tulpină şi ramuri spindse; frunze simple cu lim. 
„bul crestat; flori grupate, albe sau roşidre, mici şi cu un pistil al căruia ovar 
are 1—2 loje; fruct 0, pSmă- mică şi roşie. 

Cresce în „România prin crânguri, prin tufişurt. şi pe marginile pedurilor, 

  

Fig. 269, — Piăveelal = Grategsoxchanta Ă 
= Aubepine, - i . „= Amandier, 

II: — Numele * Tribului A nigdaleelor este derivat din vorba “Anyedalus 
care. este numele unuia din- Genurile: lui. 

3 Fig. 270. — Migdalul == Amygdalus, communis 

. 

- In el sunt aședaţi. următorii arbori: Migdalul, Piersicul, Caisul, Zariă- ! rul, Prut. Cireşul, Vișinul și arborașiul numit Porumbar. 
Migăalut (Fig. 270) are frunze cu limbul lanceolat şi dinţat; 

N 
4 

flori orga:
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nisate. ca florile de pir, cu deosibirea că. au un. singur. . pistil simplu, care nu 

"are nici o legătură:.cu păreţii umflăturei. în care e" aşedat; fruct o drupă lun 

gueață şi părosă, în năuntrul căreia se află 
un sâmbure cu una sau cu două stmânţe.. 

„Este adus din Asia” şi. se cultivă, în Romi ” 

mia, în grădini. - . 

"- Există două feluri de Migdal : : aigdal dulce . 

şi Azigdal amar. Simânţele Migdalulut dulce sunt 

dutei, bune de mâncăt și servesc la fabricarea udul 

licid numit Jazze, "de migdale. Sămâuţele Migda- 

iulut amar sunt amart şi conţin diferite substanţe 

ntre cari şi o otravă numită acid cianidric, 

„Cele: alte plante: menţionate din 

acest Trib se aseamănă prin organisa- _ 

- ţia lor cu  Migdalul, dar se deosibesc! 

de el “prin particularităţi, dupe cari.se 

„pot recunâsce. . .: 7 , | 

- Piezsicul (Fig. 271) : are frunze cu. Fig, 271. —Piersicul = Prunus persiea= Pecher, 

_limbul lanceolat și -dinţat; flori roșire; .. i 

_frugt o:drupă' rotundă -în năuntrul căreia se află un sâmbure: tare, pietros, cu 

suprafaţa. neregulată şi cu 0. sEmență amară. - , 

-- „Este adus din Asia şi se cultivă în. Români în “ertăint şi în vii, pentru fructele lut. 

„1 TCaisul(Fig., - 

272) arefrunzecu. . i 

- Jimbul. cordiform 

“şi dinţat; florial- . 

be; fruct o drupă. ” 

rotundă, în: năun- 

trul căreia se află. 
“un sâmbure tare 

cu- suprafaţa ne: 
tedă si cu o să 

mânţă dulce. : 

  

   
Este adus din | 

! „Armenia şi se cultivă 

în România “prin gră- 

"* dint și prin vit, pen- 

tru fructele şi pentru 

'stmânţele lui, 

Zarzărul= 

_ Prunus amarella i a Fig. 272, —Caisul = Prunus armeniaca = Abricotier, 

> —, ?



= 

sunt amari.. 

48 — 

= Abricoter —se deosibesce de: Cais” prin particularitatea că sămenţele lui 

"Este adus din- Armenia și se cultivă în România prin grădini şi. prin viY, pentru fructele lu, 

  

Fig. 273.— Pruhul, Perjul — Prunus domestica 23 Prunier, $ 4 i 

car! sunt bune de mâncat și pentru 

sămânţele lu, caii se întrebuințăză 

la fabricarea unut licid numit afă 

de sâmburi, 

. Prunul (Fig. 273) are 

frunze cu .limbul eliptic as- 
i. cuţit şi dințat; flori albe; 

fruct o drupă ovoidă, netedă 

şi albăstruie, în năuntrul că- 

reia se află un sâmbure lun- 

gueţ cu o sămenţă. amară, 
_" Este adus din Caucas şi se 

cultivă prin grădini, prin vi! şi cu 

deosebire prin ogrăgi sau lived 

pentru fructele- luj, din cari se fa- . 

brici un licid spirtos numit tuică, 

Prin cultură s'a produs un mare nu- 

"măr de varietăți de Prun. 

Porumbarul (Fig. 274) are ramuri ţepâse ” sau spin6se; frunze mici cu 
'limbul lanceolat şi dinţat; flori albe ;. fruct .o drupă rotundă, netedă, albastră- 
liliachie, în năuntrul căreia se află un sâmbure tare şi rotund 

„ 

e ao —Pp, i o i | . | Fig. 274.—Porumbarul, Porumbelul == Prunus spinosa 

   
- 

Cresce în România prin t6t locurile necujtivate. Fructele lux se numesc; popular, forumle, 

„i Căreştul= Prunus 
*avium = Merisier — are 
frunze cu limbul eliptic 

- şi dinţat; florr albe cu 
" câde lungi; fruct o dru- 

pă mică, rotundă, roșie 
sau ncgră, în năuntrul 
căreia se află un sâm- 
bure cu o sămânță. ” 

- - Crescea în România 
prin pădurile despre munte, ' 
Din el's'a produs prin cul-_ 

- tură diferite feluri de Cireşiă, 
cari se cultivă prin grădini și 

= Prunellier, - prin vit. 

_



Da 3 | -. 

Pișinul = Prunus cerasus == -Ceriser ă fruiț acide. (Fig. 131) se deosi- 

„besce de Cireşiit prin particularitatea . că fructele lui sunt, mai „acrişore. 

« 

„Este adus din Asia mică şi se cultivă în România prin grădini și prin vit, 

1V. — Numele Tribului Fragarieelor este derivat din, vorba Fragaria, 

care este numele- unuia din Genurile lui. , - 

In el sunt aşedate, între altele, plania ierbosă . numită. Frag şi “arboraşi 

numiţi - Smeură şi AMură. a - | - 

„- Da Să - a  Fragul (Fig. 

[re | | a 275)areîn pământ 
un-rizom, din care 

ies; în aer, ramuri 

şi frunze; dou fe- : 

luri de ramuri, 

unele lungi'și cul- 

„cate pe pământ, 

“iar altele scurte 
şi ridicate în aer; 

frunze compusecu 

limbul împărțit în 

Da - i „trei foliole ovale 

și crestate pe margine ;. floră albe, înconjurate de unt rând de 5 bractee, fără 

„umflătură la basă, şi cu un gineceii format dintr'un mare număr de pistile sim- 

ple; stilul fie-cărui pistil lateral (Fig. 276), adecă nu ridicat: din virful ova- 

rului ci de pe laturea. lui ;- fruct o asociație de atâtea achene câte pistiluri are 

„„receptaculul florei, devenit mire şi cărnos. a 

  

Fig. 275, — Fragul=Fragaria vesca==Fraisier. iN 

Cresce în România! prin pocnile din păduri, prin uIvegt şi-pe coline. 

Din el s'a produs. prin cultură varietăți, carl se cultivă prin grădini, 

nu pentru „fructe, -ci pentru receptaculul . florei, care "când firea e tânără e 

mic-şi Care cresce cu cât timpul trece. Cet cart mi sciă această particula- „e 

ritate, cred că partea fragului care se mănâncă e fructul uk, iac bobiţelc mici 

-„ <arl se află pe el, sunt 3ămânţele fructului, - 

Fragul se îmmulţesce singur şi iată cum: ramurile Jungt ale lui stând 

culcate pe pimânt, produc în-unele locuri ale lor rădăcint -adventive, cari se 

înfig în pământ, și ramuri și frunze, cari. se ridic în aer, Rădăcinile, ramurile 

şi frunzele: produse constituesc o plantă, care pâte să trăiescă singură dacă : se Tisa le” ne. 

  

rupe ramura care a produs'o, între ea şi planta mumă. 

; Modul acesta de îmmulţire al Fragului se numesce.. miarcotaşite natural, spre deosebire ce 

- marcotaziul artificial, prin -care " 6menii îmmulţese Garfele şt alte feluri „de plante, 

Smeura (Fig. 277) “are. tulpină scurtă şi ascunsă în păment; ramuri ae- 

A



DO 

riane ghimpâse; frunze penate-compuse cu 'foliole dinţate ; flori organisate ca 
ale Fragului, dar fără să fie însoțite de bractee ; stilul! fie cărui pistil aprâpe 
terminal, adecă. ridicat aprdpe din: virful ovarului; fruct o asociaţie de atâtea, 

- drupe mici și roşii câte .pistile are gineceul... a a 

Cresce în România în pădurile de munte. Se cultivă în grădini, pentru fructele ek gustâse 

nu e bun de mâncat. e 

și mirositâre. Partea SmeureY care se mănâncă este- fructul, Receptaculul. florei de şi. este cărnos . 

e 

    
Fig. 277. — Smeura == Rubus idaus ai Fig 278. — Mura == Rubustfruticosus = Framboisier, E îp-==Ronce des haies, 

- 

: Mura (Fig. 278) se aseamănă prin organisaţia şi. -prin înfăţişarea ei cu Smeura, dar se deosibesce de ea prin dou& particularităţi :. -are frunze: pal- mate-compuse şi fructe negre: - i IE 
, Cresce prin crânguri, prin tufișuri, prin păduri, prin şanţuri 
Fructele el au aprope aceleaşt întrebuințări ca fructele 'de Smeură, . 

N 

Familia Leguminoselor. — Familia Leguminâselor "şi trage -nu vorba /egumă, care este numele fructului pl 
,. 

mele. din 
antelor cari o compun şi cuprinde, 

. pi A - + 

şi prin alte locuri necultivate, 

De O a aia
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între altele, următârele plante. ierbose;, Mazărea, “Bobul, „Lintea, Fasolea, 

Trifoiul, Luţerna, şi un arbore: Salcâmul. IN E i 

Mazărea — Pisum sativum | i 

"= Pois (Fig. 26) are tulpină rami" a 

ficată acăţătăre ; frunze penate — Ă 

compuse 'cu foliolele de la. Vânt xăTa 

adese- ori. transformate în cârcei. 

