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PREFAȚA
Flora Dobrogei este una a dini lucrările de capoteiie ale regretatuluă Votanist Dr. D. Brandea. Importanţa acestei opere pentru
studiul aprofundat al Florii Românieă se va pune în evidenţă,
sper, când se va trata in extenso despre activitatea sciin ți fica |

a acesta bai bat, care este corina botaniştilor noștri. Cred însă

că satisfac o dorință naturală a cititorului, care are curiositatea

să ajle ce însemnătate are pentru sciință acestă operă, roferindu-ă că în ea sunt enumerate și descrise 1186 speci, cari cresc în ltomânia transdanubiană. Apoi, pentru că Academia Română ma onorat cu încr pederea de a supraveghia tipăr irea , acestei opera, mă

simt dator să adaog și câte-va eaplicațiuni. .
Januscrisul mi-a fost presentat în patri u caiete cu scârțe de
„carton, având fie-care din ele, pe dungă, scrisă una din cifr ele 1
I, II, LI şi conținând foă în-4, necusute și nenumerotată.
Pe primu fâie a unuia din cele două caiete însemnate cu cifră ă

I ani vădut motto: «Il n'y a qu'une manitre d'avancer “les” sciences, c'est de les simplifier ou dy ajouter, quelque chose

de nouveau (Poinsot),» iar pe-a doua fâie a aceluinși caiet am
aflat scrise fiind de autor, două observațiună, dintre cară una este

în cuprinderea acesta: « Lectorul este rugat a nu amestecă foile din
manuscris şi a le lăsă în aceeași ordine, așa precum se află ele.»
Cea de a doua obser vaţiune este acâsta: «Ilerbăriul plantelor de-

scrise în acestă Floră se află depus la - luseul de Botanică din

VI. Bucurescl.» Întâia observaţiane ma obligt să păstrez cu scrupulositate ordinea foilor, şi pentru ca sd evit orl-ce confusiune,
am procedat la numerotarea lor. Am constatat apoi, ca trei (1,

1, 11) din cele patru caiete erai referităre la plantele Dicotyledonate și că cel d'al patrulea (III) conţineă manuscris relativ la
plantele Monocotyledonate şi la cele Cryptogame vasculare.
Inirunul dintre cele treă caiete cu Picotaledonate (LI) am gă-

sil numai descripțiună de familiă și de genuri, îar în cele-lalte dou

(I, 11) numai diagnose de specii și de varietăți. Din acesta causa,

am contopil materialul conţinut în acesle trei caiete, intercalână
speciile, la locurile cuvenite, în genurile la car! aparţin. Caietul
cu Dlonocoly yledonate și cu Cryptogame vasculare (III) conține

descripțiuni de familă, de genuri și de specii, dispuse în ordinea
- în care au fost tipărite.
Alcătuind acest manuscris, autorul a urmarit un îndoit scop.
In același timp, a căutat să.expund resultatele ezplorărilor sale
într'o regiune puțin cunoscută din punct de vedere botanic și să
presinte lectorilor caracterele după cari s'a condus la determinarea plantelor, pe cară le-a colecţionat. Ast -fel se explică faptul,

că «Flora Dobrogei» mu este numai. 0 enimerare a familiilor, a
genurilor, a speciilor și a varietăților de plante cari cresc în „Dobrogea, ti este un studii sistematic asupra

vegetațiuniă acelei

provinciă. Acest studii se adreseza deopotriva și botaniștilor de
profesiune, cari găsesc în el indicate felurile de plante, pe cari
autorul le-a recoltat în diferite localităţi ale Dobrogei, și diletanților, cari află în el caracterele după cari pot să recunoscă aceste
plante. .
_
|

„Din nenorocire însă autorul nu și-a termin-t monumentala sa
operă. Câte-va diagnose de familii, de genuriși de specuă lipsesc,

și, deși numârul acestor lacune nu este mare în comparație cu în-

tinderea şi cu împor tanţa operei, totuși nu se pâte afirmă,
că
lucrarea a fost terminată și adusă în stare de a fi public
ată
ca atare.

VII

Rolul mei, la publicarea acestei opere fiind
ca sa respectez în
totul textul, ast-fel ca tiparul să represinte exact
conținutul mu-

nuscrisului, nu numai că nu mi-am permis
să fac veri-o schimbare în manuscris,— afară de intercalarea
speciilor în genuri —

dar nică măcar să corectea veri-o erGre din cele
câte am consta-

tat. Sa nu fie dar surprins cititorul, când va
observa, că la nu-

mirea unul aceluiaș gen este anexat când un nume
de autor când
altul, fără sa fie indicat veri un motiv, care
să justifice acesta procedare. De alimintrelea, manuscrisul este în
fiinţa și va fi păstrat în archiva Academie). Este o relicuă care
trebuie sd fie sacrato, și Academia Română a dovedit ca păstreză
o amintire pisă Doctorului D. Brândza, respectând resultatel
e cercetărilov uk
sciințifice şi publicându-le neschimbate.
Sabba Stefanescu
„Membru coresrondent al JPeademiei Române

1898,

Noembre

1.

La 4 Aprilie 1884, Academia Română, după propunerea
Secţiunii Sciinţifice, a decis ca subiectul de concurs pentru
premiul Lazăr din. 1887 să fie: «Flora -deseriplivă a unui
judeţ din România, după alegerea concurentului.»
In 1887 s'a presentat.la concurs un singur manuscript,
Flora

cu motto: «Il my a giwune manitre d'avan-

Dobrogei,

cer les sciences, c'est de les simplifier, ou d'y ajouter quelque chose de nouveau.» Comisiunea însărcinată cu studiarea
acestui manuscript a făcut asupră-i următorul raport, sub-

scris. de d-nii Gr. Stefănescu şi Gr. Cobălcescu:
«<Subscrişii membri

ai comisiunii

alese de

Academie

spre

a examină manuscriptul întitulat //ora Dobrogei cu devisa:
<Il ya qwune maniere d'avancer les sciences, c'est do les
simplificr, ou d'y ajouler quclque chose de nouveau», aii
luat în cercetare

acest

op, singurul

presentat

pentru

con-

cursul hotărît de Academie în ședința sa din 4 Aprilio 1884
în privirea premiului Lazăr, de 5.000 lei, afectat la cara manuscript care să cuprindă flora descriplivă a unui județ
din

România

după

alegerea

concurentului

şi care să pre-

sinle dela 300.la 400 pagine de lipar garmond»

şi ati con-

statat- cole ce urmâză: - .

|

_

<Manuscriptul prin conţinutul săi satisface cu prisosinţă
condiţiunile de instituţiune a premiului, căci pe de o parte
el cuprinde flora a două districte în loc de unul, iar pe de
alta el presintă trei mari volume, cu o materie mult mai

întinsă decât acea cerută în condiţiunile concursului.
«Acest op este, în adevăr, o vastă lucrare, în care sunt
descrise peste 1.250 specii de vegetale, dintre cari peste

A

1.000 sunt angiosperme dicotyledonate, peste 200 monocotyledonate, iar restul constă în gymnosperme şi cryptogame.

Prin

acest conţinut

al s&ii

îndelungată explorare

opul

denotâză “pe de o parte

o

și mari sacrificii de timp şi de chel:

tueli, iar pe de alta, din punctul

de vedere sciinţific, o avu-

ție vegetală remarcabilă pentru un târitorii de întinderea
Dobrogei, fapt la care trebuiă a ne şi aștepta, considerând
că acâstă regiune, deși îngustă, presintă însă în deosebitele
sale părţi condițiuni f6rte diferite pentru vegetaţiune; în
adevăr, ea cuprinde pe de o parte delta unui mare fluvii,
apoi o regiune maritimă ț&rmurală basă, acoperită de lagune sărate sait sălcii şi de lacuri de:apă dulce; iar pe do
alta, părţi îndestul de înalte, accidentate de dâluri şi chiar

de munţi, deşi aceştia nu trec nici odată de altitudinea de
700 metri. Opul presintă plante, cari se rapârtă la t6te ace-

ste condițiuni diverse.
e
«Ce este mai mult, acest op satisface la privirile generale

cetite în una din şedinţele Academiei a sesiunii generale
din anul 1882 de către savantul nostru coleg d-l Dimitrie
Brândză, care a seiut în acea relațiune a sa a arătă într'un
mod frapant resultatele importante pentru sciinţă, la cari
„conducea cunoscinţele existente până atunci asupra florei
Dobrogei. Opul manuscript, ce face obiectul raportului nostru,
“corespunde

prin plantele ce descrie la acele resultate, pe cari

le completâză și le pune mai bine în tot vădul lor,

«Manuscriptul descrie, precum am arătat, peste 1.250 specii.

Aceste specii sunt repartisate în 480 genuri, dintre cari 298
.dicotyledonate, 74 monocotyledonate, 1 din gymnosperme şi

7 dintre cryptogame, raportându-se la 97 familii.
«Este

remarcabil, că între aceste numerâse plante, gymno-

spermele nu sunt representate decât prin o singură
specie
din familia gnetaceelor şi anume: Ephedra vulgaris,
însă
acâstă absenţă mai totală a încrengăturei symnospermelor
europene se explică prin situaţiunea maritimă şi în destul
de meridională a regiunii, cât Şi prin mica înălțime a
munților ce ea presintă.
«Dar alte fapte de o importanţă sciinţifică mult mai considerabilă resultă din consideraţiunea complexului de specii
presentate de flora Dobrogei. In prima linie este fixarea

AI
posiţiunii ce ocupă acâstă regi
une, prin flora sa, în geografia- vegetală. In adevăr, caracter
ele preponderătâre ale acestei florc, sunt acele ale regi
unii sarmatice numite şi a
stepelor,la care floră participă
și valea Prutului; dar imediat
după acâsta vin prin numărul
lor a luă loe speciile regiu.
nii mediteranee. La cele din regi
unile dintâi, se raportâză
majoritatea speciilor, iar la cea
de a doua peste 150, dintre
cari unele se continuă de-alungu
l Mediteranei până în Spania. Ast-fel Dobrogea este resi
unea, în care vin a atinge
„marginea, lor finală ambele flor
e numite, şi punctul cel maj
mai nord-estic, la care ajunge
flora Mediteranei,
i
<Un punct forte important încă este
Şi acela că Dobrogea
presintă un număr de specii, pre
cum sunt Celtis australis,
Ficus carica, Diantheus gigantus,
juglans regia, Syringa vulgaris, otc. etc, co nu se află decâ
t în Dobrogea și la extre.
mitatea - vestică a României,
între Turnu-Severin şi Vireio
rova, lipsind cu totul atât din Rom
ânia cât şi din Bulgaria,
fapt important, ce arată că flor
a mediteranee a avut tendinţa a se întruni de-alungul Dună
rii, venind de la Vest prin
valea Savei, însă condiţiunile
climateristice, ce a întimpinat trecând dineâce de Clissura,
aii împedicat-o
de a urmă
calea sa către
Est.

,
“Un mare număr de plante sunt
proprii numai Dobrogei.
Unele.
din

ele

sunţ

acelea, cari

trăesc în Delt

a Dunării şi
împrejurul lagunelor,precum sunt
: Petasitos tomentosus, Fraxinus oxyphylla, Qnercus pedunc
ulata, etc.; altele în părţile
dep
ărtate de mare, precum sunt:
Centaurea Jan

kae, Moehringia Jankac, Silone pontica; altele
proprii numai Dobrogei şi
Bulgariei, precum sunţ;: Nectarosc
ordium Bulgaricum, Cousini
a Bulgarica,

Dianthus

Sintarisii

şi altele.

|
«Se observă şi câte-va specii asiatice
, precum este spre
exemplu: Pirus elacagnitolia.
<Ast-fel' dar, opul încredinţat examen
ului nostru presintă
tâte cond
iţiunile

cerute,

spro a conduce la ideile. sciinţifice,
ce trebue în tot-deauna a decurge din con
spectul florei unei
regi

uni.

|

|
«Pe lângă acestea, acâstă ' considerabil
ă lucrare presintă
pretutindenea caracterul unor solide cuno
scinţe de botanic
Şi al unei competinţe

încercate. “Lot de-odațiă pentru descrie-

XII

rea
mai
pei
de

plantelor”
preciși şi
n6stre' şi
un câpitol

sunt întrebuinţaţi în ea terminiă
tot odată și cei mai adoptați la
neapărat că autorul ei, însoţind
relativ la resultatele generale ce

sciinţilici ccă
spiritul limopul stă şi
resultă pen-

tru sciinţă din complexul speciilor ce descrie şi al distribuţiu-

nii lor, va face din lucrarea sa unul din opurile clasice ale
Botanicei; de aceea, subserișii s'aii unit spre a-l recomendă
Academiei pentru a fi răsplătit cu premiul, pentru care acest

|

|

op a fost dat aprecierii nâstre.»

Raportul a fost cetit în şedinţa de la 19 Martie 1887 şi Academia a aprobat propunerea comisiunii, acordând manuseriptului premiul

torului,

s'a

Lazăr.

constatat

Deschidendu-se

că

plicul

autorul lucrării

cu

numele

premiate

au-

a fost

Dr. D. Brândză.

Manuscriptul premiat a fost apoi încredinţat autorului spre
a-l revedâ şi găti pentru tipar. B6la, care i-a curmat qilele în
fl6rea .vieţei, Pa împedecat de a termină revisuirea lucrării.

lam. I1.— BENBERIDEE.
Flori ermafrodite, regulate. Calice cu 3—4—6G sepale, de ,
ordinar dispuse pe două rînduri; libere, petalvide, munite

de 2 sait de mai multe bractee. Corolă cu 4—6

petale dis-

puse pe dou& rîndusi, libere, de ordinar munite de dout
glande la basa lor. Stamine 4—6, opuse petalelor; antere
cu loge deschigendu-se fie-care printr'o valvulă. Ovariă cu
un singur carpel, cu o lojă bi-pluriovulată. Stiemat subses-

sil, suborbieular-peltat.
perm

sau

polysperm.

alterne saii fasciculate.

„.,

Fruct

Plante

baccitorm

sati

capsular, dis-

lemnse
saii erbacee;
.

-

frunze

a

GOSSPECTUL GENURILOR

1. Calice G-sepal la basă cu:3 bracteole . , ... pi se + Berberis Le
„1. Calice G-sepal la basă fără, Dracteole . , -. ese ses e leontiee
Le

n “Genul

Berberis L.:

|

Berberis L. (Berberidă).. Calice cu 6 sepale

duce, munit la basa: sa de 2—3: mici
petale,

munite

cu filamente

de

dout

glando

către.

petaloide, ca-

bractee.
unguiculă.

Corolă

cu 6

Stamine 6,

articulatela basă.; Baccă 2-—3 spermă. . Arbo-

TAȘI SDINOȘI,
i
Î. vulearis L.:(B. comună, Vulg. Dracilă). Frunde obovate
,

ciliat-serrate. Spini. tripartiţi. Racemi. multiflori, penduli. Pe.

tale întregi, oră puţin emarginate. Flori galbin6. Bobife roșii.
Calila:
ce.
lusă cu trei braeteole.. Frutece: + Mai-lunie. Coline .nisip6se,

între „Medgidia ;şi. Cernavoda;

înalte ale Dunării aprâpe
“pădurea Leti, ete.
Prâudiă.— Flora

de

Rasova;

„pe - malurile

în. delta. Dunării. în

Dobrogei.
i

Genul

Leontice

L.

Leontice IL. (Leontice). Calice cu 6 sepale, fără bractee la
basa sa. Corolă

Stamine

cu 6 petale, munite

la basă

6. Stil scurt, de-abia distinct

de

de o squamulă.

stiematul

obtus.

Ovule 2—4 basilare cu funicule erecte. Capsulă vesiculză
umflată. — Erburi glabre cu rădăcina tuberâsă, cu tulpina
îrund6să.
L. altaica Pall. var. odessana Fischer; L. odessana Fischer
(L. altaică). Frungă caulinară. solitarie. -Peţiolii dela basă
tripartiți portă ramurele dispuse palmatilorm în + sai 5

segmente oblonge, întregi şi subpeţiolate. Capsaulă puţin
înflată şi.ruptilă înainte de maturitate: Calice fără bracteole la basă. 4 April. In locurile umbrâse din munţii stâncoși dintre Greci şi Cerna, f6rte abundentă.

Fam. TIT.
Flori

ermairodite,

erbacee :saii mai

NYMPILEACEE. |

regulate.

mult

Calice

cu

1—5

sepale

libere,

sait. mai puţin colorate, marcescente

sait persistente. Corolă cu 'petale numerâse, inserate după
o linie spirală, în preflorescenţă imbricată. Stamine în numâr indefinit, inserate după o linie spirală, cu petalele, pe
receptaculul convex sai concav; filamente libere, mai mult

sait: mai puţin petaloide; antere biloculare, introrse. Stil nul,
dilatat într'un disc sessil, persistent, acoperit de stigmate
lineare, radiante, în număr egal cu acela al logelor. Ovarit

format din carpele

numer6se,

super

sait semi-infer, multi-

locular,. cu loge în număr variabil, multiovulate.: Fruct bacciform-erbaccă, indehiscent, cu loge numerbse, polisperm.

- Seminţe
conjurate

inserate
de un

pe păreţii. despărţiturilor, de ordinar înaril cărnos, munite

de 2 albumene

unul. întraltul, cel exterior gros şi :făinos. Plante
perene, erbacee,

cu rhizom

gros,

cale, lung peţiolate, submergiate
ordinar oval-rotungit,

întreg,

cărnos;

sait plutitâre,

rar

crenolat,

flori de ordinar f6rte mari, plutitâre,
tea unor lungi peduncule

frunde

axilare.

aşedate

aquatice,
tâte

radi-

cu limb de

cordat la basă;

solitare la extremita-

3
CONSPECTUL GEXURILOR
1. Flori albe fără organe nectarifere . ...
. Xymphaea L.
1. Flori galbine cu organe nectarifere ...,...... Nuphar Sm,

„Genul

Nymphaea

L.

|

| ;

Nymphaea .I.. (Nimfee). Calice cu 4 sepale, lanecolate, mar-

cescente, erbacee, destrugendu-se înaintea maturității
tului. Corolă cu 16—18 petale, lanceolate, doscrescând

frucdela

cireonferenţă.
către centru, inserate cu staminele pe recepta-

culul concav, cele exteridre egalând sai întrecend sepalele.
Ovarii semi-infer. Fruct purtând cicatricele ce resultă .din
căderea staminelor şi petalolor distruse. Seminţe. înconjurate de un

arilii cărnos.

|

|

|

-

CONSPECTUL SPECIILOR

1. Ovariii munit cu stamine până la vîrf. . eee
1. Ovariit munit cu stamine numai la basă. . .

e Ne ulha L,
|
N. eandida Presl,

N. alba L. (N.albă.Vulg. Nufăr alb, Plută [loc alb]). Frunge
subrotunde, profund cordate, pe margini întregi, lobii dela

basă—din causa sinului rectilinear
— oblice 'ovate. Ovariii
munit-cu stamine până la vârful sei. Stigmat 12—20 radiat,
galbîn. Petale albe ca n6ua. 4 Iunic-August. In ape stag-

nante şi lin curgătâre. Pretutindenea în regiunea
şi cu deosebire în Delta.
a
N. candida. Presl. (N. candidă). Frunge'

Dunării

subrotunde,

pro-

fund cordate, subrepande, lobii basilari sunt—din

causa si-

Ovariii

la basă.

nului, care cu marginele arcuate este deschis—subegal ovaţi.
denudat,

neted,

munit

cu stamine

Stigmat 8 radiat. Petale albe ca nâua.
locurile din Delta Dunării mai rară.
Genul

Nuphar

numai

4 Iulie— August, In

Sm.

Nuphar Sibth. et Sm. (Nufăr). Calice cu 5 sepale obovalesuborbiculare, colorate, persistente. Corolă cu 10—20 petale
obovale, mici, mai scurte de cât sepalele, grâse-cărnâse.
Receptacul convex. Ovariii super. Fruct fără cicatrice. Sominţe fără aril.
N. luteum Sm.;

A. lutea

L. (N.

galbin).

Calice

5

sepal.

4
Stiemat plan, profund
abia -repandă, 10—20

oblone-lineare.

Antere

marginei.

umbilicat; pe margină de tot întreg,
radiile dispărând înaintea
radiată,
ov: ale,

Yrunde

la

până

a

7, parte cordat-ineise, lobii apropiaţi. Flori galbine. 4 lunicAugust. In ape staenante şi lin curgdtore, In regiunea Dunării pretutindenea şi cu deozebire în Delta Dună wii.

Fam. IV.—PAPAVERACEE
hermafrodite,

Flori

libere,

posteriâre,

caduce.

Corolă

eu

antero-

eu _2 sepale,

Calice

regulate.

«lis-

căduee,

4 petale;

puse pe două rândună, unul altern, cel-alt opus calicelui, în
pretlorescenţă imbricată-boţită. Stamine indefinite, libere,

hypoeine:; antere biloculare, introrse. Stil forte scurt, divisat în dout ramuri stigmatiee sau nul cu stigmate mai mult
sait mai.puţin numerâse, radiante, pe un dise lăţit ce coro-

ovariul şi care este munit, pe margină, de atâţia lobi

nâză

câte placente sunt. Ovariă super, format din două sati mai
multe car pele, unilocular, multiovulat, eu două sait mai multe
placente parietale, mai mult sati mai puţin proeminente.

eapsular,

Fruet uscat,
“uni-bilocular,
alobulos sait

linear,

polysperm,, când

siliquiform,

deschidendu-se prin douc valve, când umflat,
oblong, unilocular, munit de numerâse placente

aperturi
munite
anuale,
narcotice

şi deschiqendu-se la vîrf prini”un mare număr de
aşedate sub discul stigmatifer. Seminţe renitorme,
sati lipsite de strofiolă i; albumen cărnos- -oleos. Evburi
Disanuale ssau perene, cu suc lacteseent ssait colorat,

sati acru. Frunze

simple, alterne, fără stipuli.
CONSPECTUL

1. Stigmat scutitormn, 5--14—radiat,
1.* Stiomat nu seutitorim,

2. Flori
2*

solitare.

. Papaver

T.

Ovariii 1—locular. Calice 2—sepal.
gulbin e e
eee
ee
e Chelidontun

E

Genul

Papaver

danavap

7

sessil

ovariul;

Floră

solitare. Ovariu 2—locular, Calice 2-- sepal . . Glancium Touru.

Flori umbelate.
“Plantă cu sue

dise

GENURILOR

TI. (Mac).
.

mai

capsulă

mult

Papaver T.

Stimate

4—20«

cp

sait

Le

mai

.
sessile,

puţin

umilată, elobulâsă

sai

7
radiante

pe un

lobat care coronâză
oblongă,

cu + pla-

=

cente

sai

mai

multe,

)

deschidendu-se

la

aședate sub discul stiamatifer. Seminţe

virf

prin orificii

lipsite : de. stroliolă,

Flori solitare și terminale.
CONSPECTUL
1. Capsule hispide.

,

SPECIILOR

cc...

... e Pe hybridum

TI,

1 Capsule ulabre.
perindu-se pe sine.

....

[|

_

2, Capsule obovate. Stiemat TI —radiată, lobulii aco2. Capsule claviforme. Stizmat 5 —7—radiat, „erenile
sale neacoperindu-se cu marginile
Pi

P. hyidum

L.-(P. ibrid). ilamente

, Nhocus

LL.

dubiu

L.

in partea suporidră

dilatate. Capsulă subrotundă, ca sete fârte patenteşi arcuete hispidă. 'Tulpină foliată, multifloră. runde bipenatpartito, folidle întregi, oră și 2-3-fide, ovat-lanecolate, pe ca:

vină hirte. Petale roşii ca sângele, la basă: cu o" maculă "n6-

ară. Filamente purpurii. negre, antere albastre. O Maiti-lu:
lie. La Malcoci,
de Babadag.

dar mai comun Ja cetatea

P. Nhocas. [..(P.

[loc

Jenissale
a

ab] Vulg: Mac roșu,

aprâpe

'Paparâne).

Filamente subulate. Capsulă seu» -obovată, 'glabră, la basă
rotundată. Lobulii stigmutului acoperindu-se cu mareinile.

Tulpină hispidă, multifloră. Frunge
cinii oblong-lanecolate,

întunecată,

udese-oră la

penate ori bipenato, la-

incis-dentate. : Potale de colâre roşie-

basă

cu o maculă ' nâoră-albastră.

Q Maiu-lulie.. Câmpii și coline nisipâse. l'6rte comun pretutindenea, afară de Delta Dunării.
unde este: mai rar.
P. dubium L. (P. dubii). Filamente subulate. Cepsulă elaviformă subţiindu-se mereii'spre.. basă; glabra. Crenulele
stigmalului 5-r-rddiat disjunete. -'Tulpină hispidă,. multiiloră. Frunde bipenate, lacinii. lincare, depărtat dentate..Pe-"
tale do colâre roşie-întunceată, rare-ori albă (forma rubri/lora

şi albiflora). Q Maii-lulic. Forte: comun pretutindenea, mai
cu sâmă forma albillora, pe când rubrillora este mai rară.
Genul

Glaucium

“Touran; :

Glaucium Tourn. (Glauciu). Stigmate. 2, lipite la partea
feriâră. Capsulă

lincară siliquiformă,

divisată

în

două

înloge

6
prinir'o despărţitură falşă, deschigendu-se în dout valve
ce să. desprind de cadrul persistent format de placentă şi
'
despărţitură. Flori terminale itare. ussbo
CONSPECTUIL
1, Silice setos-hispide. Frungele
basa

truncată

sessile.

. .

SPECIILOR

superidre
. . .

cu

. . e e Cl. phoeniceum

Gaertn.

1.* Silice tuberculat-scabre. Frundele superidre
cu Dasa profund cordată amplexicaule. (1. luteum Scop.

GI. phoeniceum Gacrtn.; G7. corniculatanm Curt; Chelidonium cornicululum Li. (Gl. roşu. Vulg. Mae cornul). Frunele

superidre

cu: busa

lruneală

sessile,

configuraţiune oblong-ovate. Silice
col6re coceinee. 0 Iunic-lulic. Pe

penatifide, după

sefos-hispide. Flori de
marginea agriilor şi a

drumurilor, forte comun în totă Dobrogea.
Gl. luteum Scop.; G7. [lavum Crantz; Chelidonium

glau-

cium L. (GL. galbin). Fruufele superidre cu basa profund
cordată amplezieaule, lobat-penatitide, după configuraţiune
subrotund-cordate. Siliee fubereulal-seabre. Flori de coldre
citrină. d Iunie-lulie. In locuri şi pe coline nisipose. Intre
Cernavoda. şi, Hîrşova.
| Genul

Chelidonium

Tourn.

Chelidonium 'Lourn. (Chelidoniu). Stimate 2, lipite la
ten intoridră. Capsulă lineară siliquiformă, uniloculară,
despărţitură falsă, desehidându-se în două valve ce se
prind de cadrul format de placentele parietale. Sominţe
-nite

de

o.:strofiolă.

“Ch.. majus

L.

Flori

(Ch.

în eime

mare.

umbeliforme,

Vulg.

Rostopască,

parfără
desmu-

laxe.

[loc

alb]).

Poduneuli umvbelaţi. Calice subglabru.. Filamente spre vîri
mai. late. Petale galbine. Rădăcină fusiformă. 'Tulpină sulcată, cu peri articulaţi, rară. 4 Maiti-August. In locuri umbrâse, stâncâse, ruderale,pe lângă ziduri, fârte comună în

totă Dobrogea.

|

Pam. V.—FUMARIACEE.
Flori ermafrodite, neregulate. Calice 'cu 2 sepale
posteriâre,

de ordinar

dentate,

antero-

libere, petaloide, caduce. Co-

î

rolă cu + petale inegale, conivente, caduce, libere sait puțin connate la basă, dispuse pe 2 verticile, în preflorscenţă
imbwricată;

dintre

cele

două

petale

mai

exteri6re,

alterne

cu

sapalele, unul este prelungit în pintene sait în gheb la basă;
cele 2 petale interidre, opuse sepalelor, sunt unguiculate la
basă,

dilatate

şi coherente

la vîrf.

Stamine

4, hypogyne,

li-

pite în mai t6tă lungimea filamentelor lor în două fascicule
opuse petalelor exteri6re.și
stamine cu antere extrorse,
mediană este biloculară, iar
nerepresentând în realitate
rezultând din înjumătăţirea

părând compuse fie-care din 3
dintre care numai singură cea
cele două laterale uniloculare
de cât o jumătate de stamină
staminei opositipetale, dintre

care fie-care jumătate s'a lipit pe lature de staminile alternisepale. Stil elongat, filifo
. terminat rm,
. printrun -stigmat
2—4 lobat. Ovariii super, I-locular, 1-pluriovulat, cu 2 placente parietale. Fruct subdrupaceii, devenind uscat la maturitate, 1-locular, monosperm, indehiscent, saii cu totul uscat, polysperm, deschidându-se prin două valve, Seminţe adesea munite de o strofiolă; albumen cărnos, fârte desvoltat;

embrion f6rte mic. Erburi anuale saii perene; frunze alterne,
fără stipulă; floră în raceme
peţiolate, bi-tripinatisecate,
minale sati în raceme 'opuse frunzelor.
CONSPECTUL

GENURILOR

«

|

ter-

Na

1. Fructul o silicua bivalvulară, multispermă . . . Corydalis De,
1. Fructul o siliculă nedehiscentă, nucamentacec, 1a
Spermă .
cc...
.
.
| ee
Pumaria Tourn,

Genul Corydalis De.
Corydalis De. (Coridalidă). Fruet linear, siliquitorm, polisperm, deschigându-se în 2. valve;: seminţe cu testa..crustace, negru, neted,
formă de erâstă.

strălucitor,
CONSPECTUL

1. Bractee digitat-partite.
1 Braetce întregi.

, .

şi

munite

de

o strofiolă în

SPECIILOR

"...C. solida Sm

2. Tulpină în partea inferidră. fărăă pețiol squamiforme cc...
oa ee es e se C.Marschalliana Pers,
2* 'Tulpină în partea intericră cu:un pețiol squa-

miforin se e

e

te

tea

e teh.

C. intermedia Mer.

8
C. solida

Sm.;

C. digitata

Pors.;

C(' bulbosa

Pumuriua

De;

solida IL. mserpt. in sp. pls; fr. bulbosa +. Îi sp; Ie Ilalleri
Wild. (C. solidă. Vulg. Brebenei). Rădăcină tuberdsă, solidă,
la basă munită cu fibre. Frunge Diternate, incise. Peţiol inferior fără frungă squamitorm. Bracfee digitat-partite. ha-

cemul fructifer elongul, cercet. Fructe depărtate. Pedicele
egal de lungi cu capsulele. Stilul în timpul înfloriroi la basă
refract în un unghii drept. 2 Aprilie, In păduri şi tuferişuri.
Forte comun. pretutindenea.
C. Marsehalliana Pers. Pamavia Marsehalliana Pal. Nă-

dăcină tuborsă, solidă. Tulpină fără pețiol squamitoriu,
din sus de mijloc cu.2 frunde. Frunge biternate, seementele folidlelor ovale întregi, ori incise. Bracetee eliptice, «le
tot întregi, mai lunyi de cât pedicelele. 4 Aprilic. In pădurile umbrâse. Y6rte comun pretutindenea.
C. intermedia Alo;
C fabacea Pers, Fumaria fabaceu
Retz.; F. bulbosa &. L. sp. (C. intermediară). Rădăcină tuberâsă solidă. Frundo
biternate, incise. Pefiolul inferior
aquamiform. Racemul fructifer indesuit, nulanl. Bractee.

întregi. Pedicele de & ori mai scurte

decăt

capsulele.

Sti-

lul la înflorire din virful ovariului ascendent fără aneulAprilie. In păduri şi tuferișuri, amestecată cu (+ solida,
Comună.
Variază:
E

„Australis

Hausm.

In

pădurile

umbrâse,

î6rte

comună.

î- paucillora Uechtr. & Sint. In pădurea de la Cinearova.
Genul Fumaria

'Fumaria
maturitate,

'Taurn.

(Fumarie).

subglobulas,

testa membranos,

'Țourn.

Fruct

subdrapacei,

monosperm, indehiscent;

uscat

la

seminţe cu

opac, fin punctuat şi lipsite de strofiolă.
CONSPECTUL

SPECIILOR

„1. Sepale mari, numai de 2 ori mai scurte de cât
corola, însă mai late de cât acesta. ...... FE. prehensilis Kit.
1.% Sepale f6rte mici, mult mai. scurte decât corola.
2. Fructe rotundat-obtuse, tubereulat-ruulose . F. Vaillautii

2* Fructe globâse, scurt-şi

nețede e.

cc...

remanent-apiculate,

ea...

Lois.

-

", P.Nehleicheri
Soy. Will.

|

9
F. prehensilis.
Kit. (E. prehensilă. Vulg. Se/terea, [loe alb]).
Fructe la vîrf.rotundate. Sepale mari, rombeit-ovate, dentate, acuminate, duplu mai scurte de cât corola, însă ceru

mai late de ct acesta. Cele două petale curteridre acuminate în un vostru forte scurt. Laciniile frundelor oblonglanecolate.

Pedicele

ereet-patente, cele fructifere mai lungi

decât bracteelo. Plantă glaucoscintă. Corolă rosacee. lorte
comună pretutindenea.
E. Vaillantii Lois. (F. lui Vaillant. Vulg. Sefferea [loc alb]).
Fructe
Sepale

suborbiculave, votundat obtuse, îubereulat-rugulăse.
romboidee, acute, dentate,. mai înguste de cât perdi-

celele şi mult mai scurte de

cât corola.

Laciniile frundelor

lanecolate ori lineare. Corolă palid-roseă. Q Iunie-Sept. Locură cultivate, coline aride, Constanţa, etc. comună „pretu
tindenea.
OBSERVARE. -- La acestă specie sepalele sunt cuamitorime
mici, abia visibile prin lupă și în grabă decidue.

și târte

E. Sehleicheri, Soy, Will; F. acrocarpa Peterm.; Print
«jeni auctor. non Koch synop. (E. lui Sehleicher. Vulg. Seftevea, [loc alb]). Fructele mature globăse, scurt-şi remuneut- apiculale, netede. Sepale subrotund-ovate, de ă ori

mai

seurte

de

cât corola, însă mai late de cât pedicelele.

"Cele 2 petale exteridre
Frundele mai adeseori

contrase în un tub lung şi strimpt.
deschis-verdi, laciniile lineare, ob-

lung-lincare oră .lanceolate. Pedicele subtile, de 2—4 oră mai
lungă decât bracteele.

Corolă

întunecat-roşie,

la vîrf negri-

ci6să. Pe lângă Cincarova; pe lângă stâncile umbrâse
muntele Consul şi Sepeljin lângă Başkioi otc.

în

Fam. VI.—CRUCIFERE. *
Flori ermairodite, regulate saii aprâpe regulate. Calice cu
A sepale

adesea

în cruce, libere,

gibâso la basă.

ţine saii nule

prin

de

ordinar

Corolă

cu

caduce,

4 petale,

cele

rar

laterale

mai

abortare, libere, caduce, unguiculate,

puîn -

cruce şi în preflorescenţă imbricată. Stamine 6, hypogyne,
libere, inegale, + mari superpuse în părechi celor două sepale antero-posteridre, 2 mai

scurte superpuse fie-care unuia

10
din

sepalele

pogyne

laterale;

2—4

antere biloculare, introrse. Glande

hy-

sai nule, sessile, de formă variabilă și divers

aședate la basa staminelor, între ele şi pistil sat între ele
şi sepale. Stil simplu, mai rar nul, de ordinar persistent,
coronat de un stigmat întreg saii bilobat. Ovariii super for-

mat din 2 carpele, uni-bilocular, cu loge uni-pluriovulate, cu

placente parietale. Fruct uscat, elongat (silică) sai scurt
siliculd), divisat în două loge mono-polysperie printr'o
ra
talşă, dehiscent prin două valve ce se separă
de la basă către vîrf de cadrul ce. susţine despărțitura

falşe, sai indehiscent, unilocular şi monosperm—saii despărțindu-se

în

tegumente
gite

în

articuli

transvevsali,

monospermi.

Seminţe

cu

mai mult 'saii mai puţin testacee, adesea prelun-

aripă;

albumen

nul sai forte subțire; embrion

curbat

cu cotiled6ne oleaginsse, plane, îndoite în luna sai învâu„tite în spirală, şi cu radicula aplicată pe comisura cotyled6nelor

sait pe faţa

dorsală

a unuia

din ele.

Plante

erbacee,

anuale, bisanuale saii perene, rar subfrutescente; frunde alterne, sessile sait peţiolate, întregi, dentate, pinatifide sai
pinatisecate; stipuli nul sai înlocuiţi prin mici glande;
îlori în general lipsite de bractee, dispuse îîn raceme simple.
CONSPECTUL
1. Fructul o silică,
valve.

2.
2%.
3.
+,

dehiscentă

GENURILOR

longitudinal „Prin

2

Stigmat2-lamelat, lamele pe dos plane. . . . . Mesperis Le,
Stigmat nu lamelat.
Valvele silicei fără nervure longitudinale,
Seminţe în fie-care locul 3-seriale . ..... . Nasturtium

+.* Seminţe

în fie-care locul

"pentă,
3.* Valvele

cărnâsă şi dentat-nodorâsă . . . . . . Dentaria Le
silicei cu 1—3oră mai multe nervure

1-seriale.

Rădăcină

|
BR. Br.

re-

longitudinale.

d. Silică ancipită, ori cu valve plane.
6. Flori albe, roșietice ori albăstrii, valve cu o nervură longitudinală, ori cu mai multe strie longitudinale. Seminţe în fie-care locul 1-seriale. Arabis IL.
6.* Floră galbine. Seminţe în fie-care locul 2-seriale.
.
Silică lungestipitată
cc...
. Diplotaxix De.
5.* Silică cu valve convexe, 4-ansulară, ori cilindri*
formă,
7. Silică lung-rosirată, rostru ancipit, ensiform.

3. Silică cu 3 nervure longitudinale. .. .., .. .Sinapis L.
$* Silică numai cu o nervură longitudinală . . . . Brassica LL.
1. Silică nerostrată, ori

şi scurt şi rotund

rostrată.

9. Seminţe în fie-care locul 1-seriale.
10. Valve cu o nervură longitudinală.
11. Silică cilindriformă ori f-anculară. Frunde penatipartite .
cc...
..
ese
11* Silică manifest 4- anulară. Frunge simple.
10. Valve cu:3—5 nervure longitudinale.

a e Barbarea R. Br.
. „ Erysimum L.
ăi

12. Floră galbine
12.* Flori albe.

.

.,

cc.

cc...

Sisymbrium

[.

13. Seminţe oblunge, longitudinal-striate , . . . . Aliaria Adans,
13.* Seminţe lincare, nestriate. . . , . . . . . e + Conringia De,
9.2 Seminţe în fie-care locul 2-seyiule,

14. Silică 4-angulară. Flori galbine ..... . „ Syrenia Andrz.
14.* Silică compres d-angulară. Flori albe . . ...: . Turritis L.
1.* Silică nedehiscentă

longitudinal,

pe

ture cu 3—ă câste, lung rostrată.

fie-care

Ja-

. . . . .

Raphunus

[..

1.** Fructul o siliculă.
15. Siliculă 2-valvular dehiscentă, 2-loculară.
16. Siliculă compresă perpendicular la despărţitură,
care devine ânvustă, lineară ori lanceolată, la
ambele capete atenuată (angustiseptice),
17. Valvele disolvate de despărţitură nu demit se-:
minţele.
18. Silicule reniforme, reticulat-ruwose. Flori albe
(vegi No. 39]. . . ... . .. . . . . . . . „ Senehiera Pers,
*. Valve solubile. Seminţe remanente pe despărţi:
tură.
19, Petalele florilor exteridre mai mari - (radiante) . Iberis LL
19*

Petalele

tote aprâpe

egal

de mari. (neradiante).

20. Loculii siliculci 1-ovulari. Marginile siliculei mai
lat mai ânsust aripate ori și nearipate. . , . Lepidium I..
i
20.* Loculii siliculei bi-multiovulari.
21. Marginele siliculei aripate. ...
e
e Thluspi L.
21.* Marginile siliculci nearipate . . . e e e e e + Capsella Med,
16+ Siliculă compresă paralel la despărţitură, care
devine lată.
22. Valve convexe, puţin comprese, prin urmare siliculele sunt globâse, ori piriforme.
23, Silicule piriforme. Flori galbine . . . + . . + Camelia Crantz.
23+ Silicule globose, ori ovat-oblonge. Flori albe , Cochleuria I..
22+ Valve plan-comprese.
24. Filamente la basă dentate
squamiformi.

ori

cu

apendiculi

12
l25. Loculii i-t-ovulari. Flori galbine ori palid-ga
bine, unc-ori devenind la urmă albe. . . e + Aiyssnm

25* Loculi G-oo-ovulari.
26. Limbul petalelor biți.
26.* Limbul

.
cc...

.
-

petalelor întreg.

2j*Filamente la basă

nici

dentate.

nici cu

„ Berteroa De.
..

e o...

Le

Dos.

. Meniocus

apendi-

culi squamiformi.
27. Silicule mari, lat-ovate. Seminţe membranaceiimarginate. Flori mari, lilacine ori violacee . Lunaria
27. Silicule mici, oblonre ori eliptice. Seminţe nemarginate. Flori mici, albe.

Î..

„Deaba L,
28. 'Tulpină foliată. Petale întregi . e. cc...
Erophila De.
.
.
ide
semibif
28. 'Pulpină nefoliată (scap). Petale
15*.

Siliculă nedehiscentă,
culi. transversal.

ori

în 2 arti- -

secedentă

29. Siliculă secedentă în2 articuli transversali.
30. Articulul superior globos, l-ovular, cel inferior pedieeliform şi steril, abia observabil.

31. Stil la vîrf mai adeseori fureat. Flori albe. . Crambe I.
...... . - Rapistrut Boerh.
31% Stil simplu. Flori galbine. . .
1-ovular (cel
inferior
»
cel
și
30.* Articulul superior
inferior nu este steril).
32, Silieulă ancipită. Articulul. inferior obovat, cel
... „ Cakile Tourn.
o...
. .
superior ensiform
Chorisnora De,
e
ee
iformă
cilindr
32%, Siliculă

29* Siliculă nesecedentă în articuli transversali.
33. Siliculă membranacec, orbiculară.
.
«
.
34. Siliculă 2-4-loculură.
|
35. Siliculă suborbiculară, 2-laculară, fie-care locul
Faelidium
cc. cc...
1-ovular. Flori albe. .

R.

Pr

35. Siliculă 2-4-loculară, cu loculi suprapuşi; numai
un locul l-ovular, ceialalţi sterili. Flori gulbine.
Ne Siliculă-ovată,

verucsă

. . ..

. . . ..

. + Bunias Le.

*. Siliculă netedă.
|
Obeordată, 3-loculară, locul inferior î-ov rulare, cei
cc. . . e Myagrum
2 superiori colateral sterili ...
37. Subglobosă, numai un locul l-ovular, alţi 2 loi

culi sterili ,

cc...

1-loculară
34.* Siliculă numai
elevat-costată. Flori albe.

ne

L.

o a e + Nestia Desv.

și l-ovulară, ovată,
. .... . . . . . « Calepina

Dos.

33%, Siliculă plan-compresă.
38, Siliculă oblongă, 1-loculară, l-ovulară. Flori pal
bine eee
38%. Siliculă reniformă, ori orbiculară.

ete

Tsatis

Li

39. Siliculă reniformă, reticulat-rug6să (veqi No. 18) Senehiera Pers.
39.* Siliculă orbiculară.
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40. Siliculă i-loculară, 2-3-ovulară. Filamente neden... _« Peltaria Le
cc...
tate. cc...
dentate Clypeola IL.
Filamente
l-ovulară.
40.* Siliculă 1-loculară,

Genul

L. (Hesperidă).

Hesperis

ereeți-conivenţi.

Silică

Hesperis

L.

nervure puţin pronuneiate.

lobi lameloşi

doi

cu

Stiymat

subeilindrică;

convexe

valve

cu 3

Seminţe pe un rând. Floră lilia-

albe.

chii sau

CONSPECTUI,

SPECIILOR

1. Petale obovate. 'Tulpine cu peri simpli şi glanduÎL, runeinata WI
es
. .. ..
feri ec...
i, tristis Le,
'1.% Petale linear-lanecolate. Tulpină hirsută ee

UL runcinata w. K. (E. runeinată. Vule.

calicelui ori şi mai lungi. Petale

lungimea

cele de

[loe-alb]).

Pedi-

vbovule,

forte obtuse, mai adese-ori apiculate. Silice pe pedicele pa„tente erecte ori deflecte, glabre subrotunde, nodurâse. rufe
pubeseente, ovat-lanceolate, acuminate, dentate, cole infime li-

rate. Tulpină erectă, pubeseculă cu peri simplişi glanduPetale .lilacine. 4 Maiu-lulie.

liferi.

Comună

ă tuferisuri.

păduri

pretutindenea.

OnsenvaRE—Se
seența

In

cu peri

distinge de Ț7. mutronalis L. cu deoșebire prin pube-

simpli

şi glanduliteri,

II. tristi L. (E. tristă. Vulg.
cele de lungimea

calicelui

ori

Mirodenie,
şi

mai luncă.

lanecolate, obtuse.: Silicele deîmpreună cu

[loc alb].
Pelale.

pedicelele

Pedifinear-

forte

patente, elabre, comprese, la mijloc nodurâse. Frunde ovatlanceolate, acuminate, de tot întregi ori şi obsolet-denticu-

late. 'Tulpină hirsută. Petale verdi cu vine violacee. 4. Apr |
lie-Maii. Stepe. şi coline. Intre Cernavoda și (Constanţa, la
Medgidie,

'Puzla, între 'Tristeni şi Clik, ete,
„Genul

Nasturtiumm

R.

Br.

Nasturtium R. Br. (Xasturtiu). Stiemat subbilobat. Silică
cilindrică lineară sait silică oblongă sai oblongă-subglobu15să; valve: convexe, cu nervure neaparente. Seminţe nere-

eulate pe 2-4 rânduni. Flori galbine sai albe.

14

_CONSPECTUL SPECIILOR
1. Floră albe

ee

1,* Flori albine.
2. Petale

ceva

mai

ea

eo

lungi

o...
decât

|...

.. N. oflicinale

calicele.

3. Silice globâse, forte mici ... .

...

3.* Silice ovate

fistulosă, la

ori oblonge.

Tulpină

N.

basăradicantă. . cc.
-8.** Bilice linear-oblonge, oră lincare . . e.»
- 2. Petale. de 2-3 ori mai lungă de
Silice lincare .....
eee

N.

oflicinale

R.

Br.

R. Br.

austriaeum

:

N. amphibium R. Br.
se e N. proliferum Ieuff,

cât calicele.
|
eee e e N, Sylvestre

Sisymbrium

Crantz.

.

Xastuvlium

R, Br,

Li;

Carda-

minum Xasturtium Moench. (N. oficinal. Vuig. [loc alb]).
Silice lineare, subegal de lungi cu pedicelele. Frunge penate, cele superidre 3-7-jugate, iară cele inferidre ternate,

foli6le repande,

cele laterale

eliptice, cea . terminală

ovată,

la basă subcordată. Flori albe. Tulpină procumbentă, radicantă.4 lunie-Sept. In locuri umede şi mlăştinose la Satu-

„nou aprpe de Babadag, mai rar.
N. austriacum Crantz; Alyagrum

austriaca Jacq:; Came-

lina austriaca Pers. (N. austriac). Silice ylobâse,

de lungi

cât stilul,

însă

abia atât

de 3-4 ovi mai scurte de cât pedi-

celele. Frunde lanceolat-spatulate, denticulate ori serrate, cu
basa profund cordat-auriculate sessile, cele inferidre ângu-

state în peţioli şi câte odată incise. . Zulpină erectă. Petale

Jalbine mai lungi decât calicele. 3 Iunie-Iulie. In locuri umede

și mlăştin6se, fîneți ude. In regiunea Dunărei pretutindenea,
N. amphibium R. Br.; Sisymbrium amphibium Li S.

aguaticum Pall.; Myagrum aquaticum Lam. (N. amfibiu).
Silice. ovat-subglobâse ori eliplice, de 2—3 ori mai scurte

decât pedicelele. Frungde oblonge ori lanceolate,
spre basă
ângustate, denticulate sai serrate, la basă auriculat
e, ori şi

neauriculate, cele inferidre pectinate. Zulpină la basă
radicantă şi stoloniferă, iară în apă inflată şi fistulâsă. Petale
galbine

mai

lungi

decât calicele.

4

Maiu-lulie.

In bălți şi

ape stagnante. In regiunea Dunărei şi cu deosebire în
Deltă,
i6rte comun.
Variază:

î. Variifolium De. 'Tulpină mai natantă. Frundele submerse pectinat-penatifide, cele din sus de apă: incis-penati-
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fide mai adeseori cu segmentele

întregi

pe margini.

Intre

Cocoş şi “Jieanca..
:
N. proliferam, Heuft. (N. proliter). Silice oblong-lineare,
oră lineare, de jumătate mai scurte decât pedicelele. FrunJele

inferi6re penatisecte,

mente oblong
ramificată

ori

cele superiâre

linear-lanceolate,

şi difusă. Flori

indesuite

penatipartite,

dentate.

seg-

Tulpină forte

la vîrful

ramurilor

în

racemi scurţi şi repeţit ramificaţi, quasi-proliferi. Petale galbine, egal.de lungă cu calicele oră şi numai puţin mai lungă.
O 4 lunie-lulie. In bălți și pîraie. Pe lângă Dunărea infe-. riră, către

Dunăveţ,

Ivancea,

insula

Dranova,

precum

şi

în Deltă.
OBsE RVARE.—Se crede
vestre R. Br. cu-racemi
mai adeseori abortive.

. a fi numai o formă monstrudsă de'la A. sylnumeroşi,
însă florile diminuate şi fructele

N. sylvestre R. Br. (N. [loc alb) Silice lineare, atit de
lungi, ori şi ceva mai lungă decât pedicelele. Frunde tote
profund penatifide ori penate, penile oblong-lanceolate, dentate, ori iarăşi penatifide,

la frundele

superidre

adeseori li-

heare. Tulpină forte ramificată, difusă. Petale galbine de
2-3 ori mai lungi decât calicele. 4 Lunie-lulie. Piraic, fineţe umede, malurile apelor. F6rte comun pretutindenea, cu
deosebire în' regiunea Dunărei.
OBSERVARE. A. palustre De. se distinge de A. sylvestre R. Br. cu deosebire prin petalele, ce sunt egal de lungi cu calicele.
Genul

Dentaria

Tourn.

Ventaria 'Tourn. (Dentarie), Stigmat aprope întreg, Silică
lanceolată, comprimată, valve aprâpe plane, lipsite,de nervure, învârtindu-se cu elasticitate. Seminţe pe un rând, comprimate, cu funicul. dilatat. Flori roşii sai albe; rhizon solos

cu solzi groși şi cărnoși.

D. bulbifera L. (D. bulbiferă. Vulg. [loc alb]). 'Tulpină multifrundâsă, frunde alterne, cele interidre penate, cele. superiGre nedivise, azilele frundelor bulbifere. Stamine de jumătate atât-de lungi cât corola. Petale de colbre.deschis-roscă
„Ori albin6ţă. Rizomă repentă, cărndsă, dentat-noduv6să. 4
Aprilie-Maiă. In pădurile umbrâse. Comună pretutindenea.
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Genul

Arabis L. (Arabidă).
lică comprimată;

Arabis

L.

Stigmat întreg sai puţin stirbat. Siaprâpe plane, presentând

valve

o nervură

sati mai multe nervure f6rte-fine. Seminţe pe
longitudinală
_un

rând, comprimate,

rar POI.

de ordinar

CONSPECTUL

marginate.

Flori albe, mal

SPECIILOR

1, Silice forte lunui, pe pediceli erecţi decurbate,
cole mai multe unilaterale. Seminţe lat-aripate A. turrita L.
1.* Silice erecte ori erect-patente.
ori ângust. aripate

Seminţe nearipate

2, Silice fârte subţiri, numai puţin mai grâse decât
pedicelele. Seminţe nearipate ... e - . . . .. A, auriculata Lam.
9. Silice erecte, ângust-lineare.. Seminţe ângust-aripate.

3. Frunde eaulinare la basă profund-cordat-sagitate” A. suziitutu De.
3.* Frunde caulinare la basă
cordate (nu Sagitate) ..-

truneat-auriculate ori
.. „A.
[cc
.

hirsuta

.

Scop.

A. tuvritaLi; A. eombrosa Crantz; 2. ochroleuca Lam;
Turvilis major Waller. (A. turită). Frunde pubescente ori cu
peri ramificaţi şi dentate, cele radicale eliptice în pețiol atenuate, cele caulinare oblonge. cu basa profund-cordată amplexicaule. Pedicele subegai de lungi cu calicele. Silice pe,
pedicele

orecte

plane, la mijloc nodurâse, pe mare,

decurbate,

gini îngroșate. Seminţe incise pe margini cu o aripii lată
şi mombranaece. Flori albineţe oră gălbinii.

d Aprilie-Maiit.

In pădurile umbrâse: la Greci pe 'Țuţuiatu, pe muntele Consul, între Cocoş şi "Țiganca, Nicoliţel, Cincarova.

A. auriculata Lam; sl. recete Will; al. aspera All; i. patula Wall; A. ineana- Roth. non Willd; Zurritis patăla

"“Ehrh.

(A.

auriculată),

Franele

deîmpreună

cu

tulpina

scabre cu peri ramifieaţi, cele radicale oblonge, în'peţiol
atenuate, cele eaulinave oval-oblonge, dentate, lu basă profund-cordat-sagilule

flexuoşi. Siliee

puţin

şi

sessile.

depărtate,

nervate, abia. ceva mai late
cu o linie mal. întunecată,
lie-Maiii. Coline și câmpuri
cte. Fârte comun.
Variază:

Racemi

la

urmă

elongatţi,

patente, comprese, subtri-

decât pedicelele. Seminţe incinse
vearipule. Flori. albe. O Apriuscate şi: ealearâse: la Murfatlar
E
:
.
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. puberula;

A.

patula

&. Wallr.

Racemul

dimpreună -

cu silicele puberule.
A. sasittata De. (A. sagitată). TPulpină în partea inferiră
hirtă cu peri simpli şi ramificaţi patuli ori deflecţi, în partea
superidră glabriusculă. Frunde oblonge,. denticulate cu peri
mai ramificați, cele radicale în poţiol ângustate, cele cauli-

nare erect-patule cu basa profund-cordat sagitată sessile, auricuiele patente. Silice erecte, ângust-lineare, comprese, cu
o nervură dorsală subtilă, care la urmă dispare. Seminţe
ângust-aripate şi obsolet-punctate. Flori albe. 4 In regiunea
silvatică. Comună.
A. hivsuta Scop.; Zurvitis hirsuta L. (A. irsută). 'Tulpină
în partea

inferiră

denticulate,

hirsută

pubescente

cu peri patenţi. Frunge

cu

oblonge

peri ramificați, cele radicale în

pețiol îngustate, cele caulinare erect-patule
cat-auriculată ori cordată, sessile, auriculele

cu basa trunpatule. Silice

ercete, îngust-lineare, comprese, cu vine. longitudinale şi cu
o nervură proeminulă. Seminfe nepunetate numai Ja vârf
subaripate. Flori albe. A Maiu-lunie. In regiunea silvatică.
Cinearova,

Babadagh,

Ienissala, Nicoliţel,

Genul

Diplotaxis

etc.

Dc.

Diplotaxis De. (Diplotaxidă). Silieă comprimată, valve puțin convexe, uninerve. Seminfe pe douc rânduri, ovale sai
oblonge, comprimate. Flori galbine.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Tulpină erbacee. Pedicele egal de lungi cu fio-.
rile...
cc...
...
„DD. muralis De.
1;* Tulpină la basă sufruticâsă. Pedicele duple
de lungi cât florile . . .. . .. . ... + D. tennifolia De.
[loc alb] D. erneoides De.

D. muralis Dc;
pină

Sisymbrium

erbacee,

numai

sinuat-dentate

până

la basă

Pedicele egal de lungi

232

cu

Flora

florile.
în

Frunde

lacinii

sub-rotund

brune, subrotund-obovate,
Brândză.—

foliată.

penatifide,

dentate, cea terminală
>

murale L. (D. de zidari) Tulpuţin

ovate

părâse

ori oblonge,

obovată,

angulat- dentată,

Petale

citrine, deflorate

unguiculă

scurtă

contrase.

Dobrogei.

O
2

Pr
pr -

CVaLIOTECA
Qsalrala

|
Să
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şi
Maiă-August. Pe marginea drumurilor, în locuri năsipâse
petrâse, stepe, pe ziduri. Forte comună pretutindenea.
[loc alb]).
D. tenuitolia De; Sisymbrium tenuifolium L. (D.
oră şi simplu

sinuat-dentate, nedivise

tot glabre,

cat-penatitide, lacinii lineare, depărtat-dentate.

de

Frunge

'Pulpină ramificată, foliată, la basă sufruticâsă.

sait dupli-

Pedicele du-

în
plu atât de lungă cât florile. Petale subrotund-obovate,
Iu4
brune.
o unguiculă scurtă coutrase, citrine, deflorate

nie-Septembre. Pe lângă drumuri, pe ziduri şi locuri ruderale. Fârte comună în t6tă Dobrogea.
D. erucoides De. [loc alb].

Pe ţărmul mărei la Sulina, dar probabil întrodusă.
Genul

Brassica

L.

- Brassiea L. (Brassică). Silică subcilindrieă; valve convexe,
nepresentând

decăt o singură nervură

longitudinală

dreptă.

Seminţe pe un vând, globulse. Flori galbene saii albici6se,
“adese venate.
CONSPECTUL
1. Frundele

1.* Frunde

SPECIILOR

caulinare inferire cordat-amplexicaule

L.

B. campestris

tte peţiolate-

BB. nizra Koch.
2. Silice alipite de pedunculul comun, nestipitate.
.. . „ B. clonzata Ehrh.
2.* Silice ascendente, scurt stipitate . . .

B. campestris. L. (B. [loc alb]). Frunde ceva grase, albăstriă-pruinose, cele primordiale şi cele caulinare inferidre
hispide,

dentate

ori

lirate,

cele

superidre

cordat-amplexi-

caule, acuminate. Racemi pe timpul înfloririi fastigiaţi, florile deschise întrec peste cele închise. Calice la urmă orizontal-patent. Stamine mai scurte patul-ascendente. Silice
arcuat-patule. Flori galbine. 4 In îîneţele umede

aprâpe

de

Obreteno pe lângă braţul Sulina, spontanee.
B. nigra Koch; Sinapis nigra L.; Melanosinapis communis
Sch. & Sp. (B. nâgră. Vulg. [loc alb]). Frunde tâte peţiolate, cele inferidre

-lirate,

dentate,

lacinia

terminală

î6rte

mare, lobată, cele superidre lanceolate şi de tot întregi. Calice orisontal-patent. Silice alipite de pedunculul comun.
Flori galbine. O Iunie-lulie. In câmpuri şi stepe. Comună
pretutindenea.
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B. elongata

Ehrh.;

Frucastrum elongatum

gată). Frunde t6te peţiolate, cele inferire

Rehb.

(B. elon-

oblonge,

penati-

fide, ori şi sinuaț-lobate, hispidule, cele superidre lanceolate.

profundior sinuat-dentate, glabre. Racemi pe timpul înflorivei elongaţi, laxi. Calice erectiuscul. Silice scurt stipitate,
ascendente.

Petale

argil6se. Comună

galbine.

4

In câmpuri

şi stepe, maluri

pretutindenea.

OnsERvARE.—Se distinge de Frucastrum oblusangulum Rehb.,cu care
la exterior are mare asemănare, prin seminţele globâse, iar de celealte specii ale genului Brassica prin silicele stipitate.
Genul

Sinapis L.

Sinapis L. (Aluştari). Silicd subeilindrică; valve convexe,
cu 3—5 nervure longitudinale drepte proeminente. Seminţe
pe un rând, globul6se. Flori galbene.
CONSPECTUL
1. Silice 3-nervate,

glabre.

.

.

SPECIILOR

.

..

1.* Silice 3-nervate, retrors- -hispide
[loc alb)

5< S$. arvensis L. (3. de câmp.

. ..

...

î.
.

„ S. arvensis L.

.. S, orientalis L.
$. dissecta Lap.

Vulg. Jaștar de câmp).

Silice

cilindriforme nodurâse, glabre. Valve 3-nervate, nervure
proeminente. Rostru egal de lung cu silica ori și mai scurt,
ancipit. Calice horizontal-patent. I'runde ovate, neegal dentate, cele inferi6re auriculate și sublirate. O Iunie-lulie. In
locuri cultivate, semnătură. Fârte comun pretutindenea.
$. orientalis L.; S. arvensis £. orientalis (S. orientală). Silice cilindrifornie, nodurdse, retrors-hispide. Valve 3-nervate,

nervure prominule. Rostru egal de lung cu silica, oră şi mai
scurt ancipit. Calice orizontal-patent. Frunde
dentate, cele inferidre auriculate şi sublirate.

ovate, necgal
O Iunie-lulie.

|
In locuri cultivate, vii. Forte comun pretutindenea.
$. disseeta Lap. [loc alb.]
Printre semă&năturile de in (Linum usitatissimum) la Rasova şi între Mamaia

şi Gargalik.

Genul

Barbarea

R. Br.

Barbarea R. Br. (Barbarec). Stigmat întreg saii puţin ștărbat. Silică subeilindrică; valve cu o nervură proeminentă.
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Flori

pe un rând.

Seminţe

Iyrate-pinnati-

frunde

galbene;

partite cel puţin cele inferi6re, cele caulinare amplexicaule.

CONSPEGTUL SPECIILOR
1. Racemi pe timpul înflorirei indesuiţi . ..
. .
1.*- Racemi pe timpul înflorire laxi.

B. vulsaris

Vulg.

E.

alb]).

[loc

fârte mare,

Frundele

Barbarea

L.

(B. comună.

terminal

lirate, lobul

inferidre

ori ovat, la basă

subrotund

subcordat, lobii la-

jugul

superior alât de lung, cât este ldţi-

lobului terminal.

Frundele superidre nedivise, obovate,

terali Z-jugaji,
mea

Frysimum

Br;

. .B. vulgaris R. Br.
B. areuata Rehb.

dentate. Racemi pe limpul înflorirci indesuiți. Silice tinere
oblic-erecte. Petale de coldre-vitelină duplu atât de lungi
cât calicele.

d Aprilie-Maiii.

In locuri umede

și umbrâse. In

pădurea de la Țiganca.
B. acuata Rehb.; B. tauriea De.; Erysimum arcuatum Opitz.
(B. arcuată). Frundele inferidro lirate, lobul terminal fârte
mare,

subrotund, ori ovat, la basă

subcordat,

lobii laterali

4-jugați, jugul superior atât de lung, cât este lăţimea lobului
terminal;

trungele

superi6re

nedivise

cemii pe timpul înfloritului lazi.

obovate, dentate. Ra-

Silice tinere

pe pediceli

suborizontali spre tâlc. laturile arcual-patente, cele mature
mai drepte. Petale de colâre vitelină, duplu atât de lungă

cât calicele. d Aprilie-Maiit. In locuri umede. Apr6pe de mănăstirea

Cocoş.

OnsERvARE.—Se distinge de B. vulgaris R. Br. cu deosebire prin silicele tinere, cari pe pediceli suborizontaji sunt spre tâte laturile arcuat- patente, apoi prin racemii laxi pe timpul înfloritului.
Genul

Erysimum L.

Erysimum L. (Erisim). Stigmat întreg, sai bilobat cu lobi
obtusi. Silică tetragonală, sai tetragon puţin comprimat;
valve carenate prin nervura dorsală. Seminţe uniseriate.
Flori galbene;

frunde

întregi, sinuate

sai dentate.

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Pedicele subegal qe lungi cu calicele. Silice patente, mai grâse decât pedicelele. . . . . . „E, canescens
1.* Pedicele de jumătate mai scurte decât silicele. Si-

Roth.
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lice orisontal-patente,

decât

pedicelele

numai

puţin

......,

mai

grâse

E

repandum

L.

E. canescens Roth.; E. diffusam Ehrh, (E. canescent.
Vulg. [loc alb]). Frunze lineav-lanecolate, de tot întregi, ori
depărtat denticulate, la vîrf recurbate, scabriuscule, perii
mai toţi simpli, cele inferire scurt mucronate, în pețiol
ângustate, cele superire lineare, acute. In axzila frunzelor

ramură scurte sterile. Pedicele subegal de lungi cu calicele.
Silice patente, sure, esact t-angulare, angulii mai glabri şi
verdii. Flori sulfurii. d Iunic-lulie. Câmpii aride,
sipâse și petrâse. Forte comun pretutindenea.

coline nă&-

E. repandum L. (E. [loc alb]). Frunge lanceolate, acuminate, subsinuat—ori repand— dentate, oră şi de tot întregi,
la viri recurbate, scabriuscule, cu peri simpli şi trifidi. Pedicele de jumetate

d-angulare,

mai scurte decât

pe pedicele îngroșate orizontal-pa-

subrotunde,

tente şi puţin
rătezat. Flori

obtuse,

Silice

calicele.

mai gr6se, la vîrf atenuate în un stigmat
mici sulfurii. Q Iunie-lulie. Pârlâge, câmpuri

aride şi n&sipse. F6rte comun pretutindenea.
Genul

Sisymbrium

L.

Sisymbrium L. (Sisymbriu). Stigmat întreg sait emarginat.
Silică cilindrică sau subtrigonă; valve convexe, presentând
3 nervure longitudinale. Seminţe pe un rând. Radiculă dorsală, mai rar comisurală. Flori galbene sai albe în racem nud.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1, Flori galbine, ori gălbinii.
2. Frunde

runcinat-penatipartite, ori

natiiide.
3. Silice subulat-atenuate,
"8.

|
alipite de

runcinat-pe-

peduneulul

COMUN
.. cc...
...
eee.
Silice lineare, patente ori ascendente

8.

officinale

Scop-

4. Pedicele subtile. Laciniile îrungelor la basă neauriculate. .....
îs...
$. Loeselii L.
1 Pedicele aprâpe de grosimea silicelor. Laciniile frungelor la basă auriculate.

5. Sepale erecte

.,

cc...

|

S. Columnae L

d” Sepale forte patente ...........
.S. pannonieam Jacq.
2.* Frunde, cel puţin cele superidre, nedivise . S. junecum M. B. .2.** Frunde 3-penate, penile ângust-lineare . .S. Sophia L.
1* Flori

albe. .....

oa

eee

e e S. Thalianum

Gay &
Morm.

2
S. officinale Scop.; FErysimum officinale L. (S. oficinal
Vulg. [loc alb)). Frunde runcinat-penat-partite, laciniile 2-3şi
jugate, oblonge, dentate, lacinia terminală fârte mare
pedunculul
de
alipile
hastată. Siliee deodată cu pedicelele
comimn,

galbine. Câmpuri

Flori

pubescente.

lincar-subulate,

aride şi n&sipâse. La Mangalia.
$. Loesclii L.; Leptocarpaca Loeselii

De.

(5. lui Loesel).

runcinat-penatifide, cele inferi6re deodată cu. tulFrunde
pina hispide, lacinii dentate, la basă neauriculate, la îrundele inferiâre oblonge, cele terminale confluente, la frundele

superi6re

lanceolate,

Calicele patent.

lungi

decât

cele

terminale

Silice «secndente,

pedicelele

patente,

forte

mari

subarcuate,

şi hastate.

de 2 ori mai

cele mai tinere

mai scurte

decât thyrsul convex. Flori galbine. Silicele puţin depărtate. g Iunie-Iulie. Coline aride. F6rte comun pretutindenea.

L. (S. [loc alb]). Frunde

$. Columnae

runcinat-penatipar-

tite, lacinii dentate, la basă auriculate, auriculele asurginte,
la frundele inferidre ovat-oblonge, cea terminală angulată,

la frundele superiâre lanceolate, cea terminală elongat-hastată.

Caliee

erect, inclus. Silice mult

mai

lungi

decât

pedi-

celele, patente. Flori de colâre palid sulfurie. d Lunio-lulie.
Locuri inculte şi ruderale, pe lângă drumuri. Forte comună
în tâtă Dobrogea.

$. pannonicum Jacq. ($. panonic). Frundele inferidre runcinat-penati-partite, lacinii dentate, (d basă auriculate, auricule ascendente; frundele superi6re penate, penile ângustJineare, cea truncată cuniformă. Calice fârte patent. Pedicelele şi silicele mai egale la grosime, patenţi. Flori gălbinăiialbe. a Maii-lunie. Pe marginea drumurilor şi a agriilor,
pîrlâge. Forte

comun

în ttă Dobrogea.

$. junceum M. B.; Zrysimaum juneeum Willd; Brassica poly/morpha W. Kit; Cheiranthus junceus W. K. (S. [loc alb]).

Frungele inferiâre lanceolate, sinuat-dentate ori penatifide,
hirsutule, cele superidre angust-lineare, de tot întregi și glabre. Calice patent. Silice erecte, la urmă paralele cu axia,

glaucescente, cele supreme fârte ân-

„gracile, glabre. Frunde
guste. Petale galbine.

4

Tunie-lulie.

In peninsula

țărmul mărei aprâpe de Portiţa şi în
Delta Dunărei.

Kaleh, pe

fîneţele sărate

din
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$. Sophia L.; S. parviflorum Lam. ($. [loc alb] Vulg. [loc
alb]). Frunge tripenate, pinulele frungelor inferi6re- angustlanceolate, la cele superidre lincare. Pedicele de 2 ori mai
lungi ca calicele. Petale egal de lungă cu calicele-ori şi mai
scurte.

Maiă-August.

Q

vitelină.

Flori de colâre

In locuri

năsipâse și ruderale, pe lângă garduri, ete. Fârte comun în
|
t6tă Dobrogea.
S. Thalianum Gay. & Morm;; Arabis ThalianaL. sp.; Conringia Thaliana Rehb. (S. [loc alb]. Frunge oblong-lanceolate,

obtusiuscule,

nedivise,

depărtat

denticulate,

pube-

scente cu peri 2-3-furcaţi, cele radicale în pețiol angustate.
Calice erect. Silice pe pedicele patente ascendente. Flori
albe. Silice lineare. Seminţe nestriate. Aprilie. În câmpuri
aride. F6rte

pretutindenea...

comun

Genul

Conringia

Conringia Rehb. (Conringie).
ne

saceată.

primată

Petale

Rchb.

Calice

saii ascuţit tetragonă,

basă

egală

lineară,

com-

erect,cu

unguiculate. Silică elongată,

1-3-nerviate, cu stil

cu valve

şi stiemat variabil. Seminţe uniseriate, oblonge, nemarginate. Cotyledâne incumbente, câte-odată concave. Erburi
anuale, glauce,

întregi,

frunge

glabre;

f6rte

auriculate- amplexicaule;

oblonge,

cele

flori racen6se

caulinare profund
galbene.
“
C. orientalis Andrz. [loc alb.] Frunde caulinare cordate,
amplexicaule. Silice patente, valvule 1-nervate. Flori albe
gălbinii.

Stil

ancipite.

maluri argil6se. Forte
OnsERvARE.—C.

O

Maii-August.

comună

austriacum
Genul

Bmg.

In

câmpuri,

stepe,

în tâtă Dobrogea.
diferă prin valvulele 3-nervate,

Alliaria Adans,.

Alliaria Adans. (Aliarie). [loc alb.]
A. officinalis R. Br;

Sisgmbrium

Alliaria

Scop;

Erysi-

mun dAlliaria Li; Hesperis Alliaria Lam. (A. oficinală.
Vulg. Usturoiasă). Frunde tote peţiolate, nedivise, cele inîeridre renitorme, profundior repand-erenate, cele superire
cordat-ovate,

acut-dentate.

Silice

patente,

mult

mai lungi

decât pedicelele. Flori alve.-g Aprilie-Maiii. In tuterişuri: și
păduri umbrâse. Fârt6 comun pretutindenea.
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Genul Syrenia Andrz.

Syrenia

deeiduu.

târdii

(Sirenie).

Andrz.

erect cu basa bigibâsă,

Calico

Glandule

unguiculate.

Petale

placentare

obsolete. Silică scurtă, tetragonă sait ancipită, cu valve naviculare ascuţit carinate, uninerviate. Stigmat bifid. Seminţe
biseriate, oblonge. Cotyledâne incumbente. Erburi bisanuale,
acoperite cu peri bipartiţi, culcaţi; flori galbene.

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Frunge caulinare lineare, pe margini de tot
întregi . .. . ..... eee
ee e Se angustifolia Rehb.
1.* Frunge caulinare sinuat-dentate .. ..... S. cuspidata Rehb.

_S. angustifolia Rchb.; S. Ehrharti Andrz. Frysimum angustifolium Ehrh,; Cheirantus virgatus Poir. (3. cu frunde
înguste). Plantă de coldre glaucă. Silice mult mai lungi de
cât stilul. Frunge—pe tulpină puţine—lineare, pe. margină
de tot întregi. -Flori subsessile de coldre citrină. Locuri
aride, stepe nă&sipâse. La Constanţa către vii, Karalkioi, în
dunele

dela Mamaiakioi,

între Ienisala și Babadagh,

în îi- .

neţile năsipâse din insula Leti, ete.
“8. euspidată Rehb.; Frysimam cuspidatum De.; Cheiranthus cuspidalus ML. B. (S. cuspidată). Plantă de coldre surie.
Silice ancipit-comprese, sure, de 3 ori mai lungi decât stilul. Flori scurt pedicelate. -Frungele radicale și caulinare
maă înferisre oblong

lanceolate, sinual-dentale

şi subrunei-

nate până penalifide, cele superidre ori oblong-ovale și profundior dentate, ori oblong-lanceolate până lanceolate şi depărtat mucronat-denticulate. Petale galbine. g Maii-lunie.
In locuri petrâse şi stincâse. F Srte comună.