şi cu peţiolul, însoțit de două sti- 
pule mari; flori aşedate. la. subţi6-. 

rele frunzelor, în virful unor câde. 

lungi, şi formate. dintr'un caliciă 

_gamosepal, dintr'o corolă papilio- | 
nacec 'albă, dint/un androceii: cu 

10 stamine, din cară 9 unite prin . | 
filamentele lor, iar. una liberă, și.- 

dintr'un pistil cu. ovarul. lungucț - 

şi cu stilul -aplecat la o parte; 

fruct -o: legumă. - 

    
   

Se cultivă. în România în grădini şi ! 

în câmpir, pentru fructele. et, cari se: mi. 

nâncă când sunt crude şi pentru simânţele 

el, numite, “popular, mazăre: , 

Bobul (Fig. 279) are tulpină 

" ramificată frunze. -penate — com- 

puse cu tâte. " foliolele desvolțate 

şi cu peţiolul însoţit de două “sti- - | | 

pule; fiori-cu corole papilionacee -. zi '279-— Bobul = Faba vulgaris = Five, 
albe sau albe! pătate cu negru, or-.. - Po 

“ganisate ca cele de Mazăre; sămânţe” mari şi turtite, aa 

pi! pentru fructele | lui, cară se mănâncă când sunt 
Se cultivă în România prin grădini. şi câm 

crude, și pentru “stmenţele”. lul numite, popular, 2od. 

_. Zintea (Fig. 280) are. tulpină ramificată; frunze penate — compuse cu 

" foliolele de la virf transformate în cârcei şi cu” peţiolul însoţit de două sti- 

„pule; fiori mici cu corole papilionacee, albe, cu vine roşi6re; fruct -o legumă 

scurtă, numai cu: dou€ Stmânţe; sămeniţe circulare, turtite, cu două feţe bombate.- 

! Se cultivă în România prin “grădini şi prin câmp pentru stmânele el numite, popular, line, 

- Pasolea (fig. 281) -are tulpină. înviititore ; frunze penate — compuse = 

trei foliole şi cu peţiolul însoţit de stipule; flori cu corole papilionacee, albe
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sau roșiote şi cu stilul pistilului încolăcit. în formă de spirală ; sămânţe ovale. 
cu câja lucitâre, albă, galbenă, roşie, neagră sau pestriță. 

Se cultivă în grădiny şi în câmpil pentru fructele et, curti sunt bune de mâncat când sunt cruds, şi pentru stmenţele ef numite, popular, fasole. Prin cultură s'a produs un mare numir de varictăţi, dintre cart unele se cultivă prin grădini, ca plante de ornament, a 
-. Zrifoiul (Fig. 282) are. rădăcină pivotantă ;- tulpină ramificată, frunze pal: - mate-—compuse cu trei -foliole; flori grupate ast-fel, că formează”“buchete ro- 

  
Fig, 280.—Lintea, Ochiul Şerpelur 0 Fig, 281.—Fasole;. Fasule, Făsul =— Phaseolus == Lens esculenta = Lentille. . - >. vulgaris == Haricot,. 

tunde, și prevăgute cu corole. papilionacee purpurii, ale căror petale sunt unite „la basă ast-fel, că formează corole papilionacee gamopetale ;.: fruct o legumă rot undă. | Ma Pa 
Cresce în România prin fineţe, Se cultivă în câmpit, ca plantă de nutreţ. i Zuțerna (Fig. 283) are tulpină ramificată; frunze "compuse cu, trei fo- liole ; flori grupate ast-fel, că formează buchete ovoide;. fruct o legumă înco- lăcită ca scoica unuy melc. i a Pa 

AN . 

/
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Se cultivă în România în câmpii, ca plantă de nutreţ. 

- Salcâmul (Fig. 284) are frunze impari- penate- compuse cu peţiolul însoțit 

la basă de două 'stipule în formă de ţepi; flori grupate în formă de strugure: 

şi prevăcute cu corole albe, papilionacee; fruct 'o legumă. î 

Este adus din ri merica- de- Nord şi se cultivă “ca plantă de ornament, prin curţi şi pe mare 

ginea drumurilor, In România se mal cultivă în nisipurile numite dune, carl se află pe marginea. 

Dunărei, peniră”Tă să le oprească de a'și mal schimba locul, când bate vântul. 
- 2 = ÎI 

„Familia Vit elor. —Fa- - 

milia Viteelor 'şi trage nu- 
mele din vorba -Vitis, care 

„este numele unuia din Genu- - 

rile ci, şi coprinde, între al- 

tele, arborașiul numit Wiză. 

Vița = Vitis vinifera== ” - 
Vigne (Fig. 133) are tulpina” 

acăţătâre ramificată cu ra- ? 
murile. subțiri, - nodurâse şi 

flexibile ; cârcei ramificați, 

proveniți din transtormarea 
unor ramură; frunze cu lim= 

-bul crestat pe margine; flori 

“grupate şi formate dintrun 
“caliciă cu ş dinţi, dintro: 
corolă verde-gălbuie cu 5 pe- 
tale, cari sunt lipite unele de 
altele prin virfură şi-cari des- 

lipindu-se de la basă, cad 
tâte: A dintr un an- 

droceii” cu ş stamine și din- | | | . 
tr'un pistil cu e ovarul. bilocular AR A E 
şi cu stilul forte scurt; fruct Fi, 50 Tie = Trioliura pratense == Trăfle. 

o.bacă.. - a _ ” 

  
| xdurilor. 

Cresce în România prin crânguri şi pe marginea p 
vechi, 

Viţa “cultivată este adusă. din Asia mică, unde era “cunoscută din impuzile cele mat y 

și prin cultură s'a produs un mare număr de varietăţi. - 

    

    

     

trag Te, din vorba 
Familia Linaceelor. - — Familia Linaceeh aere le | 

zinde, între altele, planta 
Linum, care este numele unuia din Genurile ei 

ierbâsă numită Za. - 
- - 
[-



  

a 
* Inul (Fig, 285) are rădăcină pivotantă; tulpină ramificată spre virf; frunze: 

simple, lanceolăte;-alterne; flori formate . dintr'un aliciii cu 5 sepale, dintr'o 
coroJă cu 5 petale albastre,dintr'un androceii cu 5 stamine şi dintr'un pistil 
cu Ovarul quinquelocular şi cu stilul împărțit în 5 ramuri;' fruct o capsulă cu 
10 l6je, pentru că fie-care din cele ÎNoje ale ovarului, în- timpul crescerei, se 

" desparte în două prin câte o despărțitară, /. - A ,- 

  — . - fi 

(Fig. 283.—Luţerna, Culbeceasa == Medicago | , Fig. 284.— Salcâmul, Dafinul = Robinia 
sativa == Luzerne. | Pseudacia == Faur-Acacia, 

Se cultivă în, câmpiy pentru tulgina şi pentru „săme țele -luk.' Din tulpină se :exirage o ma: terie din care se fabrică pânze şi stofe. |Din sămânţe se face făină de In, care se întrebuințeză în 
- medicină, și se scâte un licid gras, numit uleiii de In. si 

N 
IN 

SE x 
Ordinul Apetalelor, — Ordinul*Apetalelor coprinde 30 de Familii, printre: 

- cară sunt şi _următârele : Familia Urticaceelor, Familia Poligonec lor, Familia. 
Juglandeelor, Familia Quercineelor şi Familia Salicinceloy. 

* 
4 : . - a - . ..



“Familia Urticaceelor. — Familia Urticaceelor gi trage numele din vorba. 

Urtica, care este numele “ unuia din Genurile ei şi coprinde, între altele, urmă- 

târele plante ierbâse: Cânepa, Hameiul şi următori arbori: Dudul, Sutochinul. 

“Cânepa. (Fig. 286) are tulpină ramificată numai spre virf; frunze simple 

cu limbul împărțit în 59 ce. Ma IN 

"foliole lanceolate și crestate” * Da ” i 
pe margine: flori unisecsuate, | pa | | Na 
dioice, adecă flori masculine. . IN - 

“pe. unele tulpine și flori fe- Ia . 
_menine pe alte tulpine ; ;flo- .. 

rile masculine formate din- _ 

tr'un caliciii cu ş. sepale şi. 

"dintr'un. androceiă cu 5 sta- 

_mine;.. florile femenine for- 

„mate dintr'un calicii samor 
sepal şi dintr'un pistil 

ovarul unilocular şi cu Stilul. 

bifurcat ; fruct: o achenă - cu - 

câje cenușie, lucitâre. 

-. Se cultivă” in România în | 

câmpit,- pentru -tulpina .și pentru” 

fructele €Y. Din tulpină se extrage 

"o materie cu care să. fabrică dite- 

rite feluri de pânze “şi de stofesDin 

simențele fructelor”se scâte un li- 

„ cid gras; numit alei de-Cânepă. - _ 

Tulpinele cari pârtă flori mas- 

culine se numesc, popular, Cânrpă- 

deviră (Fig. A), - iar acelea car! 