Ienisala, Consul,

pădurea Babadagh.
Genul

Turritis

L,.

Turritis L. (Lurită). Sepale întinse, negibâse la basă; stil
aprâpe nul. Silică lineară, comprimată cu valve aprspe
plane, munite
biseriate.

de

o nervură

TȚ, glabra L. (I. glabra).
cu

peri

trifurcaţi,

cele

dorsală.

runde

caulinare

Seminţe

comprimate,

radicale dentate, scabre

glabre,

cu

basa

cordat-sa-
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gitată, amplexicaule. Silice striet-erecte şi-alipite de pedunculul comun, de 6 ori mai lungi decât pedicelele. Flori de
col6re albă-gălbinie. a Iunie-lulie. Pe muntele Consul aprâpe
de Alibeikioi.
Genul

Crambe

'Fourn.

Crambe Tourn. (Târtan). Sepale egale la basă. Petale întregă, scurt unguiculate. Patru glande opuse sepalelor. Stigmat peltat, adesea sessil. Silicule cu secţiune transversală
rotundă,

evalve, indehiscente,

biarticulate;

articulul

inferior

scurt, stipitiform, steril; articulul superior ovoid sait globulos, unilocular, cu o seminţă ce spândură din vîrful unui

funicul erect. Semînţă netedă, subglobul6să. Cotyled6ne conduplicate,

subreniforme,

dicula.

știrbate

la vîrf,

îmbrăţişând

ra-

- CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunde radicale subrotunde sinuat-dentate. Plantă
glabră .
o
. . . |
. Cr. maritima L
1.* Frunde radicale decompuse (duplu penatitide),
hispide,

glabre

mai

. .

târdiă Vimpreună cu tulpină sub-

cc...

cc...

“Ce, maritima L. (C. maritimă).

.. Cr. Tataria Jacq.

Filamentele cele mai lungă

la vîrf fureate. Silicule fără stil.
Frunde subrotunde, sinuate, undulate, dentate, de coldre albăstrie, dermpreaund

cu tulpine glabre. Petale albe, obovate, scurt unguiculate.
3 Maiii-lunie. In dunele din regiunea maritimă. F6rte comun

pretutindenea.

Ur. 'Tataria Jacq. (C. de Tartaria. Vulg. Târtan). Filamentele cele mai lungi la vîrf fureate. Silicule fără stili. Fran
Jele mai tinere hispide, cele mai bătrîne dimpreună cu
tulpina subglabre, cele radicale decompuse, pinulile oVlonge,

dentale şi incise. Petale

albe. 4 Maiu-lunie. In stepe,

câmpuri şi pe coline n&sipâse. Rar:
la Babadagh.
Genul

Cakile

pe lângă Beibudzuk şi

FPourn.

Cakile 'Tourn. (Cakilier). Siliculă indehiscentă, oblongă, cu
2 articuliă monospermi superpuşi, cel superior f6rte cadue,
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Cotiledâne

tetragonal-comprimat.

plane.

comissu-

|

|

rală.

Radiculă

C. maritima Scop. Bunias Cakile L. (C. maritimă). Tulpină ramificată ascendentă. Frunge oblonge, cărnâse, pe-

natipartite, cu segmente lineare, ori penatifide, une-ori și
nedivise. Flori violacee până albe, în corimbi ce se prelun-

articulul superior cuniform. % In

gesc. Siliculă biarticulată,
locurile

pe

de

năsipâse

mărci.

ţărmul

F6rte

comun

pretu-

"

tindenea.

Genul

Chorispora

Dc.

Chorispora De. (Chorisporă). Calice erect la basă bisecat.
Petale unguiculate. Stamine libere edentule. Silică elongată
cilindrică, lomentacee, la vîri lung rostrată biseriat plurilocellată, cu locelle monosperme alternând cu altele deşerte.

Stigmat

nedistinct

buri cu portul

accumbente.

Cotiledne

subbilobat.

Er|

de Raphanus.

Ch. tenella De. (Ch. [loc alb]). Intregă plantă presurată cu

glandule

şi cu peri simpli. Frunde

oblonge,

cele

caulinare

dentate, cele radicale subruncinate. Flori purpurascente ori
albe. GQ) (loc alb). Locuri cultivate şi ruderale. Forte comună.
Constanţa,

între Măcin

şi Greci,

Genul

ete.

Raphanus

L

taphanus L. (Rîdiche). Sepale crecte, cele laterale gibâse
la basă; stil conic. Silică elongată, rotundă, umflată spongi6să, indehiscentă

sait articulată moniliformă, despărțindu-se

la maturitate în mai multe
sperme; seminţe globulse. .
CONSPECTUL

articule

transversale,

mono-

SPECIILOR

"1. Silice oblonge. Seminţe reticulat-rugulose . . . + R. sativus L.
1.* Silice lineare. Seminţe netede . .. ... . . „+ R. RaphanistrumL

R. sativus L. (R. cultivată). Silice oblonge, egale, ori şi
numai puţin constrinse. Seminţe reticulat-rugul6se.
Plantă sălbatecă (var. sylvestris) are rădăcină subţire şi
lomn6să.

Petale

de colore

violacee, ori

albă

cu vine

viola-

cee, ori albă şi cu marginile violacee, ori şi gălbinie. q Maiilunie. Cultivată şi subspontance.

2
h. Raphanistrum

L.; R. Lampsana

Gacrtn.;

Rapistrun

ar-

vense All. (R. Rafanistru). Silice lineare, între seminţe cons(rinse. Seminfe netede. (Sub lupă se văd seminţele a fi
f6vte subtil striolate, nu însă reticulate). O Iunie-ulie, In
locuri cultivate. Comun pretutindenea,
Variază:.
x. Cu florile albe, vinele violacee.
2. Cu florile galbine, vinele violacee.
7. Cu florile sulfurii, cu vinele mai deschis

galbine,

nu

violacee.
Genul

Rapistrum

Boerh.

Napistrum Boorh. (Rapistru). Calice cu două sepale gibâse
la basă. Petale întregi, lung unguiculate. Patru mici glande
opuse sepalelor. Stigmat întreg saii stirbat; stil conic subulat. Silicula Dbiarticulată; articule uniloculare (prin abortare şi împingerea despărţiturei); cel superior globulos, cu
„o

s&mînţă

erectă;

cel inferior

cilindric

saii ovoid, necompri-

mat prin lature, steril sau cuprindând o sămînţă pendentă,
format din dout valve lipite și nedespărţindu-se de pla-

cente; placenta nedilatat la basă, superficial în t6tă lungimea sa. Seminţe netede, ovoide. Cotyledâne conduplicate
rotunde, stirbate, nebilobate, îmbrăţișând radicula puţin
proeminentă.
„CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Stil mai scurt decât articulul- superior al siliculei
glabre

. . . . ..

-1* Stil filiform

egal

al siliculei perose,

R. perenne

ALL;

....

de

2.

lung
ori

ae

eee

e e B. pereune

AI.

cu
« articulul superior

şi mai

diffusum

lung.

....

Crantz;

„IN. rugosum

Myagrum

All.

perenne

IL. (N. perenal. Vulg. [loc. alb]). Sti? scurt-conic, mai scurt
decât arliculul superior al siliculei glabre. Frunde penalifide, lacinii oblonge,

angust-dentate.

Flori galbine.

coline aride, câmpuri, stepe, pe marginea agriilor, printre
i. FOrte comună în tâtă Dobrogea.
i

ruzosum

All;

Jyagrum

rugosun

I'Herit.-(R. rugos). SH filiform egal

L.;

Cakile

rugosc

de lung cu articulul

superior ul siliculei, ori şi mai lung. Frunde
dentate, laciniă terminală fârte mare, ovată.

lirate,

scurt
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Genul

Euclidium

R.

Br.

2uelidium R. Br. (Euclidiu). Calice întins, egal. Petale oblong-spatulate.

Stamine libere, edentate. Siliculă mică, ovală,

transversal-biloculară, cu suturele valvelor nemanifest dehiscente, matică saii coronată de stilul subulat rostriform.
Stiomat bilobat. Seminţe solitare în fie-care lojă, pendente.

Cotyledâne accumbente. Erburi anuale, rigide dicotom-ra:„_mificate, cu raceme oposițifolii, cu flori fârte mici, sessil,
albe.
E. syriacum R. Br; Anastatica syriaca L.; Myagrum ro-

stratum Scop.; Bunias syriaca Gaertn.; Ornithorhynchun
syriacum Roth. (E. siriac). Silicule. hirte-seabre. Stil conic
Frunge caulinare peţiolate, lanceolate. 'Tulpină ramificată,
galbine.

erectă, hirtă. Petale

O

Maii-lulie.

Stepe

și câmpii

drumurilor şi a agriilor. Forte comun

năsip6se, pe marginea
pretutindenea.

Genul

Isatis

L.

Isatis L. (Isatidă). Siliculă indehiscentă, de ordinar 7120nospermă, comprimată perpendicular cu despărţitura, oblongă sai oblongă-obovală, lăţită în formă de aripă; valve
naviculare, lipite. Radiculă dorsală. Flori galbene.
I. tinetoria L. (L. tincturarilor. Vulg. [loc alb]). Silicule inear-cuneate, la vîri truncate ori şi emarginate, spre basă
angustate. 'Tulpină erectă, în partea superidră fârte rami-

ficată.

Frunge

radicale

oblonge,

în

pețiol

angustate, cele

tulpinale oblong-lanceolate, cu basa sagitată, amplexicaule.
Petale galbine. 4 Maii-lunie. Câmpuri, stepe, îineţe. I'Grte
comună pretutindenea.
Variază :

8. Campestris;
near-cuneate

I. campestris

la vîrf

Stev.

rotundate.
Genul

Iberis

apud.

De.

Silicule liA

L.

Iveris L. (Iberidă). Petale exteridre cu mult mai mari. Siliculă ovală sai obovală-suborbiculară, profund stirbată la
vîrf, terminată
de stilul persistent; valve cu carena îngust
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aripată ; loge monosperine, Radiculă commissurală, Flori albe
sail rose.
I. saxatilis L. (|. de stînci). Fruticâsă. Frunge disparse,
lineare, pe

margini

de

tot întregi,

spre

basă mai

înguste,

subcărnse, acute saii mucronate, cele inferidre obtuse. Corimbi fructiferi subracemoşi. Silicule ovale, truncat-emarginate, lobuli obtusi. Petale

albe. $ Iunie.

Pe stîncile calcare

în munţii dintre Greci și Cerna.
Genul

Lepidium

L.

Lepidium L. (Lepidiu). Siliculă suborbiculară, ovală sai
oblongă, emarginată saii întrâgă la vîrf, terminată prin stilul persistent sai stigmatul subsessil; valve cu carenă câteodată puţin aripată; loge monosperme. Radiculă dorsală.
Flori albe.
CONSPECTUL

SPECIILOR

„ Silicule la virf emarginate.
2. Silicule mai lat ori mai

3, Silicule
3.*. Silicule
3. Silicule
nate
Neare
4.* Silicule

ângust

aripate.

ovate, la vîrf lat-aripate . . ... ... Le cumpestre R Br.
la vîrf Iat-aripate
|
subrotund-ovate. Frundele inferidre peori bipenate, cele superidre nedivise, li. cc...
. ..
. ..... eee
e La vuderale L.
subrotund eliptice. Frundele inferidre

penate, cele superidre nedivise, profund-cordate şi amplexicaule. . .,.
o. „+ L. perfoliatum
2. Silicule subrotunde, nearipate, la virt puţin emar- .

L,
.

ginate. Frunde tâte nedivise . .. ...... IL. latifolium L.
1» Silicule cordate, la vîrt nemarginate și nearipate.
Frundele caulinare cu basa sagitată amplexicaule.

..

L. campestre

cc.

R. Br.

cc...

Thlaspi

. .. . .

campestre

DL. Draba

L.

L.; Iberis campe-

slris Walle. (L. de câmp. Vulg. [loc alb]). Silicule papulospunctate, ovate, dela mijloc

în sus

lat-aripate,

la vîrf fo-

tundate, emarginate. Frunde sur.pubescente, cele radicale
oblonge, în pețiol angustate, la basă sinuat-dentate, cele
eaulinare

denticulate,

la

basă

sagitate

şi

amplezicaule:

Flori albe. 4 Iunie-Iulie. Locuri cultivate, pe lângă drumuri.
Intre Periclia şi Gargalik.
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L. Nasturtium

L. ruderale

ruderale

Scop.

(L. .ruderal.

Vulg. [loc alb]). Silicule patente, subrolund-ovale, la viri
-şi emarginate. Frungele inferiore pețiolule,
angust-aripate
penale până bipenate, cele superidre sessile, lineare, pedi-

vise. Flori diandre, fără petale. 2 Iunie-August. Pe lingă
drumuri, în locuri ruderale. Fârte comun în t6tă Dobrogea.
L. perfoliatum L. (L. perfoliat). Silicule subrotund-eliptice
la vîrt angust-aripate şi emarginate. Frundele înferidre pețiolate, penale, pinule multifide, cele superidre sessile, neO Maiiidivise, profund cordate şi amplezicaule. Flori albe.
comun
Fârte
.
drumurilor
marginea
pe
ruderale,
Iunie. Locuri
pretutindeni.

L. latifolium L. (L. cu frunde late. Vulg. JIreniță). Silicule subrotunde, la vârf forte puţin emarginate, pubescente.

Frunde nedivise, crenat-serrate, cele radicale ovate, obtuse,
cele superidre dela basă ovat-lanceolate.
lung peţiolate,

Flori albe. In locuri umede şi sărate, mlaștini uscate. Forte
comun în regiunea Dunărei şi în cea litoree.
L

Draba

L.;

Coehlcaria

L.; Cardaria Draba Dsr:;

Draba

Draba ruderalis Bmg. (L. Drabă. Vulg. Urda vacei). Silicule cordate, nearipale, subgeminate, valve înflate. Stilul
atât de lung cât despărţitura (disepimentul). Prunge oblonge,
repand-dentate, cele radicale în pețiol atenuate, cele caulinave cu busa sagitulă amplezicaule. Flori albe. % MaiiIunie. In culturi, locuri ruderale, pe lângă drumuri. F'6rte
comună

pretutindenea.
Genul Thlaspi

Dill.

'Phlaspi Dill. (Claspi). Petale aprope egale. Siliculă suborbiculară saii obovală, profund stirbată la vîrf, terminată de

“stilul scurt sait de stigmatul subsessil; valve cu carenă aripată-membran6să, mai cu s6mă către partea superidră; loge
-spernie, fârte rar 2-sperme. Radiculă commissurală. Flori
albe.
" OONSPECTUL

SPECIILOR

1. Loculii ovariilor multiovulaţi. Seminţe arcuat-rugre a Th arvense Li
ae
ec... .....
B6se.
1* Loculii ovariilor 4-ovulaţi. Seminţe netede. . . Th. pertoliatum L.
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'Th. avense L. (T. [loc alb]). Racemi fructiferi elongaţi.
Frunge caulinare oblonge, cu basa sagitată, sessile. Loculii
ovariilor

multiovulaţi.

partea

superidră

anuală.

O Maiu.

Seminţe

ramificată.

areuat-rugose.

Flori

albe.

Tulpina

Plantă

în

erbacee,

Locuri cultivate. Intre Cincarova şi Başkioi.

Th. perfoliatum L. (T. perfoliat). Racomi fructiferi elongaţi.
YFrunge

caulinare

cordate,

lii ovariilor 4-ovulaţi.

sessile. Tulpină

Seminţe netede.

erbacee, anuală. o Aprilie. Murfatlar,
rova şi Bașkioi, tc I'6rte comun.

ramificată. Locau-

Flori
Țiganca,

albe.

Plantă

între Cinca-

OBSERVARE.—7H. alliaceum L, are loculii ovariilor multiovulaţi, iară
seminţele foveolatereticulate.
Genul

Camelina

Crantz.

Camelina Crantz. (Camelină). Siliculă oVovală pyriformă,
puţin comprimată, coronată de stilul persistent; valve forte
conveze; loge polysperme. Seminţe deabia comprimate. Radiculă dorsală. Flori gălbii saii de un alb-gălbii.
CONSPECTUL
„1.
2.
2.
1.*

SPECIILOR

Loculii siliculelor de comun 8-spermi.
Frundele şi tulpina glabre .. ...... «O. sativa Crantz.
Frundele şi tulpina pârâse. ,...
ae ee e C. sylvestris Wallr.
Loculii silicelor de comun 12-spermi. . . . C. maerocarpa Wiertzb.

C. sativa. Crantz. (C. cultivată. Vulg. [loc alb]). Yrundele
caulinare medie oblong-lanceolate, pe margini de tot întregi
ori numai

denticulate, la basă

sagitate, deînmpreună

cu tul-

pina glabre. Silicule piriforme. Loculii siliculei de comun
S-spermi. o Iunie-lulie. Câmpii, agrii, locuri năsipâse. Comună.

|

C. sylvestris Wallr. (C. sălbatică. Vulg. [loc alb]. Prungele
caulinare medie oblong-lanceolate, pe margini de tot întregi

ori

numai

denticulate,

la

basă

sagitate,

deodată

cu

tulpină perose. Silicule de jumătate mai mici ca la C. sutiva
Crantz. Loculiă siliculei de comun
în tâtă Dobrogea.

8-spermi.

Fârte

comun

C. maeroecarpa Wiorzb. (0. macrocarpă). Frundele caulinare medie oblong-lanceolate, pe margini de tot întregi, la

|
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basă sagitate. Silicule piriforme; stil insident
tundat mai scurt decât diametrul transversal
liculei.

iară

Crantz,

U. sativa

ca

late

mai

Frunde

pe vîrful romediu al sisiliculele

mari ca la C, dentata Pers. Loculii. siliculei de-comun 12spermi. Intre Cincarova şi Başkioi, între Babadagh şi Ienisala.
Genul

Cochlearia

L.

Cochlearia L. (Cochlearia). Siliculă subglobuldsă sati oblongă subglobulâsă, coronată de stilul porsistent; valve
fârte convexe; loge polysperme. Seminţe pe doue rânduri,
comprimate.

commissurală.

Radiculă

L.; C. rusticana

C. Armoracea

Flori albe.

Lam.

rusticana

Armoracea

Flor. d. Wetter. (C. Armoracea. Vulg. Hrân, [loc alb)). Valvele siliculelor fără nervură dorsală. Seminţe glabre. Racemi

nebracteaţi.

oblonge,

crenate,

runde
cele

fide,. cele superidre

radicale oblonge, cordate, ori ovatpeetinat-pinali-

înferiore

caulinare

ovat-lanceolate,

crenat-serrate,

perisre linearo, mai de tot întregă pe margini.
lie. Comună
cocă, ete.

în regiunea

OBsERVARE.—C.

Deltei Dunărei

macrocarpa

W. K.

pe lângă sate; Malde

se distinge

prin frundele caulinare inferidre ce sunt numai
și prin florile și siliculele cu mult mai mari.

Genul

Alyssum

cele su-

4 Iunie-lu-

G. Armoracea

L.

ivregular-incis-dentate,

L.

- Alyssum L. (Alysson). Stamine cu filamente aripate sai
dentate la basă. Siliculă de ordinar suborbiculară sai elip-.
tică, coronată

de stilul persistent;

valve de ordinar conveze

în centru, plane pe margine; loge oligosperme sai polysperme. Seminţe comprimate, adese marginale. Radiculă
commissurală. Plante acoperite de o pubescenţă stelată.

CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Flori aurii. Silicule mai adeseori ovate. Plante
perenale

2.
2.*
3.
4.

(la A. rostratum

Stev.

bienale) .

Silicule glabre. Loculii 2-ovulaţi. . . . . . „A. saxatile L.
Silicule pubescente (cel puţin la început).
Loculii siliculelor 1-ovulaţi.
.
Seminţe lat-aripate
.........
cd, argenieum Vitmn.
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4%

(loc alb]

[loc alb)
|
Seminţe numai pe o lature fGrte

4

pate

....

Me
angust-ari-

Î.
. ...

„A.

"8" Loculii siliculelor 2.4.0-ov ulață,
”
„5. Plantă perenală . . . . . . . . . . . ...

w* Plantă bienală
e

,

cc...

Ca
A. obtusifolium Stev,

cc...

+

tortuosum

W,

”
. sd. montanum

L.

K.

“A, rostratum W. K.

Flori mici de colâre gălbinie (agălbinii- deschis),

!

la urmă albă. Silicule orbiculare. Plante nu-

mai anuale.

6. Calice persistent

...

sd.

6. * Calice deciduu.
_7.

Silicule
8 Silicule
8.* Silicule
+ Silicule

culyeinum L.

|

glabre.
mai lungi decât pedicelele eee
A. minimum Willd.
mai scurte decât pedicelele. .. . . A. mirutum Sehlecht.
hirte . .
cc...
.
cc... hirsutun MB.

A. saxatile, L. (A. de stînci). Caudiculi (ramuri perenale
şi frundâse co emit din rhizomă, în cât se află la suprâfaţa
pământului) fruticuloşi. 'Tulpine anuale, la vîrf racemos-ramificate, racemi paniculaţi, cci fructiferi abroviaţi. Petale
lat-emarginate. Pilamente la basă pe partea internă cu câte

un denticul obtus. Silicule glabre, ovale ori obovate, plane,
la „mijloc convexe, loculi 2-ovulaţi. Frundele caudiculelor
oblonge în pețiol atenuate, fârte mâletomentâse. 4 Aprilie-

Mai. Pe stîncile calcare. In munţii dintre Greci şi Măcin;
pe

stîncile

dela

stîncile calcare

Hîrşova;

pe

ruina

dela

Adam-Clysi,

pe

dela Demirkioj.

A. argenteum

Vitm. (A. argintii), Tulpine erbacee,

ascen-

dente, la basă sufruticâse, la vîrf racemos-ramificate, racemi-

<orimboşi. Petale rotuse. Staminele cele mai lungi aripate,
cele mai scurte la basă aripat-apendiculate. Silicule subro:
tunde sait ovale, cu peri stelaţi disparsi: scabriuscule. Seminţe

orbiculare

lat-aripate.

Frunge

obovate

saii

lanceo-

late, pe faţa dedesubt sure. Petale aurii. Loculii siliculelor
I-ovulaţi. 4 Maiii-lunie. Pe stîncile calcare de pe muntele
Sepeljin şi de pe Consul.
A. obtusifolium Stev. [loc alb]
A. tortuosum W. Kit; A. alpestre £. majus Koch Synops.
(A. tortuos). Intrâga plantă cu peri stelați sur-tomentâsă.
Tulpine

îruticâse.

erbacee,

Racemi

Brândză.— Flora

ascendente,

abreviaţi,

Dobrogei.

ramificate, sucite,

la

basă su-

dispuşi la vîriul tulpinelor în
3
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retuse,
corimbi. Petale retuse. Filamentele cele mai lungi
le ovale,
cele mai scurte la basă aripat-apendiculate. Silicu
pe o
comprese, indesuit pubescente, sure. Seminţe ovale,
f6rte

cuneate,

obtuse.

2

i-ovulari.

siliculelor

Loculii

ori

obovate,

Frunge

angust-aripate.

margine

oblong-

Maii-lunie.

Forte
La Greci şi în peninsula Kaleh aprope de Kara Nasib.
comun.
rate
A: montanum IL. (A. montan). Tulpine erbaceo prost
ori

ascendente,

în

la basă

urmă

Racemi

sufruticâse.

termi-

nali solitar, coi fructiferi elonzaţi. Petale obtuse ori retuse.
Filamentele cele mai lungi aripate, cele mai scurte la basă
aripat-apendiculate.: Silicule ovale ori subrotunde indesuit
sur-pubescente,

peri

alipiţi. Frunde

lanceolate, cele in-

sure,

feriâre obovate. Flori aurii. Plantă perenală. Loculii silicupe stîncile

lelor 2-ovulaţi. L.a Bașkioi

Başkioi.

Sa

SE

Variază:

muntelui

Lois.)

1. Frungele inferi6re obovate (4. arenarium

2. Frungele mai ânguste, tâto lanceolate (cl.arenariun Gmel.)

A. rostratum

Stev..(A.

spre vîrf paniculate.

Tulpine

rostrat).

oblonge

Frunde

erbacee,

erecte>

surii

stelaţi

cu. peri

cam depărtaţi. Flori dispuse .în racem la. urmă f6rte elongați. Silicule eliptice, peste tot cu peri stelați indesuiţi, subcu stilul. Flori galbine. Plantă bienală. Locuegal de lungi
co„Uiă șiliculelor 2-ovulaţi. Locuri aride şi potrâse. F6rte
mun pretutindeni.
A. ealyeinum L.; A. campestre

,
E
catuni
Adyse
A. B. non LL.

lycinun Scop. (A. calicin. Vulg. [loc alb]). Tulpine erbacee,
ascendente. Racemi terminali. Calice persistent. Filamente
tâte nedentate,

setacee.

cele mai.scurte

Silicule .orbiculare,

la basă

câte 2 squamule

cu

cu .perişori

sură, stelaţi, însă

fârte. scurţi. Frunde „sure, lanceolate, la basă angustate, cele

infime obovate. Petale aprâpe încă odată atât de lungi cât
calicele, la vîrf emarginate,

dintru

întai de

coldre

sulfurie,

la urmă devenind alburii. Loculii siliculelor 2-ovulaţi. Intre
.
,
|
Babadagh şi Ienissala.
:
ascone,
erbace
ne
Tulpi
).
mititel
A, minimum Willd. (A.
dente. Racemi terminali. Calice deciduu. Filamentele cele
mai lungi nedentate, cele mai scurte aripate şi încă.cu câte

două

squamule setacee. Șilicule orbiculare glabre. Frunge
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sure, lanceolate,

cele

infime

obovate.

Petale

nemarginate,

de aceeaşi colGre ca la „1. calyeinun L. Silicule mai
decât pedicelele ercet-patuli.
lunie-lulie. Coline năsipâse,
t6tă Dobrogea.

A. minutum

Schlecht.

(A.

lungi

Loculii siliculelor 2-ovulaţi. o
piisuni aride. Fârte comun în

[loc alb]).

Plantă „cu

peri ste-

laţi și cu setule la basă ramificate sur-hirsută. Tulpine -erbacec, subramificate, erecte oră ascendente. Frunge oblonge,

cele infime obovate. Racemi la urmă
culare

ori subeliptice,

clongați. Silicule orbi-

subemarginate,

de

fot glabre,

mai

scurte decăt pedicelele patente. Petale de coldrea

celor dela

„d. calycinum

Constanţa,

L.

Coline

aride,

locuri năsipâse.

insula Leti (Delta) ete.
A. hirsutum AM. B.; A. campestre ș. hirsutum Koch Synops. (A. hirsut). Plantă cu peră stelaţi şi suri hirsută. Tulpine

ascendente,

la vîrf

ramificate.

Frunde

oblonge,

cele

inferidre obovate. Racemi la urmă elongaţi. Filamentele
cele mai lungi ângust-aripate, nedentate, cele mai scurte la
basă aripat-apendiculate, bidentate. Silicule orbiculare, abia
emarginate, cu peri stelaţi rari și scurţi, apoi cu sete numer6se, erecteși elongate insidente pe tuberculi, /ispide,
de 2-3-ori mai lungi decât stilii. Loculii siliculelor 2-ovulaţi.

Ienisala, Constanţa,

Tuzla, Mamaikioi,
Genul

Berteroa

Iar akioi, ete.

Dc.

Berteroa, De. (Borteroă). [Loc alb.]
a ineana De; Alyssamn incanum L., Farselia incana R.
r. (B. incană). Tulpină erbacee, erectă, ori ascendentă. Pece bifide. Staminile cele mai lungi la basă aripate, cele
mai scurte dentate. Silicule eliptice, convex—comprese, puDoscente. Frunde

lanceolate,

cele

inferiâre

în pețiol

angu-

state. Tulpina şi frundele sure cu peri stelați şi simpli,
scurţi. Flori albe. Fârte comun. pretutindenea.
Variază la locuri umede şi umbrâse cu pubescenţe Moi,
rărită şi apr6pe

verdie. (B. viridis
Genul

Meniocus

Tausch).
Desv.

Meniocus Desv. (Menioc): [Loc -alb.]
M. liuifolius De. (AI: cu frunde

„Im stepe pretutindenea:

de in).

[loc alb].

Cernavoda, ete.
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Dc.

Erophila

Genul

|

Erophila De. (Erofilă). [loc alb.)
SPECIILOR

CONSPECTUL
“1. Silicule lanceolate

1* Silicule subrotunde

. <.

„E. vulgaris De.

. +...

ori oblonge

...... E. praecox De.

.....

IL. (E. comună). Tulpine
deîmpreună cu pedicelele

E. vulgaris De.; Draba vera
fără frunde, în partea superibră

glabre. Frunde radicale lanceolate, acute la basă atenuate.
Silicule lanceolate ori oblonge mai scurte decât pedicelele.
Stil fârto scurt. Lamina petalelor semibilidă. O Martie-Aprilie. Locuri

cultivate

Comună

şi inculte.

pretutindeni.

E. praecox De.; Draba spathulalu Lang. (E. precoce). 'Tulpine fără frunde în partea superidră deîmpreună cu pediglabre.

celelo

nuaţe.

Silicule subrotunude

forte scurt. amina
«ia,

lanceolate,

radicale

Frunde

mai

acute, la basă

ato-

pedicelele.

Stil

decât

scurte

petalelor semibifidă. “La

Greci,

Atma-

etc.
Genul

Draba

L.

Draba L. (Drabă). Siliculă oblongă sati eliptică, coronată
de stilul sai stigmatul

subsessil;

valve plane, var convexe;

logo polysperme. Seminţe comprimate, nemarginate. Radiculă commissurală. Plantă cu peri rar stelaţi.
-D. muralis L. (D. de ziduri). Tulpină foliată; frunge caulinaro ovate, amplexicaule. Pediceli orizontală patenţi. Silicule glabre do jumătatea lungimei pedicelelor. Rădăcina
simplă. Flori albe. Plantă anuală. O Aprilie-Maii. In mun“ţii aprici la Teke.
Genul

Lunaria

L,.

Lunaria L. (Lunarie). Stamine lipsite de aripi sait de apen-

dico. Siliculă stipitată, de ordinar pendentă la maturitate

tat-eliptică ; valve plane; loge polisperme. Seminţe comprimate. Radicula comissurală. Flori violacee.

IL. annua

LL; [. biennis Moench.(L. anuală. Vulg. Pana

sbuvătorului). Silicule at-ovate, la ambele capete obiuse. Se-
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minţe cordat-subrotunde, egal de lungi şi de late. - Frunde
profund-cordate, ptr6se, pedicelate, duplu şi neegal-dentate.
Flori lilacini-violacee, ori. albe, fără de miros. 4 Aprilie-

Mai. In locurile umede
la Greci, la monastirea

şi umbrâse

din pădurile din munţi,

Cocoş.

OBsERVARE.—L. rodiviva L. diferă prin siliculele eliptic- lanccolate, la
ambele capete acute, iară seminţele mai late decât lungi:
Genul

Peltaria

L.

„Peltaria IL.. (Peltarie). Calice egal la basă. Petale egale,
întregi. Șăse stamine lipsite de aripă şi de apendice. Siliculă:
indehiscentă, uniloculară, orbiculară, plan-comprimată, mMcr-

ginată, dar nu aripată; placente filiforme, îneluse. Una sai
două seminţe rotundite, comprimate, suspendate de nisce
funicule laterale. Cotyled6ne plane, ovale, întregi; radiculă
laterală.
P. alliacea L. (P. aliacee).

Frunde

tulpinale

cu basa

pro-

fund-cordată amplexicaule. Silicule plane, reticulat-vîn6se.
Petalo duplu atât de lungi cât calicele, albe. Seminţe reniforme, î6rto mică, punctulate.

244 Maiii-lulie. In locurile stîn-

c6se şi calcare din munţi. Intro Handierca
Genul

Senebiera

Senebiera

și Cerna.

Poir.

Poir.

(Senebieră).

Siliculd

loge monosperme,

comprimate

perpendicular

indehiscentă,
pe

cu 2

despărţi-

tură, știrbată la basă, sau ştirbată la vîrf şi la basă; zalve
grâse, reticulate sait rug6sc, nedespărţindu-se de ordinar
de ax şi reţinând s&mînța. Cotyled6ne. îndoite. . Radiculă
dorsală. Flori albe, în raceme opuse frundelor; tulpine culcate; frunde

pinnatipartite.
CONSPECTUL

SPECIILOR,

1. Silicule subreniforme cu un stil piramidal remanent S. Coronopus Poir.
1.* Silicule geminate (duplicate), fără stil. . , . . „N. didyma Pers.

$. Coronopus Poir.; Cochlearia Coronopus L. Coronopus
Ruelii AI; C. depressus Moench.; C. vulgaris Desf. (S. Coronop). Frunde

profund-penatifide,

lacinii întregi, ori

dina-
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inte incise. Pedicele mai scurte de cât /lorile.
reniforme,

comprese,

coronate

cu

un

Silicule sub-

stil piramidal, reti-

culat-rugâse, pe margini subradiat-striate şi dentate. Flori
albe fârte mici. Q Iulie-August. Pe, lângă vii, aprâpe de
Nara Nassib.
-S. didyma Pers.

S. pinnatifida

De;

Lepidium

didymum

IL. Mant; L. anglicum Iluds.; Coronopus didymus Smith.;
C. pinnatus Horn. (S. didimă). Frunde profund-penatifide,
lacinii întregi ori dinainte incise. Pedicelă mai lungi decât
florile. Silicule geminate (duplicate, didime), comprese, la

basă și la vîrf emarginate, reticulat-rugâse.

Stilul lipsesce.

Flori albe fârte mici. Q Iulie-August. Pe lângă Dunăre la
Sulina şi. pe lângă calea ferată a Constanţa. probabil introdusă.
Genul Capsella

Vent,

Capsella Vent.(Capselă), Siliculă triangulară-obeordală, terminată

prin

stilul scurt;: valve

Radiculă dorsală. Flori albe;
amplexicaule.
CONSPECTUL
1, Silieule

triangular-obeordate

|
1* Silicule ovate ori oblonge

nearipate;

frundele

sagitate-

SPECIILOR

....,...

..

Zoge polysperme.

superi6re

,
.....

+.

e + C. Dursa

î.C.

pastoris

Moench.
procumbens
Fr. Wallr.

C. Bursa pastoris Moench.; Z/laspi Bursa pastoris I.. (C.
Bursa păstorului. Vulg. Zraista-Ciobanului). Frunde întregi
până penatifide, cele caulinare superidre nedivise. Silicule
triangular-obeordate. Flori albe. Q Mai tot anul. Locuri

cultivate şi inculte, câmpuri, drumuri.
Variază:

Comun

pretutindeni.

a. întegrifolia (Schlechtena). Flori normale; frunde
tregi.
„“B. sinuata. Floră normale; îrunde sinuat-dentate.

în-

“1. pinnatifida. Floră normale; frunde penatifide.
â. coronopifolia (De) Flori normale; îrunde penatifide, lacinii dinainte

incise.

e. «petala; C. apetala Opetz. Floră fără petale, decandre.
Petale transformate în stamine.
E

.
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C.

procumbens

Fries. Wallr.;

Lepidium

procumbens

Li;

Zlulehinsia procumbens Desv.; Thlaspi procumbens Wallr.;
Aoceaea procumbens Rehb. (C. procumbentă). Frunge profund penatifide, lacinii de tot întregi, lanceolate ori eliptice,
cea terminală mai mare, cele caulinare superibre subîntregi.
Racemi elongaţi, multiflori. Silieule ovale ori oblonge, ob-

tuse ori subtruncate. Flori albe. O Maiii. In finoţele sărate
din regiunea litoree, în peninsula Kaleh aprâpe de Kara
Nasib şi Kecei Kuciuk; la Başkioi pe muntele Sepeljin.
- Genul

Bunias

L.

DBunias L. (Bunias). Siliculă indehiscentă,

cu

2 loge

mo-

nosperme saii disperme, adesea divisate transversal în dou&
loge secundare printr'o despărţitură falşe co separă seminele, ovoide sau
spirală.

lctragone.

Cotyledâne

lineare

înverlite în
!

B. orientalis L. (B. orientală),

Silicule

oblic-ovate, 2.Jocu-

lare, neangulate şi nearipate. Frunqe radicale oblong-lanceolate la basă sinuat-runcinate, cele următâre penate, cu

penile oblonge, recurbate şi cu lobul terminal 3-angular,
cele supreme lineare. Flori galbine. d Iunie-lulie. In pădure
Ja schitul Slava.
Genul

Clypeola

L,.

Ciypeola L. (Clipeolă). .Calice egal la basă. Petale egale,
întregi. Staminelo lungi cu filamente aripate şi dentate;
staminele scurte munite la basa lor şi înăuntru de un apendice.

Siliculă

îndehiscentă, uniloculară,

orbiculară,

plan-

comprimală, aripală; placente filiforme, incluse. O singură
să&minţă rotungită,

comprimată,

suspendată

de

un

funicul

lateral. Cotyledâne plane, ovale, întregi; radiculă laterală.
C. Corvini Desv. (C. lui Corvin). Rădăcină cilindriformă,
“producând mai multe tulpine la vîrf ramificate. Frunge radicale rosetare, peţiolate, oblongo, sinuat-penatifide, denticulate, cele superi6re mai mici, oblonge, truncate, denticulate, cu basa sagitată, sessile. Flori albe. Petale încă odată
atât de lungă cât calicele. Silicule acuminate în un stil scurt,

TOS, multinervat şi rugulos. Q) Aprilie-Maiii.
năsipâse.

Comun:

Medgidie,

Murfatlar,

Stepe,

Tatlogiac.

coline
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Genul Neslia Desv.

Neslia Desv. (Neslie). Siliculă indehiscentă, de ordinar
monospermă, subglobulsă, puţin comprimată paralel cu

despărţitura; coronată de stilul persistent filiform. Radie
culă dorsală. Flori galbene.
radicale. poFrunge
).
paniculată
(N.
Desv.
N. paniculata
ţiolate, oblonge,

până

mai

caulinare

late, cele

vân6se

mici

O Maii-lunie.

şi rugul6se.

Genul

Calepina
spermă,
ţit gros

Desv.

sagitată,

basa

cu

Calepina

Flori

reticulat-

In stepe. Comună.
Desv.

Siliculă

(Calepină).

denticu-

ori

sessile.

globuliforme,

Silicule

galbine.

lung pedunculate,

întregi

linear-lanccolate,

mMoOn0-

indehiscentă,

ovoidă-subglobuldsă, terminată printwun viri ascuși conic, coronată de stigmatul sessil Radiculă in-

clusă. Flori albe.

Fam. VIL. — CISTINEE,
Flori hermafrodite aprâpe regulate. Calicecu 5 sepale libere, persistente,

cele 2 exterire

de ordinar nai mici, câte-

odată nule. Corolă cu 5 petale libere,

caduce.

'Sfamine în

numer îndefinăt, libere. Stile lipite întrun stil filiform. Stigmat întreg saii deabia lobat. Fruct capsular, polysperm,
unilocular sait cu 3-5 mai rar 6-10 loge incomplete, cu de-

hiscenţă loculicidă. Seminţe inserate pe placente parietale
sai în unghiul intern a despărţiturilor, cu albumen subţire,

făinos. Plante perene, sub-frutescente saii lemnbsc, mai rar
anuale ; frunge opuse, mai: rar alterne, întregi, adesea mu-

nite de stipuli persistenţi; flori în raceme falşe terminale;
mai rar în cime umbeliforme sait subsolitare.
elianthemum Tournef. (Heliantem). Calice cu 5 sepale,
cele două

exteridre

de ordinar

mai

mici,

câte-odată

nule.

Corolă cu 5 petale. Stamine în număr indefinit. Capsulă cu
3 valve purtând despărţiturile saii placentele pe partea lor

.

mijlocie.
|

CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Tulpină cu stipuli.
2. Plantă

sufruticâsă,

perenală

. ..

IE, vulgare

Gaertn.

2*

Plantă

erbacee,

anuală

......

ae

e UI, niloticum

Pers.

|
A
|
var lusiocurpum Boiss.
1* 'Tulpină fără stipuli. Plantă sufruticâsă . . . H. procumbens Dun.

MI. vulgare Gacrtn.; Cistus Ilelianthemum IL. (EH. comun.
Vulg. [loc alb]).: Plantă stipulată, sufruticâsă, ascendentă.
Frunge ovale ori linear-oblonge, ciliate, hirte, ori pe faţa
inferiGră tomentâse, marginile subrevolute. Racemi bracteaţi.
Pediceli fructiferi contort-deflexi. Stil de 2-3 ori mai lung
decât ovariul.

Sepale

Flori

rare

galbine,

interire

ori

albe.

cât calicele. $ Iunic-August.

obtuse, mueronulat-apiculate.

Petale

Rară.

de

2-4

ori

In Delta

mai lunai de-

Dunărei, pe co-

linele năsip6s0 din pădurea Kara-Orman.
HI. niloticum Pers. var. lasiocarpium Boiss.

(II. [loc alb]).

Plantă stipulată, erbacee, anuală. Tulpină vilos-tomontâsă,
cenușie. Ramuri erecte, ori. ascendente. Frunde scurt peţio-

late, oblong-cliptice,
cea

inferidră

deîmpreună

pe

ambele feţe, cu deosebire

vilos-tomentâse.
cu calicele

Pendunculi

acuminat

opuşi

însă

pe

frundelor

tomentosi-hirsuţi, suberecţi,

mai scurţi decât frungele. Stil drept şi.ercet, la vîrf înaroşat. Stigmat simplu. Seminţe numerâse rosece, pubescente.
Petale de lungimea calicelui ori și mai scurte. O In stepe
stînc6se dintre Sariot
și: Kara-Nasib, pe colinele petrâse de
la Medgidie.
N. procumbens. Dun.; Fumana [loc alb] CL procumbeit).
Plantă fără slipuli, sufruticâsă, procumbentă, ramificată
ramuri elongate, cele mai tinere sure. Frunge disparse (nu
opuse), lineare, scabriuscule, setacei-ciliate, cele mai tinere

canaliculate. Podunculi laterali solitari. Stil mai lung decât
staminele. Stigmat capitat, fimbriat, subtrilobat. Capsule
aperte conţinând puţine seminţe. Petale subduplu mai lungă
. decât calicele.$ Iunic-Iulie. Rară. In Delta Dunărei pe co- -

linele n&sipâse din pădurea

Kara-Orman.

Fam. VIIL.—VIOLARIEE.
Flori hermafrodite, neregulate, plecate, răsturnate. Calice
cu 5 sepale libere saii puţin lipite între cele la partea infe-

riGră, prelungite în apendice dedesubtul inserţiunci lor, erbacee, persistente. Corolă cu 5 petale inegale, libere, marce-
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scente,; cel inferior prelungit în pinten dedesubtul inserţiunoi sale. Stamine 5, cu filamente f6rte scurte, lăţite, libere.
Antere conivente în con îmbrăţişând ovariul, terminate la
partea superidră printr'un apendice membranos; cele două

inferidre cu conectiv prelungit cătro partea inferidră întrun
apendice

cărnos

ce este primit în cavitatea

pintenelui. Stile

lipite întrun stil nedivisat. Stigmat nedivisat
bat. Fruct
sperm,

cu

super,

cu

dehiscenţă

rate pe placente

“saii

mai

3 carpele, capsular,
loculicidă,

parietale, munite

puţin

pronunciată

cărnos,

gros.

alterne saii tâte radicale,

Plante

3

valve.

erbacee,

anuale,

stipuli persistenţi,

bisanuale

adesea

inse-

mai

de un

peţiolate,

poly-

Seminţe

cu o strofiolă

şi prevădute

frunge

sai crenelate;

cu

sait subtrilo-

unilocular,

mult

albumen

sau

perene;

întregi, dentate

foliacei, liberi

saii

lipiţi cu peţiolul la basă, dentaţi sai incisaţi; îlori solitare,
plecate, cu pedicele axilare
bracteole aprâpe opuse.
Genul

sai

Viola

radicale,

munite

cu

două

Tournef.

Viola 'Tournef. (Violă). Caracterele familici.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1.
* 2.
3.
4.

Rădăcină perenală.
Plante şi după înflorire fără tulpine.
Plante cu. stoloni elongaţi.
Frunde lat-ovate și profund-cordate, Flori ,
violacee ......
î..
.. .. YV. odoruta L.
4.* Frunge subtriangular- cordate. Flori albe. Y. alba Bess.
3.* Plantă fărâ stoloni. Frunde acute.
5. Frunde proiund-cordate, sinul îngust. Fim-

briile

stipulilor

glabri

mai scurte

de-

cât diametrul transversal al stipulului , V. hirta L.
5.*. Frunde la basă cordate, sinul lat. Fimbriile
egal de lungi cu diametrul transversal
al stipululul

.

.....

ÎL...

Y. ambizua

W.

it.

2.* Plante
cu tulpine foliate (F. znirabilis este
la început fără tulpină).
6. Stipuli mică, cei intermedii mai scurţi decât jumătatea peţiolilor frundelor.
7. Frunde distinct cordate, ori reniforme. Flori
albastre. Pinteni albastri de 3 ori mai
lungi decât apendiculii calicelui . . . , Y. sylvestris Lam.
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1.* Frunde la basă cordate oblong-ovate, acu„tiuscule, Flori violacee. Pinteni albi ori
gălbinii subduplu mai lungi decât apendiculii calicelui, . .
1. cc... . Ve canina
6.+ Stipuli mai lungi decât peţiolii frundelor,
|

ori cel puţin de jumătatea lungimei
„stor peţioli, toţi foliiformi.

LL.

ace-

EX Tulpina și peţiolii frundelor uniserial-părâsă.
Florile radicale

complete

cele de pe

tul-

_pină fără corolă .. ... Î... .. V. mirabilis LL.
8+ Stipuli mai lungi decât peţiolii frundelor. Y. elutior Fries.
S**. Stipulii superiori egal de lungi cu peţiolii frundelor . «e
ee
see ee V. nemorulis Kutz.
var. pubeseens Uechtr. & Sint.

1. Rădăcină anuală.
"9, Corolă mai mare

decât

violacee ori albastră,
rată...
î..

calicele,
ori

de coldre

și variii colo. .. . ... „. Y. tricolor [.

9.* Corolă de lungimea calicelui ori şi mai
scurtă de colâre albă .,,.......
Y. arvensis Murr.

V. odorata L. (V. mirositâre. Vulg. Zoporaşi, Jlicşunele, Tămâidre, Viorele.) Plantă

acaulă, cu sloloni clongaţi. Frunde

lat-ovate, profund-cordate,
la stolonii de vâră reniform cordate. Stipuli ovat-lanceolaţi, acuţi, pe margini deîmpreună
“cu fimbriile lor glabri, şi numai la virf subciliaţi, fimbriile
mult mai scurte decât diametrul transversal.al stipulilor,
Sepale obtuse. Pedunculi fructiferi prostrați. Capsule glo-

bâse, pubescento. Flori satural-violacee, petala impară la
basă mai deschis violacee cu vine negre-violacee pe disc.
% Martie-Aprilie. Protutindenea comună.
V. alba Bess. (V. albă). Plantă acaulă. Frunge subtriangular-cordate, deplin acuminate, sinul basilar profund—însă
dilatat şi apert cordat. Frundele stolonilor de vâră subiriangulare, angulul terminal abrupt-acuminat, cei laterali rotun-

daţi, şi stolonii de vâră înflorind deodată
ternă, pe când la' V: odorata stolonii apar
plantei

materne,

şi numai

în

anul

următor

cu planta madupă înflorirea
produc

flori.

Flori albe. 4 In stejerişul de pe coline la Cierkioi-Slava.
V. hirta L. (V. hirtă). Plantă acaulă şi fără stolonă, ori
munită cu tulpine laterale, cară la urmă se transmută în
stoloni scurţi. Frunde ovate ori oblong-ovate, cele mai lardie profund cordate. Stipulii inferiori ovaţi, cei superiori

-

A+

lanceolaţi,
împreună

toţi acuţi ori şi la însuși vîrful lor obtuși, decu fimbriiloe pe margini glabre, fimbriile mai

bescente..

Flori

scurte decât diamelrul transversal al stipululuă. Sepale obtuse. Pedunculii fructiferi prostraţi.. Capsule globâse, pufără

mai

miros,

trăgând puţin în col6re roşietică;

deschis violacee

adeseori

provin

însă

și cu color

mai saturate. Frundele de primăvară sunt scurt ovate iară
sinul basilar puţin aperte cordat, iară cele de vară sunt.
totdeauna oblong-ovate şi sinul basilar profund: -cordat. 2
Aprilie-Maiă. In păduri. Comună pretutindeni.

V. ambizua W. K. (V. ambiguă). Plantă acaulă şi fără de
stoloni. Frundele cu un sin .(basilar) lat şi aperic cordate.
cele exterire ovate, cele interidre oblong ovate. Stipuli
lanceolaţi, atenuat-cuspidaţi, fimbriaţi, pe margini glabri ori
“la vîrf numai ciliați,Ambriile neegale, cele mai lungi egal

de lungi cu diamelrul transversal al slipulului. Sepale ob-.
tuse. Pedunculi fructiferi prostraţi. Capsule ovate puberale.
Flori albastre. % : Aprilie-Maiii. In păduri. Comun pretutindenea.
- OpsEnvARE.— Diferă de V. kirta prin frungile—chiar și cele întericre—
cu sinul lat-cordat, nu însă profund şi ângust-cordat.

V. sylvestris Lam. (V. de pădure). Tulpine procumbente
ori ascendente, glabre ori subpubescente. Frunge distinct
cordate, ovale

ori subreniforme,

scurt acuminate,

cele infe-

ri6re obtuse. Peţioli nearipaţi. Stipulii intermedii ai tulpinei
lanceolaţi-atenuați, fimbriaţi-serraţi, cu mult mai scurţi decât peţiolii.

Sepale

lanceolat-acuminate. Capsulă acută. Flori

deschis-albastre, mai mult ori mai puţin trăgând în col6re
violacee. Pinteni drepţi de 3 ori mai lungi decât apendiculii
calicelui, de col6r ea corolei. 4 Aprilie-Maiă. In păduri. Comună.
Y. canina L. (V. canină.) Tulpine procumbente ori ascen„ dente, glabre ori subpubescente. Frunge de la basa cordală
oblong-ovate,

aculiuscule

"use. Peţioli nearipaţi.

(nu

acuminate),

cele

Stipulii intermedii

inferidre.

ob-

ai tulpini 0b-

long-lanccolaţi, fimbriat-serraţi, mult mai scurți decât pețioliă. Sepale ovat-lanceolate, atonuat-acute. Capsulă trun-

cat-obtusă, apiculată. Pinteni oblusă, subduplu mai lungi
decât apendiculii ealicelui. Flori mai salurale violacee,
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pinteni albi, trăgând în colâre gălbinie. 4 Maiii-lunie.: Coline uscate, poenile din păduri și tuferișuri. Comună.
Y. mirabilis L. (V. minunată.) Zulpind cerectă, deodată cu
pejiolii frundelor 1-serial perâsă. Frunde lat-cordate, scurt-

acuminate, crenulate, cele .înferidre subreniforme. Stipuli
oblong-lanceolaţi, acuminaţi şi cei superiori ciliaţi cu setule
scurte, altcum

de tot întregi ori subdenticulaţi. Flori munite

cu corolă, subradicale. Corolă palid-roşietică ori lilacină. 24
In pădurile umbrâse.

Comună

pretutindenea.

YV. elatior Fries.; V. persicifolia Schkuhr. (V. [loc alb]). Zulpine crecle, în parieu superidră deîmpreună en frundele
pubescente. Frunde dela basă puţin cordate lanceolate. Pe-

țioli aripaţi. Stipulii tulpinei cei medii foliacci, oblong-lanccolaţi, încis-denlați, mai lungi decât peţiolii. Sepale acute.
Pinteni egal de lungi cu apendiculii calicelui, ori și ceva
mai

lide.

lungă.

Flori

mari,

24 Maii-lunie.

albastre

ori

In regiunea

lilacec, la basă

V. nemoralis Kutz. var. “pubescens Uechtr: et Sint;
nina X elalior. [loc alb].
In păduri la Cincarova

mai

pa-

silvatică, comună.

VP. ca-

şi 'Teke.

V. tricolor L. (V. tricoloră. Vulg. [loc alb)). Frunde crenate, cele inferiâre ovat-cordate. Stipuli lirat-penatifidă, lacinia medie crenată. Pinteni subduplu mai lungă decât apendiculii calicelui. Rădăcină simglă, anuală. Tulpine ascendente,
ramificate.

Corolă

mai mare

decât calicele, violacee ori al-

bastră, variind cu colori albe şi galbine, însă col6rea galbină numai la basa petalei impare. O Maii-Oet, Comun
pretutindeni. .
V. arvensis Murr;

VĂ tricolor f. arvensis

Koch Synops.(V

[loc alb]). Frunge crenate, cele inferi6re ovat-cordate. Stipuli lirat-penatifigi, lacinia medie crenată. Pinteni subduplu mai lungi decât apendiculii calicelui. Rădăcină simplă
anuală. 'Tulpine ascendente, ramificate. Corolă de lungimea
calicelui ori şi mai scurlă, albă, petalele superidre puţin
atinse cu o coldre deschis-violacee. Q) In agrii, locuri cultivate. Comună.
Pam. IX.—RESEDACEE.
Flori hermafrodite, neregulate. Calice cu 4-8 sepale mai
mult saii mai puţin inegale, libere saii puţin connate la basă,
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persistonte sait caduce. Corolă cu 4-8 petale libere, caduce,
fârte

inegale, formate

sait cărnos,

de -un solz membranos

munit pe spinare sait la vîrf de o lamă petaloidă mai mult
sait mai puţin divisată, cele posteridre î6rte mari, palmatipartite, cele anteridre î6rte mică, întregi. Stamine 8-10, Iibere, deordinar dispuse pe 2 verticile, inserate pe un disc

cărnos, hypogyn, nesimetric, cu mult mai desvoltat în partea posteridră decât în cea anteridră; antere biloculare, in- .
trorse. Stilo 3-6 fârte scurte, stigmatifere la vîrf, mai rar
stigmate sessile. Ovarii super, format din 3-4 carpele, unilocular, cu placente parietale, multiovulate, cu 3-6 carpele
libere, verticilate, 1-2-ovulate. Fruct capsular, unilocular, polisperm, deschidându-se prin crăpături la vîri, saii compus
din 3-6. folicule, verticilate, monospermce, deschigându-se

lor internă. Seminţe reniforme, lipsite de alprin. marginea
bumen;

arcuat. Plante

embrion

sail perene,

cu

frunde

alterne,

bisanuale

anuale,

erbacee,

mult

saii mai

simple, întregi

saii mai puţin divisate, lipsite de stipuli saii munite la basa
lor de două
nale.

glande;

mici

Genul

Reseda 'Tournef.
3-5 carpele;

fruet

spiciforme

flori în raceme
Reseda

'Tournef.

(Resedă). Ovarii
capsular,

termi-

unilocular,

unilocular,

format

polysperm,

din

coronat

do 3-4 dinţi şi deschidându-se la vîrf prin 3-6 crăpături.
CONSPECTUL
1.
1.*
3.
_2.*

.

SPECIILOR

Calice 4-partit. Flori gălbinii-albe + +... . „RR. luteola L.
Calice G-partit.
Frunde nedivise, oră 2-3 fide. Flori albineţe . . R. inodora Rchb.
!
Frundele caulinare medie bipenatitide, cele suL.
lutea
R.
e...
gălbinii.
Flori
trifide.
peridre

R. luteola [. (R. Luteolă. Vulg. [loc alb). Frunde elongat-lanceolate, glabre, la basă 1-dentate. Calice s-pariile.
'Pulpină erectă. Petale gălbiniii-albe. Intre Tuzia și Mangalia.
R. inodora

Rchb.;

R. mediteranea

Schult. non

e, nedivise
acute,
doră). Frunde oblong-lanceolat

L.

(R..ino-

ori bi-tri-

fide. Pedicele mai lungi decât calicele. Calice 6-partit, cel
fructifer abia ceva mai mâre, lacinii linear-cuneate, obtuse.
a

.
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Capsule
. 6-angulare,

trirostrate,

pe

anguli

serrulat-scabre,

Tulpină ramificată. Petale albineţe. In locurile stîncâse și :
petrâse de pe lângă Dunăre. Comună. O 2 7.
R. lutea L. (R. galbină.) Frunge după configuraţiune triangulare, cole 'caulinare medie-bipinatifide, cele , superidre

Culice G-pariil, laci-

trifide. Pediceli de lungimea] calicelui.
racemi elongaţi, laxi
Fârte comună

Flori în

vergi-gălbinii.

Petale

difusă.

Tulpină

nii lineare.

şi la vîrf acuţi. O 4 4 Iulie-August,

pretutindenea.

Variază:
2. nutans Boiss.
Mai rară.
|

“. brachacarpa Uechtr & Sint.
In stepe stine6se aprâpe de Cerna.
Fam.

aduce, saii puţin connate la basă şi persistente. » Corolă en
a
>
.
5 petale libere, caduce sait marcescente în preilorescenţă
.
FI

.

.

imbricată

u

sai

u

conturnată.

biloculare,

antore

introrse

,
sait aprâpe
sati bifide
per, unilocular,

.

Stamine

sati

.

-

libere,

5-10,

Stile

cextrorse.

capitate.

nule; stigmate

hypogine;

3-5,

,

f

(

Z

Cr

,
U

Și

r

DAN

“i

/

întregi

m/f

Ovariii su-

parietale, multiovulate.

cu 3-5 placente

pi

.

.

”

-

.

-

>

cu 5 sepale libere şi

Calice

Flori hermafrodite, regulate.
a

|

X. — DROSERACEE.

Fruct

capsular, unilocular, polisperm, deschigendu-se în 3-5 valve,
cu dehiscenţă loculicidă. Seminţe cu testa alveolat, rar tu-

Atu

berculos, adesea prelungit la cele două extremităţi opuse VE: (pt
în formă de aripă; albumen cărnos saii aprâpe nul; embiion fârte mie. Plante erbâcee, perene ; frunde alterne sait
„dispuse în rosete radicale, simple, întregi, peţiolate; de-or2

"dihar-lipite

late, roşietice,

clei6se, iritabile;

flori

în

terminale sati solitare Ia vîrful unor
lare,

de glande _pedice-__—

acoperite

de stipuli, adesea

raceine

scorpioide,

lungi. peduncule

axi-

Genul

Aldrovanda.

Aldrovanda Monti. (Aldrovandă.)

Calice

cu 5 sepale per-

sistente. Petale 5, egale cu calicele, conivente. Stamine 5,
hypogyne. Solgi nectariferi nulă. Stile 5, filiforme; stigmate
.

J5

Y
7

”
obtuse.
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alobuldsă,

Capsulă

A. vesiculosa

L.

cu

uniloculară,

cide. Flori azilare, solitare. -

Tulpină

(A. vesicul6să.)

valve

loculi-

natantă,

multi-

5

articulată. Frunde verticilate, celulos-înflate, Peţioli cuneitormi, la vîrt fimbriaţi, fimbrii setacee mai lungi decât lamina

cochleariformă.

axilare,

mică, albe,

Flori

solitare, pe-

dunculi mai lungă decât frundele. Fructe cernue. In ape
stagnante natante. În bălțile şi locurile din regiunea Deltei Dunărei. Forte frecuentă.
Pam. XI. — FRANKENIACEE.
4-5-fid, persistent

gamosopal, tubulos,

regulate. Calice

Flori. hermafrodite,

cu lobi egali.

cu

Corolă

4-5 petale

hypo-

gine, libere, cu unguiculă marginată membrandsă egală cu
tubul. Stamine 4-6, rar 5, hypogine; filamente îmbrăţişând

ovariul şi persistente; antere introrse. Ovariii super, sessil, 3-.
4-quetru, unilocular, cu 3-4 placente parietale, filiforme, ovale

pe 2 rânduri,

uniloculară

3-4. Capsulă

cu

3-4

stigmate

Stil simplu;

anatrope.

ascendente,

valve

placentele

purtând

Seminţe

pe mijlocul lor; dehiscenţă loculicidă.

ascendente,

cu testa coriaceii. scabre; umbilic basilar, continuat de rafeii filiform care se întinde dealungul seminţe, până la chalaza

apicală,

drept, central

umflață-mamilară.

Albumen

Embrion

făinos.

în albumen; radiculă scurtă, apropiată de um-

|

bilic. Plante [Loe alb.]
Genul

Frankenia

L.

Frankenia L. (rankenic). Filamentele staminelor late, subulate. Stil filiform, tripartit, cu stigmate interne. Capsulă
uniloculară, multiovulată, cu 3-5 valve seminifere la mijloc.
CONSPECTUL
1. Tulpină erbacee. Ramuri
1.* Tulipină

fruticâsă.

Ramuri

SPECIILOR

pubescente

. . . . . .Y. pulverulenta I..

hispide de

eee

F. hispida De.

“Y. pulrerulenta I.. (F. pulverulentă.) Zulpină erbacee, pro-

strată, difusă.- Ramuri puvbescente. Frunde obovate; retuse
sait obtuse, submucronate, pe faţa inferi6ră pulverulent-sub-
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tomentâse. Peţioli ciliaţi.. Flori azilare şi terminale subsoZitare. O In năsipurile mâritime. Pe marginea mlaștinilor

sărate

în

peninsula

Naleh,

mai

F. hispida De. (F. hispidă)

rară.

|

Zulpină

frulicosă,

suberectă.

Ramuri hispide. Frunde verticilat-fasciculate, oblong-lineare,

marginile revolute, patente, la basă subeiliate. Zlori în comimbi îndesuiți terminali. % 4. In năsipiurile maritime,
salsugin6se. In locurile sărate litorale la lacul Sinie şi în

peninsula Kalek.

i

Fam.

XII.—

POLYGALEE.

Floră ermafrodite, neregulate. Calice cu 5 sepale. porsistente, libere, fârte inegale; 3 exteri6re erbacee, fârte mică,
2 interidre, laterale, petaloide, forte mari (aripi) Petale 3,

inegale, connate en filamentele staminelor întrun tub erăpat, simulând o corolă gamopetală subbilabiată; petal ante-

ri6re, mare, canaliculat, cuculat, coprindând staminele și
pistilul, munit: pe spinare de o crâstă laciniată (carena);
petale laterale întregi, conivente. Stamine 8, hypogine cu
filamente connate cu petalele întrun -tub crăpat pe partea
posteridră; antore uniloculare, deschidându-se la vîrf -prin-

tun

por.

Stil

simplu,

stigmatiferi pe busa

dilatat

inferidră.

la vîrf

în

Ovariii

2 lobi, bilabiaţi,

super, deordinar mu-

nit la Dasa sa de un dise hypogin,.cu 2 loge, una anteriră, alta postori6ră, uniovulate. Fruct capsular, comprimat?
cu 2 loge monosperme, cu dehiscenţă loculicidă sait septicidă. Seminţe munite de o caronculă lobată; albumen căr-

nos.

Plante

perene

erbaceo

saii

subfrutescente

Frunde simple, întregi, alterne, mai
stipuli. Flori în raceme terminale.
Genul

Polygala

rar

opuse,

la. basă.
lipsite de

Tournef.

Polysala 'Tournef. (Poligală). Capsulă fârte comprimată
ohlongă sati. obovată, stirbată: în formă de inimă la vîrf,
încunjurată

de o margine

subţire

mai

mult

saii.mai

lată; seminţe cu caronculă 3-lobată.
CONSPECTUL

puţin

SPECIILOR

1. Stipitele ovariului pe timpul înflorirei
de 3-4 ori
Prândzâ.— Flora Dobrogei.

,

i

ui
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i
e P. major da6q.
e
“mai dung decât ovariul . » - ee
:
subegal de:
- 3.* Stipitele ovariului pe timpul înflorirei
:
”
l.
ovariu
cu
lung
decât
e
scurt
mai
2, Bracteele laterale de jumătate
A
. .P. vulgaris L.
pedicelele. Racemul la vîrf necomos. . .
r. Race2.* Bracteele laterale de lungimea pedicelelo
P. comosa Sehkuhr.
co...
o... .
comos

la virf

mul

major Jaeq.

P.

Racomi

terminali

(P. mare. Vulg.
multiflori.

Aripi

[loc alb)).

cristate.

Flori

eliptice cu 3 nervure, ner-

le
vurele la vîrf conjunete prin viniş6re oblice, cele latera
oastom
spre exterior vîn6se, vinele ramificate şi areolar-an
3-4 ori
de
irii
înflor
timpul
pe
sante. : Sfâpitele ovariului
maă

lung

decâi

2
ovariul. Flori rosce. Bractee3, dintre care

care 2î7laterale mai lungi decât florile nedesvoltate, pentru
4 Mai
ful racemuluă: devine comos (ca la P. comosa Schk.)
gea.
Iulie. Fîneţe şi coline useate. Forte comună în tâtă Dobro
e.
cristat
Flori
alb]).
[loc
P. vulgaris L. (P. comună. Vulg:
terminali

Racemi

multifloră. Aripi

triner-

eliptice ori ovate,

cele late
vate, nervure conjuncte la vîri cu o vină oblice,
şi areolatrale pe partea externă vîn6se, vinele ramificate
mai scurte
anâstomosante. Bractecle laterale de jumătate
irei subînflor
timpul
decât pedicelele. Stipitele ovariului pe
elipegal de lung cu ovariul. Frundge Janecolate, cele infime
tice, mai

scurte.

Flori

ori albe.

albastre, rosec

34 Maii-lu-

nie. Comună pretutindenea.
P. comosa

Schk.;

(loc alb). Flori cristate. Racemi

terminali

cte la
multiflori. Aripi eliptice, irinervate, nervure conjun
externă vi“vîrf cu o vînă oblică, cele laterale pe partea
_n6se, vinele

ramificate, puţin

areolat-anstomosante.

Stipitele

cu ovariul.
ovariului pe timpul înflorirei subegal de lung
e linearBracteele laterale de lungimea pedicelelor. Frund
lanceolate,

cele

inferidre

eliptice,

mai

scurte.

Flori

rosee,

lung:
arareori albastre ori albe. Bracteele laterale sunt mai

timp

persistente

și racemul

este la'vîrf comos, fiind-că ace-

Maiii-.
ste bractee sunt mai lungi decât florile nedeschise. 4
o
Iunie. Comună pretutindenea..

Fam. XIII —CARYOPIIYLLEE.
„ Floră ermafrodite, rar dioice prin
lice de ordinar

abortare, regulate.

Ca-

persistent, cu 5, rar 4 sepale, libere sai con--

5l

nate şi formând un tub elongat. Corolă cu 5, rar 4 petale
libere, mai mult sai mat puţin unguiculate, în preflore-

scenţă imbricată
unire a limbului

sai răsucită, adesea munite
și a unguiculei de apendice

în punctul de
al căror tota-

litate constitue coronula ; rar petale nule prin abortare. Stamine libere, hypogyne, în număr egal sait dublu cu acela
al petalelor,

dispuse

în 2 verticile,

cel mai

interior adesea

puţin aderent de petale; antere biloculare, introrse. Stile
2-5 libere, stigmatifere pe faţa internă. Ovarit super, adesea purtat pe un prolongiment

al

axului

(gynophon),

pri-

mitiv cu 2-5 loge multiovulate, devenind unilocular prin
destrucţiunea despărţiturilor. Ovule inserate în unghiul 10gelor saii pe un placenta devenit liber şi central în urmâ
destrucțiunii despărţiturilor. Fruct fârte rar indehiscent şi
baceiform, deordinar capsular, unilocular, sai cu 2-5 loge
incomplete,

polysperme,

rar

oligosperme,

deschidându-se

prin valve saă prin dinţi în număr egal cu acela al stilelor sait duplu. Seminţe reniforme sai scutiforme, cu emDrion anular

şi periferic saă

drept saii îndoit și lateral; al-

bumen făinos. Erburi anuale sai perene, rar plante subîrutescente la basă. 'Tulpine nodorâse-articulate. Frungde
simple, opuse, lipsite de stipuli. sait dilatate la basă,în vaginule ce pot simula stipuli. Flori de ordinar în cime ter-

minale:

.

.

|

a

TribulI. Silence. — Calice cu 5 sepale connate cel puţin
în jumătatea lor inferiră formând un tub de ordinar elongat;petale 5, deordinar lung unguiculate; ovariii purtat
pe un prolongiment

al axului -(gynofor).

CONSPECTUL

GENURILOR

1. Stile 2.

2. Calice la basă pe partea externă cu squamule. Pe-

tale unguiculate

........., eee

e Dianthus La

„2 Calice la basă fără squamule.
.
3. Petale cuneiforme. .. cc.
«e e + Gypsophila L.
3. Petale unguiculate. ......,..
oo es + Saponaria LL.
1” Stii 3.
4. Fructul o bobiţă. Calice scurt campanulat . .:. Cucuhalus L>
4» Fructul o capsulă. Calice tubulos ori ventricos. Silene L.
1.*** Stile 5.:.
5. Stigmat nepăros. Petale mai lungi decât calicele.
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6. Flori ermatrodite.

|
- :
7. Plante glabre..
nă
Tulpi
ară.
-locul
semi-d
lă
Capsu
„8. Petale nedivise.
viseidă Vesicaria ROhl.
numai în partea superi6ră subnodură
1-l0lă
Capsu
q-fide.
8.* Petale până peste jumătate

. „ . Lyehnis Tournef.
oulară cc... e...
cs... ... Agrostemma L.
1-* Plante tomentâse . . . c. ....
e Melandrium RONI,
e
e
e

6, Flori dioice . ..»
scurte de5. Stigmat glandulos-păros. Petale mai
. . - - - Githago Desi.
ui
calicel
ale
lungi
fârte
le
cât lacinii
Genul

Dianthus L. (Garofă.)

Dianthus

Calice

L.

tubulos-cilindrie,

cu 5 dinţi

2-6 bractee imbrimuniţi la basă de un calicul format din
: emarginat, dentat
cate, petale lung unguiculate, cu limb
10; stile 2; capsaii frangiat, munit de o coronulă; stamine
forme.
sulă deschidându-se prin 4 dinţi; seminţe scuti
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Flori fasciculate ori capitate.
2. Flori indesuit-capitate. Squamula calicelui ca
şi ale invoiuerului. pelucid-membranacee,
cele intime fârte obtuse, mai lungi decât
calicele şi înfăşurând pe acesta. Flori mici.
cc... D. prolifer L.
..
cc...
“Tulpină glabră
2.* Flori fasciculate.
'3. Vaginele

frunzelor

subegal

cu lăţi-

de lungă

!
mea frunzei.
4. Flori fasciculate. Squamele calicelui erbacee,
lanceolat-subulate, deîmpreună cu bracteele

hirsute,

-.......

ÎN

„D. Armeria L.

3.* Flori indesuit-fasciculate. Squamele calicelui

erbacee, ovat-subulate, deîmpreună cu brac-

=

. Pseudarmeria M. B.
teele şi cu tulpina pubescent-seabre . . . ]
4** Flori mai indesuit-fasciculate. Squamele ca-

licelui coriace, ovate deîmpreună cu brac..... „ D. collinus W. K. var.
. . . cc. cc...
teele glabre

2** Flori capitate.
3* Vaginele frunzelor de 2-4 oră mai
cât lăţimea

frunzei.

lungă de„i

3. Dinţii calicelui acuţi.
6. Squamele calicelui obovate, î6rte obtuse, subulat-aristate. Squamele involucrului (bracteele) f6rte late. Vagina frundelor supreme
iN

ventricosă

.

.

. cc...

D. eapitatus

De.

6.* Squamele calicelui ovate, acuminate,oră acute.
Squamele involucrului dela basa ovată lung
acuminate.

Plantă

înaltă,

glaucescent-prui-

n6să. Frunde de timpuriă flaceide, ... D . gigunteus VUrv.
5.* Dinţii calicelui forte obtusi. Squamele. calicelui coriace, ovate ori oblonge, obtuse ori
truncate,

mucronate și scurt

aristate.

. .

D. polymorphus

M.

B.

1.* Flori solitare ori fasciculate, lung pedunculate. Squamele calicelui ovate, forte scurte,
ori mucronate

[loc alb]

.

. . . . .....

cc...

D. prolifer L.;

lifera

. . ..

.

Kunth.

Tunieca prolifera

(D. prolifer).

. . .

... „+

D. leptopetalus Willd.

D. nardiformis

Janka

Scop.; hohlrauschia pro-

Flori. îndesuit-capitale.

Squa-

mele învolucrului 6 pelucid-membranacee, scari6se, eliptice,
cele două exteridre de jumătate mai scurte, mucronate, cele

intime f6rte obtuse mai lungi decât calicele. Squamele caliconforme

cu

cele

ale

involucrului

înfășură

calicele

Tulpind giabră. Seminţe netede. Petale emarginate, nebarbulate, lamina acestora de jumătate cât unguicala. O Iulie

4

celui

In fineţile năsipâse, coline sterile. Comun pretutindeni.
D. Armeria L.; D. hirtus Lam. non Vill. (D. Armeria). Flori

fasciculate.

Squamele

ceolat-subulale,

erbacee,

calicelui deodată
subegal

cu

bracteele lan-

de lungi cu tubul, /irsute..