POrtă flori femenine-Cânepă- de-tâmnă 

(Fig, 3) _ - 

0 Hameiul (Fie. 257)a are 
tulpină mică,. grâsă, din cari 

nasc. rădăcini adventive cari 

se înfig în păment și ramuri 

cari. se, 'ridică în: aer, încolă- 

cindu-se împrejurul obiecte: , . 

lor din vecinătatea lor; frunze! 
cu limbul împărţit în trei lobe, - E i a 

„crestate pe “margine, “Și cu | Fig. 255. — Inul = Linum usitatissimum = Lin. 

  
s ” - . —
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peţiolul însoţit de stipule interpeţiolare; flori unisecsuate, dioice; florile mas- 
- culine grupate în formă de struguri, 'aşedaţi la subţiorele frunzelor; florile | 
feminine aşedate la subțidra unor. bractee grupate în formă de corpuri ovoide, 
numite corzi, aşedate la subţidrele frunzelor; fruct o achenă învălită într'o 

. , , 

  a B o 
Fig. 286, —Cânepa = Canhabis sativa == Chanvre; A,. Cânepă”âe veri - 

: : - „.. _B, Cânepă de tâmnă, îi - i _ 

cămaşe formată din calicit şi presărată pe suprafață cu mici corpuşidre galbene, 
mirositâre, cari conţin o'substanță amară, numită /upulină. - 

„ Cresce în România prin tufișuri. şi pe marginea pădurilor, Se cultivă ca plantă de orna- 
p . - * . . N ment şi ca plantă economică, penru conurile lui, cari sunt întrebuințate la fabricarea berei. . Lupu- 

lina face ca berea să fie amară, | , E | 

Dudul (Fig. 288) 'are tulpină ramificată ; frunze cu' limbul oval: sau cor- 
diform şi-dinţat; flori unisecsuate, monoice, adecă şi cele masculine și cele



/ 
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feminine aşedate pe aceiaşi tulpină; _ forile masculine grupate | în formă de 

spic numit ament, şi format dintr'un “calicii cu 4 sepale și dintr'un 'androcei 

"cu. 4 stamine; florile feminine grupate asemenea în formă de spic şi formate 

dintr'un caliciă cu 4. sepale şi dintr'un pistil unilocular cu stilul bifurcat ; fruct 
o sorosă, adecă un "fruct compus din tâte. caliciurile florilor feminine dintr'un 

ament, devenite cărnose, şi din tote pistilurile lor devenite mici drupe. 

Există două feluri de Dud, unul numit Dad a%5 (Fig. A) şi altul Dad negra (Fig. B). Du 

dul alb face fructe albe. şi se cultivă pentru frunzele dur cu cari se nutresc- Gândaci! de 1 mătasă și 

pentru fructele luY, cari sunt bune de mân- - : ! ” 

cat, Dudul negru face fructe negre şi se 

cultivă numa! pentru fructele lut, cart sunt. 
bune de mâncat şi din car! se estrage un 

licid cu care se coloreză: vinurile, rachiu- 

rile și cofeturile, i 

Sinochinul (Fig. 289) ar are tul. 
pină ramificată ; frunze simple cu 
limbul cordiform, împărţite une: 
ori în 3—7—lobe; flori unisec-. 
suate, monoice, aşedate pe păreţii 

- din năuntru ai” unei cupe în formă 
de pcră ; florile masculine formate 

dintr'un caliciă cu 3 sepale şi din- 

-- tPun androceii cu 3 stamine ; flo- 
rile feminine aședate -câte - una în 
virful unui picior şi- formate din: 

truni caliciti gamosepal şi dintr'un | | 

pistil cu ovarul unilocular și cu'sti- Fig. 287.—Hameiii, “Hemeii == Humulus lupulus =" 

jul bifurcat; fruct o. sicoră (Fig. - oubon, ia ac opl marculie 

157) adecă un fruct format din . 

„peretelâ cupei- devenit..cărnos, din picidrele florilor teminine devenite cărnidse . 

şi din pistilurile lor devenite mici “drupe.: - o - 

  

Este adus din Asia mică *şi se cultivă în ţările calde pentru fructele luY cari când sunt 

prâspete” au numajl drupele şi codiţele florilor bune de mâncat, iar când sunt: uscate la s6re au 

t6te „părţile comestibile. : : i 

- Sâmburit acestor drupe sunt „corpușidrele mici şi tari cart trosnesc între dinţi, când. Cineva 

- mănâncă smochine, i - i a Ia , să    

  

   
Pamilia Poligoneelor:= 1 Qligoneelor "şi trage nunăele din vorba 

Pobgonum, care este numele unvi enurile ei, și coprinde; între altele, 

planta ierbâsă numită /7rzșcă o



CI | sa 5 —-158. — 

> Firișea (Fig. 290) are e tulpină rami cată ; “fpunze: simple cu 'limbul' cordi- 

“form sau 'sagitat; fort grupate în virfurile ramurilor şi formate. dintr' un caliciă 

ea 5 sepale albe, roşidre, dintr'u un. -androceii cu/ 8 stamine şi dintr” un n pistil cu. 

  

Fie. 238. Dad, Ag, Iagod, Mur : A, Dud alb 22 Morus a = Mărier blanc; 
- „ Dud negru Morus nigra == Mârier noir: - 

| ovarul unilocuar ş şi cu stilul trifurca ; ; fruct o achenă trigonă, adecă. cu trei muchii. 

| Se. „cultivă în câmpit, pentru fruc ele et cari. înlocuesc pe cele de Grâw,-î în localităţile în 
cari Grâul nu' se pâte cultiva cu ate in România se: cultivă în unele Părţi ale: Moldovei, 

   
Fig, 250, —Smoitia = = Ficus cariea == Figuier. a
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„Pamilia J uglandoelor.: — Familia Juglandeelor: Şi. trage numele 'din 

vorba. Fuglans,. care este numele 1 unuia i din Genurile ei, şi coprinde, între al- 

tele, un arbore: Nacu. | - - 

4  TWucul (Fig. 291) are tulpină ramificată ș frunze impari- Benate' compuse 

cu foliole mari și mirositore; flori uni: 

secsuate monoice ; florile masculine gru- , 

pate în âmente lungi Şi formate dintr'un 
caliciii cu .6 sepale şi dintr* un androceii. 

-cu“ 15— 253 “stamine ia florile feminine 
grupate în 'amente 'scurte, prevădute. 

cu o umflătură la basă: şi formate 

dintrun caliciii cu 4 “sepale, împrejurul . 

căror există, mai jos, trei bractee, „Şi. 

dintr'un pistil cu ovarul! aşegat în um- 

„ Hătura de la basă şi cu stilul desfăcut 

în 2 ramură fruct o: capsulă drupacee. - 

| Cresce stilbatic în “ Româniă şi se cultivă 

“ prin vii şi priă grădini, pentru sămânţele şi pen: „A 

tru tulpina lui, SămEnţele. sunt bune de 'mâncat şi - 
servesc la extragerea unuf licid gras, numit 24. 

de nucă. Tulpina este- thtrebiiințată la fabricarea | 

mobilelor de lux, * 

a “ Pamilia Quoreineelor. 2 Familia 

Quercineelor.? şi. trage nuinele din vorba 

“Quercus, care este numele: unuia din -   
Genurile ei, și coprinde, între altele, ur- o. | 

mătorii arbori : Stejarul, Castanul - si Fig. 292. . — Heişea, Rişca = Polygofu fagopyrum 

Fagul, - - , . DR := BIE: noir, Sarrasin, j i 

Stejarul. (Fig. -202) ăre "frunze cu. _ Dei 

limbul crestat și cu. crestăturile rotundite ; "flori unisecsuate- -monoice ; Borile 

masculine, grupate în amente şi formate dintr! un caliciăi, şi dintr un androceii 

cu un număr nehotărât de.stamine; florile feminine grupate în âmente, însoţite” 

la basă de un involucru de. bractee, și formate dintr'un caliciii. şi dintruny 

. pistil cu. stilul” trifurcat; fruct -o glandă, adecă un fruct format „dintr'o achenă 

aşegată într'o cupă, provenită din « crescerea “involucrului,. a 

Cresce: 1a: România. prin păduri. Leranul stejarulut, este întrebuințat la constiseţiunt şi ln 

- - - - i z



— 

-fabricarea mobilelelor ; câja lut conţine o substanţă numită 7anin şi este întrebuințată la arpăsirea 

picilor ; fructele lu numite, popular, gindă,. sunt întrebuințate la nutrirea_ porcilor. i 

Din câja unul fel de stejar, numit Szejar plută — Quercus suber — care cresce în Ispania 

în Italia şi în Franţa, se scâte o substânță elastici numită Blută sau suber, 

Exploatarea plutei se face întâia dată atunci când Stejarul a ajuns vErsta de 20 anişi 
apol se repetă dupe intervale de” timp de 8—10 ant, pănă când ajunge vârsta de 150 ani,. 

- Dintrun Stejar sănătos şi bine desvoltat se scâte Ja fie-care exploatare; câtejo sută sau mal mult de 
câte 100 chilograme de plută, Din plută se fabrică tăblițe, .dopuri şi un fel de cirbune ușor și 
negru întrebuințat în pictură, Ă - : 

  

Fig. 291.—Nucul:= Juglans regia = Noyer, 

Castanul (Fig. 293) 'are frunze cu limbul lanceolat şi _dinţat; flori uni- 
secsuate, “monoice; florile masculine grupate în  amente şi formate dintr'un 

. caliciii şi dintr'un androcei cu 10—1r2. stamine; florile feminine. grupiute câte 
trei, învălite tâte de un involucru.. şi formate fie-care dintrun caliciii şi din- 

„trun pistil cu stilul desfăcut în 6 ramuri; truct o achenă în vîrful“ căreia se 
“află cele 6 ramuri ale stilului. -" | 

Cresce în ţările: din Sudul Europe! şi în Român 
Tismana,» Din florile feminine, . 
îdte închise într'o cutie cu si 

| ia numa! îc districtul Gorjiii, la monastirea 
câte sunt învălite într'un involucru, se' formEză achene, cari stau” 

suprafața presărată cu ţepY" formată de involucru. Când fructele se 
coc, Cutia se desface în patru bucăţi, penru ca să le lase să cadă, Aceste fructe se numesc, po- 
pular, castane, : | EN - - - .
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Fagul (Fig. 294) are frunze cu limbul eliptic; flori vnisecsuate monoice: 
organisate aprâpe ca acele de. Castan; florile masculine grupate în formă. 

de buchete cu câdă lungă, aședute la subţirele frunzelor; florile feminine a- 

ședate pe vîrfurile ramurilor şi învălite câte 2—3 într un 1 involucru; fruct o 
achenă trigonă, adecă cu. trei muchii. SI a 

“Cresce în pădurile de munte, în România şi în alte jr, Fructele lui sunt închise, ca acelea 

ale Castanului, într'o cutie formată ce involucrul florilor feminine. Când se coc, cutia se deschide 

pentru ca fructele să-cadi.. 3 - - 

Din stmEnjele fructelor se scâte, în ur.ele iti, un licid gios,. care se intrebuințeză] ca uleiii 

'de lampă. E - . II _ | i - 

Pamilia 'Salicineelor. — Familia Salicineelor 'Şi trage numele din vorba 

Salix, care! este numele. unuia. din Genurile ei şi coprinde, între altele, urmă- 

torii” arbori ramificați Satra şi Propure . ” - 

      

zii        A Za 
a ARS 

UI 
- Fig. 292. — Stejarul = Quercus sessiliflora2= Chăne : A, ramură cu fructe ; ! 