Frunze linear-atenuate, la vîrf obtusiuscule, deîmpreună cu
tulpina pubesconte. Petale de colâre roşie deschisă, cu puncte
roşii mai întunecate. d Iulie-August. Fârte comun în îîne-

ţele din păduri şi pe marginea pădurilor şi a tuferişurilor.
D. Pseudarmeria M. B. (D. Pseudarmeria.) Flori îndesaitfasciculale. Squamele calicelui ovat-subulate de lungimea
tubului, deîmpreună cu frundele linear-subulate și cu tulpina pubescent-seabre.

GQ) In locuri

uscate

şi petrâse.

gagia, Iîrşova, Gr6pa-Ciobanului, între Medgidia
voda, Akpunar,

Gav-

și Cerna-

etc.

OBsERVARE. — Se distinge de D. Armeria L. prin florile indesuit-fa- “
sciculate, prin forma squamelor calicelui și prin scabriţia tuturor părţilor plantei.

D. collinus W. x. var. [loc alb] Flori agregate în fasciculi mai îndesuiţi. Frunde ângust-lanceolate, la ambele capete atenuate, cu 5 norvure longitudinale. Sguumele cali-
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mai -scurte decât
celui ovale, nervate, abrupt acuminate,
de lungi cu lăal
subeg
elor
tubul calicelui. Vaginele frunz
saturat-roşie.
e
col6r
țimea frunzei. Petale rotundate de
a
Fârte comun pretutindenea.

Flori
_D. capitatus De. [loc alb.] (D. capitat. Vulg. Garofiţă).

eluă coriacee,
în capituli terminali multiflori. Squamele calic
obluse, subufârle
le,
verdiii-albe, albestriii-pruinose, obova
e de
lat aristate, la vîrt şi pe margini purpurascente aprâp

i lungi. Sguamele involucrului
jumătate cât tubul calicelude
basă
__fârte late, subconforme. Frunze lineare, cele supreme la
lungi
mai
ori
4
de
“tanecolat-dilatate. Vaginele frunzelor
ă
decât lăţimea frunzei, vagina supremă ventricsă. Plant
Coline

glaucescentă.

în Dobrogea, în Deltă

Comună

erbose.

rar. Munţii dintre Greci şi Măcin, ete.
Variază:
E. minor

Boiss.

“ In locurile n&sipâse de pe malul mărei în penins.
și Kocia-Kuciuce.
D. giganteus
glaucophyllus

Kaleh

dWUrville; D. atrorubens Jacq. non All; D.
Rehb. non Iorn.; D. banalicus Boiss. Fl. or.

non Heuff. D. pruinosus Janka. (D. giganteii.) Plantă înaltă,

nerpruinosă şi de coldre glaucă. Frunze lineare, cu 5-7
pruilor,
ţiuni
inova
vure, cele caulinare mai late decât .ale
ori
nose şi în grabă flaccide; vagine subventricâse de 2-4

mai huigi decât lăţimea frunzei.
flori terminali.

Squamele

Flori în capilulă multi-

calicelui netede,

coriacec,

de ju-

mătatea lungimei calicelui. Bracteele dela basa obovată
i.
î6rte lung acuminate, subdistante, de lungimea capitululu
Lamina

petalelor

de coldre

sanguineă-purpurie

aprâpe

de

a
2 ori mai scurtă decât unguicula dentată. Calicele în parte
e
col6r
în
idră
inferiâră verdui, detrecând în partea super
brună-lilacină,

dinţii

acuţi.

4

In fineţe:e

din

tuferişură şi

păduri. Fârte comun pretutindenea.
D. polymorphus M. B.; D. dintinus Rit. în Schult. Oesterr.
FI. şi Adâit. non Rehb. Icon. care aparţine la D. atroru-

bens All. (D. polimort.) Floră în capituli terminală, ce conţin
coriapuţine flori. Sgauamele învoluerului şi dle calicelui
sai
e
obtus
ge,
cec, de coldre straminee, ovate, ori oblon

scurte
truneate, mucronate, ori și scurt aristate, duplu mai
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decât calicele. Dinţii calicelui fârle obtusi.
lor duplu

Lamina. petale-

mai scurtă decât unguicula. Frunzele tâte lineare.

Vaginele frunzelor de 3-4 ori mai lungi decâţ lăţimea frunzei. Calice palid-verde, ori purpurascinte. Corola palid-purpurie. În locurile n&sipse din regiunea littoree în Deltă la
Rara-Orman şi în peninsula Kaleh.
D. leptopetalus Willd. [loc alb.] Tulpină erectă, ramificată.
inferiGre

elongate.

Flori

paniculate, lung pedunculate.

Frunze

Squamele

calicelui

ovate,

lineare,
f6rte

cele

scurte,

acute

ori

mucronate.

solitare

ori

subpatru,

Calicele forte lung,

tot striat spre vîrf mai constrîns. Lamina petalelor oblongă,
angustă,

subîntrâgă.

Tulpina

în partea

inferidră

deîmpre-

ună cu frunzele înteridre, glabre, -ori şi mai mult ori mai
puţin indesuit-tomentâse. In fineţele din stepe şi de po coline, locuri campestre. Y'6rte comun în t6tă Dobrogea.
D. nardiformis Janka. [Loc alb.]
In locurile stîne6se din munți, Greci, Nicoliţel, Cermet,
Tenisala, la Bașkioi pe Sepeljin, Mangalia, Akpunar, etc.
Genul

Gypsophila

L.

Gypsophila L. (Gipsofilă.) Calice tubulos-pentagonal, cu 5
dinţi, lipsit de calicul; petale mai mult sai mai puţin unguiculate,
coronulă;

cu limb trunchiat, emarginat sati dentat, lipsit de
stamine 10; stile 2; capsulă deschidendu-se la

viri prin 4 dinţi; seminţe reniforme sai subglobul6se.

CONSPECTUL
1. Petale

purpurii

"1 Petale albe.

îs

SPECIILOR

o...
. ...

« G. trichotoma

Wend..

|

2. Flori în cime brachiat-paniculate și f6rte efuse
(răspândite) .
ee eee
ee.
„G. paniculata LL.
2.* Flori în capituli globoși, terminali - e... (G. glomerata Pall.

G. trichotoma Wenderr. [Loc alb.] (G. trichotomă.) Plantă
multicaulă, în partea inferidră glandulos-pubescentă ori şi
peste tot glabră. Tulpine . decumbent-asurginte, îngroșate
răspândit şi brachiat-paniculate. Ramuri compresiuscule.
Frunde ovat-oblonge, saii numai oblonge, obtusiuscule ori
acute. Cymele florilor de tot glabre, fârte copidse, decom-

PI
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Bracteolele

respândite.

şi forte

positiUrăchiat-paniculate

suberbăcee, acute. Pedicele inferidre de 2-1 ori, cei supremi
Calice

corola.

decât

de 1:/,-2 oii mai lungi

5 nervure

cu

vergii,” negru-vergi ori şi purpurii, laciniile f6rte obtuse.
Petale obovat-oblonge, de 1:/„-2 ori mai lungi decât calide colâre satural-purpu-

(înferi6ră)

externă

cele, pe partea

vie. 4 Iunie-lulie. In regiuni munt6se, în dunele dela Cone
stanţa, Tuzla, etc.
G. paniculata L. [loc alb.] (G. paniculată.) Plantă multicaulă. Tulpinele dela basă începând î6rte ramificate, în par-

tea inferidră hirte. Panicula fârle vepândită, lază, ylabră.
Calice peloiform-ecampanulat, profund 5-fid, laciniile subrotund-ovate, forte acule, drepte, cu o strie- dorsală, care se
perde înaintea viriului. Frunze lanceolate, î6rte acute, multinervate. Rădăcină îngroșată, fârte lungă. Pedicele de 2-3

Petale

ori mai lungi decât calicele.
decât
Intre

1:/„-2 oră mai lungi

de

calicele, spatulat-lineare ori oblonge, albe. 2 Iulie.
Gr6âpa-Ciobanului și Hirşova; în Delta Dunărei, forte

comun în năsipul de pe malul mărei în insula Leti.
Pall. [loc ulb.] (G&. glomerata.)

G. glomerata

de co-

Plante

l6re glaucă. 'Tulpine erecte, simple, ori de la basă virgatramificate, ramuri fără frunze, 'subpaniculate, patule, glaadulos-viseidule.

Bractee

coriacec, naviculare, acuminate,

ali-

pite. Frunze lineare, triangulare, cele infime grămădite, elongate. Capitulii Morilor terminali, subgloboși, compacți, solitari, ori câte 2-3 fastigiaţi, cu bractee subcoriacec, lat-ovate,

cuspidate, alipite. Bracteole conforme, de tot întregi, scari6se. Nervura dorsală a laciinilor lanceolate ale calicelui purpurie. Petale cuneat-lineare, de 2 ori mai lungi decât calicele, albe. 4 Pe colinele dintre Medgidia şi Cernavoda; la
apele minerale dela Mangalia, între Gr6pa-Ciobanului şi Hiîrşova, între Măcin şi 'Tulcea, între Mahmudia și Dunăvet, ete.
Genul

Saponaria

L.

lipsit

de

dinți,

trunchiat

Saponaria

(Saponarie.)

calicul;

sati emarginat,

Calice

L.

tubulos-cilindric,

unguiculate,

petale

lung

munit

de o coronulă;

stamine

stile 2; capsulă deschidendu-se la vîrt prin + dinţi;

reniforme.

cu

5

cu limb
10;

seminţe

Le seat wi

|

Pi

1. Calice rotund. Petale coronate . . . .
mal,
și
15
1.* Calice aripat-angulat. Petale nude (fără coronul i
pecanli
i

a,

$. ofiicinalis L. (S. oficinală. Vulg. “Soponu-Adiră
SAM
nel). Flori fasciculat agregate. Calice cilindr form, glabru.
Petale retuse, coronate. 'Tulpină erectă. Fruze oblong-eliptico. Rădăcină repentă, articulată. Flori de colâre deschisrosacec, arare-ori albă. 4 Lunie-lulic. Comună pretutindeni.

$. Vaecaria

L;

Flor. d. Watt.

($. Vacaria.

S. rubra

V. vulgaris

Vulg.

Lam;
Host;

[loc alb]).

Frunze

calicele.

lanceolate,

la

pyramidalis
Vacearia Sm.

Flosi

aripat-cugulat. Petale crenulate,

țin mai lungi decât

Vaccaria
Gypsophila

laz-corymbose.

nude,

Tulpină

basă

Genul

Cucubalus

'Tournef.

Cucubalus

rosce,

pu-

erectă, de tot glabră.

conerescute.

anguli verdi. 0 Iunie-lulie. Comun
,

de colre

Calice

Calice

alburiii
cu

pretutindeni.
Tournef.

(Cucubal.)

Calice

campanulat,

cu

5

lobi, lipsit de calicul; petale unguiculate, cu limb bifid, munit de o coronulă; stamine 10; stile 3; fruct baceiform, iîn-

dehiscent, 3-locular, seminţe reniforme.
C. baceiterus
L.; C. baccifer Gaertn.; C. horizontalis Mânch.;
Silene

baccifera

Roth;

Seribaea

baccifera

Flor.

d. Wett.;

Lychnanthus scandens Gmel.; Lychnis baceifera. Scop. (C.
baceifer. Vulg. Gușa porumbului.) Tulpină scandentă, până
la 1.50 m. înaltă,

cu peri

reversi.

Ramuri

patente.

Frunze

opuse, scurt peţiolate, ovate ori oblong-lanceolate, pe margini întregi, pe faţa superidră glandulos-scabre, pe cea inferidră cu peri disparsi.

Flori axilareși terminale,

nutante.

Calice larg-campanulat, Ja maturitate înfat. Petale semibifide, albe-verdii. Bobiţe negre, globâse. Seminţe negre.' 7
Iunie-lulie. In locuri umede din tuferișuri şi păduri. Comun
chiar şi în Delta Dunărei în insula Leti.
Genul

Silene L. (Silenă.)
sai

mai

puţin

Calice

Silene

L

tubulos, cilindric -saii mai mult

umflat-vesiculos

la

maturitate, cu

5 dinţi,
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lipsit de calicul, petale lung-unguiculate, cu limb întreg sai
mai adesea bifid, de ordinar munit şi mai rar lipsit de coronulă; stamine 10;. stile 3; capsulă deschigându-se la virf
prin 6 dinţi; seminţe reniforme.
CONSPECTUL
1, Calice

inflat, 20-30

"SPECIILOR.

striat. Carpofor

-

scurt.

- 2. Inflorescenţa corimbâsă, ori corymbos-paniculată.
_
Se
"8. Calice vînos-reticulat. Dinţii calicelui scurţi.
4. Carpofor de jumătate atât lung cât capsula
ovată și mai scurtă decât calicele. Petale
__4*

albe . . . . .. ..
î.
.
Carpofor mult mai scurt decât

-

. . ... . S. inflata Smith?
capsula co-.

nică și mai lungă decât calicele. Petale
sanguinee . ... .. .... ... „e n e. 8. Cserei Bmgt.
4: Carpotor mult mai scurt decât capsula ovată-

eliptică şi mai lungă
albe

..

.

decât calicele. Petale

cc... . eee

sa

ee.

A
S. snponariactolia

Sch.

3.* Calice nu vînos-reticulat. Dinţii calicelui dela
basa mai lată subulaţi şi forte acuţi, forte.

lungă
„1%

eee

eee

eee

ee

aaa

S. conica L.

Calice 10-striat.

5. Carpofor mai scurt decât capsula, uncori
subnul.
6. Petale bifide.
"7. Petale părâse,
3. Petale la gât retus-coronate. Plantă pubescentă
8.* Petale la gât coronate. Plantă pubescentă, în
partea superiră viscâsă . ....
- 8%: Petale la gât denudate. Plantă viscos vilGsă
1* Plantă glabră. Petale bifide, la gât coronate
6.* Petale nedivise și la gât denudate. .. ..
5.* Carpofor aprâpe egal de lung cu capsula (nu
mai lung.)
„9. Petale la gât coronate, 2fide,.
10. Calice glandulos-păros.
. . ... .....
10* Calice hirsut . .
10% Calice glabru .

cc...
cc...

...

mai

lung

fide, denudate.
1.* Inflorescenţă

decât capsula.

Petale

Calice glabru. .....

S.
$,
S$.
S.

viriditloraL.
viseusa Pers.
chlorantha Ehrh
Otites Smith.

$. supina M. [.

.S. multiilora Pers,
S. italica Pers.
2-

,.

în panicule terminale, indesuite

fasciculate, multiflore.

dichotoma Ehrh.

S. pontiea Brandza.
S-lonsillora Ehrh.

9.* Petale la gât denudate, 2-fide.
11. Calice pubescent. . ., . ... . . . . . .
11% Calice glabru. ........
e...
5.** Carpofor

$

N

S nemoralis W.

K.

___59

-

„12. Petale emarginate. Articulii superiori ai tul" pincă viscoşi-anelat . . . . . ..... .. $. Armeria L.
12.* petale neemarginate. Plantă de tot glabră. S. compacta Fisch.
„ [loe alb]
$. exaltata Friv.

$. inflata Smith?
Flori în axila

[Loc alb.] Paniculă terminală dichotomă,

ramurilor

şi terminale.

Calice

ovat,

înflat,

multistrial, veticulat-vînos şi glabru, dinţii sei ovaţi, acuţi:
Lamina petalelor bipartită, la basă bitubereulală. Frunze
eliptice ori lanceolate,

acuminate.

Flori

albe.

Carpotor

de-

jumătate atât de lung cât capsula. Plantă polygamă dioică
$. Cserei Bmgt. [Loc alb.] Frunze cartilagineii-marginate.
Paniculă elongată, dichotomă. Flori în axila ramurilor, şi
terminale. Calice oval, -inflat, multistriat, reticulat-vînos, gla-

bru, dinţii lat-ovaţi, acuţi. Pedunculii fructiferi incurbat-ascendenţi. Lamina petalelor 2-fidă, gâtul 2-dentat. Capsulă conică, mult mai lungă decât carpoforul şi mai lungă și decât
calicele. Petalele de colâre sanguinee, iar unguiculele albe.
% Iunie-lulic. Pe vîrful muntelui Suluc,

între

Greci şi Măcin:

$. saponariacfolia Schott. [Loc alb.] (S. cu frunze de Saponaria.) Frunze amplexicaule, eliptice ori oblonge. Paniculă

bipartită,

subdichotomă.

Ramurile

primare

elongate,

ale ramurelelor unul elongat, altul abreviat oră şi abortient.
Flori în axila ramurelor şi terminale. Calice eliptic, inflat,
multistriat, reticulat-vînos, glabru, dinţii ovaţi; obtusi, îructiferă erecţi. Lamina petalelor profund bipartită, gâtul 2dentat. Capsula ovat-eliptică, de 3-4 mai lungă decât earpo- forul și mai lungă şi decât calicele. Pelale albe. 4 Iunie-.
August. In munţii stincoşi, pe marginea pădurilor, î6rte comună.

$. conica L. [Loc alb.] (S. conică.) Tulpină sur-pubescentă,
în partea superi6ră dichotomă. Flori în axila ramurilor şi
terminale. Calice 30-striat, la basă umbilicat, dinţii sti suDulați, acutissimi. Petale obeordate, la gât coronate. Cap-

sula oblong-ovată. Frunze lanceolate. Flori rosee. Carpofor
fârte scurt. O Iunie-lulie. In stepe şi prin drumul de pe
țermul mărei, fârte comun; dunele
tre Periclia și Gargalil, ete.

dela Mamaia, stepa
-

din-.

$. dienotoma Ehrh.; S. membranacea Poir. (S. dichotomă.)
Racemi

terminali, geminaţi,

multiflori.

Flori alterne.

Calice
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tubulos, subventricos,
înflorirei,

deodată

Carpofor

numai

cu

10-striat, fără vine, hirsut, pe timpul
fârte

pedicelele

scurt,

plecat,

iară

pe

timpul fructificărei ovat-oblong şi erect, dinţii săi ovaţi,
acuţi.: Petale peste jumătate bifide, retus-coronale. Frunze
eliptic-lanceolate, acuminate, cele infime spatulate. Flori albe.
erectă, dichotomă,

Tulpină

:/, cât capsula.

pubescentă. d Maii-lulie. Comună pretutindeni.
S. vividiflora L. [Loc alb.] Plantă pubescentă, în partea
superidră viseosă. Cymă paniculeformă, erectă, laxă. Ramuri
opuse, elongate, 1-3-flore, flori nutante ori cerecte. Calice
subeilindritorm, 10-striat, glandulos-pubescent, dinţii sei acuţi. Pelale bifide, la gât coronate. Carpofor mult mai scurt decât capsula. Frunzele inferidre oblonge, în pețiol decurente,
cele superire ovale ori subrotund-ovale, sessile. Petale mari.
vergii.

Comună.

2 In fineţele din păduri.

$. viseosa Pers.; Cucubalus viscosus Pers. (S. viscosă.
Vulg. [Loc alb]). Plantă viscos-vilâsă. Racem verticilat. Pedunculi opuși, 1-3-flori. Calice cilindriform, la mijloc subventricos, dinţii sei obtusi. Petale bifide denudate (fără coronulă.) Frunze undulate. Flori albe. 4 Iunie-lulie. In Delta
Dunărei pe colinele năsipâse dela Kara-Orman.
$. chlorantha Ehrh.; Cueubalus ehloranthus Willd. (S. chlorantă).

Planta

glabră.

ace

unilateral.

Ramuri - opuse,

'1-3-flore. Flori pe timpul înflorirei nutante. Calice tubulos,
dinţii sei obtusi.

sub-elaveform,

Petale

bifide, Ja

coro-

gât

nate. Frunzele inferi6re linear-lanceolate, în pețiol atenuate.
'Pulpină subnudă. Flori galbine-verqi. Carpoior de 4 ori mai
scurt decât capsula. 4 Iulie-August. In fineţele din păduri,
Comună pretutindenea.
$. Otites Smith.; Cucubalus

non Ehrh.

Otites L.; C. parviflorus Lam.

($. [Loc alb]). Ramurile

cilat-racemâse,

campanulat,

|

verticili

deîmpreună

multiflori,

paniculei
porrecţi.

opuse, verti-

Calice

cu panicula glabru,

tubulos-

dinţii sti ob-

tusi. Petale lincare, nedivise, denudale (fără coronulă.) Frunze

obovat-lanceolate. Flori mici de colâre verdie, pe pedunculi
filiformi erecte. Carpoior aprâpe nul. Stamine exserte. Antere albe. Plantă polygamă-dioică. 24 Maii-lulie. Locuri uscate şi năsipâse. Forte comun pretutindeni.
Variază:
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.

|

£.. macrophylla Otth.

$. supina M. B. [Loc alb.] Plantă pubescent-hirtă. Flori :
vacemos-paniculate, erecte. “Pedunculi subalterni, 1-3-flori. .

Calice fruclifer lung,

elavat-cilindriform, glandulos-peros,

10-striat, dinţii sei oblongi,

obtusiusculi.

Petale

la gât coro-

nate. Lamina petalelor Difidă, lacinii oblonge. Capsula ovată
subegal de lungă cu carpoforul. Frunze lineare, ori oblonglineare. Tulpine la basă forte ramificate. 4 Iunie. Prin locurile stîncâsc, în munţii dintre Greci şi Măcin.
$. pontica Brandza. (S. pontică.) Plantă suriii-pubescentă.

Inflorescenta racemos-paniculată, erectă, laxă, ramuri opuse,
cam scurte, 1-3-flore, îlori porrecte ori subnutante. Calice
hivsut, claveform, 10-striat, dinţii sei obtusi. Petale bifide,

la gât coronate. Carpofor
Frunze mică (dela 8-17%/m
până

mai egal de lung cu capsula.
lungi), obovat-oblonge, eliptice,

lânceolate, în pețiol atenuate, cele intermedie mai mari,

cele infime şi supreme mai mică, pe ambele feţe pubescente,
la basă ciliolate. Pulpină dichotom ramificată, ramurele cele

mai multe îloritere, cele sterile mai scurte la vîrful lor indesuit foliate. Rădăcină perenală, îngroșată, lemndsă, oblică,
ori orisontală, multicaulă. 4 Forte comună în dunele de

pe ţărmul mărci, cu deosebire la Mamaia şi spre Tuzla.
$. longitlora Ehrh. [Loc alb.] Plantă glabrescentă. Racemul

un verticil falş. Pedunculi opuși subuniflori. Flori erecte.
Calice elongat-claveform, 10-striat, de tot glabru, dinţii

sii acuţi. Petale Vifide,: la gât coronate. Carpofor egal de
lung cu capsula oră și puţin mai lung. Frunze neundulate,
cele inferi6re obvers-lanceolate, cele superidre linear-lanceolate, sessile. Petale mari, pe partea superidră palid verdii, pe cea inferidră livid-plumbee. 2% Iunie. In stepele din

regiunea australă. Intre Gargalik şi Kara Nasib, etc.
Ş. multiilora Pers. Cucubalus maltiflorus Ehrh. (S. multi-

floră). Plantă velutin pubescentă,

nt

viscosă.

Racomul

un

verticil fals. Pedunculi opuși, 1-3-flori, une-ori şi multiflori.
Flori erecte, ori orizontale. Calice claveform, 10-striat, pu-

bescent, dinţii sei obtusi.. Petale Difide, denudate (fără coronulă). Carpofor -egal de lung cu capsula. Frunze neundulate, cele inferiâre oblong-cuneate, în peţiol-atenuate, cele
superire obvers

lunecolate

ori lincare, sessile. Petale mari

62
verdii-albe. Maitt- Tunie.. In finețelo
George, pe lângă Kara-Orman.

$.. italica Pors.. [Loc
erectă,

laxă.

Ramuri

alb.]
opuse

Plantă

umede

din.insula

S-t.

pubescentă. “Paniculă

trichotome,.viscos-anelate,

multiflore, flori porrecte. Calice claveform,

tri-

dinţi obtusi. Pe-

tale bifide, denudate. Frunze la basă ciliate, cele inferidre
spatulat-lanceolate, în pețiol decurente. Petale deasupra
albe, dedesubt cu vine de colre deschis-vînătă, plumbeă şi

verde. Carpofor egal de lung
“duri: la Cocoş, între Cincarova
țuiatu, la Alibeikioi pe Consul,
- 8. nemoralis. W. K. [Loc alb.]
erectă,

cam

cu capsula eliplică. In păşi Başhkioi, la Greci pe ŢuȚiganca, Tristeii, etc.
Plantă pubescentă. Paniculă

indesuită. Ramuri opuse, trichotome, viscos-ane-

.

late, tri-multifloră. Flori porrecte. Calice claveform, dinţii
obtusi. Petale bifide, denudate (necoronate). Frunze la basă
barbulat-ciliate, cele inferidre subrotund-eliptice, în pețiol
decurente, cele: superire spre basă pe margini lanat-barbulate. Paniculă mai scurtă. Carpofor mat lung decăt cap-

sula. 4 Iunie-lulie. In pădurile muntâse:
Consul, la Greci pe 'Țuţuiatu.

Cocoş, Țiganca,

OBSFERVARE.—Se distinge de S. izalica Pers, cu deosebire prin frunzele radicale şi tulpinile inferidre, ce sunt mai late și deodată cu cele
superi6re

la basă

capsula.

barbulat-ciliate,

și

prin

carpoforul

mai

Inng

decât

i

S. Armeria L. [Loc alb.] (5. Armerie).

Plantă de tot gla-

bră. Articulii superiori ai tulpinei viscos-anelaţi. Panicu- :
lele terminale indesuit-fasciculate, multiflore. Calice tubulos-

clavat, 10-striat, dinţii
emarginate,

acute,

săi

ovaţi,

coronate. Frunze

obtusi.

Petale

nedivise

ovate. Flori rosee. Car-

pofor de lungimea capsulei ori şi mai lung. O Iulie-August:
In declivităţile muntelui Krasny mort.
S. compacta Fisch. [Loc alb.] (S. compactă.) Plantă bienală:
(ori perenală?), de tot glabră. Flori î6rte indesuit-fasciculate. Calice cilindracei-claveform, de tot glabru, dinţii ovaţi,
obtusi. Petale la găt coronate, lamina într6gă. Capsula egal

de lungă cu carpoforul, ori puţin mai scurtă. Frunze ovate:
ori: oblonge, cele supreme subcordate. d lunie-August. Pe
vîrful muntelui Suluc, între Greci şi Măcin şi în. alți munţi
stîncoși precum pe muntele Consul de lângă Alibeikioi.
v

-

-
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OBSERVARE.= Diferă de.S. Armeria L., cu deosebire prin inflorescenţa mult mai compactă, prin florile mai lungi, prin petalele intregi
(nu emarginate) şi prin rădăcină bienală (ori perenală?) nu anuală ca
la S. Armeria L.

-

S$. exaltata Friv. [Loc alb.]
Asrostemma

L. (Agrostemă.)

tubulos,

Calice

mult sait

n
mai

mai puţin umflat la maturitate, cu 5 divisiuni lineare mai
lungi docât tubul; petale lung unguiculate, cu limb trunchiat, lipsit de coronulă; stamine 10;
capsulă deschidându-se prin 5 dinţi.

5, alternisepale;

stile

A. Coronaria L. A. Flos Jovis Poll.; Lajehnis Coronaria Lam.;
Coronaria lomentosa IL. hort.- Upsal. (A. Coronaria. Vulg.
Curcubei, [loc alb]). Capsula 1-loculară. Potalo nedivise, col
. lomenronate. Frunzele deâmpreună cu tulpina îndesui
mai
Pulpine
calicele.
fose. Pedunculi mult mai lungă decât
multe din o rădăcină, în partea superidră ramificate. Petale velutine, purpurii-roşii, obovate, retuse ori emarginate.
Flori

mari.

4 Maii-lulie.

Pe

marginea

pădurilor

şi

prin

poene. F6rte comun pretutindeni.
Lyehnis "Pournef. (Lichnidă). Calice tubulos, după: aceea
ovoid, cu 5 dinţi scurți, lipsit de calicul; potale lung unguiculate cu limb întreg, stirbat sait profund divisat, munit de
o coronulă; stamine 10; stile 5, opositipetale; capsulă des
chigendu-se la vîrf prin 5. dinţi.
L. Flos eneuli L. (Loc. alb.] Capsulă 1-loculară, dehiscentă
prin 5 dinţi.

Pelale peste

neare, palmal-divergente,
linoar-lanceolate.

Flori

de

jumătatea

lor 4-fide,

fără fornicele.
coldre

carneă,

lacinii Li-

Frunze
rareori

caulinare
albă.

4

Maiit-lunie. In fineţele din păduri. Comun.
"
Visearia Roeh. (Viscarie.) [Loc alb].
V. vulgaris Râhl.; V. purpurea Wimm.; Lychnis Viscaria
I,. (V. comună). Capsulă semi-5-loculară. Petale nedivise, coronate. Tulpină glabră, în partea superidră subggeniculi
viscidă. Frunze lanceolate, glabre, la basă ciliate. Flori racemos-paniculate, subverticilate, livide-purpurii. Rădăcină
multicipită. 24 Maiii- Iunie. In munţii dela Greci pe Țuţuiatu,
ete. Rară.
Melandrium Roehl. (Melandriii.) Calice tubulos, mai mult
sait mai puţin umflat la maturitate, cu 5 dinţi, lipsit de ca-
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licul; petale lung unguiculate, cu limb bifid, munit-de ocoronulă; stamine 10; stile 5, opositipetale; capsulă deschi“Qendu-se

la vîrf prin

10 dinţi destul

CONSPECTUL

[Loc alb]. ....

SPECIILOR

PRR

[Loc alb]. .....

JM. album

de profundi.

în...

Gareke;

M. album Gareke.

... eee

M.pratense

-

e M. criocalyeinum

RShl;

Lychnis

Boiss.

vespertina

Sibth.; Z. pratensis Sprengl.; L. dioica fi. L.; L. alba Mill;
L. arvensis Schkuhr. (M. alb. Vulg. [Loc alb]). Capsula 1loculară,

bifide,

dehiscentă

coronate.

cu 10 dinţi.

'Tulpină

Flori

în partea

dioice.

inferidră

Petale

semi-

vil6să. Frun-

zele superi6re ovat-lanecolate, atenuat-acuminate. Peduncu-.
lii deîmpreună cu calicele glandulos-hirsuţi. Capsulă ovatconică, dinţii porrecţi. Petale albe, f6rte rar roșietice. Flori
despre s6ră deschise şi.mirositâre. 4 Iunic-August. Pe mar-

ginea agriilor, în păduri, în tuferișuri, pe lângă garduri.
Comun pretutindeni.
M. eriocalyeinum Boiss. [Loc alb].
Intre Cernavoda şi Hirşova.
Githago Desf. (Gitagine.) [Loc alb).
G. segetum

stemma
sulă

Desf.; Ayrostemma

Sprengl.

1-loculară.

Petale

mat lungă decât
- oră fureată.

(G.

de

Gilhago Li; Lychnis Agro-

secerişuri.

retuse..

Lacinizle

limvbul -petalelor.

Frunze

Petale

obovate,

purpurii

nie-lulie. In secerişură. Comun

calicelui

'Tulpină

linear-lanceolate,

acuminate, cele caulinare sessile.
lungi.

Vulg. Weghină.)

roşii,

pe

de

erectă,

ori lineare,

Flori

Cap2 ori

simplă

3-nervate,

pedunculi fârte

fără

coronulă.

€

Iu-

pretutindenea.

Tribul II. Alsinee. Calice cu 4-5 petale libere saii deabia
connate la basă; petale 4-5, scurt unguiculate, rar nule;

ovariii lipsit de gynofor.

_GONSPECTUL

GENURILOR.

1. Calice 4-sepal. Corolă 4-petală.
2. Stamine 4.
3. Stile2. Capsula 2-valvulară. . .
3.* Stile ră Capsula

2* Stamine 8.

8-valvulară.

Petale

so...
bifide .

. „Bultouia |,
. . Cerastium L.

”

4. Capsulă 3-valvulară. Stile 3. .........
Alsine Wablbre.
4. Capsulă 4-valvulară. Stile 2... ......, « « Mohriugia L,
1. * Calice 5-sepal. Corolă 5-petală.
3. Petale nedivise, ori numai puţin emarginate. Stile
3, rareori

numai

2.

|

8. Stamine 3 . .
. o.
e es.
6.* Stamine5 ori 10 (rareori numai 3).
„7. Capsulă

e « ]olosteum L.

3-valvulară,

8. Seminţe reniforme . . .
+ + Alsine Wahlbrg.
S.* Seminţe trigonale ori obovate, aripate ori ne:
aripate. . .
ct... cc... .. see
+ Spergularia Presl.
* Capsulă

G-valvulară.

9. Seminţe la umbilic
cu un apendicul ariliform , .
9.* Seminţe fără apendicul . . ........
„d. Petale profund bifide.
10. Stile 3. Stamine 3-5-10. . . cc...
e
10.* Stile 5.
"11. Petale până la mijloc bifide. Capsulă dehiscentă
la vîrf prin 8-10 valve (dentiforme) . . . . .
11.* Petale mai până la basă -bifide. Antere „violacee.
Capsulă 5-valvulară. Valve bifide, .., . . , +

Mochringia LL.
Arenaria LL,
Stelluria Le
|
Cerastium L,
Malachium

Fries.

Buftonia Sauvage. (Bufonie). Calice 4-partit, searios, comprimat. Petale 4, întregi sai bidentate; stamine 4, opuse
sepalelor, sait 8 opuseşi alterne, inserate pe un disc peri-

gin. Stile 2, opuse sepalelor externe. “Capsulă cu 2 valve.
Seminţe 2, basilare, erecte.
B. parviflora Gris. [Loc alb].
“
hară în stepă la Konlkodii.
" Cerastium I. (Cerastiu). Sepale 5, mai rar 4; petale 5,5 mai
rar 4, bifide, rar întregi;

stamine

de-ordinar

10,

4-5 sai '8; stile 5, rar 4, opositipetale; capsule
sau cilindro-conice, deschidându-se la vîrt prin
prin 8 dinţi; seminţe netede saii tubercul6se.
-GONSPEOTUL
1.
„1*
2
2.*

Bractecle
Bracteele
Bracteele
Bracteele

mai

rar

cilindrice
10 şi rar

SPECIILOR

şi calicele la virf barbulate .. . .C. brachyatum Des
şi calicele la vîrf glabre.
tâte deodată şi sepalele semiscaridse C. semideeandrum L.
inferidre erbacee, cele superidre de-

odată şi sepalele pe margini scaridse, cu
o strie dorsală verde, subescurentă. Plantă

de coldre negrii-verde
[Localb].

. . , .:.

...,

cc...

.C. obscuram Chaub.
C. ramosissimum Boiss.

(C. bulzarieum Uechtr).
Brândzâ.— Flora

Dobrogii.

5
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C. braehypetalum Desp.; C. viscosum Poll.; .C. barbulatum
Wahlbrg. carp. (C. brachipetal). Tulpină erectă- ori ascen- dentă. Frunze oblonge ori ovale, cele inferidre în pețiol

angustate. Rămurelele superidre ale paniculci agregate. Bractee tote erbacee şi deîmpreunăcu calicele la vîrf barbu- .
late. Pedicele fructitere de 2-3 ori mai lungi decât calicele
Maiu-lunie.

O

ori şi mai scurte. Rădăcină simplă, anuală.
Locuri inculte şi aride. Comun pretutindeni.
Var.

3. glandulosun Koch synops. C. lăuricum Sprengl sehedae ad flor. exsice. Austro-Hungar. 1882, p. 81 No. 555. Tulcu peri glanduliferi..
pină investită
C. semidecandrum L.; C! viscidum Link.; C. viscosum Pers.

(0. semidecandru). Tulpină erectă
oblonge oră ovale, cele inferidre
murelele

superidre

ale

ori ascendentă. Frunze
în .peţiol angustate. Răidle

Braetocle

paniculei . agregate.

deîmpreună cu sepalele semiscaridse, la vârf glabre, cros“denticulate. Pedicele fructifere de 2-ori mai lungă decât calicele, deflecţi. Petale subegal de lungi cu calicele ori şi
“mai

scurte.

GQ) Martie-lunie.

Pe

Fârte

colinele stîncâse.

co-

mun! pretutindeni.
C. obseurum Chaub.; C. glulinosum a. obseurum Koch sy-.
nops. (0. obscur). Tulpină erectă oră ascendentă. Frunze obori ovale, cele inferidre în pețiol angustate. Rămure-

longe,

lele

superidre

erbacee,

ale

paniculei

cele superidre

agregate.

cu o margine

Bractecle

scaridsă

inferidre
angu-

t6rte

stată la vîrf glabre, pe dos cu o stric erbacee subereurentă.
Pedicele fructifere de 2-3 ori mai lungi decât calicele, orizontal-patente. Petale subegal do lungi cu calicele. Intrega
plantă n6gră-verde. 0 Aprilie-Maiii. Pe colinele şi în stepele aprice şi aride. Comun pretutindeni.
C. ramosissimum Boiss.; C! bulgaricui Uechtr. (C. forte
ramos.) [Loc alb].
In munţii

stincoşi de la Greci.

Alsine Wahl. (Alsină.) Sepale 5; petale5, întregi; stamine

10, rar 3-5; stile 3; Capsulă

deschidându-se

prin 3 valve.
CONSPECTUL
SPECIILOR
calicele.
1. Petale mai scurte decât
2. Flori fasciculate. Pedicele mult mai lungi decât
.

până

la

basă

calicele.

.....

îoTo

..

...

. ...

„A. tenuilolia Wabhl.

2.* Flori indesuit- fasciculat-cory mbâse, î6rte scurt
pedicelate

, .-.

,

..

. . .

..

1.* Petale mai lungi decât calicele.

o...

. ....

A. tenuifolia Wahlbrg.; Arenaria

tenuifolia

Rehb.;

Alsinella

A. glomerata Fenzi..

d.

setacea Me & K.

lenuifolia

LL; Sabulina.

viscosa

Hartm.

(A. cu frunze

subțiri). Frunze subulate 3-nervate. Tulpine dichotome. Flori
fasciculate. Pedicele mult iai lungi decât calicele. Sepale

lanccolat-subulate, 3-nervate pe margini membranacee. Pe/ale
ovale, la basă mai ânguste, mai scurte decât calicele. O Iunie-August. In locuri aride, storile şi petrâse: la Başkioi
pe Sepeljin, la Gavgagia, etc.
Variază: cu îlorile şi capsulele mai mari și mak mică, apoi
B. viscosa; A. viscosa Schreb.; Sabulina visecosa Rehb.
partea superidră cu peri glanduliferă patenți.

In

A. glomerata Fenzl; Arenaria glomerata AM. B. (A. glomerată). Intr6ga plantă sură cu peri mai mult ori mai puţin
glanduloși.
Tulpinele

Frunze
de

subulat-setacee,

la basa

ascendentă

la

erecte,

basă

cu 3 nervure,

striate,

simple,

ori

erect ramificate. Flori fârle scurt-pedicelate, indesuit

fasci-

culat-cymâse.

acute

Sepale

neegale,

linear-subulate, fârte

alb-subcartilaginec, pe dos verde-bistriate. Petale de 3 ori
mai scurte decât calicele; albe. GQ) In locurile calcare, petrâse şi stiîncâse, f6rte comună pretutindenea : Ionissala,
Consul, Sepeljin, Hîrşova, ete.
OnsenvanEe.—Diferă de A, jacgainii Koch, prin statura mai robustă,
prin indumentul sur și inflorescenţa mult mai compactă.

A. setacea M. & K.; Arenaria selacea Thaill.; Ar. heteromala Pers.; Ar. sazatilis Lois.; Ar. frutescens Kit. Sabulina

selacea Rehb. (A. setacee). Frunze subulat-setacee, 3-nervate.
Caudiculi cespitoși. Tulpine florifere ascendente, în partea.
superiGră paniculate. Pedicelele t6te mai lungi decât calicele. Sepale

ovate,

acute, alb-subcartilaginee, cu o strie dor-

sală erbacee şi uninervă. Petale ovale
cât calicele.

4

lunie-August.

Consul, pe stîncile dela Hirșova, etc.
Variază:
|
Ș. analolica

Boiss.

ceva mai hingi de-

In locurile stîncâse. din munţi :

'
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Genul Mcehringia L.
Mochringia L. (Meringie.) Sepale 4-5;

petale 45,

întregi

lă deschidânsait emarginate; stamine 8-10; stile 2-3; capsu
în afară; semințe
du-se până la basă prin 6 valve, învestite
netede, munite de o strofiolă la umbelic.
SPECIILOR

CONSPEOCTUL

[Loc alb].

3. trinervia
Smith.

Clairv.;

(A. trinervată).

Arenaria

trinervia

Frunzele

tâte

LL. Ar.

ovate,

acute,

trinervis
3-5-ner-

lungimea îrunzei.
vate, cele inferi6re peţiolate, poţiolul de
nervure aproTulpină ramificată. Sepale acute, 3-nervate,

mai scurte depiate, cea mediană mai mult carinată. Petale
se.şi umede.
cât calicele. Q Maii-lunie. In pădurile umbrâ
Comună

|

pretutindenea.

M. Grisbachii Janka. [Loc alb].
In munţii stîncoşi, f6rte comun:
Ciermet, m. Consul şi Denistepe,
„A. Jankae Gris. [Loc alb]. La Hirşova pe stîncile calcare
sul şi în munţii dintre Greci şi

Holosteum

Genui

Molosteum IL. (Olosteii).
denticulate; stamine 3-45,
_chiqendu-se prin 6 dinţi.
hiscenţă, prelungindu-se
valve;

seminţe

Krasny mort, Greci, Cerna,
etc.
|
de pe malul Dunărei, Con|
Măcin.
L.

Sepale 5; petale 5, întregi sait
forte rar 10; stile 3; capsulă desrecurbaţi în afară şi a căror deapr6pe până la basă, formâză 6

tubercul6se,

lipsite

de: strofiolă la umbelic.

Frunze
JL. umbellatum L.; Alsine umbellata De. (O.umbelat).

basale rosulare,

în pețiol atenuate,

oblonge,

cele

caulinare

de tot
opuse, sessile, cliptice ori ovat-oblonge, de' comun
,
glabre
,
obtuse
,
blonge
glabre. Floră umbelate. Sepale ovat-o
unscurt
e,
cu margini albe membranacee.. Petale oblong
guiculate, albe, mai lungi decât calicele. Antere albe. Capsulă mai lungă decât calicele. O Martie-Maiii. Locuri năsi_p6se cultivate și inculte.: Fârte comun pretutindeni.

|

Variază:

5. glandulosum

Vis.
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“Genul

Spergularia

" Spergularia Pers.

(Spergularie).

tregi;

rar

până

stamine
la basă

10,
prin

5;

Fers.

Sepale

5;. petale

stile 3; capsulă

3 valve;

seminţe

lenticulare,

cele 2-3 din fundul capsulei aripate;
feric; albumen central.
CONSPECTUL

5, în-

deschidându-se

embryon

SPECIILOR

aptere,

rar

anular, .peri-

!

1. Seminţe cuneiforme subtriquetre, tâte nearipate Sp. rubra Presl.
1.* Seminţe obovate, comprese, tâte nearipate ori
și fGrte puţine aripate ... .. ......
.Spe salina Presl.
1.** Seminţe când tâte, când cele mai multe, când
numai puţine aripate ....... eee
e Sp media Pers.

"S.rubra Presl.; Arenaria

rubra a. L; Alsine rubra Wabhlbrg.;

Lepigonum.
rubrum Wahlbrg. (S. roşit). Frunze linear fili-€
"forme, mucronate, subcărnâse, pe ambele feţe plane. Tulpine prostrate şi ascendente, ramificate; ramuri racemâse.
Pedunculii defloraţi refracţi. Sepale lanceolate, obtuse, fără
nervure,

triquelre,

pe margini membranacee. Seminţe

subtil

Locuri năsipose

rugulos-scabre,
şi petrâse.

cuneiforme, sulb-

ncaripate.

Petale

rosee.

Comun.

$.. salina Presl.; Lepigonum medium Wahlbrg.; Alsâne Ma-rina a. D. [;
L. (S. salină).

Arenaria marina Roth; Ar. rubra 3. marina.
Frunze. linear-filiforme, submutice, cărnâse,.

pe ambele. feţe convexe. 'Tulpine. prostrate şi ascendente,.
ramificate. Ramuri racemâse. Pedunculii defloraţi refracţi..
Sepale lanceolate, obtuse, fără “nervure, pe margini membra-:
nacee. Seminţe obovule, comprese, obsolet-rugulâse, tâlc ncdripate ori şi numai forte puţine aripale. Petale la vîrt de col6re

saturat-roseă.

0 Iulie-August. In locuri năsipâse,

umede și sărate. Fârte. comună, cu deosebire în Delta Dunărei.
$. media Pers. [Loc alb]. Frunze cărnâse, semirotunde, fi-.
liforme. Tulpine perenale, simple ori'ramificate, prostratela urmă ascendente. Cyme racemiiorme, elongato, ori contrase, „foliaceit-bractoate şi stipulate. Sepale lat-ovate ori.
ovat-oblonge. Seminţe, când ldte, când cele mai multe, când.
numai puţine sunt comprese şi aripate, iară cele-alte sunt.

10

muricate ori şi nu.ovate ori subtriquetre, netede ori pe dos
stepe cât şi din
mai fimbriate. In locurile 'sărate atât din

regiunea litorce.
Genul

Arenaria

L. (Arenaria).

Arenaria

Sepale

L.

5, rar 4;

petale

5, rar 4,

3; capsulă
întregi sait emarginate; stamine 10, rar 8; stile
bidenvalve
3
deschidendu-se prin 6 valve egale saii prin
tate la vîrf; seminţe

sbireite, lipsite de strofiolă la umbilic;

embrion periferic încunjurând un albumen

CONSPECTUL

central.

SPECIILOR

1. Plantă anuală oră bienală.
2. 'Tulpine ascendente, mai firme. Flori şi capsule
......... . A. serpyllifolia L.
mai mari oc... . . . .
şi cap" 2* 'Pulpine debile, flaceide, îiliforme. Flori
. A. leptoclados Gusssule de jumătate mai mică... e e .....
rişida MB
,
să
ar
1* Plantă perenală . . .

nate, sesA. serpyllitolia L. [Loc alb]. Frunze ovate, acumi
ine as'Tulp
sile, cele inferidre în un pețiol scurt contrase.
şi în dichocendente, dichotome, paniculate. Flori axilare

nate, trinervate,
tomia ramurilor. Sepale lanceolate, acumi
6să, la cele intescari
mai lungi 1:/, decât corola, marginea
intermedie. Peridre, atât de lată, cât este partea erbacee
lă în partea intale albe, ovale, spre basă angustate. Capsu

F6rte comună
feridră ventriecâsă. o d Iulie. Locuri năsipâse.
|
|
„pretutindenea.
Variază:
2. glutinosa;

”
Mai
Lois.
4. piseida

|
|
mică, erectă, ori ascen-

|
ri.
dentă, în partea superidră cu peri glandulife
de 4.
nge
desti
A. leptoclados Guss. (Rehb.). [Loc alb]. Se
şi
ide
, flacc
serpyllifolia L., prin tulpinele filiforme, debile
şi obsolot nerforte ramificate, prin frunzele punctat scabro
aprâpe de
sunt
ce
la,
v6se şi prin calicele, petalele şi capsu
Ă
jumătate mai mici. În peninsula. Kaleh, etc.
ă. TulA. rigida M. B.; Fremogene rigida. Plantă glauc
foliaţi, la
pine abreviat-ramificate, fasciculate; turionii multi
imbricate,
al
d-seri
basă cu squame peţiolare acut-carinate şi
te, canalifrunzele prelungite, strictiuscule, drepte -ori curba

culat-setacec, pe margini f6rte scabre; frunzele caulinare
mai late, fârte rigide, patule. Thyrsul indesuit-paniculeform,
multiilor. Calice oblong. Sepale ovale, atenuat-acuminate,
acil-carinate,.
cu

o strice

dorsală

verde

forte ângustă.

Pe-

talole mai scurte decât calicele, ori egal de lungi, oblonge,
î6rte obtuse, fără unguicule, deasupra basei rotundate constrinse. In stepele din regiunea mai mult meridională.
Genul :Stellaria L.

Stellaria [. (Stelarie).
partite; stamine 10, rar
Qendu-se până la mijloc
minţe sbireite, lipsite de

Sepale 5; petale.5, bifide sai bimai puţine; stile 3; capsulă deschisait și mai jos prin 6 valve; sestrofiolă la umbilic.

CONSPECTUL

. SPECIILOR

1. Petale mai lungă decât calicele . , ,. .
St, viscida M. B.
1.* Petale nu mai lungi decât calicele. Tulpină 1serial pâr6să . .:. . . . . . . . . . 1. . . . e St, media Vill.

[Loc alb] ......

..

. St. palida Pirâ.

St. viscida M. B.; Ceorastium anomalumn W. B. (St. [Loc
alb)). Tulpină rotundă, striată, în partea superidră dichotom-paniculată, multifloră. Pedicelele, culiceleşi marginea
frunzelor viscos-pubescenţi. Frunze lineare, cele inferidre peţiolate, .subspatulate. Petalele mai

lungă, decât calicele. Cap-

sulă dehiscentă la viri prin dinţi. Q) In locurile nă&sipâse şi
umede cu deosebire din regiuea Danubială.
St. media

Vill.; Alsine

media

LL. (St.

mijlocie. Vulg. Ro-

covină, Rocoină, [loc alb]). Tulpina ascendentă, dichotomă, I-serial perosă.

Frunze

ovate,

scurt

acuminate,

peţiolate,

„cele superidre sessile; Petalele de lungimea calicelui ori şi
mai scurte, bipartile. Capsula oblongă, dehiscentă până la
mijlocul ci oră şi mai afund în valvule, mai lungă decât
calicele. o-Inflor. tot anul. Locuri umede cultivate, inculte'
și ruderale. Forte comun pretutindeni.
Variază:-

5. major [loc alb]; Sf. neglecta Weihe; St. umbrosa Opitz.
Flori decandre. Fârte comun în regiunea silvatică.

St. pallida Pir6. (Loc alb].
In apropiere de Greci.

12

Genul

Malachium

Fr.

Malachium Fr. (Malachiu). Stile 5, alternisepale; capsule
ovoide-pentagonale, deschigându-se prin 5 vâlve. bidentate:
ca în genul

(Restul

M. aquaticum
Scop.;

aquatica

|

*

Cerastium).

aquaticum Li; Stellaria

Cerastium

Fries;

aquatica

Labraea

Ser.

St.

non

Hill. (AL.

aquatic). 'Pulpine -decumbente și candente, la basă radicante,
cordat-ovate,

la geniculi îngroșate. Frunze

la tulpinele

sterile

peţiolii

peţiolate,

„_Bractee

de

subegal

divaricată,

frunzele. Paniculă dichotomă,

acuminate,; sessile,

lungi cu

glandulos-părosă.

erbacee. Petale bipartite, albe. Antere

violacee.

Cap-

“sula 5-valvulară, valve bifide. 4 Iunie-August. In locuri
umede şi pe lângă pâraile şi bălțile din păduri. La: monastirea Cocoş şi în Delta Dunărei în pădurea Leti.
OBsERvARE.—Se pâte: ușor confunda cu Cerastium' sylvaticum W. K.
“şi cu Stellaria nemorum.—A. aquaticum Tries, florile ai 5 stili, apoi
capsula

dintre

este 10-valvulară,

care

mai

câte 2 valve. sunt

deplin

co-.

herente, pentru. care să pare a înfăţoşa o capsulă I-loculară semi-5-valvulară şi fie-care valvă este bifidă.— Cerastium sylvaticum W. N. florile
încă ai 5 stili, însă capsula arată a consista numai la viri din 10 valve,
prin urmare este dehiscentă cu 10 dinţi. Dealtmintrelea frunzele tulpinale “i sunt peţiolate.—Stellaria nemorum L., florile aii numai 3 stili.

Fam. XIV.—PARONYCIIIACEE.
Flori ermafrodite,

regulate. Calice persistent, cu 5, rar cu

4 sepale libere saii mai mult saii mai puţin connate în tub
la basă. Corolă cu 5, rar. 4 petale libere, adesea rudi-

mentare filiforme, în preflorescenţă

quinconcială.

Stamine

5, rar 4; antere biloculare, introrse. Stile 2-3, de ordinar fârte scurte, libere sait connate; stigmate 2-3. Ovariil

super unilocular, cu loge uniovulate. Fruct achenă învulită
de calicele persistent,
cu păreţii membranoşi

unilocular, monosperm,
sait crustacei. Sămînţă

încunjurat

făinos,

central,

axilare

saii în cime

de

un

embrion

indehiscent,
cu albumen

anular.

-

Erburi

anuale, bisanuale sai perene, rar sub-frutescente la basă.
Frunze simple, întregi, opuse sai alterne, lipsite sait munite de stipuli scarioşi. Flori de ordinar mici, în glomerule .
terminale.
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CONSPECTUL
„ Flori

complete,

cu calice

GENURILOR

şi corolă.

.

m

Floriîn glomeruli terminali cu bracetee late, acute
şi cu margini argintii-scari6se. Stil 1 .
. Parony chia Tourn.
2.* Flori în glomâruli axilari și fără bractee. Stil
f6rte scurt ori lipsesce. Stigmate 2 î... Ierniaria LL.
1.* Flori necomplete, corola lipsesce |
-, + Seleranthus. L,

Genul

Paronychia 'Tournef.

Paronyehia Tournef. (Paronichie). Calice 5-partit, cu divisiuni erbacee sait scari6se, nespongi6se, terminate în glugă.
Petale 5, filiforme sai mule. Stamine 5 sai mai puţine.
Stil 1.

Capsulă

uniloculară,

membran6să,

indehiscent

sait

deschigându-se prin 5 valve despărțite la basă şi lipite la
vîri. Semînţă fixată de un funicul basilar, liber. Embrion
anular, încunjurând albumenul. Frunze opuse.
P. Cephalotes Stev. [Loc alb].
4 Maiii-lulie. In locuri stincâse din munţi. Comun. La
Bașkioi pe m. Sepeljin.
Genul

Herniaria

'Tournef.

Nerniaria 'Tournef. (Herniaric). Calice cu 5 divisiuni aprâpe
plane, verdi-erbacee; Corolă cu 5 petale filiforme saii aprâpe

nule; stamine 5; stigmate 2; achenă oblongă, cu păreţi mem-.
branoşi, indehiscentă.
"CONSPECTUL
1. Frunze

2* Frunze

şi “alice

glabre

și calice hirte

SPECIILOR

. ..

. . cc...

IL.

glabra

L.

II. Desseri De.

N. glabra L. (EH. glabră. [Loc alb). Tulpine prostrate.
Frunze eliptice, ori oblonge, spre basă angustate, deodată
ca calicele glabre. Glomeruli azilari, sub-10-flori. Flori sessile. Stipulă fârte mici, oblongă, membranacei, puţin fimbriaţi.
4 Iulie-Ocf. Păşuni uscate, locuri petrâse şi stîncose: Greci,
Alibeikioi pe Consul, ete.
MI. Besseri De. [Loc alb]. Tulpine prostrate. Frunzele deîmpreună
neare ori

cu calicele verde suriă-hirte, cele mai multe lilanceolale, anguste, cele inferidre înpuţinate şi
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adesea și mai adesc-ori oblonge. Fiori lax glomerate, glomerulii axilară, 3-6-flori; flori solitare, axilare, pedicelate,
î6rte puţine ori lipsesc cu totul. Laciniile calicelui cu mar-

gini membranacee, păr6se, perii toţi egal de lungi. 4 În locură aride și petrâse, stepe, munţi, stînci. Comun pretutindeni:

Mangalia,

Greci,

Consul,

etc.

|

OBSERVARE. — Se asâmână mult cu JI. încana De. care se deosibe
sce de 77, Besseri De. numai prin părositatea mai tare sură, prin îrunzele cele mai multe oblongi ori ovale f6rte obtuse şi prin mai numerOse

îlori solitare,

axilare.

*

Genul

Seleranthus

L.

connate la bassă

Scleranthus

(Sclerant).

Calice

în tub urceolat;

L.

cu 4-5

divisiuni

plane,

corolă cu 4-5 petale fili-

forme. sai. nule; stamine5, sati 10 dintre care 5 sterile;
stile 2; achenă oblongă, cu păreţii membranoși, indehiscanti,
închisă în tubul calicelui, indurat.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Laciniile calicelui cu margini î6rte angust-albmembranacee. Plante anuale.
2. Flori în axila ramurilor superidre şi terminale.

s, annuus L.

2+ Flori în cymule glomerat-fasciculate, mai pe
Ă
întrâga lungime a tulpinei. .. . .. . .S.verticillatus Tauscl.
1.* Laciniile calicelui cu margini lat-albe-membranacee. Plantă perenală . ...... „5. perennis LL. -

$. annuus L.. (3. anual [loc alb]). Laciniile calicelui ovate
acutiuscule, cu margini forte angust-alb-membranacee, de
lungimea tubului, fructifere patule. Flori în axila ramurilor
superiore şi terminale. o Iunie-tâmna. F6rte comun pretutindeni

Variază:
8. pseudopolyearpus

D.

|

Ş. verticillatus Tausch. (S. verticillat). Diferă de S. annuus
L. prin cymulile glomerat fasciculate opuse ori alterne, subsessile ori scurt poduneulate, ce se află mai pe întrâga lun-

gime a tulpinei.& In stepe
tindeni.
$. perennis IL. ($. perenal.

şi locuri aride., Comun
[loc alb]). Laciniile

pretu-

calicelui
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oblongă, rotundat obtuse, cu margină late membranacee,
pe timpul fructificaţiunei îneluse. Bractee mai scurte decât

florile. 7 Maiit Sept. Locuri aride şi petrâse. Fârte comun:
Cocoș, la Greci pe 'Țuţuiatu, Hârşova, la Alibeikioi pe Consul, etc.
OBsERVARE.—S$. negleelus Roch. are Jaciniile calicelui cu margini late
membranacee albe pe timpul fructificaţiunci patule.

Fam. XV.— PORTULACACEE.
Flori ermafrodite, regulate. Calice cu 2 sepale, unul anterior, altul posterior, libere saii scurt connate la basă, per-

sistente saii în parte caduce; rar 3-5 sepale. Corolă cu 5,
rar 4-6 petale libere sait scurt connate la basă, în preflorescență quinconcială. Stamine de ordinar numerâse, formând

5 grupuri

opositipetale,

mai

rar

stamine

în număr

mai mic saii egal cu acela al petalelor; antere biloculare;
introrse. Stil simplu saii cu 3-5 divisiuni stigmatifere pe
faţa internă. Ovariii super sai semi-infer, cu 3-5 loge, devenind unilocular prin destrucţiunea despărţiturilor; ovule numerse, aninate

pe un placenta

central falş. Fruct capsula» .

unilocular, deschigându-se printr'un opereul (pyzidă),
spoerm, 3-sperm,

deschigându-se

prin 3 valve.

Seminţe

polimu-

nite de un albumen făinos central în jurul căruia să învârtesce un embrion anular, periferic. Erburi cărnâse, anuale.
Frunze gr6se, simple, întregi, alterne saii opuse, munite 'de

- mică fascicule de peri ţinând locul stipulilor.
nale, solitare saii reunite în cime pauciflore.
Genul

Portulaca

Flori

termi-

'Tournet.

Portulaea 'Tournef. (Portulacă). Calice cu 2 sepale, la sfivşit caduce; corolă cu 5, rar 4-6 petale, fugace, libere sait
scurt connate la basă; stamine 6-15; stile de ordinar cu 5

divisiuni; ovariii semi-infer; capsulă polyspermă, deschidându-se printr'un opereul (pyxidă).
P. oleracea Ii. (P. oleracce. Vulg. Erbă grasă, [loc alb]).
Tulpina deîmpreună cu ramurile prostrate. Frunze oblongcuneate, cărn6se, alterne. Flori în dichotomia ramurilor solitare, ori câte două-trei sesile. Laciniile calicelui obtus-ca-
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rinate. Flori galbine, fugace. Geniculii ramurilor la inserţiunea frunzelor cu un inel păros scurt. G) Iunie-Sept. Locură cultivate, vii, drumuri, locuri petrâse, . câmpuri. I6rte

comun

în tâtă Dobrogea, dar în Deltă se răresce.
FAM. XVI. — TÂMARISCISEE

Flori ermafrodite,
saii

5-partit.

Petale

regulate.

Calice

5, mar cescente,

gamosepal,
alterne

cu

liber,

5-fid

divisiunile

calicelui, în preflorescenţă imbricată. Stamine în număr egal

cu divisiunile îlorale, sait în număr dublu, hypogine sait inse-

ate

pe marginea unui disc hypogin; filamente lipite la basa

lor; antere introrse, biloculare, dehiscente longitudinal. Ovarit unic, super, unilocular, multiovulat. Fructul este o cap-.

sulă deschidându-seîn 3, mai rar în 2-4 valve; placente parietale aşegate pe mijlocul valvelor, neseminifere la vîrf.
Seminţe erocte sai ascendente, munite de o c6mă plumbsă.
Albumen nul; embrion ortotrop; cotiledâne oblonge, plan

convexe. Plante [loc alb].
Genul

'Tamarix Desv.

Tamarix Desv. (Pamariscă). Calice 5-fid. Stamine 5 -10, însevate pe marginea unui dise hypogin, cu "filamente lipile
fârte scurt la basa lor. Stile 3; stigmate 3, Lăţite la vîrf,
așegate oblic la vîrful stilului. Cord6ne pliacentare aderând “de valve în

tâtă lungimea

lor,

neîngroșate. la basa

lor. Seminţe fixate în fundul logei, orecte, munite de ocomă

|

sessilă.

Ţ. salliea L. 7. pentandra Pall.; Tamariscus pentandra
Lam; T. gallicus All. (E. galică. Vulg. Tamariscă, Cătinăroşie). Plantă glabră, de col6re glaucă. Frunze ovate, acuminate. Spice laterale. Bractee acuminat-cuspidate. In regiunea littoree şi cu deosebire în Deltă, forte comun. $ Iulie..
Variază cu staminile . mai. scurte ori mai lungi decât covola.
OBSEBVARE.—.T.
ori lanceolate,

africana Poir, are bracteele dela basa ovată ”oblonge:

obtuse.
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Fam. XVII. — NYPERICINEE.
Floră ermafrodite, regulate. Calice cu 5 sepale, persistente
libere saii: connate .la basă. Corolă cu 5 petale libere, caduce

saii

marcescente,

în preflorescenţă

imbricată

sai r&-

sucită. Stamine în număr indefinit, hypogine, reunite prin
basa filamentelor lor în 3-5 fascicule opositipetale; antere
versatile, biloculare, introrse.

Stile 3-5, filiforme, libere; stig-

mate capitate. Ovariii super, format

din

3-5 carpele, unilo-

cular sai cu 3-5 logo mai mult sau mai puţin complete formate prin 3-5 placente parietale cari se reunesc în centrul

ovariului. Ovule numerâse inserate în unghiul intern al lo-.
gelor, saii pe placente. Fruct rar bacciform, indehiscent, mai
adesea capsular, cu 3-5 loge polysperme, cu dehiscenţă sepucidă, deschigându-se prin 3-5 valve sait numai la viri prin
3 dinți. Seminţe f6rte mici, cu testa lax .de-ordinar reticulat, lipsite de albumen. Plante erbacee, perene saii sub-irutescente, cu frunze simple, opuse, adesea presărate de o |
mulţime de glande oleo-resin6se, translucide, lipsite de sti-

puli. Flori în cime, în corimbe sai în panicule.
Genul

Hypericum

Tournef.

Hypericum 'Tournef. (Iporic). Sepale 5, mai mult sai mai
„puţin inegale, libere saii puţin connate la basă ; stamine 20
saii mai

rar 15-20,

reunite

în

3-5

fascicule;

glande

hypo-

gime nule; fruct capsular, dehiscent prin 3-5 valve saii baccilorm înaintea
dehiscent.

maturității,

deschidându-se

CONSPECTUL

la vîrf, rar in-

SPECIILOR

1. Sepale pe margini nică fimbriate nică glandulos„ciliate.

2. Tulpină ancipită. Sepale lanceolate, î6rte acute,
.
de'2 ori mai lungi decât ovariul. . . . . IM. perforatum ÎL.
2* Tulpină 4-angulară, angulii subaripaţi. Sepale
lanceolate, acuminate atât de lungi cât ovariul ori și mai lungi. ...
. „IL tetrapterum Fries.
1. Sepale pe margini fimbriate ori glandulos-ciliate.
3. Tulpina

şi frunzele

glabre

3* Tulpina și frunzele hirsute.

.......

.

«e

... . ae.

e. II. clegaus

Stov.

IL hirsutum L.
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N. perforatum L. (I. perforat. Vulg. Pojarniţă, Sunătore).
Tulpină corectă, ancipilă. Frunze oval-oblonge, străvădătorpunctate. Flori corymbâse.

Sepale lanceolate, f6rte acute, de

tot întregi, de 2 ori mai lungi decât

ovariul.

Stamine 50-

60. Rădăcină ropentă. Petale galbine,. duple atât de lungă
cât calicele, negru-glandulbse. 4 Iulie-Aug. In fineţele uscate, coline. F6rte comun în t6tă Dobrogea.
II. tetrapterum Fries.; I7. quadrangulare Smith; 7. quadrialatum Wahlbrg. (I. tetrapter). Zulpind erectă, 4-angulară, angulii subaripaţi. Frunze ovale indesuit străvădătorpunctate. Scpale lanceolate, acuminate, de tot întregi, atât
de lungi cât ovariul, ori şi mai lungi. Stamine 40-50. Ră-

dăcină repentă.

4 Iulie-August.

In locurile umede cu deose-

bire din Delta Dunărei.
IL. clegans Stev.; 77. Kohlianum Spreng. (|. elegan). Tulpină erectă, ancipită. Frunzele dela basa cordală lanceo„date ori ovate, pe marginile revolute negru-punctate, pe
dise străv&dătoriii-punetate. Sepale lanceolate, acute, fimbri-

ale, fimbriile mai scurte decăt diametrul transversal al
sepalelor şi la vîrf fin glandulose. Seminţe subtil punctate.

Petale

obovate,

obtuse,

crenulate,

pe

margini

ne-

gru glandul6se, galbine. 4 Stepe, coline uscate, locuri aride
şi petrâse. F6ârte comun în t6tă Dobrogea.
II. hivsutum L. (IL. hirsut). Tulpină erectă, rotundă. Frunze
ovate, ori oblonge, scurt peţiolate, străvăgătoriu-punetate, de-

împreună

cu tulpina hivsule. Sepale lanceolate, glandulos-

ciliale, glandulele

f6rte scurt stipitate.

Iunie-August. In regiunea silvatică.
și Akpunar, între Isaccea şi Cocoş.

Seminţe

Rar:

între

velutine. 4

Balabancu

Fam. [loc alb]. MALVACEE.
Flori ermafrodite, regulate.
cu 5, rar 3-4 divisiuni,

adesea

Calice

gamosepal, persistent,

acrescente

la

maturitate, de

ordinar prevăgut la basa sa de un calicul: format din bracteole libere sait connate. Corolă caducă, cu 5 petale scurtconnate la basă, în preflorescenţă răsucită. Stamine numer6se, hypogine, cu filamente libere numai la vîriul lor, con„mate în restul lungimei lor întrun tub. care învălesce pi-
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stilul şi aderâză cu petalele prin basa sa; antore renitorme,
-uniloculare.

Stile numerâse,

matifere la vîrf. Ovariii

connate

la basă,

super, format

din

libere

şi stig-

carpele

nume-

r6se, uniovulate, dispuse în verticil în jurul axului. Fruct
uscat, cu carpele monosperme, numerâse, separându-se de
ax şi deschigendu-se prin marginea lor internă saii mai
rar prin faţa lor dorsală. 'Seminţe munite de un albumen

mucilaginos, f6rte subţire sait aprope nul, cu cotiledâne foliacee, încreţite longitudinal. Erburi anuale, bisanuale saii
perene, cu frunze

sait

mai

adesea

mult

alterne,

ori mai

peţiolate,

puţin

caducă ; flori axilare, solitare,
CONSPECTUL

simple,

divisate,

întregi,

munite

agregate

de

lobate

stipuli

sait în cime.

GENURILOR

ge we

=
.

FlOrea cu un calice duplu: unul interior și altul
exterior.
Folidlele calicelui exterior între sine concrescente.
Calice exterior 3-fid . . cc...
n... . Lavatera L.
3.* Calice exterior 6-9-fid.
4. Valvele capsulelor pe dos convexe şi cu marginile rotundate. .....
îm
ea o. |. d Althaea L.
4.* Valvele capsulelor pe dos profund canaliculate,
cu marginile elevate şi acute . . . ... . . „Aleea De.
2* Foli6lele calicelui exterior libere (neconcrescente
între

sine).

5. Calicele exterior 3B-foliolat:. . ..
„ Malva L.
9.* Calicele exterior multifoliolat. Fructul o capsulă . Ilibiseus L.
1.* Fl6rea numai cu un calice simplu (fără calice ex.
terior).
. cc... .. +. e „ Abutilon Tourn.
Genul

Lavetera

L.

Lavatera L. (Lavateră). Calicul născând din peduneul,
monofil, trifid. Calice 5-fid. Stimate setacec. (Restul ca în
genul A/alva).

L. thuringiaca L. (L. turingiacă). Tulpină erbacee,
tâsă. Frunze

subtil-tomentâse,

cele inferidre

tomen-:

angulat-lobate,

cele superidre trilobate, lobulu întermedii mai lung. Pedunculi solitari, erecți, 1-flori, rar 2-3-flori, mai lungi decât
peţiolul frunzei. Petale

bilobate, de coldre palid-roseă. 4 Iu- .

nie-August. 'Fineţe, marginea
comun pretutindeni.

agriilor şi a drumurilor. Fârte
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Genul

Althaea

L.

Althaca L. (Altee). Calicul format din 6-9 bracteole connate în terţiul lor inferior; stizmate setacee. (Restul ca în
genul

J/alva).
CONSPEOCTUL

SPECIILOR

"1. Pedunculi multifloră, mai scurţi decât frunzele A. oflieinalis L:
1.* Pedunculi numai 1-2 flori, mai lungă decât îrunzele.
2 Frunze

tomentose,

cele

inferi6re

palmate,

cele

superi6re digitate . . .. . .. . . . .. .. Â, cannabina L.
"2+* Frunze hispide, peri orizontal- -patenţi, cele inferidre reniforme

o...

..

eee

e ed. hirsnta

Le

A. officinalis L. (A. oficinală. Vulg. Nalbă-mare). Frunze
pe ambele feje mole-lomentăse, neegal crenate, cordate ori
ovate, cele inferidre 5-lobale, cele superidre 3-lobate. Pedunculi azilari, îniltifori,
Flori roşietece-albe. Antere

mult maă scurți decât [vunza.
deschis-violacee. Fructe netede,

tomentâse, valve pe dos convexe, abia canaliculate, marginile rotundate. Rădăcină repentă, albă. 4 Iunie-Sept. Pe
malurile apelor şi prin, fîneţele umede. F6rte comun pretutindeni.

A.

cannabina L. (A. canabină). Frunze tomentos-scabre, ne-

egal serrat-dentate,

cele

palmate,

înferidre

cele superidre

digitate, cele supreme ternate. Pedunculi 1-2-Mori mai lungi
decât: frunza. Laciniile calicelui interior ovate, acuminate.
Petale de colâre roseă, unguiculele de colbre purpurie.
Fructe

f6rte fin tomentâse,

valve

naliculate, marginile rotundate.

pe dos

convexe,

abia ca-

4 Junie-Sept. In tuferişură,

fineţe. Fârte comun în t6tă Dobrogea.

|

A. hivsuta L. -J/alva 'setigera Speun. (A. irsută). Frunze
crenate, hispide, peri orizontal-patenţi, cele inferidre reniforme, 5-lobate, cele medie -palmate, cele superire profundtrifide. Pedunculi 1-fori mai lungi decât frunza. Laciniile
calicelui elongat-lanceolate: Flori lilacine ori rosee. Valvele
fructelor

tundate.

pe

dos

Câmpuri,

kioi pe m. Consul.

convexe,

abia - 'canaliculate,

stepe, tuterişuri,

Forte

marginile

comun

ro-

la Alibei-

81.
Genul

Alcea

Dc.

Aleea De. (Alcee). [Loc alb].
A. pallida W. K. (A. palidă. [Loc alb]). 'Tulpina şi frunzele
“hirsute, peri fasciculaţi. Frunze” crenate, cele inferidre cordat subrotunde,

5-lobate, cele superidre

3-lobate.

Pedunculi

1-ilori, solitari, ori mai mulţi axilari, cei superiori mai
scurți decât calicele, lax-spieaţi. Calicele exterior subegal

de lung cu cel intorior. Petale emarginat-bilobate, mai lungi
decât late, lilacine la basă sulfurii.
Valvele pe dos p7rofund canaliculate, marginile elevate şi acute. a Iulio-Aue.

In stepe,

Fârie

câmpuri,

comun

tuferișuni, fineţe, pe marginea

pretutindenea.
Genul

agriilor.
”

Malva

Tournef.

Malva 'Pournef. (Nalbă). Calicul format din 3 braeteole 1ibere; stigmate obtuse; fruct orbicular, deprimat în centru,
format din numer6so carpele, monosperme, verticilate în
jurul unui prolongiment al axului (carpofor).
CONSPECTUL
1. Petale mult mai lungă
emarginate. .