: B. ramură cu amente: masculine, EN 

Salcia. (Fig: 295) are frunze cu Timbul lanceolct şi. dințat; . flori unisec- 

suate dioice, grupate în amente ; „florile masculine nude, formate numai “din: 

tr'un androceiă cu 2 stamine, dşegate la subţira unei bractee ; florile feminine. 

nude, fortate numai dintrun pistil cu stilul scurt, aşeqat la subţidra unei 

bractee ; fruct o capsulă ; sămenţa cu câja presărată cu peri lungi şi mătăsoşi, 

- Cresce pe maluile apelor. si în locurile: umede din totă România. 

Plopul (Fig: 296) are ramuri ridicate în sus; frunze cu limbul rombic- 

triunghiular ascuţit și dințat; flori unisecsuate dioice grupate în amente ; florile 

— 51919. — Botanica. o , | | iii „i. UI
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masculine formate dintru un  caliciii în formă de cupă .şi dintrun androceii cu 

nuimerâse stamine ; florile feminine forinate dintr'un caliciă în formă de cupă 
şi dintr'un' „pistil puţin deosebit de al Aorilor de” Salcie ; . fructul” şi - sămânţele 
organisate' ca cele de. Salcie. * = s 

Se cultivă în România prin arădint şi pe marginile drumurilor, ca „plantă "de otnameat. 

  
Fig, 293. — Castanul = Castahea vesca = Châtaignier. Ă 

SRI 

 Monocotiledanatele se cunosc dupe 
particularităţile următore : : Tulpina lor, ierbâsă sau. lemnâsă, -este “formată în 
năuntru dir dou& zone, una de lemn în mijloc. şi alta: de scârţă în afară, fără 
să se-pâtă distinge lesne locul unde înceteză lemnul şi: unde începe scârța. 

Lemuul tulpinelor lemnâse nu este format din strate concentrice. Pe tăie- 
tura transversală a unei ast-fel de tulpine (Fig. 204), nu se văd cercuri con-! 
centrice, ci- se văd presărate puncte, ! mai rari: spre. mijlocul „tăieturei, „şi mai 

Reoundscerea Monocotiledonatelor.-—
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dese spre marginile ei. Punctele acestea Sunt capetele unor fire tăiate, cari 

din frunze: se cobsră în tulpină. _ E o a 

“Virsta tulpinelor nu- se pâte deduce! din organisaţia lemnului. - 

Frunzele lor .simple'au cele mat. adese. ori nervuri neramificate : şi .ner-" 

vațiune paralelă, Rare .oră au nervuri ramificate şi: nervațiune penată sau 

pălmată. îi SR E aa 5 A 

* * Flonle lor au' învălişurile - N Da Ea 

forale compuse din câte.3 se- - . - a 

pale sâu petale, dupe cum €.. - | 

vorba de caliciii- sau de corolă.. 
Pentru că sepalele caliciului sunt? - 

„colorate ca, și petalele corolei; | 

amândouă  învelişurile florale. - 

sunt Considerate, împreună,:ca 
fiind un caliciii petaloid..<—- 

. 

“Impărțirea, clasei Mono: 
cotiledonățelor. — Clasa mo: - :-: 

nocotiledonatelor coprinde 27 - 

Familii, printre cari" sunt Şi-ur- - 

mătârele : Familia Graminee- 

Jor, Familia Liliaceelor; Fami- » * 

lia Amarilideelor, Familia Iri- 

deelor şi: Familia Palmicrilor. 

_ “Pamilia Gramineelor. —. 

Familia- Gramineelor "și - trage 

numele din vorba gramen, .care 

“însemnâză zâ7tă,. şi. coprinde, 

între altele, următrele. plante 

ierbâse: Porumbul, Grâul, Or:. 

" zul, Secara, Ovăzul. Orezul, 

Meiul, Trestia de “Zahăr: şi 

un 'arbore: Bambuzul. 

= Porumbul = Zea Mâys= 
Mais (Fig. '17) — are” tulpină : 

plină şi nodurâsă; frunze mari | | | 

cu o tecă: care' înconjură -tul- - Fig. 295—Saleie,: Salcă == Salis-alba == Saule. 
  

, 

4 
: :



a a ae 
pina şi cu un limb linear, mase, ascuţit; flori -unisecsuate monoice,. grupate. 
in amente ; amentele masculine - aședate în virful tulpinei; amentele feminine | 
aședate la subţidrele frunzelor, învelite de un mare involucru de bractee; flo- 
rile masculine însoţite la basă de bractee și formate. dintr'un 'androceii cu 4 

  

+ _ E Di - . - 

e Fig. 296, — Plopul == Populus pyramidalis == Peuplier. , 

stamine, ale căror antere sunt. în formă de X; florile” feminine însoţite la basă 
de bractee şi formate dintr'un pistil al. căruia stil e forte lung: fruct o ca- riopsă galbenă, roşie sau albă. 

Este adus din America-de-Sud şi se cultivă în România ca plantă cereală, , Tulpina Porumbului se numesce popular ocean sau strujan ; amentele masculine se numesc, - spice; amentele feminine “se numesce drugy sau fiule/t ; stilurile pistilurilor florilorj feminine se nu- i mesc mătasă ș fructele se “numesc 4âfe sau sămîufe de Porumb, de Jăpusoiii sau: de Cucuruz. 
Grâul (Fig. 297) are tulpină gdlă şi nodurâsă ;- frunze ca ale Porumbului; 

dar mai mici; flori grupate în spice “compuse, adecă spice de spice mici, nu- mite sicule ; flori însoţite la basă de bractee și formate. dintr'un - androceii | cu: 3 stamine cu anterele în: formă de X şi dintr'un pistil cu 2 stamine în



— 165 — 

formă de pene; fruct 6 câriopsă lungudţă, prevăzută cu un jshiab în lungime 

şi cu un' mănunchiii de perișori la virf; 

Se cultivă în Români: ca plantă cereală, Tulpina Grâului se numesce popular zaiă de Grâi ; 

fructele lut se numesc dâe sau sămînze de Grâăi. 

a
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Hordeum vulgare = Orge, - Vig. 298.— Orzul Ble 
Fig, 297. : Grâul = Triticum vulgare
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Cele alte plante ierbăse menţionate din acestă farnilie se aseamănă prin 

. organisaţia lor : cu' Grâul, dar se , deosibesc prin particularităţi, dupe cari se 
“pot recunâsce. aa i 

Orzul (Fig: 298) se , deosibesce de - 
-Grâu prin faptul, că pe când spiculele 
-spicului de Grâu pârtă câte 2— 4flori 

„ spiculele spicului lui pârtă numai - câte . 
o singură fl6re. 

e 

Se cultivă in România ca plantă cereală; 
pentru “fructele luY cart Sunt intrebuințate la nu- . 
trirea animalelor, la fabricarea” unul licd numit 
bere şi în casurt de nevoe la nutrirea. Gmenilo. 

|  Secared (Fig. 299) se - deosibesce 
„de. Grâu şi de. Orz. prin faptul că spi-- 

. „culele ci pârtă numai câte 2 flori. | 

"Se cultivă în România! ca plantă cereată, 
- pentru fructele er întrebuințate « ca aliment, 

4 

“Doi = =  Avenă sativa Avoing 
— se deosibesce de Grâu,-de Orz. şi. 
de  Secare prin faptul, că, spiculele: 
spicului lui “sunt: prevăgute cu; coade 

„lungi.      . 

Se cultivă În România. .ca “plantă cercală, 
- pentru fructele 'Iut întrebuințate - “la nutrirea. ani- 

malelor şi în “special” la nutrirea Cailor, * 
. . 

  
- Orezul (Fig. 300) se  deosibesce-” 

„de, Grâu, de.Ovăz, de Secare şi de. 
Meiii prin faptul, că. florile lui au un 
androceti cu 6 stamine. 

Orezul se” ” cultivă. în țările calde pentru 
- frucidle lut, cart 'sunt intrebuinţate” ca aliment, 

Cultura lui se face numar ij in locurile mlăştinose și 
în locuri uscate cari pot să fie inundate, orY când 
"va fi necesitate, In: România s'a încercat . cultura 
Orezului şi resultatele obţinute au fost satisfâ. Fig. „29, — Sccarea -—Secăle cereale * cătbre, . - a , a a == Seigle,
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Meiul (Fig. 301) are. dulpină şi frunze pirâsei spiculele spiculut prevt: 

- gute cu codițe; fructele cariopse mici, rotunde. - 

Se cultivă în România ca plantă. creată, "pentru fuctele at cari sunt întrebuințată la nu- 

„trirea animalelor, la tabricarea unul” licid numit dragă şi în casurk. de nevoie la "nutrirea, „omului, 

Trestiă de “Zahăr (Fig. 302) are rizom “ din care”se ridică 'în aer una 

sau mai multe tulpine nodurâse și pline înnăuntru; spiculele cu “codițe; florile : 

înconjurate la basă de peri! lungi, albi şi mătăsoși. ai 
€ 

  
Fig. 300, — Orezul =" "Oryza sativa - N Fie, 301. — Mein = Panicum miliaceum 

_ = Rize De Ec ă , - == Millet , 

Se cultivă în ţările calde - pentru wulpinelă şi pentru frunzele e!, din cart „se scâte un suc - 

dulce, care. servesce la fabricarea zahărului numit zahăr de Trestie,. Materialul care rămâne dupe 

stârcerea suculut - se usucă, şi se întrebuinţeză la încăldirea 'cuptârelor fabricei, iar cenuşea care 

rămâne 'dupe ardere se intrebaințeză la îngrăşarea locurilor de cultură, 

Trestiile. de „Zahăr cari sunt, amară, servesc, "la fabricarea unui licid spirtos niuzit ro, : 

Bambuzul(Fi. 303) are tulpină ramificată, nodurâsă. şi g6lă în năuntru; 

„ramură subțiri aşegate în dreptul nodurilor; frunze lungueţe şi “ascuţite, 

i



Cresce, in ţările calde şi are o mulțime - de întrebuinţări, Listarele tintre sunt bune de mân- - . 
„cat ca legume;. tulpinele tari se intrebuințeză ca lemn de construcţi> şi ca niaterial din care se fa. 
brică bastae, mobile, vase, instrumente de 'musică, elc,. o a . 7 

  

   
   

    
E Tia 

SI Ep ae ATA 

Fig. 302. — Trestia de “Zahăr = Sacharum 
- officinarum == Canne î sucre, 

| Fig. '303. — Bambuzul == Bamb SR | = Bambou, -. 
usa arundinacea 

Familia Liliaceslor. N — Familia Liliaceelor 'ŞI trage “numele din vorba Lilium, care este numele unuia din Genurile ei, și coprinde, între “altele, ur- mătorele plante ierbâse:: Crinul, Laleaua, Barba Impăratiulul, Zambila, Ceapa, „ Usturoiul, Alărgăritarul şi Sparanghelul, ” Ia |



_ 304) 'are bulb “ascuns în pământ „şi tulpină neramificată ri. dicată în aer; frunze .lanceolată; flori a;egate la virful tulpinei şi formate din- “tr'un caliciii cu 6 sepale aibe, dintr'un androceii cu 6 stamine şi dintr'un pistil „cu ovarul trilocular şi cu' stilul lung; fruct o capsulă. 

Crinul (Fi g. 

"Se cultivă în România ca plantă de ornament. |. “i 

"Zaleaua (Fig: 305) are bulb ascuns. în pământ şi tulpina “neramificată ri- dicată în aer ;-frunze lanceolate cu bisa lată şi îndoită împtejurul tulpinei ; 

  

- 

Fig. 304.— Crinul == Liiium “cand.num a Ă Fig. 305.— Laleaua = Tulipa Gesneriana 
m — Lis blane, e A = Tulipe,



== _ 

„o flâre. roşie, galbenă, albă. sau colorată. alt-fel aședată în vîrful tulpinei și or:- 

* ganisată ca florile -de Crin. e , 

| Se cultivă în România ca, plantă de ornament, "Prin cultură s'a produs un mare numtr de 

varietăţi, ” E = : : S > 

Barba “Imperatiilui (Fig. 305) are bulb- ascuns în păment și tulpină ne--- . 

e ramificată ridicâtă în aer; în - - 
! „vîrful tulpinei- un buchet de 

“frunze dedesubtul” căruia e 

aşegată. o corână. de flori a-. 
plecate în jos; frunze lanceo-. 

late ; flori roşii, organisate - | 
- ca ale Crinului. i 

    

     

  

Se cultivă. în. România; în 

grădini, ca plantă” de ornament. | 

” Zambila. (Fig. 307) are 
bulb ascuns în pământ șitul. -: 
"pină .neramificată ridicată în 

„aer; frunze lanceolate ;: flori A 

; „ albastre, roșidre, gălbui sau. N 
"__ albe aşedate 'pe virful tulpi: 
„nel şi organisate . ca florile“ 
„de: Crin, * . i 

"Se „cultivă“ în -Remânia ca. 

„plantă de ornament, . + 

„2 Ceapa" (308) are bulb. - 

"ascuns în pământ şi tulpină . 
-neramificată,: g6lă în năuntru, -- 
“ridicată în aer; frunze cu: 

limibul cilindric, gole în năun- 
tru ; fcri mici, albe-verdui, „ 

„giupate în. formă.de buchet 
fă rotund aședat. în virful tul- . * 
„PR im -.  pinei și prevădute cu câte o 

i Ads „ codiță lungă. T - 

  1 

Fig. 306.— Barba 
Impăratului=Fritilla Se cultivă în România, „În Fig. 307. Zambila . 

- ria imperialis=—Cou. . grădini, pentru bulbul eY.numit, po- =—Hyacinthus orientalis=acînthe des - * ronne imperiale.”  pular, căpățină de Ceapă sau Ceapă, zjardins, | : 

e. a



, Fig. 308.— Ceapa == Altium cepa = Ongnon. a Fig. 309.-— Usturoiul = Aium sativuma = AL, 

bulbuluY mare, 

i i — 171 — . 

“Usturoiul (Fig. '309) are bulb ascuns în pământ şi tulpină neramificată .. 

ridicată în aer; frunze cu limb. linear.și cu tecă. cilindrică; flori” grupate în 

formă de buchet învălit de o brăctee şi. aşedat în vîrful tulpinet; “printre flori 

"nisce: umflături numite dulbile; filamentul staminelor împărțit în. trei dinţi, din“ 
cară cel din mijloc pârtă antera, iar cei. de. margine "sunt  prelungiţi sau'nu 
în formă de fire; fruct o „capşulă, : | 

        
- , 7 i 7 - 

- = , A - ă - . - . - 

. Se cultivă în România, i în. n grtăint, pentru, bulbit luY numi, populer, căpățin! de Ushuroiit - 

Sau Usturoi, cari se întrebuinţeză ca aliment şi la. fabricarea unul licid galben, numit esezfă de 

- Usturoiit, Părţile bulbului carY sunt numite, popular; “grăun fi de Usturoiii sau căfel de Usturoiă, în . 

Botanică se numesc. duală azila?), pentru € “i eX sunt nisce bulbi mici formaţi la subțiorele tunicilor 

Mărgăritarul (Fig. 310) are rizom ascuns în pământ din care ies în aer 

2 frunze cu limbul eliptic şi: O ramură - cu flori; flori aședgate numai într'o 

_. parte a ramurei, mici, albe şi umfate în- formă de clopoțel; fruct o bacă; , 

> Cresce în România prin ptăurt umbr6se și se cultivă ca plantă de ornament, 

7



* 

Sparanghelul (Fig. 311) 'are un rizom ascuns în pământ şi tulpine ridi- 
“cate în aer, cari când sunt tinere sunt fragete, cărnbse şi neramificate, iar 
când îmbătrânesc sunt . tari, lemnâse şi ramificate ; ramuri subțiri ca acele grupate mal multe: la subţidrele frunzelor; frunze mici. îi fo 
mică, vergui, în formă de clopoței; fruct o bacă roşie. . 

rmă de solzi; flori 

Cresce în România prin păduri și prin fineţe. Se cultivă pentru tulpinele lul aeriane, cart când sunt tinere şi nerainificate: sunt bune de mâncat, N S IN 

  o“ 
Fiz. | 3 1.—Sparanghel, Spargă, Sperghea, 

». Sparangă, Umbra lepurelul = Asparagus 
officinalis == Asperge. - 

„Fig.Y310.— Mârgăritar, L.Xcrămiâre, Sufleţele, 
Clopoţele, Cerceluşi == Convallaria * 

majahs == Muguetr. 
= 

AER e XLV: 

trage numele din: 
ŞI coprinde, între 

Femilia Amarilideelor. — Familia Ă marilideelor ŞI 
vorba Amaryllis, care este numele unuia din: Genurile ei, 
altele, planta ierbâsă numită Ghiocel. o a | 

Ghiocelul (ig. 312) are bulb ascuns în pământ,. din care se ridică în aer 2 frunze lineare şi o tulpină neramificată, care pOrtă în virf 'o flore înso- țită de o bractee  fidrea prevădută cu o bractee verde la basă şi formată ,



ia DS 
dintr'un cali 6 | năuntie iai caliciă. cu sepale, 3 în afară albe, - iar 3 în năuntiu al e 4 Ergate cu 
verde, dintr'un androceii cu 6 stamine şi. dintr'un pistil cu „i aşedat î în 
umflătura de la basă și cu stilul lung; truct o capsulă. II! 

Cresce în România prin păduri şi prin fineţe umede. 

Familia Irideolor. — Familia Irideelcr. *şi trage fete din vorba. ris, 
care este numele unuia din Genurile 'ei, şi coprinde, între altele, următorele 
plante ierbose : Srânjinelul şi Sorranul, * f. DR 

: i 
4. 

   

- “ Srânjanătul (is! 
313) are rizom ascuns. 

în pământ, din care se 

ridică în a€r ramuri, cari. 
_portă” flori „şi ! frunze; 

frunze în formă de lamă- 

de sabie; flori însoţite - 

de bractee, : prevădute 

“la” basă cu o umflătură 
şi formate dintrun ca- 
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_liciii cu 6 'sepale al- 
| și | "- bastre-liliachit — 3. în 

i ie Vi | _ afară prevădute cu o 

- ă A , ţ . | „bandă galbenă -păr6să. 