SPECIILOR

decât calicele, profund
|...
. e +,

Sylvestris LL,

1* Petale egal de lungi cu calicele, puţin emarginate .
[ce
eeee * e e ML, Dorealis Wall,

ML. sylvestris L. (N. de pădure). Tulpină erectă ori ascendentă. Peţioli şi pedunculi hirsuţi. Frunze 5-7-lobate. Pedunculi agregaţi,

cei defloraţi crecți. Petale mult mai lungi

decât calicele, profund emarginale, la unguiculă indesuit
barbulate. Foli6lele calicelui extern eliptic-oblonge. Valvu- :
lele capsulelor marginate, foveolat-rugâse. Flori rosee, cu
strie purpurii. 4 Iulic-Aug. In locuri ruderale, pe lângă sate,
garduri. F. comun pretutindeni.
A. borealis Wallr.; 2. parviftora Huds.; 3. pusilla Wither.;
A. rotundifolia Fries. (ML. boreală. Vulg. Nalbă- -mică, [loc
alb). 'Tulpină prostrat-ascondentă. Frunze cordat-subrotunde, 5-7-lobate. Pedunculi agregaţi, cei defloraţi deelinaţi.
Calice erect. /ctalele egal de lungi cu calicele, puţin emarginate.

Folidlele

calicelui

Frândză.— Flora Dobrogei.

extern

linear-lanceolate.
,

Valvu6
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lele capsulelor marginate, foveolat-rug6se. Corolă palid-roseă. o Iunie-tâmna. Locuri ruderale şi cultivate, pe lângă
drumuri şi garduri. La Cincarova, etc.
Genul

Hibiscus

L.

Iibiscus L. (Ibisc). Calicul născând din peduneul, monofil, multipartit.. Calice 5-fid. Stimate capitate. Capsule cu 5
loge oligo-polisperme, cu dehiscenfă loculicidă.
II. 'Trionum L. [Loc alb]. Frunze dentate, cele inferidre
_mai nedivise, cele superidre tripartite, laciniile lanceolate,
cea intermedie f6rte lungă. Calice inflat, membranaceit, nervat-venat. € Iulie-Aug. In locuri cultivate, pe lângă dru.

mură. F6rte comun

în tâtă Dobrogea.
Genul

Abutilon Gaertn.

Abutilon

(Abutilon).

Gaertn.

Floră lepsite de calicul. Calice

5-fid. Stigmate capitate. Capsulă cu 5-30 loge
deschidându-se la vîrful marginei interne.

polisperme,

A. Avicennae Gaertn.; Sida Abutilon LI. (A.
Frunze subrotund-cordate, acuminate, crenate,

Pedunculi mai scurți decât peţiolii.
cate,

birostrate,

şi subumede.
nubială.

hirsute.

Forte

O

Capsule

Iulie-August.

comun

cu

cam

In locuri

deosebire -în
-

[Loc alb]),
tomentâse.

15, truncultivate

regiunea

Da-

„Fam. [loc alb] MILIACEE..
Flori

ermafrodito,

regulate.

Calice cu 5 sepale

libere, ca-

duce. Corolă cu 5 petale libere, în preflorescenţă imbrieată,
adesea munite înăuntru la basa lor de un-solz sait deo
îngroșare glandul6să.. Stamine numerâse, hypogine, libere
saii de-abiă connate la basă şi formând 5 fascicule opuse
petalelor; antere biloculare, extrorse. Stil simplu; divisat.la
vîri în 5 lobi stigmatiferi. Ovarii super, cu 5 loge 2-ovulate, cu placentaţiune axilă. Fruct lemnos, indehiscent (nucă),

uniloculară și 1-2-spermă prin destrucţiunea despărţiturilor
şi avortarea ovulelor.. Seminţe cu albumen cărnos; cotiled6ne foliacee.—Arbori de ordinar înalţi, cu frunze simple,
alterne, munite

de stipuli caduci;

flori în cime axilare,

83
Genul

Tilia 'Tournet. (Leii).

Tilia

Sepale

vîrful unui lung peduncul

Tournef.

petaloide ; flori

axilar, adnat

în cime la

într'o parte

a lun-

gimei sale de o bractee membrandsă forte desvoltată, (Celelalte caractere sunt acelea ale familiei).
CONSPECTUL
1. Frunze

pe

ambele

feţe

glabre,

SPECIILOR
squamele

peta-

» loide (parapetale) opuse petalelor lipsese. , .T. parritolia Enhr.
1. Frunze pe faţa infericră alb-tomentâse. Squamele petaloide opuse petalelor presinte. , . „7, argentea Desf.

T. parvitolia Ehrh. (F. cu frunze mici. Vulg. Tei). Frunze

oblice, subrotund-cordate,

acuminate, pe ambele

fefe glabre,

pe cea dedesubt glaucescente şi în axilele vinelor barbulate. Corimbi multiflori. Parapetalele lipsesc. Lobulii stigmatului la urmă orizontal-divaricaţi. Capsulă (nucă) obsolet

4-5-angulară. b Iunie-lulie.. In păduri fârte comun, afară de
Delta Dunărei unde nu se găsesce decât în pădurea Leti.

T. argentea Desf.;

7 alba Kit, [Loc alb]. (T. alb). Frunze

oblic subrotund-cordate, serrate,. acuminate, pe fața dedesubt alb-tomentâse. Corimbi multiflori. Parapetale (squamele

petaloide) spatulat-retuse. Flori gălbinii, flagrante. +

In tâte pădurile

Iulie.

fârte comun.

“Fam.

[Loc alb] LINEE.

Flori ermafrodite, regulate. Calice cu 5, rar 4 sepale persistente,

libere

sait connate

tale fârte caduce, libere,

la basă.

unguiculate,

Corolă

în

cu

5 rar 4 po-

preflorescenţă

ră-

sucită. Stamine 4-5, hypogine, puţin connate la basă, opositipetale, adesea alterne cu 5 limbuţi ce represintă stamine
sterile; antere' biloculare,

introrse.

Stile 4-5, libere saii con-

nate la basă, cu stigmat capitat. Ovariii super cu
2-ovulate, subdivisate fio-care în 2 loge secundare
late printo despărţitură falsă, care se înaintâză
retele exterior către unghiul: intern. Fruct capsular,
cu 8-10 loge

monosperme,

deschidqendu-se

-prin

4-5 loge
uniovudela păpărând

4-5

valve,

cu dehiscență septicidă. Seminţe lipsite de albumen; embrion
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subfrutesconte
opuse, lipsite
cime.

şi câte-odată

sait perene

oleoginos. Plante erbacee, anuale

la basă; frunze simple, alterne sait mai rar
de stipuli; floră rar solitare, deordinar în
,
Genul

Linum

Tournef.

Linum 'Fournef. (In). Flori .pentamere, cu sepale libere,
întregi; capsule cu loge divisate complet în 2 loge secun" dare printr'o despărţitură falsă completă. Frunze alterne,
opuse.

rar

CONSPECTUL

SPECIILOR

!-1» Bepale pe margini glandulos-ciliate.
eee ee Li tnuricum Willd.
„Potale galbine. .......
2.* Petale albastre, rosce ori albineţe.
«a L hirsutu IS.
...
3. 'Pulpină tomentos-vilisă
Îi tenuitolium L.
see
.
3* Tulpină glabră ..
1.* Sepale pe margini neglandulos- ciliate.
Ir perenne L.
„X. austriacun

3. Pediceli floriferi şi fructiferi erecţi. . .
4.* Pedunculi defloraţi unilateral areuat- penduli

L. tauricum

Willd;

non L. (I. tauric).
ciliate, mai lungi
pe

margini

L.

lavum

L.

L.

campanulatum

LL.

M. B.

Sepale lanceolate, acuminate, /landulosdecât capsula. Lrunze glabre, 3-nervate,

netede,

la basă

de

ambele laturi

cu

câte

un sti-

pul glanâulitorm, cele superidre lanceolate, scurt-acuminate.
'Tulpine în partea superi6ră acut- angulare. Petale la basă
întrunite, galbine cu strie mai întunecate. 4 Iulic-Aprilic.
- In stepe şi în munţii petroşi. E6rte comun pretutindeni.
Variază:
1. Staminele de lungimea calicelui, iară stilele mult mai

lungă decât calicele şi staminele.
_2.

Staminele

mai

de 2 ori mai lungi

decât

calicele, iară

stilele de lungimea calicelui.
_L. hirsutum

L.

(|. hirsut).

|
Sepale

lanceolate,

acuminate,

mai lungă decât capsula. Frunze ovat-lanceolate, ori lanceolate, 5-nervate,

deîmpreună cu calicele vilâse. Calice şi brac-

tec glandulos-ciliate. Zulpină tomentos-vilâsă. Flori lilacine,
la basă

albineţe.

4

Iunie-lulie., In

fineţe.

Forte

comun

în

t6tă Dobrogea, afară din Delta Dunărei unde este mai rar.
_L. tenuifolium LI. (L. cu frunze subţiri). Sepale eliptice, la

85,
vîrt
“sula.

subulate, glandulos-ciliate,
Frunze

lineare,

ceva mai lungi

acuminate,

pe

margini

decât capeiliat-scabre,

deîmproeună cu tulpinele glabre. Pelale de colbre deschisă,
rosed-lilacină. W4 Iunie-lulie. In locuri petrâse şi calcare.
Jomun pretutindeni. Consul, Ienissala, Babadagh.
L. perenne

L. (|. perenal).

Sepale

ovate, pe

jlandulăse şi qlabre, t6rte obtuse. Petale
rindu-se

pre

sine

cu

marginile

margini

lat-ovate,

laterale în întrâga

ne-

acopelor lun-

gime. Unguiculă oblong-triangulară. Capsulă ovat-subglo- bâsă, duplu mai lungă decât calicele. Pediceli floriferi şi
fructiferi crecţi. Frunze linear-lanceolate, glabre. 'Tulpine
numerâsc. Flori deschis-albustre. Articulul pedunculului de
' sub calice cam de 2 ori mai lung decât este lăţimea sa. %

Iunie-lulie. Locuri năsipâse. Rar.
L. austriacum

I..

(|. austriac).

|
Sepale

i
ovate,

pe

margini

neglandulose şi glabre, puţin mai scurte decât capsula,
cele interiâre fârte obtuse. Petale subrotund-ovate, acoperindu-se

cu

marginile

laterale în întrega

lor lungime.

Uan-

guiculă triangulară, eyal de lungă şi de lată. Capsulă globâsă. Pedicele deflorale
lincar-lanceolate, glabre.

unilateral arcuat-pendule. Frunze
Tulpine numerâsc. Flori azurii. 4

Locuri aride, 'colin6 năsipse. F6ârte comun

pretutindeni.

Variază:

-

5. latifolium Uechtr. et Sint. L. frinervium Fregn. Po colinele năsipâse din regiunea Deltei Dunărei cu grămada.
Fam. [Loc alb] ACERINEE.
Flori ormafrodite
rar 4-9 sepale
măr

egal

cu

saii unisexuale,

caduce, connate
acela

al sepalelor,

regulate.

la basă. Petale
rar

nule,

în

Calice

cu 5,

libere, în nupreflorescenţă

imbricată. Stamine 4-8 saii 10, inserate pe un disc gros, lobat, dispus pe două ronduri, 3-5 opositisepale şi 5 opositipetale; antere biloculare, introrse. Stile cu 2 ramuri connate către partea inferiră, stigmatifere pe faţa lor internă.

Ovariii super,cu 2 loge 2-ovulate. Fruct uscat, indehiscent,
format din două carpele aripate (samară) şi lipite prin basa
lor, cu 2 loge l-rar 2-spermă. Albumen nul; embrion îndoit pe el însuși.

Arboră

mai

mult sait mai

puţin

înalţi cu .
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frunze opuse, palmatilobate,

lipsite

cemo

sau

sau în cime

foerminale
Genul

Acer

de stipuli;

Tournef.

Acer 'Tournef. (Arţar). Flori poligame,
dii, de ordinar cu 5 sepale şi 5 petale;
S, rar

îlori în 'râ-

axilare.

de un galben ver:
stamine de ordinar

5-10.
CONSPECTUL

SPECIILOR

- 1, Flori în coryinbi erecţi. Frunze palmat-lobate.
3. Lobii frunzelor sinuat 3-5 dentaţi, dinţii cusPidaţi e cc... | |
ed,
2*, Lobii frunzelor întregi, cel intermedii obtus
Blobat, .
cc...
.... es.
1*. Flori

în racomi.

Frunze

nedivise

[Loc alb]...

......,

ee

platanvides LL,
campestre LL,
A. tataricum

Le

A Taetum CA. Mey. ?

var. “ corditolium Ucchtr.

et Sint.

A. platanoidesL. (A. platanoid. Vulg. 47far). Frunze palmat 5-lobate, sinuat-B-5-dentate, dinţii alenuat-euspidaţi. Corimbi

erecţi,

la basă

deîmpreună

cu frunzele

tinere

dispars

glanduloşi. Ovarii glabre. Aripele fructului (samară) divaricate. Staminile florilor masculine delungimea calicelui. Flori
galbine-verqi.
tindeni.

+ In regiunea

siliatică.

Â. campestre LL. (A. campestru. Vulg.

Fârte

comun

Giugastru).

pretu-

Frunze

palmat-b-lobate, lobi oblusi, de tot întregi, oblongi, cel întermedii .oblus-trilobat. Corimbi orecţi. Sopale şi petale lineare, vil6se. Staminele florilor masculine cgal de lungi cu

corola. -lripele fructului orisontal divorgonte.
verdi. In regiunea
Variază:

silvatică. Yârte

comun

Flori

închis-

pretutindeni.

&. mierocarpun 'Tauseh.
i. subirilobum Uechtr. & Sint.
A tataricum L. (A. tatarie. Vulg. Giădiș, [loc alb]). ri unze
subeordat-ovale,

nedivise,

acuminate, noegal incis- ori lobat-

serrate. Racemi crecţi. Ovarii părâse. Fruct glabru, purpu-,
rascent. Flori albe. In reg. silvatică. f. c.
|
Â. lactum C.A. Mey er. var. cordifolium Uechtr. & Sint.
[loc alb]. In pădurea dela Cincarova. Rar.

Fam. [Loc alb] AMPELIDEE.:
Flori ermafrodite saii unisexuate, regulate. Calice caduc,
gamosepal, întreg sait cu 4-5 dinţi rudimentari. Corolă cu
4-5 petale caduce, în preflorescenţă valvară, liberă sai mai
adesea connate la vîri și desprindându-se într'o singură
bucată în momentul antesci. Stamine 5, rar 4, opositipetale,

inserate la basa unui disc hipogin lobat; antere biloculare,
introrse. Stil simplu, fârte scurt sai nul; stigomat capitat.
Ovariii super saii mai mult sait mai puţin înfipt prin basa'
sa în disc, cu 2-6 loge, 1-2-ovulate. Fruct bacciform, succulent,cu 1-6 loge, 1-2 sperme. Seminţe cu testa osos; em-

brion mic situat la basa unui albumen cartilaginos. Arbuști
sarmentoși, acăţători, nodoroşi, muniţi de cârcoi; frunze
simple, palmatilobate,

cele inferire

opuse, cele-alte alterne,

munite de stipuli membranoşi; flori în cime
cule racemâse, opuse fiunzelor.
Genul

Vitis 'Tournef.

tale 5, connate
cată;

stamine

(Viţă).

Vitis

Calice

în pani-

'Pournef.

cu 5 dinţi

la vîrf şi deslipindu-se
5; baccă

sati

cu 1-2 loge,

rudimentară;

întro

singură

pe-

bu-

1-2- -sperme.

V. vinifera L. (V. viniferă. Vulg. Vifă de vie, Vie). Frunze
cordat subrotunde, 5-lobate, profundior și lat dentate.
Variază:
. silvestris

Auctor.

In pădurile cu deosebire din reg. danubială și din
Dunărei. Fârte comun.

Delta

Fam. [Loc alb] GERANIACEE.
Floră ermafrodite, regulate saii deabiă neregulate. Calice
cu 5 sepale libere, îugace, egale sai puţin neasemenea, în preflorescenţă răsucită, mai rar imbricată. Glande hypogine 5,
alternipetale. Stamine 10, hypogine, cu filamente dilatate
la partea lor inferidră, libere sait puţin connate prin basa
lor, dispuse în două rânduri, 5 exteridre mai scurte, opositipetale, câte-odată sterile şi reduse la filamente squami-

-
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forme, cele interidre opositisepale; antere-versatile, biloculare, introrse. Stile 5, filiforme, adnate cu un prolongiment
al axului, stigmatifere pe faţa internă. Ovarii super, cu d
„carpele, 2-ovulate, cu placentaţiune axilă, verticilate şi reu„nite prin unghiul lor intern în jurul unui prolongiment al
axului. Fruct uscat, cu 5 loge, l-rar 2-sperme, fie-care des-

lipindu-se cu elasticitate de ax, dela basă către vîrt prin
dehiscenţă septiiragă, cu o lungă limbuţă care. suportă

către partea. inferi6ră loja şi care se curbâză în cere sati.
se învârtesce în spirală. Seminţe munite de un albumen
cărnos, f6rte: subţire sait redus lao pătură membransă.
Erburi anuale -saii perene cu tulpine articulate-nodorâse,
adesea dichotome; frunze alterne saii opuse, lobate, mai
mult sai mai puţin divisate saii palmatisecate, munite de

stipulă; floră solitare, geminate sait în cime, axilare sait terminale.
CONSPECTUL

GENURILOR

1. Pedunculi 1- 2. flori. Stamine tote fertile. . . . Ceranium L.
1.;* Pedunculi 3-multiflori. Numai 5 stamine fertile, cele-lalte 5 sterile. .
Erodium I?Hârit.

Genul

Geranium

Tournef.

Geranium 'Pournef. (pro parte) (Geraniu). Petale egale;
stamine tâte fertile; limbuliţele ce suportă carpelele glabre
"pe faţa internă, şi învertindu-se
în „momentul dehiscenţei.
CONSPECTUL

în cere în jurul

lor însăși

SPECIILOR

1.- Plante perenale. Rhizoma îngroșată,
formă munită cu fibre lungi.
2. Valvele capsulelor transversal-plicate.

cilindri,
. . .

2. Valvele capsulelor netede.

. . (4. phacum

!

L.

3. Pedunculi de comun f-iilori. ........
. e. G. sauzuineum
3.* Pedunculi 2-flori. ....
î. .. . .. ....
. „GG. palustre L.
1:* Plante anuale, cu rădăcină subțire, fusiformă.

4. Frunze după circumferință rotunde ori reniforme.
5. Lamina frunzelor disectă până la basă în lacinii
anguste. Valvele capsulelor netede, glabre. Seminţe

foveolat

(gropilit)

punctate .

.

..

. .(£, columbinum

5. Lamina frunzelor disectă numai până către mii.
"loc în lacinii late.

LL.

.
L-

s9
6. Petale

obeordate,

|

î. Valvele capsulelor transversal-rugose,
seminţe
netede ..,...,. [eee
o... ". G.divarieatum. Ehrh.
î.* Valvele capsulelor netede şi alipit-părose.
Semințe netede. .......
Î.. | o
e G pusillum Le.
6.* Petale obovate,
8. Intrâga plantă glandulos-vilăsă. Valvele capsui
elor netede, pubescente. Seminţe foveolat (gropilit) punctate PI
sees
4
8. Intrâga plantă glabră, numai în partea
superi- Oră hirtă. Valvele capsulelor transversal-ru-

&6se, glabre. Seminţe netede.

..,.....

rotundifolium LL.

« G. lucidum

L.

4.* Frunze după circumferință oblong-trian
gulare,
3-5-foliolate,Valvele capsulelor reticulat-rugâse.
Seminţe netede ....,.,.,
eee
ee e e G. Roberiianum L,

G. phacum L. [Loc alb]. Peduneuli 2-fMori.

subreflectă.

Petalo

subrotund-obovate,

Corolă

plană-

neegal crenate,

scurt

unguiculate, la basă barbulate, cova mai
lungi decât calicelo mucronat. Staminele până la mijloe hispid
-ciliate. Val-

vule părâsc,

dinainte

(pe

palmat-7-fide, incis-dentate.
perenală,

îngroșală,

faţă)

transversal-plicate.

Frunze

Flori negre violacee. Rădăcină

cilindriformă,

munită

cu fibre lungi.

4 In pădure, la monastirea Cocoş pe Cruce.
G. sanuineum I.. [Loc alb), Peduneuli. de comun num
ai1flori, cei defloraţi subdeclinaţi. Petale obovate, emarg
inate,
de 2 ori mai lungi decât calicele aristat. Valve neted
e, în partea superidră părâse, peri disparși, setuloși. Semin
ţe 'fârte
subtil punctulate. Frunze după configuraţiune renif
orme, 7-

partite, lacinii trimultifido, lacinulile lineare.

Tulpină

difusă

deîmpreună cu pedunculii hirsută, peri orizontalpatenţi, neglanduloși. Flori purpurii. Rhizomă perenală,
îngroșată,
cilindriformă, munită cu fibre lungi. 4 Iunie
-Sept. In tuferişuri şi păduri. FOrte comun pretutindeni.
G. palustre L. [Loc alb]. Pedunculi 2-flori. Pedicele
'deflorate declinate,

iară

calicele erect.

Petale

obovate

de 2 ori

mai lungi decât calicele aristat. Valvule neted
e cu peri neslanduloși. Seminfe subtil punctulale. Frunze palma
t-5-fide,
incis dentate, Tulpină difusă, în partea super
idră deâmPreună cu poduneulii hirsută, peri neglanduloşi,. revers
i.
Petale purpurii. 2 Iulie-August. In îîneţele umede
la Kara-

Nasib şi pe lângă lacul dela Babadag.

J0

G. columbinum L. [Loc alb). Pedunculi 2-flori, pedicele deflorate declinate. Petale obeordale, egal de.lungi cu calicele
lung-aristat. Valve nelede, glabre. Seminţe Toveolat-punc5-T-partite, lacinii

tate.

Frunze

fusă

deîmpreună

la

inferidre multi-

frunzele

fie, la cele superidre trifide, lacinulele lincare. Tulpină diîn jos şi alipiți. Petalele ajung
sunt de

licâlui,

basă

colâre

barbulate.

Consul.

.

roseă

cu

Q Iunie-lulie.

până la virful aristelor ca.
întunecate

mai

3 linii

Alibeikioi

La

pe

şi la

muntele

-

.

G. divaricatum

îndreptați

peri

cu peduneulii pubescentă,

Ehrh.;

G.

Winteri

Roh.;

G.

Vohemicun

Krock. (G. divaricat). Pedunculi 2-flori. Pedicele deflorate
declinate. Petale obeordate, egul de lungi cu calicele aristat.

Valve iransversal-rugăsc, hirte. Seminţe nelede. Frunze pal“mat 5-fide, lacinii rhombee, profundior incis-dentate, cele supreme trifide, unul dintre lobii laterali mai lungi. Flori de

colre deschis-roseă, cu vine mai întunecate. 0 lunie-August. Pe marginea pădurilor, vii. Forte comun în î6tă Dobrogea chiar şi în Delta Dunărei în pădurea Leti.
G. pusillum L.; G. rotundifolium Poll. non Ls;

vaefolium

Scop.

G. parvillorum

G. mal-

Curt. [loc alb). Pedunculi

2-flori. Pedicele deflorate declinate. Petale oblong-obeordate,
egal de lungi cu calicele scurt-aristat, ori puţin mai lungi,

ungauicule subtil-ciliate (nu barbulate). Valve netede, alipit-pubescente. Seminţe netede. Frunze 7-9-partite, lacinii trimultifide. Tulpine difuse, m6le-pubescente, peri patenţi, glanduliferi, fârto mici. Petale albăstrii saii lilacine. In florile
încă nedeschise se află numai 5 stamine anterifere. O lunic, tâmna. Locuri cultivate, înalte şi ruderale, coline, mar-

o
ginea drumurilor. F6rte comun pretutindeni.
Pedunculi
G. rotundifolium L. (G. cu frunze rotunde).
a-floră. Pedicele deflorate declinate. Petale oblony cuneate
nedivise, puţin mai lungi

decât calicele scurt aristat. Valve

netede, pubesecate, peri patenți. Seminţe foveolal-punctate.
Frunze după circumferință reniforme, cele inferidre 1-fide, .
dinainte obfuse, incis-erenate. 'Tulpină .difusă, m6le-pub-

scentă, dela basă ramificată, deîmpreună cu peţiolii şi pedicelele cu peri patenţi şi glandulileri. O Iunie-tâmna. .Locuri cultivate, şi ruderale,

tindeni.

şi stîne6se..

a

Fârte

comun

pretu-

A.

Mi

|

G. lucidum L. [Loc alb]. Pedunculi 2-flori. Pedicele deflo-

rate

declinate.

Petale

obovate,

nedivise,

calicele transversal-rugos şi piramidal.

mai lungi decât

Valve

reticulal-ru-

fose şi crenulat-striate, spre vîrf pubescente. Seminţe netede. Frunze după configuraţiune reniforme, 5-7-fide, incisobtus-crenate. 'Tulpină erectă, fragilă şi mai adese-ori de
col6re roșie. Flori purpurii. Frunzele mai de lol «qlabre- şi
lucilăre.
:

G. Robertianum L. (G. Robertian. Vulg. Aăprasnică). Pedunculi 2-flori. Pedicele doflorate subdeclinate.. Petale obo- |

„Yate, nedivise, mai

lungi

decât

calicele aristat.

Valve

reli-

„culat-rugăse, Seminfe netede. Frunze 3-5-foliolate, folidlele
peliolulate, trifide, penalifid-incise.. 'Tulpină crectă, dela
basă ramificată, racemi dichotomi şi patenţi, -părâsă, peri

patenţi. Flori de colâre roscă cu 3 strie. albineţe. O In pă-.
duri și locuri umbrâse și umede. Forte comun în tâtă Do-

brogea.

Genul

Evodium
superiGro

I”Herit.
mai

Erodium

(Erodiu).

scurte;

stamine

L'Herit,

Petale

puţin inegale, cele 2

exteridre

sterile;

ce suportă carpelele bărbâse pe „faţa internă
du-se în spirală în momentul dehiscenţei.
CONSPECTUL

limbuţile

şi învîrtin-

SPECIILOR

Sp

. Frunze penat-partite.
. Pedunculi tri-multiflori,
- Frunze bipenat-partite. Pedunculi multiflori.
Stamine -glabre, cele fertile la basă rotunPI
dat-dilatate, .
cc...
E. cicutarium L'IIerit,
3.* Frunze penat-partite,
i. Pedunculi 3-5-ilori. Staminele fertile la basă

" lanceolate și ciliate. ........

cc.

E, ciconium Willd,

4

Pedunculi 3-7-flori, Staminele la basă lanceolate, glabre .
o... E. Neilreichii Janka.
1” Frunze 3-secte, sewmentele laterale subbitide,
segmentul terminal 3-fid. Stamine fertile gla„E. serotinum
bre, cu margini membranacee. .....

.
Stev.

E. eicutarium L'Herit. (E. cicutariii. Vulg. Pliscul-cucorci,
Cioeul-berzei). Pedunculi multiflori. Petale neegale. Frunze
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penate,

pănă

mai

folidlele

mediană -penatitide,

la nervura

lacinii dentate. Stamino glabre, cele fertile la basă rotundat-dilatate. Flori purpurii cu 3 nervure mai întunecate.
GQ) Aprilie-lulie. Forte

comun

în t6tă Dobrogea.

3-5-flori.

E, ciconium Wild. [Loc alb]. Pedunculi

Frunze

penatidupă circumferință ovate, decursiv-penale, penile
e
Stamin
:
dentate
comun
fide şi deîmpreună cu peţiolul lor

fertile dela

şi deodată și

Lasă până la mijloc lanecolale

mai
ciliale, de la mijloc în sus filiforme şi glabre. Petale
unic,
palid-albastre, cu 3 viniş6re mai întunecate. Q Maii-l
nţa
Consta
la
şi
la
Icnissa
Locuri ruderale. Rar la cetatea

prin locurile ruderale

pe

de

mărci în dreptul bule-

malul

vardului.

i.
E. Neilreichii Janka. (E. lui Neilreich). Pedunculi 3-1-flor

și sesFrunze după circumferință oblonge şi oră penatifido
penatele
mentele incis-dentate, ori penatipartite şi segmen

tifide. Staminele tâte (şi cele fertile) glabre, cele fertile lanceolate şi spre vârf mereii atenuate. Aritele valvulelor hispide, pe partea internă cu sete forte lungi. Intrâga plantă
puţin
hirsută. Petale egal de lungi cu calicele, ori numai
mai lungi, de col6re ceruleă. Comun cu deosebire în stepe:

:

la. Beibudgiuc şi Dunăre.
OBsERvARE.—Diferă

de:E. ciconiaun

liate şi prin calicele, petalele și fructele mai

prin

numai

Willd.

ci-

staminele

N

mari.

Stev. [Loc alb). Pedunculi multifloriă. Frunze

E. serotinum

-secte, segmente

sessile,

cel

terminal

3-fid,

cele

laterale

subbifide, laciniile tâte subincise. Stamine fertile, glabre,
dela basă până la vîrf cu margini membranacee. Petale
duplu maă lungi decât calicele lung-aristat. Rar în Do.
brogea (Janka).
Fam. [Loc alb] ZYGOPIYLLEE.

„Floră
scență

ermafrodite, regulate.
imbricată.

Petale

libere,

Calice 4-5-partit, în preflorealterne

siunilor florale;

gitudinal.

Stil

antere

simplu,

biloculare,

stigmat

divisiunile

cu

introrse,

simplu

cali-

cu acela al divi-

cinale. Stamine hipogine, în număr dublu

sait

dehiscente

4-5-fid.

lon”

Fruct

BB
capsular, angulos, format din atâtea
divisiuni florale

sunt,

dehiscent

foli6le carpelare

cu 4-5 loge,

indehiscente şi în cari

seminţele se află

părţituri transversale;

placente

sait fără albumen. Embrion
ralelă cu hilul sai

câte

sai cu 5 coce

isolate

axile. Seminţe

prin
fără

des-

aril, cu

drept sait antitrop; radiculă pa-

super. Erburi

anuale

sai [loc alb].

CONSPECTUL GENURILOR
3. Frunze l-jugate . . ., .
1.* Frunze G-jugate . . .
Genul

Zssophyllum

sait

caduce,

Disc cărnos.

cc...
„ee
eee
Zygophyllum

e Zyophyllum. Le,
e Tribulus L.

L.

L. (Zigotil). Calice cu 4-5 sepale

imbricate.
Stamine

Potale

4-5,

unguiculate,

8-10, inserate la basa

întrecând petalele, (basi situs squama
angulat, 4-5 locular,

atenuat

persistente

imbricate.

discului, adesea

aucta). Ovariii

în stil.

Ovule

sessil»

în fie-care lojă

cu 2 sai mai multe superpuse, cu rafeii liber sati adnat.
“Feuct angulat 'saii alat indehiscent sai septicid 5-coc sati
loculicid 5-valv. Erburi perene, plante
îvutescente, mai rar anuale; pedunculi

pulate, cărnâse,

opuse, comprese

sub-frutesconte sati
axilari; frunze sti-

1-3-juge, mai rar simple,

flori solitare axilare.
|
4. Fabago IL. [Loc alb]. Plantă glabră şi netedă.
erbacee, erectă. Frunze

ovat-oblonge
cilindriformă
% [Loe alb].
mărci în jos

ori
ori
In
de

pețiolate,

L-jugale,

folidlele

Tulpină
plane,

oblonge. Petale nedivise, obtuse. Capsulă
oblong-elipsoidă, acut-angulată, nearipată.
locurile ruderale la Constanţa pe ţărmul
bulevard.
Genul

Tribulus

L.

Tribulus 1. (Tribul). Calice caduc. Petale 5. Staminele
opuse divisiunilor calicinale, munite de o glandă la basa
lor. Stil forte scurt; stigmat cu 5 raze. Fruct deprimat, pentagonal, divisându-se la maturitate în 5 coce indehiscente.
Albumen nul.
|
tr. terrestris L. (Tr. terestru. Vulg. Colţu babei, [loc alb].
Fruuze G-jugate, folidle subegale. Pedunculi mai scurți decât peţiolii: Carpele 2-4-spin6se. Rădăcină fibrâsă. Intrâga
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plantă p&rosă. 'TPulpină procumbentă. Flori galbine. Q) lunieSeptembre; Locuri arido şi ruderale, pe marginea drumurilor, î6rte comun în t6tă Dobrogea.

Fam. [Loe alb]. RUTACEE.
Flori ermafrodite, regulate sait neregulate. Calico cu 4,
mai rar cu 3. sai 5 divisiuni profunde în preflorescenţă
imbricată. Petale inserate la basa unui disc cărnos, alterne
pe disc, în. nucu divisiunile calicinale. Stamine inserate
măr egal sait dublu ca divisiunile florale; antere biloculare, dehiscente longitndinal. Stil simplu; stigmat. simplu
Folicule în număr egal cu acela al divisiunilor calicinale

mai

formând o capsulă

lobată,

ternă

vîrit în albumen;

marginea

pe

deschidându-se

in-

externă;

placente

Seminţe 1-4 în "fio-care lojă.

Embrion

a lobilorși mai rar pe

axile şi proeminente.

ele la basa lor și

între

mic, lipite

mai rar în număr

radiculă

mar ginea

indepărtată de hil.

_CONSPECTUL

GENURILOR

1. Floră galbine, corymb6se. Frunze simple e + Maplophyllum Jusse
1.* Flori albe-verdi ori albe roșietice. Frunze divise.
2. Stamine 15. Flori albe-verdi. Frunze multipenatipartite, lacinii lineare

. . .

. . . ....

„ Pecanum

L.

2* Stanmiine 10. Flori albe-roșietice. Frunzele superiâre penate, penile ovate ori lanceolate . .. . Dictanmus L.

Genul Haplophyllum „Juss..

Petale 5, cu-

Haplophyllum Juss. (Aplofil). Calice B-partit.
culate, fârte întregi.

Stamine

basă, libere sait deabiă
mat.

Ovulo.5,

10,

în logo câte2

filamentele

cu

monadelfe.

Ovariii

colaterale

dilatate la

5-lobat,

depri-

sait superpuse,

sail

4, sati.6. Stigmat capitat. Capsulă glandul6să cu 5 loge dehiscente

la vîrf, mai rar indehiscente.

Seminţe

transv crsal

rugulse-tubercul6se. Erburi cu rizome adesea indurate, mai
adesea multicaule, cu tulpine crecte, cu frunze simple sai
trisecte; inflorescenţă corimbâsă bracteolată, tloriferă în Iunie şi Iulie.

„IL. Biebersteinii Spach;

[loc. alb]. (H. lui Bieberstein). Ră-

9%
dăcină multicaulă. 'Tulpine în partea superidră subtil vilospubescente. Frunze simple, oblonge, la basă angustate, străvăgător-punetate

şi pubescente.

Flori

corimbâse,
. galbine,

mirositâre. Petale eliptice. Sepale ovate,. acute, pe dos! părose, pe margini de tot întregi şi glabre. 4 Stepe şi coline
aride. Orte comun în tâtă Dobrogea, cu deosebire :în regiunea centrală şi septentr ională.
Variază:

&. angustifolium

Uechtr. ct Sint. La. Rasova
Genul

Peganum

şi Medgidia.

L.

Peganum IL. (Pegan). Calice 5-partit, persistent în preflorațiune deschis. Petale 5, imbricate. Stamine 12-15, inserate
cu petalele la basa unui disc scurt, nude, la basă dilatate.
Ovariii globos 3-4 locular. Stil triquetru. Ovule numerâse
suspendate cu funicule scurte în unghiul intern. Fruct capsular trivalv, cu dehiscenţă loculicidă sait baccat şi iîndehiseent. Seminţe anulate cu testa spongi6să. Erburi erecte

saii plante subfrutescente; frunze neregulat multifide, cu
stipule setacee, mici; flori terminale oposititoliate.
P. Ilarmala I.. [Loc alb]. Tulpină erbacee f6rte ramificată.
Frunze neregular-multipenutiparlite, laciniă lineare. Flori
solitare, terminale, pe tulpina evolută la urmă laterale. Sepale lineare, subpenatifide. Peotale oblonge egal de lungă
cu sepalele. Plantă

glaucescentă,

glabră.

Frunze

carnosule.

Corolă albă-verde. Odâre fârte neplăcută. La Constanţa pe
lângă cimitirul catolic şi între Alibeikioi și Babadag.
Genul

Dictamnus

Dictamnus

L. (F'răssinel). Calice

L,

cadue,

Cincă

petale un-

euiculate, plane; 10 stamine înclinate în jos. . Capsulă partită pe un tecafor scurt şi gros cu 5 lobi profundi şi deschidendu-se prin marginea internă. Embrion. drept.

D. albus L. [Loc alb]. (D. alb. Vulg. Frăsinel). Petale elip-

lic-lanceolate, acute, cele laterale obtusiuscule.