Sa pad „a pe mijloc; îar 3 în. nă- 
i DZ ZI Pa Da _ untru fără ast-fel de. 

e i S ae „bandă — dintrun an- 

Fig, 312. — Ghiocel, Coconcl, Primăvăriță, Clopojet == Gale, thus 'droceii cu 3 stamine, 

„Bivalis == Perce-neige. „ale cărorantere privesc 
d e „marginea florei, şi din- 

_trun pistil: cu ovarul aşedat în: imflătura de la basa florei și cu stilul repre- 
“sentat prin trei. frunzişore liliachii, boltite,” acoperind fie-care: stamina care: 

se află în dreptul ei; fruct o capsulă: . e 
pi 

Se” cultivă in „România, în grădini, ca plantă de ornament, - a 

Şofranul (Fig. 314) are bulb: ascuns în pământ, din care ies în aer 

' “frunze” lineare şi una sau două flori; Horea prevădută la basă: cu o. umflătură 
şi formată dintr'un “caliciti tubulos cu 'gura lărgită şi divisată în sepale, roşidre- 

liliachii, dintr'un.- androceii cu 3 stamine și dintr'un pistil cu: ovarul aşedat în 

umflătura de la basă şi cu stilul împărțit în trei ramuri, sucite în formă de: 

i cornet ; fruct o capsulă. - :



! 7 
/ 

  

— 14 — 

vind sub numele de Șofrai. Aa p. E 
- Se cultivă -în a: în Ispania pentru ramurile : stilului, cari sunt - galbene-portocalit şi 

car! după ce se usucă 

| Familia Palmiorilor.. — Familia "Palmierilor "și „trage numele din vorba . 
palme, care este.numele latinesc al frunzelor. plantelor cari o Gompun, și co- 
prinde, între altele, următorii arbori: Fzizu/ şi Cocosul. e _ 

Finicul = Phoenix dactylifera = Dăttier. (Fig. 30). are tulpină cilindrică - 

    
. A 7 ! i Ă ? : , A i - ze . .. A“. S . Și ” 

; 
Fig. 313, —Stânjinel, Stânjin == Iris [Fig. 314.-—Şofranul-== Crocus- sativus germanica = Iris. . , : ă == Safran Ă 

iN N . - Pa ii - ă ” T . , Li i i 
” 

N 

N - - 4 E ” - ” „Ni . a iai , EI EI - - - - 

. N „“ , . i - 
Y - Di . Aa
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“neramificată, terminată în “vârf « cu un buchet de frunze, det flori şi de fructe; 
"frunze mari cu limbul ramificat ca o penă de. pasere ; floră unisecsuate: dioice, - 
“grupate în formă de ciucuri “mart, numiţi regime, însoţiţi fie-care de câte o 

* bractee forte mare; floră. masculine -mărunte şi atât de numerse în cât întrun 
regim numai s'a numărat 12000; flori feminine asemenea mărunte, dar mai 
puţin numerâse de cât cele masculine ;. fruct o bacă. IE : - 

a . 

a " Cresce “în Nordul. Africei şi . În . Sud. , 

Vestul. Asie, - . . 

m 7 Frunzele i se intrebuințeză la fabricarea ” 

rogoiinilor; coșiuleţelor, frânghiilor şi a altor . 

obiecte; lemnul i se intrebuinţeză la . diferite . 

| construcţiunt; fructele i i se intrebuinţeză ca ali- 

ment, îar stmânţele la : fabricarea unu licid 

. numit cerze/ă de China, 

Dupe ce ' îmbătrânesce, menit " "rup 

frunzele, "7 crestâză. virful, şi strâng licidul 

care se scurge prin crestături, Acest licid e 

bun de băut și se numesce vin de palmier. > 

„1 Cotosul (Fig. 315):se asemănă 
prin oiganisaţia lui cu Palmierul, dar 

se deosibesce, între altele, prin faptul 
-că are flori, unisecsuate monoice şi 

"fruct o: “drupă. mare trigonă. 

“Ciesce ia țările tropicale şi “se cultivă 

A -- 77 în insulele şi pe coâstele oceanului Indian. . 

>: a ia za, ge Tâte părțile Cocosulul sunt întrebuin- 

pt St SE e, «tip ate “de. „către locuitorii ț&rilor în carl cresce. 

e ai Ea Din causa. folâselor mart pe cari le trag . din . 

- i": 2 - . o . „__ “el; 'Gmenil "1 au supranumit regele plantelor. 

i a 315. Cocos == i: aucifera == Cocotier, Tulpina i se intrebuințeză la construcții, 

  

iar virful '! e bun de mâncat ca legume, dar 

"nu se rupe de cât atunci când arborele se taie, pentru că ruperea virfulut prov6că uscarea arborelui, 

. Fructul de Cocâs: e compus în năuntru de un simbure, - prevădut la basă cu'3 orificil, dis- 

puse aşa, că reamintesce „înfăţişarea ochilor şi a gurei omului; în mijloc de o pâslă afânată de fire 

"şi în afară de o câje netedă şi lemnâsă. Pe păreţit- din năuntru at simburelul se află un strat de 

albumen alb, gros de un- centimetru, iar. în mijlocul sâmburelul se află o cavitate plină zu un licid 

"alb numit fate de „cocos. Albumenul şi laptele sunt bune de mâncat, iar „pâsla de fire se întrebuin- 

jeză la fabricarea unor feluri de! cov6re şi, de frânghit. 
a NT) o. .
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_ Impărțirea! Sub-despărţămîntului Gimnospermelor; — Sub-despărțe- - 
mintul Gimnospermelor. formeză întreg o singură clasă,: numită Casa Gintnos- 
fermelor, care coprinde trei Familii, între” cară -cea mai. însemnată este - Fa- 
milia* Coniferelor, e ă De „. 

Familia: Coniferelor., — -. 
Familia Coniferelor 'şi trage nu. . . 
mele din: vorba con,.- care este. 
numele particular al” fructului 
plantelor cari o compun,. şi co-'. 

- prinde, între altele, „următorii 
arbori. ramificaţi Pinul | Me A 

tul şi Bradul a 
0 Pnul(Fig. 316) are frunze - . ..:- 
aciculare, lungi și asociate câte. 
2 într'un mănunchii legat. Ja. --. 
basă; flori unisecsuate, 'mono- 
ice; flori “masculine - în formă : 
de ciucuri -aşedăte pe ramură . - 
aprâpe:. de - virfură şi - formate. 
fie-care dintr'o vargă subțire,. 
pe cari sunt fixate un mare 
număr de stamine; florile. fe. , 
minine aședate la subțicrele 
bracteelor unui corp oval numit 
con, şi formate fie-care .din câte 
2 ovule lipite pe un solz; fruct. 
un corp oval numit con, for: -: 

mat dintr'o vargă -pe care sunt . 
aşedate dejurimprejur bractec, .- : 
la subţidrele cărora se află” câte 
2 sămânţe atipate, provenite 
din cele 2 ovule ale ;fie.cărel 

: floră feminine. E a 

    

   

_ Când fructul este crud, bracteele ” o | . "sunt aliturate unele' de altele și sămân-" e Fig. 316, — Pin, Chin = Pinus silvestris = Pin, 
e



i a sI — 

țele stau închise, iar cână este copti braeteele se depYrteză unele de altele și sin:înțele se 

risipesc," n N E a i 

Cresce în România prin! pădurile din marţi Lemnul laY arde forte bine, pentru că conţine 

reşină, Când câja i se. crapă sau când tulpina i se crestâză, reșina-'se scurge aari: 

Moli/tul Lig. 317) âre. feunze aciculare mai scurte de - cât ale. Pinului - 

Ei şi _presărâte be ramuri. fără să” fie asociate în mănunchiută ; ; flori "unisecsuate 

"monoice” organisate. aprâpe ca ale Pinului; fruct un con lung şi cilindric. 

Ciesee în România în! munţi, unde împreună . cu “Bradul fârmeză pliduri, Lemnul Iu este între- 

„buinţat, ca lemn. de construcţie şi la fabricarea răobilelo, Coja Ii conţine veşină, - - 

N N - „| 4 

  
Fi 317, — TMoritt, Molid, 'Brad ou == Abies , * Fig. 318. — Brâă, Bradalb, Sihlă Abies 

| ” eceisa = Fan Sapin. ” a  peoinata = Sepin 

, Bradul (Fig. '318) are. rănze lineare, verqi pe. fața superiâră şi albiciăse . 

pe cea. infericră, dispuse. ast-fel, că formeză două șiruri, unul 'la dreapta şi 

„altul: la stânga .ramurei. pe care. sunt „aşegate ; flori unisecsuate monoice orga- 

nisăte apr6pe: ca ale “Moliftului ; ; fruct un con lungucţ $ și cilindric A 

Cresce în România prin munţi, unde împreună « cu “Moliftul formează piduri. Lemnul lui este. 

- întrebuințat. ca şi lemnul Moliftului, Câja lut conţine reşină.. - id Po 
, * 

: 51979. — Botanica, Pe - - 12 - 

-: pi , a
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Studiul plantelor Criptogazao; — . Criptogamele sunt plante” cari” nu fac 

flori, - nici sămânţe, de felul acelora pe, cari le fac. Fanerogamele. 

„Corpul unora dintre ele este împărţit în rădăcini, tulpină: și „frunze, al. 

„- altora este împărţit numat în tulpină şi frunze, iar a altora. este o 'masă de 

- formă variată, numită za/, în care nu se disting nici “rădăcină nici frunze. : 

Impărțirea Criptogamelor. — Dupe felul. corpului,  Criptogamele, sunt 

“așegate în trei despărțămînte - și: a- Te ” 

nume ; despărțEmîntul Criptogamelor. a 
"cu rădăcini, despărțămîntul | Musci. . 

-neelor și despărțămîntul Zalofitelor. : 

Despărțămiîntul Criptogamelor . 
cu rădăcini. — DespărţEmiîntul. Crip- 
togamelor cu rădăcini coprinde, între 

-altele, plantele: numite Ferige. 
* Ori cât. de complicată ar fi când 

a ajuns la maturitate, o Ferigă pro: .... 
vine dintr'un- corpuşor - microscopic . 

numit: spor, produs de o altă Ferigă 

asemenea cu ea. 

Căgina pe pământ, “sporul 'stă câtre 

“timp în repaos și apoi germinează, Resultatul - 

germinaţiurie! este formarea une! lame verqi, 

triunghiulare. sau 'cordiformă, numită Zrotal 

(Fig, 319). - is 
Protalul stă întins pe pământ umed, Pe 

faţa luf care _este-în contact cu pământul, se 

formează pert sugători, cart” se înfig în pământ 
şi nisce proeminențe din care are.să se pro- - 

ducă un .corp_ mic, numit oz, . 

Proeminenţele sunt de_două felu: ar. 

feridil şi archegone, - m 

i Anteridiile (Fig. 320) produc în interi- | Fig. 319. — Protal de Ferigă, 
întors cu faţa înferi6ră în sus, pentru ca să-se , 

-orul lor nisce corpuri, numite an/zrogoig! (Fig. „vedă proeminenţele şi perit sugători, car! sunt 
321) cart au formă de panglică spirală, . -. formaţi pe el, i 

 



SD aa mp a 

i Archegonele - (E. 321) produc fie- care ; numat câte un „corp rotund, numit oosferi care nu 

iesi afară din locul în care se- află. ” aa 

Anteridiile se deschid mat nainte decât archegonele, . 

- Anterodoigi! ieşind din anteridii,- cad în apa, care 'se află pe lângă prota! şi - înnâtă în 

ea, până când. se deschid archegonele. Când archegonele s'au: deschis, anterodoigit pătrund în ele 

. şi ajungând la oosfer "şi contopesc substanța lor cu-a oosferului. Din acest moment oosferul câpătă 

proprietăţi particulare: şi se numesceazu. > > - - : - 

Indată ce s'a format, oul, fâră să iese din locul î în care se află, se nutresce, cresce şi pro- 

duce o rădăcină care iesă afară din „archegonă şi se înfige în pământ, o frunză care i6să afară din 

  

Fig. 320. — Anteridie a Fig. 321. = Archegoni în care a-. O Fig. 322. Protal 

în momentul în careies pătruns doui- anterogoii,, din cart care a „produs o ferigă 

=. “anterogoidul,  - _ - 2 unul a ajuns oosferul, tînără, . 

| , 

archegonă şi se ridică spre cer, şi o , tulpină care > iâsă afară. din archegonă ş şi se lunguesce dupe 

feluri, în direciunea orisontală, oblică sau verticală (Fig. 322). a „o 

- Pe când oul se transformă ast-fel, protalul se usucă şi dispare, iar panta care se formează 

rtnâne liberă, e Ti - - _ , 

Rădăcina Ferigelor. presintă la exterior aceleaşi particularităţi „pe cati le. . 

presintă și rădăcina plantelor Fanerogame. a 

__ “Tulpina unor Ferige stă ascunsă în pământ şi: este o rizomă, iar. a al- 

tora se: “ridică în aer, în formă de col&nă verticală, $ şi este un s/5. - 

- - Fie rizomă sau stip, cu cât se lungesce cu atât produce rădăcini adven- 

tive, de la basă către virf, și frunze. “ “ 

„Frunzele Ferigelor când sunt tinere au vîrful incârligat ca mânerul unei 

cârje, iar când sunt deplin desvoltate "| au întins. Fie-care frunză este formată 

dintr” un limb, întreg sau ramificat, străbătut de nervure. , 

“Pe faţa inferidră a limbului, -când frunzele sunt mature, se formează 

proeminențe rotunde, lungueţe, lineare. sau reniforme, numite sar: (Fig. 325) 

Yie-care sor e o grămadă de mici. săculeţe, numite sforange (Fig. 323). . In 

interiorul - sporangelor se produc spori. Când sporangele sunt cOpte se crapă 

în unele locuri şi prin crăpăturile formate _sporii ies afară, cad pe pământ şi 

dupe câtva timp germinează: - RR i -



"Observare — n corpul Ferigelor: există. aceleaşt feluri de elemente. anatomice, cart există 

în corpul plantelor Fanerogaine,, adecă celule şi vase, Din acestă: causă ele, împreună cu tote Crip- 

„togamele au rădăcini, cari se: mat numesc şi Criptogame vasculare, - , 2 

„Printre Ferige sunt: şi următârele: Năvalnicul „Ferecuţa, Feriga ş şi Ci iatea. 

“ Năvalnicul (Fig. 324). are rizomă ; frunze a a 

lonceolate. cu' limbul întreg; sori lineari. i a 

Teăiesce pe stâncile umbr6se da pădurile de: munte. Este! 

întrebuințat În medicină, î în. conira bslelor de piept: 

“ Ferecuța. (Fig. 325) are” rizomă ; "cunze cu 

limbul crestat-pe margine şi împărţit. ast-fel, că are.: 

înfățișarea limbului unei frunze numai o. dată com- . 

pusă; sori rotungii, circulară, 
> 

Teăiesce pe stâncile umede şi umibrâsă * din “pădurile de 

  

munte şi: pe tulpinele arborilor, Rizoma eY esţe „dulce, dar. fârie 
puţin întrebuințată î în medicină: : Do Do " “Fig, 323, — Două sporange, . 

"una închisă şi una deschisă.” Din 

Feriga. (Fig. 326) . are. riiomă; frunze mari. * 'cea.din urină ies sporil. 
- cu limbul crestat pe margine şi împărțit ast- fel, NR - | 

că are! înfăţişarea” “limbului” frunzelor de. două -ori aa N 

E Trăiesce În “locurile pictrâse și umede din pădurile d 

„compuse; sori: în. formă de rinichi: IE EL a 

inunte, Se întrebuinţează în medecină: conira Teniei. az 

Ciatea” (Big. 327). este F crigă arborescentă, 
adecă' Ferigă- care ajunge să aibă înălțimea arbori: : 

lor, şi are tulpina cilindrică; frunze cu . limbul . 
crestat de două oră; sorii rotungi.. 

Triiesce in insula Mauriciu, Măduva, cl. este întrebuințată - 

ca aliment, PE: : p , E a 

XVI a: 

Dospărțămîntul “Muscineolor. — “Despărţă- | 
mâîntul Muscineelor coprinde, între alele, plantele 
numite AZușchă. Se Zi 

Un Muşchiii,: ori cât de complicat ar fi când Tip. 324. — Năvalnicul, 
a ajuns la maturitate, provine dintr'un spor pro. Limba Cerbului, Limba Vecinet, Limba Vacet= Scolopend dus de un alt Muşchiii asemenea “cu el. a Seen N 
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„.. Cădând-pe păment umed, -sporul stă câtva timp, în repaus şi apoi ger-. 

mineză. Resultatul germinaţiuniei este. formarea unei pisle de fire. ramificate; 

verdi, numită protonema, care stă. întinsă "pe pământ... - ao: a 

_? Pe firele protonemei, la basa lor; se. forin€ză nisce umflături, cari cresc: 
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Fig.- 325. — Ferecuţă, Iarbă dulce de munte - : | Fi, 326, — Feriga, Ferega, Iarba Şer- 

= Polypodium- vulgare == Polypode vulgaire -pelut= Polystichum Filix mas = Fougtre 

- “Soril- sunt insemnaţi cu mici cerculețe. - a - mâle, -. E E 

ÎI a . DR 
po , - Ă 

- ea | 7 PR -
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şi se lungesc. în sus, în direcţiune verticală. La partea | inferidră a lor umfătu- 

rile produc peri. cară se înfig în pământ, iar la cea superidră produc: frunze. 

Bu scurt, fie-care umflătură se transformă într'un : Muşchiiă, iar -tâte umflăturile - 

se transformă într'o mică pădure. de Muşchi, cară stau legaţi unii 'de alţii prin. 

„firele protonemei. Dupe-ce pădurea sa format, protonemar s 'se distruge 3 și toţi 

Muşchii formaţi pe ea :rămân liberi. e Aa 
7 

- 

  

  
a - Fig, x — aaa _ | Da 

- Rămânend liberi, Muşchii absorb, prin perii cari sunt la b; basa lor, - -din 

pământ, - materiile necesari vieţei, se ramifică și: se desvoltă. . 
Ajungând la maturitate, în virful tulpinei principale şi în virfurile ramu- 

rilor (Fig. 328) formâză peri, auteridiă şi archegoue. 7. o 

Perii sunt fire lungi presărate printre .anteridii şi archegone. 
Anteridiile sunt saci 'ovală cu basa subţiată. In ele se formeză antero- 

-sloigi (Fig. 329),.cari au “formă. de panglică spiral. Când anterediile se. des- 

chid, anterodoidii .ies afară. a -. N |



pa - Ă . 
- 

Sa 0 a 

N n. Archegonele sunt saci în formă de butelie cu gâtul fârte lung şi cu basa 

subțiată. In fie-care din. ele, în: partea umflată, se formeză un 00s/er rotund, 

„care când archegonele se deschid, nu-i€să afară din locul în care se află. 

+ : Dejurimprejurul virfului tulpinei sau. al ramurei care pâriă asemenea or- 

-gane, frunzele'se dispun ast:fel, că formează un coşiuleț sau involucru. . 

„Când plâia sau voua - umple învolu-.- a SE 

- crul, anteridiile se deschid şi anterodoidii. 

" înndtă-. în, apă pănă întîlnesc gitul unui 

" archegon, “atunci intră în năuntru și a 

jungând la oosfer 'și contopesc Substanța |. 

lor cu a oosferului.. Din acest moment 7” 

oosferul se numesce ou. a 

„Îndată ce s'a format, -oul, fără să i€să | - 

din. locul - în - care se -află, se nutresce, 

”- cresce, apasă asupra păreţilor archegonului, : 

  

„Fig, 328. — Tulpină 

de Muşchiii tăiată, în lun-- . 

-- gime, pentru ca să se vâdă , a 

- frunzele cart formedă un” 

coşiuleţ împrejurul. orga-. . 

_melor numite peri, anteri- - Ri , 

di și archegone, cari sunt. “Fig. 329.—Pohtricul == Po'ytricum 

7 așegate pe virf. e _” comune == Polytric. 

  
'* silesc să se rupă și se transformă” într'un corp numit sforogon." - | 

i * Sporogonul pârtă pe'viri o căciulită “care nu este alt-fel de cât gitul și - 

„o parte din păreţii umflăturei archegonului în care s'a format oul. | 

pi Sporogonul (Fig. 329) are forma, unui fir. cu virful umflat. Partea subţire 

a luf-se numesce picior, iar cea umflată de la virf se numesce. sporange. : În 

e 
ă . 7 
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interiorul sporangei se formează sporit; Când sporangele e copt, căciulița cade, 

“iar păretele de la virf se crapă și o partea lui 'se. desface şi se ridică ca un 

capac de. pe 'o tingire. “Prin gura Sporangei. Sporii . ies afară şi cad pe- pământ. 

- Observare. — In. corpul Muşchilor existi numar - celule, din această caust 'se zice că, sunt 

N , - sa QC i/logame celulare, . E 

„ Printre, diferitele feluri. de. Muşchi sunt şi. i următârele: Politricul,  Zzipnul 

şi Sfagnul. | Aa - a 

+ Politricul (Fig. 329) este un fel de. Muşchiă, ale cărui tulpine sunt nera- 

z.
: 

  
Fig. 330.llipnul = Hypnum tamariseinuim IDE E ie 3 331. —Sfagnul 2 Sphagaura acuti- 

= Hypnum, aa a -. folium == Sphaigne, . 
” . , 

4 

- Da . 

„„mificate,- verticale, adese. Ori mai lungi de '30cm, şi i pârtă: în “Auf câte, o cap- 
„sulă, prevădută, cu un picior lung şi .cu o căciuliţă- cu marginile Spintecate,: 

Trăiesce în locurt umede, apr6pe în tâte părţile lumel, a 
In Normandia este întfebuinţat la fabricarea unor, feluri 'de perii. și de „mături, 

“ Zlipnul (Fig. -330) este un “fel de: “Muşchiii, ale cărui tulpine sunt forte 
- ramificate şi ale cărui ramuri laterale” „pSrtâ în: virf câte o capsulă prevădută . 
cu un picior lung Şi cu o căciuliţă -în' formă de capi;on. N : 

. 

4
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 Sfagnul (Fig. 331) este. „un fel de Mişchiti, ale: cărui ramuri sunt “aple- 

"cate în:jos. Frunzele lui mică - şi ascuţite sunt : palide şi când + sunt uscate ab- 

/ sorb apa'ca un burete. - 

sa “Tiăiesce î în i mlaștini, Pe “cână "rful lut tăiesce, Vasa i se. carbonisează şi contribue da, 

formarea nui fel de cărbune natural numit turbă, : 
» 

| . Ă - - | - x i . 3 

- . -- - s 

Despărţenintul “Talofitelor. Despina Talofitelor coprinde, între 

altele, două felură de „plante : Ciupercile, şi. Algă. Na - 

   
Fig. 392. — Ciuperca de bilegae = Agarieus campestiis = Charipigeoni de couche, 

AI . . 

Ciuperei. — Ciupercile sunt pl nte Talofite cari nu sunt coliate i în verde 

şi „Cati, pentru ca'să trăiâscă, :nu. au nevoie. de lumină. e a Da 

Na “ Printre nenumăratele feluri de Ciuperci. sunt: şi “următârele: Ciuperea 

de dălegat şi Aânătarca. o Si i 

„= Ciuperca "de Bălegăr (Fig 332) provine dintr” un „coip micr oscopic, - nu. 

„mit szor; produs de o. Ciupercă de același fel. cu ea.: , 

| „Cădend pe pământ, umed, “sporul germinează şi resutatul : ger ininaţiunei 

> este. formarea unei reţele de fire, numită tal. „alu represintă organele de 

- “nutriţiune ale Ciupercei. 

dia a 12%  
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Când talul ajunge la . maturitate, produce în unele părţi ale lui nisce 

umflături, cari cresc în sus în. direcţie verticală şi iau forma unor colSne lEg 

ţite la' virf. Aceste _col6ne represintă organele de reproducţiune ale: Ciupercei 

“şi sunt numite aparate sporifere. Partea cilindrică a aparatului sporifer se nu- 
mesc zicior, iar cea lată de la. virf se numesce zălărie. . * .- 

Când aparatul sporifer nu este bine desvoltat, faţa de dedespt a pălăriel 

“nu se vede, din causă că între marginile pălăriei -şi între picior se întinde o 

pieliță; care o opresce 'de ase vedea. | 
Când însă aparatul sporifer e bine desvoltat, faţa de desupt a pălăriei se 

vede, pentru că.pielița care o ascunde” se A . 

rupe din dreptul marginilor pălăriei şi şi remâne . ; 
atârnată de picior. - p 

Pe fața de desupt a pălărie se află nisce . - 

lame subțiri, verticale, aşegate. unele lângă - 

“altele, ast-fel că marginile lor-libere au înfă-. - 

țișarea unor raze. Pe suprafaţa acestor lame . -- 

se formeză "mici bastonaşe umflate lă „virf, 
cari se resfiră în aer, Părţile umflate de la 
virfurile bastonașelor sunt spori. Când. sporii. 

sunt copţi,. se: desprind de bastonașe şi cad: . 

pe pământ. 

1 

- Ciuperca de bălegar e bună de mâncat şi pentru 

„că are un. gust plăcut, multe persâne se ocupă cu culti- 

varea el, 

  

“Fig, 333—Mânitarcă,, Hribul=i | 
Mânătarea (Fig. 333) are forma Ciuper. Se Sa uisai Copa, Giroule i 

cei de bălegar, „dar se deosibesce lesne deea,  -.". | | IN 

prin . faptul că pe faţa de desupt a pălăriey 
nu are lame dispuse ca razele, ci are tuburi subțiri, alăturate unele de altele, 
cari se deschid-la exterior prin: câte un orificii sau 'por. . Sporii: se formeză - 
pe păreţii din năuntru at tuburilor şi când sunt copţi se desprind, ies afară, 
prin pori și cad pe pământ, o a 

EI 

" Mânătarca e bună de mâncat sau prâspătă sau depă ! ce a fost tăiată în felăr şi uscată, . 

Ale. — Algit sunt plante! Talofite, “cele mat de multe colorâte în verde, 
țari, pentru ca să trăi€scă, au nevoie de: lumină. Unii trăiesc în mare, iar 
alţii în ape dulci și pe pământuri umede... -. 

“Ca exemplu de: “Algi cari trăiesc în mare sunt Sargasul şi Fucus, 
| Sargasul (Fig. 334) este un fel de. Alg al căruia tal are înfăţişarea uei 

tulpine,. lungă une-ori mai mult de 100m. _râmificată şi prevedută, cu. frunze. 
N 

N 

+
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_ Extremitatea interibră a talului e fixată de stâncile fundului mărei, iar - corpul 

lui plutesce î în apă. La subţidrele Tamificaţiunilor are nisce corpuri sferice sus- 

-- ținute de mici codițe, numite vesicule aerifere, Aceste vesicule. sunt pline cu 

aer şi penţru că sunt uș6re,. fac ca “talul să stea ridicat în sus în apă şi să 

plutescă pe suprafaţa apei, în casul când. extremitatea inferidră a lui sar 

des prinde de fundul mărci.» 

Sargasul uriiesce în oceanul Atlantic, în o regiune numită: marea de Sargas : sau marea 

Sa gasuli, Marinarit "| mănâncă conservat în oțet, ca pe murături. 

, 

  

Fig. 3 34.—Sargasul = Sargassum vulgare = Sargasse 

Fucus (Fig. 335) este un fel de alg al căruia tal are înfăţişarea” unei 

„tulpine, lungă une-ori de rm, turtită şi ramificată. Talul Şi ramurile sunt în- 

_-groşiate în -direcţiunea unei linit care trece prin mijlocul .lor -şi îngroșiătura » 

are înfăţişarea unei nervure. Din loc în. „loc are ,. vesicule aerifere ovoide şi 

“fără codițe. a « . 

| Trăiesce în oceanul Atlantic. Este intrebuințat la îngrăşiatul pământului, la acoperirea locu: 

“inţelor, la 'nutrirea vitelor. şi a &menilor săraci, și 4 „ca - combustibil, Din cenușa lut se _estrage o 

substanţă mumită Jod. o | , a 

Ca exemplu, de Ale cari trăiesc în ape dulci sunt Siragira şi Pro- 

“ dococus. a 

i Spiragira (Fie, 336) este un alg filamentbs, adecă în. ” formă de fir. Tră- 

ice plutind în bălți și în alte ape stătătăre, Filamentele trăind multe la un 

2 ă . - * 
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loc formegă  grămedi, cară. au înfăţişarea unor grămegi: de fire de mătasă sau 
de fire. de păr. ..-., - Si i i E : Protococus (Fig. 1) estegun alg : forte .mic, în formă de sferă. sau de. globulă, atât de mică în cât dacă s'ar aşeda 500, una lângă alta, ar forma . un şir lung de Im.m. Trăiesce pe .. a a a suprafaţa _arborilor,. a zidurilor, a: | 
stâncilor şi a pământurilor umede, - : 
şi pentru că este. verde formeză - 
pe ele un strat de pulbere verde. 

  - în ÎS . . . ” . : E D Îi Fig. 336.—Spirogira, Mătasa Brâscel = | "Fig, 335.— Rucus == Fucus. sestculosuis = “Spirogira. quinina = Spirogyre. o ” ps Pucus,. ! se 

Opservare.—In corpul Ciupercilor, al Algilor și al tutulor Talofitelor există numal celule. Din 'acâstă causă .se zice, că sunt Criptogame celulare - Da . | ÎN Protococus, în -special, are corpul format numay dintr'o singură . celulă. Din acestă „Causă se Ea zice, că .este Criptogamă unicelalară sau Plantă unicelulară, aa - | i za. aa DOD E CR î ; „ _ 
, - j - N . . _ ; m . 
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