Ovariul mai

„Scurt decât -stipitele săii. Frunze -oblong-eliptiee, sevrulate,
cele superidre penale, penile opuse, sessile, ovate ori lanceolate, pe margini denticulate, pe faţa inferidră străvăgă-
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tor-punctate. Flor: mari,

albe roșielice,

cu

vino

purpurii,

care la uscat devin deschis-albastre, dispuse în racemă tevminali. Rădăcină lemn6să, albă, aromatică. Tulpină erectă,
glandul6să-vise6să.

aprâpe

4

Maiii-lunie.

de Ciermet şi pe colinele

In

declivităţile

aride

dintre

stine6se

Medjidia şi

Cernavoda.

Fam. (Loc alb] CELASTRINEE.
Flori ermatrodite sat unisexuale prin abortare, regulate.
Periant și androceii
coid

acoperit,

pe

inserat pe marginele

faţa

sa

internă,

de

receptaculului

o

îngroşare

dis-

glandu-

l6să. Calice cu 4-5 sepale mai mult sait mai puţin connate
la basă, persistente. Corolă cu 4-5 petale, caduce, în preflorescență imbricată. Stamine 4-5, alternipetale, libere; antere biloculare, extrorse, adesea abortate şi purtate atunci pe

filamente f6rte scurte. Stil simplu, mai mult sai mai puţin
- elongat, saii fârte scurt, coronatde un stigmat aprâpe întreg, saii cu 3-4 lobi puţin pronunţaţi. Ovariii liber sait mai
mult ori mai puţin. înfipt la basa sa în discul glandulos

cu 3-5 loge, 2-ovulate. Fruct capsular, cu 3-5 loge, 1-2 sperme,
la dehiscenţă

loculicidă.

Seminţe

unite

de

un

aril cărnos,

roşietie; albumen abundent, cărnos. Arbuști sai arbori puţin înalți, cu frunze opuse, simple,
mică, caduci; flori în cime axilare.

munite

de

stipuli

fârte

CONSPECTUL GENURILOR
1. Frunze imparipenate.
. . . .
ae
1. Frunze simple ....... î eee.

Genul Staphylea

Staphylea L,
| Tvonymus L.

L.

Staphylea_L. (Stafilee). Calice 5-partit, caduc,

colorat. Pe-

tale 5. Stamine 5. Capsula cu 2-5 lobi, bi-triloculară, membran6să, umiflată, deschidendu-se prin marginea internă a

lobilor.
St. pinuata L. (S. pinată, Vulg. Clocotiș). Frunze penate,
foli6le 5-7 oblong-lanceolate, de tot glabre. Flori racemâse
albineţe. Capsule membranacee, inflate. Frutece sai arbuscul. $ Maiă-lunie. In păduri şi tuferişuri între Grecă și
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Handierca. și între Talisman. și „Rasova,
badag.Genul

Evonimus

în pădurea--Ba-:
E

'Tournef,:

Evonimus Tournef. "(Salbă-m6le). Flori _tetra:pentamere ;:
capsulă cu 3-5 unghiuri 'obtuși; seminţe aprâpe' cu totul în:
vălite de aril.
CONSPECTUL - SPECIILOR
1. Ramuri

Totunăde,

verucâse.

Sămînţă nâgră.
* Ramuri

. «cs

tetragonale,

mînţă albă.

netede.

. secte

"Petale

subrotunde.

o pecete

soia

e e E.verrueosus Scop,

Petale oblongc, sc-

ceea

E,

vulgaris Scop.

E. verrucosus Scop. (E. verucos. Vulg. Salbă măle râi6sd).
Pelale

subrotunde.

Ramuri

volunde,

verucâse. Frunze

elip-

tice,. serrulate, glabre. Capsule sub-4-lobate, obtusangule,.
netede, ncaripate. Aril acoperind numai .pe jumătate s&mînţa. Flori. verdi cu. puncte mică. roşii. Capsulă gălbinie.

Aril

sanguineit.

Semânfă încgră. $ Maiă-lunic.

Forte comun pretutindeni.
E. vulgaris Scop.; E. europeus

In păduri,

L. (E. comun. . Vulg. Sală

mdle [loc. alb]). Petale oblonge. Ramuri tetraggonale netede.
Frunze eliptic-lanceolate, serrulate, glabre. Capsule sub-4lobate, obtusangule, netede, nearipate, aril acoperind întrega semînţă. Capsulă de col6re roseă. Semînfă albă. Flori
de col6re verde deschisă. $ Maiă-lunie.
şuri. F6rte comun pretutindeni.

In păduri

şi tuferi-

Fam. [Loe. alb]. RIIAJMNEE.

Flori ermafrodite sai mai rar unisexuate, regulate. Periant şi androceii inserate pe marginile receptaculului concav, munit înăuntru de un disc glandulos, perigin. Calice
cu 4-5 sepale, la sfîrşit caduce; corolă cu 4-5 petale adesea
î6rte mică şi concave, rar nule. Stamine 4-5 libere, opositipetale;

antere

biloculare, introrse.

Stile 2-4,

mai

mult sai

mai puţin connate; stigmate capitate; Ovarii liber în fundul receptaculului sai înfipt prin basa sa în disc, cu 2-4
loge, 1-ovulate. Fruct drupaceii cu 2-4 sâmbuui 1--spermi sai
Brândză.—Flora

Dobrogei.

Ă

7

|
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0- samară,
munite
bumen

rar o.capsulă

Săminţe

dehiscentă.

de ordinar

de un sule dorsal sait de o stirbătură laterală; alcărnos. Arbuşti saii arbori puţin înalţi, cu ramuri

_ adesea spinescente; frunze alterne, simple,
puli caduci; îloră în cime axilare, compuse.
CONSPECTUL

munite

sti-

de

GENURILOR

... „ Paliurus Tourn.
1. Fruct aripat. <<... ..... î... .
... Rhamnus. L.
.
cc..
..
..
.
.
nearipat
1.* Fruct
Genul

Paliurus

“Tournef.

5-fid, cu tub rotacei.
pe jumătate înfipt în

„Paliurus 'Tournef. (Paliur). Calice
Petale 5, înostite înăuntru. Ovariii

disc şi aderând de el. Fruct uscat, coriace, hemisteric, dilatat la vîrf întrun disc mare,.orbicular, membranos, cuprin-

gând 3 sâmburi lipiţi împreună. Seminţe comprimate _lipi
site de sule dorsal.
Rhamnus Paliu.
alb];
[loc
s
australi
P.
Lam.
s
”-P. aculeatu
. Rămurele puaculeat)
(P.
Willd.
s
vus L; Zizyphus Paliuru
bestente. Frunze

fructului

ovate,

crenulată.

substituese stipulii,
Flori galbine-verdi

trinervate.

scurt-acuminate,

Ramurele -cu

Aripa

înpărechiate,

spini

ce

dintre care cel inferior coste recurbat.
în racemi scurţi, axilari şi fasciculaţi.

sâmă din stepe şi
comun: Constanţa,

$ Iunie-August. In tuferișurile mai cu
prin locurile calcare şi stâncâse. Forte
Rasova,

Medgidia, Cernavoda,
lia, Adam-Clysi, ete.

Talisman,

Genul Rhamnus

Ienissala,

Manga-

L.

Rhamnus L. (Ramn). Calice 4-5-fid, cu tub urceolat. Petale: nule sait 4-5 petale plane, emarginate. Ovariii liber.
Drupă

cu 2-4 sâmburi

osoşi distincți,

indehiscenţi.

Seminţe

munite' de un sule proiund.

CONSPEOTUL SPECIILOR
1, Flori mai adeseori polygame-dioice, tetrapetale
Rh. cathartiea L.
_tetrandre, e e ce.
. . .....: „ „ Rh. Frangula L.
1. Flori ermatrodite, pentandre.
m?
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Rh.. eathartiea L..(R. purgativ. Vulg. Pafachina [loc alb]
Ramurele opuse se termină (către finele anului) cu un spin
ce stă un an, pe când ramura sub acest spin inovâză. Flori

2

mai adese ori polygame-dioice, tetrapetale, tetrandre, pe
ramurile laterale fasciculate, vergi ori gălbinii. Frunze subrotund-ovale, serrulate, la basă subcordate. Peţiolii de 2-3

ori mai lungi decât stipulii fugacă.
persistentă

şi convexiusculă

Drupe insidente pe basa

a calicelui.

Cr&pătura

seminţei

închisă, la virf şi la basă cu margini cartilaginee. Planta
variază pubescentă şi glabră. $ Maiii-lunie. In pădurişi tuferișuri. Comun: între Hairankioi şi Hasarlik, între Medgidia şi Cernavoda, Talisman, Rassova, Adam-Clysi, Manga”

lia, munţii dela Greci.

th. Frangula L. [Loc alb].
[Loc alb]. Plantă nearmală
acuminate

de.tot

(R. Frangulă. Vulg. Crușîn.
(fără spini). Frunze eliptice,

întregi. Plori ermafrodite pentandre.

Pe-

dunculii deîmpreună cu calicele glabri ori alipit pubescenţi.
Stigmat: nedivisat. Tulpină erectă. Calicele pe partea interiGră şi petalele albineţe. $ Maiit-Iunie. In păduri. Mai rar.
Fam. [Loc alb]. TEREBINTACEE.

Flori ermafrodite, dioice saii polygame, regulate. Calico
gamosepal, cu 3-5 divisiuni mai mult sati mai puţin profunde, în preflorescență imbricată. Petale rar nule, deordinar 3-5, alterne cu divisiunile calicinale, în preflorescenţă

imbricată sati valvară, inserate în fundul calicolui sait pe
un dise hypogin, sait “în fine pe receptaculul dilatat și
încunjurând ovariul. Stamine în număr egal cu acela al petalelor și alternând cu ele, sait în număr dublu, când libere,
când lipite la basă, inselate cu petalele; antere introrse, bi-

loculare, dehiscente longitudinal.
cu tubul

calicelui,

cu

unul

sati

Ovariă liber sait rar lipit

mai

multe

carpele

cari, câte

odată abortâză tâte afară de unul singur, dar. sunt representate prin stilele lor sait stigmatele lor. Fructul este eapSular saii drupaceii, cu o singură sămînţă saii cu loge cu
o sămînţă. Seminţe erecte sai suspendate de un funicul
care nasce din fundul logei, amfitrop; albumen nul. Embrion
drept sati curbat,

cotiledâne

plan-concave;

radiculă superă
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sait inferă.

gomos

Arbori

sait

arboraşi,

cu

Ia

:

|

sai viscos;

suc resinos balsamic,

Genul RhusL.
. Petale 5, inRhus L. (Rus). Floră ermatrodite sai dioice
ine.5, inserate
serate dedesubtul. unui disc hypogin. Stam
i

ate capitate. Drupă
cu petalele. Stile 3, distincte, scurte. Stim

ure conţinând
uscată saii deabiă cărn6să, cu un singur sâmb
Sa
NE
o singură sămînţă.
le,
:simp
e
Rh. Cotinus L. (R. Cotin. Vulg. Scumpie). Frunz
Paniculă î6rte
lung peţiolate, obovate, pe margini întregi...
vânată, glabră,
ulat
retic
ramificată, laxă. Drupă semicordată,
ile stîncose.
locur
Flori albe-verdii. 5 Pe colinele năsip6se şi
Forte comun pretutindeni.

Fam. [Loc alb). PAPILIOXACEE.
Calice

Flori ermafrodite, neregulate.

gamosepal,

persis-

regulate sait bilabiate.
tent saii caduc, cu 5, rar 4 divisiuni
petale libere sai unele
Corolă neregulată, papilionacee, cu'd

la basă, în prefloconnate între ele, mai rar t6te connate
(stindard) unic,
rescenţă vexilară, adecă petalul posterior
deordinar

mai

mare,

îndoit

lung

în

şi acoperind

pe cele

cari acopăr la rîndouă lature (aripi) deordinar mai mici,
libere, deordinar
dul lor pe cele două petale anteridre, rar
lând un petal
connate prin marginile lor continui și simu
ale şi 5 opounic (earen). Stamine 10, perigine, 5 opositisep
te (720sitipetale deordinar mai scurte; filamente tâte conna
stalfe,
diade
saii
t,
crăpa
nadelfe) întrun tub întreg sati
mina

(vezilară)

superpusă

stindardului

singură

rămâind li-

u, stigmat lateberă; antere biloculare, introrse. Stil simpl
'un singur carral sai terminal. Ovariă super, format dintr
parietal. Fruct
pel, unilocular, uni-pluriovulat, cu placenta
ular prin inbiloc
(păstare, legumen) uscat, unilocular saii
rm, de ordinar
trofloxiunea uneia din suturi, mono-polyspe
Jongitudinale,
dehiscent în doui valve prin două crăpătură
se în atâtea
ândudivis
ii)
mai rar indehiscent sait (lomentace
bi-

articule indehiscente câte seminţe. Seminţe
seriate, cu togumente

de ordinar

adesea gr6se, albumen nul sait aprpe
ÎN
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nul; cotyledâne gr6se. Erburi anuale, bisanuale saii perene,
saii arborași,

mai rar arbori;' frunze

prese,

rar

cu foli6le t6te

numai

cele laterale

alterne,

adesea

com-

abortate și reduse la rachis sai

aboriâză,

de ordinar munite de

stipuli;

rachis adesea terminat în cârcel; flori în raceme, în spice,
în capituli saii în umbelo falşe, axilare sait terminale; rar
flori solitare.
CONSPECTUL
1. Stamine

GENURILOR.

monadelfe.

2.
3.
3.”
2.*
1.
4.*
1.*
3.

Calice bilabiat ori 2-partit.
Frunze tâte simple . . cc...... Genista
Frunze 3-foliolate (ternate) . . . .
. + Cytisus
Calice 5-dentat ori 5-fid.
Frunze 3-foliolate .. .. cc... .. Ononis
Frunze împaripenate . . „cc...
.. Gulesa
Stamine diadelfe.
Frunze pari-uni-multijugate, la vîrf terminate cu
'cârcei ori cu o setă.
6. Stil rotund. Frunze terminate cu câreci.
7. Stil la virf pe partea infericră barbulat, pe cca
superiGră glabru ori și scurt pâros , ... .Vicia L.
1.* Stil la stigmatul globos jur-împrejur uniform
pâros

(însă nebarbulat

. . îs .

. . ....

Ervum

L.
L.
L.
L.

L.

6.+ Stil plan ori trimonal.
8. Frunze

I-jugate, terminate

cu

câreci.

. . .

. ,

Lathyrus

L.

8.* Frunze 2-G-jugate, terminate cu sete . . . . . - Orobus L,
5.* Frunze 3-foliolate ori și impari-jusate.
9. Legumă

articulată, ori nedehiscentă,.

10. Flori umbelate.
"10.

Flori

racemose

.....

Coronilla LL.
e Onobrychis

L.

longitudinal

infiată,

14. Carină terminată
14.* Carină

. . . .
se.

- 9." Legumă nearticulată, mai adeseori
_dehiscentă,.
11. Frunze impari-penate.
12. Stil glabru. Plante erbacee,
13. Legumă

.

,.

obtusă,

cu o mucronă
mutică

. .

...:

..

. Oxitropis De.

cc...

13* Legumă neinflată.
15. Stipuli lat-lanccolaţi. Carină monopetală

istragalus

L,

. . . . Galegu L,

15. Stipulii lipsesc, ori sunt lanceolat-subulaţi. Carină dipetală .
cc...
.... Glyeyrrhşza L.
12.* Stil păros Frutice ..... eee
see
e a Colutea DL.
11. Frunze 3-foliolate.
;
16. Stipuli mari, conformi cu folislele.

Lotus L.:
Carină rostrată . . . . o... ... î. . |
.. Dorşenium Tourn.
Carină obtusă (nerostrată) eee...
Stipuli mai mici și neconformi cu folidlele.
Legumă mai scurtă (mai mică) decât calicele.
. . . . » «e e Trifolium Le.
Petale remanente (vestezîinde).
”
18.* Legumă mai lungă decât ealicele. Petale decidue.
17,
17.*
16.*
18.

19. Legumă nerostrată,
|
e e + Medicago
20. Legumă falcată, ori cochlear- contortă . e
falcată,
nici
oblongă,
ori
subglobâsă
Legumă
20.*

L.

o mrigonella

L.

nică coehlear-contorită . . . . = î..

19. Legumă

lung-rostrată

.
— Frunze
Trib. I. Genistee
stamine

monadelfe;

păstare
Genul

|

. . . . ....... -

. Alelilotus Tourn.

1-3-foliolate saii imparipenate ;
continuă,

Genista

uniloculară.

FPournei.

Genista 'Tournef. (Genistă). Calice erbaceii saii subcoriace,
tubulos, cu două buze porrigiate, cea superi6ră 2-dentată,

cea

inferidră

3- dentată;

petale

inegale;

gust, oblong, nerîdicat; stil curbat la vîrf;

stindard

în-

stigmat înclinat

înăuntru pe partea internă a stilului; păstare “oblongă sait
lineară-oblongă, comprimată saii puţin umflată, polispermă

sati oligospermă,

mai lungă

decât

calicele.

Frunze

uniio-

liolate.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Legume forte vilos-tomentâse. Flori solitare . G. albida Willd.
1% Legume glabre. Flori racemâse. . . .. e „G. tinetoria L.

G. albida Wild. [Loc alb]. Frunzele t6fe simple, oblonge,
deâmpreună cu ramurile şi calicele pilâse, peri patenţi.

'Tulpine decumbente, sulcate, nearmate. Flori solitare, sessile. Vexilul deîmpreună cu carina sericoit-vilâse. Leguma

la urmă scurt-pedicelată, fârte vilos-tomentsă. % [loc alb].
In stepa aridă dela Gavgagia în societate cu “Contaurea
Jankae şi Jurinea stachadifolia.
OBsERvARE.—G. ovata W.K. diferă prin leguma indesuit-hirtă și îlorile racemâse; iar G. pilosa IL. cu care are mare asemănare, prin
frunzele pe faţa inferidră, apoi ramurile, pedunculii şi -calicele alipit
p&râse.

G. tinetoria L. (G. tincturarilor. Vulg. [loc alb]). Frunzele
le simple, lanceolale ori cliplice, pe margini pubescente.
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Tulpine nearmate (fără spini) rotunde, elevat striate, glabre, în partea superi6ră alipit-pubescente. Stipuli subulaţi,
fOrte mici. Flori racemâse. Legumă
rină de lungimea vexilului.

şi

corolă

glabre.

Ca,

Variază: cu frunzele mai late şi mai ânguste. In îînețele
din păduri: Hoirankioi, Dobromir.
|
;
Genul

Cytisus

L.

Oytisus L. (Citis). Calice tubulos, cu două buse divaricate,
cea superiGră trunchiată sau 2-dentată, inferiâra 3-dentată;
petale f6rte inegale;

stindard

oval, erect;

stil curbat la vîrf,

stimat înclinat în afară, pe partea externă
stare lineară oblongă, comprimată,

CONSPECTUL
1. Florile

a stilului;

pă-

polispermă, lung oxsertă.

SPECIILOR

tâte laterale.

2. Rămurele

și frunze hirsute.

2+ Rămurele

şi frunze

. . .

alipiț-sericee.

1.
,......

1.* Florile tâte terminale umbelat-capitate.,

e C. hirsutus L.
C. ratisbonensis

_ Schăff,
. . . .C. austriacus L.

C. hirsutus L.; C. faleatus W. K.; C. polytrichus M. B;
C. virgatus Vest. (C. hirsut. [Loc alb]. Florile tâte laterale
câte 2-8, scurt pedicelate, pedicele nebracteate. Tulpine erecte
„oră ascendente. Calice oblong, deîmpreună cu rămurelele
și frunzele hirsul, peri palenţi. Corolă la început galbină,
la urmă devenind brunie. 5 Maiă-lunie. In regiunea silvatică. Fârte

comun

pretutindeni.

C. ratisbonensis Schaecff. [Loc alb]. Flori subgeminate, scurt„_pedicelate, fâte laterale. 'Tulpine şi ramuri prostrate. Calice
oblong, deâmpreună cu frunzele şi cu rămurelele sericcii,
peri alipiţi. Corolă galbină. $ Aprilie-Maii. In pădurile din
munţii dela

Greci:

m. Ţuţuiatu,

etc.

C. austriaeus L. [Loc alb]. Flori fer minate, umbelat capitate. Pedunculi exteriori bracteolaţi. Ramuri erecte, calice
oblong, deîmpreună cu ramurile hirsut. Frunze surii, peri
alipiţi. Corolă palid galbină. $ Iulie-August. In stepele şi

îîneţele din păduri. Cu deosebire comun în partea australă
a Dobrogei.
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Genul

Ononis 'Tournef.

cu 5 divi-

Ononis. 'Tournef. (Ononidă). Calice campanulat,

egale; petale inegale, stindard forte mare, oval,

siuni aprâpe

striat; carenă rostrată; stil. subulat, cotit în unghii drept
către mijlocul săi; stiamat capitat; păstare scurtă, umilată,
oligospermă, inclusă sai exsertă.
CONSPECTUL SPECIILOR

mr

Flori

rosee.

Flori solitare. Plante' spin6se.
Tulpine procumbente, la basă radicante, jur în.... 0. procurrens Wallr.
.. .
cc..
prejur vilGse . .
(var spinosissimaJ. Lang.)
1-serial-vilose . O spinosa L.

ori ascendente,

crecte

* 3* 'Tulpine

. . ...-. 0, hircina Jacq.
2* Flori geminate. Plante nespinâse.
1, Flori galbine ... . . . cc.
cc..... 0. Columnae All.

0. procurrens

Wallr.

var.

spinosissima

J.

vil6se.

racemâsc,

lax

ascendente,

Ramuri

Lange;

Foli6le

ovate,

deîmpreună

Legumă

părâse.

late, glandulâse,

spin6să

la vîrf

scurți

mai

[loc âlb]. Flori azilare, solitare. Pedunculi
cât calicele.

O rc-

ia basă radicante,

pens L. [Loc alb]. Tulpine procumbente,

de-

denticu-

cu stipulii

mai scurtă

crectă, ovată

decât calicele. Sominţe tuborculat: scabre. Flori rosee. 4 Fârte
comun în t6tă Dobrogea..

0. spinosa L. [Loc
uniserial

vilâsă

vacemse,

spin6se,

alb].

Tulpind

erectă,

şi dispars-glandul6să.
spini suboeminaţi.

ori

ascendentă,

Ramuri

Flori

intrerupt-

azilare solitare.

Pedunculi mai scurți decât calicele. Foli6le ovat-oblonge,
deîmpreună cu stipulii denticulaţi glabriuscule. Logamă
ovată, corectă, de lungimea calicelui şi mai lungă. Seminţe
tuberculat-scabre. Flori roseo. 4 Iunie-lulie.In stepe la
Ai
Constanţa şi Medgidia.
0. hireina Jacq. [Loc alb]. Zulpine crecte ori ascendente,
“ nearmato,

vilâse. Flori azilare,.- geminale,

cele

din

vârful

ramurilor îndesuit-spicale. Pedunculi mai scurți decât calicele. Foli6le ovale deîmpreună cu stipulii denticulaţi glandulos-părâse.

Legumă

ereetă,

ovată, mai

scurtă

decăt

ca-

liceele. Seminţe tuberculat-scabre. Flori rosee.
f. spinescens

Ledeb.

:

In fîneţele din pădurea dela Kara-Orman (Delta Dunărei).
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0. Columnae All; O parviflora Lam. Dict: non Thunb.; O
suboculta Vill.; 0. minulissima Jacg. [Loc alb]. Tulpine
ascendente, pubescente. Flori azilare, sessile. Corolă mai
scurtă decât calicele.: Foli6le obovate, denticulate, glandulos-păr6se. Stipuli lanceolaţi, acuminaţi, acut-denticulaţi. Ze-

gumă

erectă,

Flori galbine.

ovată,
4

subegal

Maii-lunie.

în muntele Balve aprâpe

de

lungă

In munţii

cu

calicele

aprici.

F6rte

vilos.
rară

de Konkodii.

Trib. IIL. Viciee.—Frunze paripennate, cu rachis prelungit
în cârcel sai în aristă, rar redusă la rachisul transformat

în cârcel sati în filodiă;

stamine

monadelfe

sait

diadelfo ;

unilocular ă, bivalvă.

păstare continuă,

Genul

Vicia

Tournef.

Vicia Tournef. (Vicie). Calice tubulos-campanulat, cu 5 aivisiuni inegale saii aprâpe egale; stamine diadelfe, cu tub
trunchiat fârte oblic; stil filiforn, curbat la virf, puţin comprimat; păstare elongată, polispermă sait scurtă, oligospermă ; seminţe subglobul6se, angul6se saii lenticulare.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1.
2.
2.
3.

Pedunculi elongaţi, multiilori.
|
Stipuli semi-sagitaţi pe margini dentați . . . . Y. pisiformis L.
Stipuli pe margini de tot întregi (nedentaţi).
Lamina vexilului duplu mai scurtă decât unguicula sa. . cc...
. | .
..
. Ș. villosa Roth.
3. Lamina vexilului duplu mai lungă decât unguicula

sa

..,.

eee

e e ae

e e V. tenuifolia Roth.

APR

3.** Lamina vexilului de lungimea unguiculei sale V. Crucea L.
1.* Pedunculi scurţi, 1-2-flori, ori racemoși 2-1-flori.
Pedunculii și racemele mai scurți decât florile.

Flori în iacozne 2-4-flore.
Frunzele t6te terminate cu câreci.

Frunze 2-3 jugate
Foli6lele pe margini

|
de

tot întregi

.....

. V. narboncusis LL.

1.* Foli6le pe margini moi delatbasă începând serrate Y. serratifolia Jacq.

d Frunze 5-8-jugate.
.
8. Vexil şi legumă părose. ,...
e e o. Y. pannonica Jacq
S.* Vexil şilegumă glabre, ., ..
oaie YV, sepium L.
4.* Flori solitare, ori câte 2 scuri peduneulate.
9. Flori galbine. Frunze t-T-jugate ........ Y. sordida W. K.
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9.» Flori roșietice ori albestrii. Frunze sub-5-jugate.
10. Dinţii calicelui lanceolaţi lanceolat-subulaţi, porrecți. Leguma la maturitate glabră. . . . . . V.angustifolia Roth.
10.* Dinţii

calicelui lanceolat-acuminaţi,

cei 4 supe-

”

viori în sus curbați. Legumă puberulă . . . Y. peregrina IL.
5* Frunde 2-3-jugate, cele inferidre terminate cu o _mucronă

şi numai

cele

superi6re

cu cârcei . Y. lathyroides

Y. pisiformis L.; Ervum pisifor me Peterm. [Loc alb].

L.

Ra-

cemi mulţiflori, mai scurți decât frunzele. Frunze sub-5-jugate,

folile ovate, obtuse, venate, cele infime fârte apropiate de
tulpină şi acoperind stipulii semisagitaţi şi dentaţi. Stil. de.
la mijloc

în sus

egal

vilosul.

Flori

galbine.

%

Maiă-lunie.

In pădurile din munți. Rară. In munţii dela Greci, pe muntele Eşitul-Sufletului.
Y. villosa Roth; V. polyphuylla. w. K. non Desf. (V. vi16să [loc alb]).: Racemi multiflori, indesuiţi, egal de lungi
cu frunza ori şi mai lungi. Pedicele de jumătate mai scurte
decât tubul calicelui. Fiunze sub-8-jugate, folidle lanceolate, nervat-venate, pubescente sai vil6se, peri patenţi. Stipuli semihastaţi, de tot întregi. Lamina vezilului de 2 ori
mai scurtă decâl unguicula sa. Legumă eliptic-subrhombeă.
Umbilicul de 8 ori mai scurt decât circumferința seminţei.
Floră mai închis și maideschis violete, aripi albineţe ori cel
puţin ma!

mun

palide. 2 Maii-lulie. In locuri cultivate. Fârte co-

în tâtă Dobrogea.

E

V. tenuifolia Roth. [Loc alb]. Racemi multifori, indesuiţi,
mai lungi decât frunza. Frunze sub 10-jugate, folisle lan-

ceolate, norvat venate, dedesubt părâse, peri patenţi. Stipuli
semihastați,

de tot întregi. Lamina

vezilului de 2 ori mai

lungă decât unguicula sa. Dinţii superior! ai calicelui dela
basa lată subit-acuminaţi, f6rte scurţi. Legumă linear-oblongă. Stipitele legumei mai scurt decât tubul câlicelui. Flori
roşii-violete. Variază: 2 Tunie-August
f. laziflora Gris.
In finețele din păduri. Forte comun în totă Dobrogea.

OBsERvARE.— Diferă de V. Cracea LL. prin “lungimea laminci vexilu“Tui, care dela punctul de unde nervura mediană se divide în nervure
laterale şi până la vîri este de 2 ori mai lung decât unguicula, apoi
prin perii patenţi ai foliolelor.
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V. Craeea L. [Loc alb]. Racemi multiflori, indesuiţi, egal de
lungă cu frunza ori și mai lungi. Frunze sub-10-jugate, folidle
oblonge,
puli

gimea

ori lanceolate,

semihastaţi,

de

unguiculei.

nervat-venate, alipit pubescente. Sti-

tot întregi.

Dinţii

Lamina

supere ai

vezilului

calicelui

de

lun-

dela.basa

lată subit-acuminaţi, fârte scurți. Legumă linear oblongă..
Stipitele legumei mai scurt decât tubul calicelui. Flori albastre, vexil cu
maculă. Leguma

linii mai întunecate. Carina la vîrt cu o
3-5-spermă, pe când ovariul este pluriovu-

lat. 2 Iunie-August. Comun
Y. narbonensis

scurţi. Frunzele
subdentate

în t6tă Dobrogea.

L. [Loc alb]. Racemi

superidre
neec gali, cei

2-4-flori, f6rte

2-3-jugate, foli6le ovale, obtuse,

ori de tot întregi.

ovat-lanceolaţi,

axilari,

Vexil

glabru.

Dinţii

superiori “de jumătate

calicelui
mai scurți.

Legumă compresă, pe margini muricat- ciliate, glabră ori
părosă, peri la basă bulboşi, Flori palid-g albine. 2% MaitiIunie. Printre viile dela Constanţa și la Tuzla.
V. serratifolia Jacq. [Loc alb]. Racemi azilari. 2-4-Mori,
fârte scurți. Frunze superidre 2-3- -jugate, folidle ovale, ubtuse, glabre, mai dela basă serrate. Vezil glabru. Dinţii
calicelui ovat-lanceolaţi, neogali, cei superiori de jumătate
mai scurți. Legumă compresă, pe margini muricat-ciliată,
glabră ori părsă, peri la basă bulboşi. Tulpină erectă, subsimplă, puţin păr6să. Flori violete trăgând în sur. Q MaiăIunie. In fîneţele din păduri în iuforişuri i: Rodzepkuns, ete.
OBsERvARE.—V. narbonensis L. forma gen. se distinge de V. serratifolia Jaeq. numai prin folidlele ce sunt pe margini de tot întregi, ori
şi numai spre virf puţin dentate.

Y. pannoniea Jacq. [Loc alb]. Racemi azilari, 24-09,
îGrte scurţi. Frunze 5-S-jugate, foli6le oblonge. ori obovate,
obtuse, ori retuse. Veril peros. Dinţii calicelui subulat-setacei, subegal

de lungi

cu

tubul.

Legumă

hirsută, peri simpli. Flori albinefe, voxilul
dinainte Dbrun-striat. Q Maii-lulie.
vate. F6Orte comun pretutindeni.

V. sepium L. [Loc alb].
scurți. Frunzele

terminate

Racemi

In

pe dos

oblongă,

brunii,

fineţe şi locuri culti|

axilari,

cu cârcei

lile ovale, ori oblonge, obtuse. Vexil
lui dela basa mai lată subulaţi,

deflectă,

sunt

sub-5-flori, fârte
sub-5-jugate,

fo- -

glabru. Dinţii calice-

ncegali, cei 2 superiori

co-
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nivenţi. Legumă linear-oblongă, glabră. Flori palid-violacee,
vexilul cu vine mai întunecate.
Variază cu foli6le. ovale, iară la frunzele

subro-

infime

tunde (forma vulggaris), şi cu foli6le ovat-oblonge, ori ovatJanceolate (V. montana Frâhl). Fiîneţe şi tuferișuri. Comun
în tâtă Dobrogea.
minate,

K. [Loc alb]. Flori azilare, solilare ori ge-

W,

V. sordida
scurt

— ecu
folidl

4-7-jugate,

Frunze

pedunculate.

escepţiunea celor infime — oblong cuneiforme, retus. Vezil
«labru, de 2 ori mai lung decât aripeie. Dinţii calicelui lanecolat-subulați, de jumătate mai scurţi decât tubul, subegalporrecți. Logumă patentă, linear-oblongă, puberulă oră gla-

vexilul

bră. Flori palid-galbinc,

la basă

pe dos

olivaceii

(livid). Umbilicul încinge semînţa la o lungime de */ părți.
Fiîneţe, agrii, pârlâge. Comun pretutindeni. .
Variază:
B. Bicbersteiniana; V. Biebersteinii Bess. Folidlele frunzelor superidre lineare. La Cincarova.

V. angustifolia Roth. [Loc alb]. Flori axilare, subgeminate,
scurt-pedunculate. Frunze sub-5-jugate; folidlele frunzelor
inferiâre

obovate, emarginat-retuse,
oră

obtuse,

lanceolat-lineare,

ale frunzelor superidre

truncate.

calicelui lanceolat-subulaţi, porrecţi,

Vexil

subegal

Dinţii

glabru.

de lungi cu tu-

bul. Logumă patentă, lineară, matură, glabră. Seminţe globâse. Floră purpurii. Legumă matură n€gră. Frunzele în
specimenile luxuriante 6-7-jugate.
tivate. Comun pretutindeni.

O Maiii-lunie.

Locuri cul-

V. peregrina IL. [Loc alb]. Flori azilare, solitare, scurt-pedunculate. Frunze 4-T-jugate, folidle lineare, retuse. Vexil
glabru. Dinţii ealicelui lanceolaţi, acuminaţi, subegali, cei
4 superiori în sus curbați. Legumă defleclă, oblonyă, puborulă. Flori de colâre plumbee. e Maiii-lunie. Bară. La
Malcoci

şi Handierca.

OBsERvARE.— Diferă
angustifolia

cei 4 dinţi

prin

Roth,

cu

de

V. sativa L. a cărei legumă posede

care

în sus

superiori

|

|
în

respectul

îrunzelor

curbați — întoemai

are

ca la

şi de

asemănare,

V. sepium

V.

prin

L.— şi

leguma deflectă.

V. lathyroides

sessile. Frunze

L. [Loc alb].

Flori

azilare,

solitare,

sub-

2-3-jugate mucronate, iară cele superidre tere
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minate

cu

câreci,

folisle

obovate,

retuse.

Dinţii

calicelui

drepţi, subegali. Logumd lincară, glabră. Seminţe cubice,
granulat-scabre. Flori f6rte mică, palid-violacee. O AprilieMaiii. In munţii
Variază:

aprică pretutindeni.

î. angustifolia Schram.
Cu

specia

|

tipică şi încă mai
Genul

comună.

Ervum

L.

Ervum L. (Erv). Calice oblic, cu 5 dinți inegală, mai scurţi
decât corola și dintre care cei 2 superiori sunt îndepărtați

unul

de altul și despărțiți

printrun

sin profund.

Stamine

diadelfe, cu tub trunchiat fârte oblic lu vîrf. Stil subţire puțin comprimat dinainte îndărăt, pubescent la vîri şi de jur
împrejur, nebărbos. Păstare stipitată, lineară, bivalvă, 3-6-

spermă, nemoniliformă, rotundită la vîrf, neprelungită în
plisc. Seminţe globul6se; hil. linear saii oval, acoperit de
funiculul dilatat. Raceme axilare, pedunculate,
câte odată reduse la o singură fl6re.

CONSPECTUL

pauciflore

şi

SPECIILOR

1 Lecumă pubescentă, 2-spermă. ........ E. hirsutum L,
1.* Legumă glabră, 4-spermă.
. . .
so e e E. tetraspernum LL,

E. hirsuitum Li;

Picia hirsuta Koch. (E. hirsut. Vulg. [Loc

alb]). Podaunculi 2-6-flori, subegali cu irunza. Frunze superi6re terminate cu cârcci, sub-6-jugate, folidle lineare, ob-

tuse ori retuse. Stipuli lanceolaţi, cci inferiori semihastaţi.
Dinţii calicelui egal de lungi cu tubul săi. Legumă oblongă,
2-spermă, pubescenid. Flori de col6re albinâţă-albăstrie. Q
Iunie-lulie.

In munţii

aprici.-.
La monastirea Cocoş pe Cruce.

“E. tetraspermum L.; Vicia tetrasperma Mânch;; V. gemella
Crantz. (E. tetrasperm. Vulg. [Loc alb]). Pedunculi 1-flori,
mutici, subegal de lungi cu frunza. Frunzele superidre torminate cu cârcei, 3-4-jugate, folidle lineare, obtuse. Stipuli
„semihastaţi. Dinţii calicelui mai scurți decât tubul sâii. Legumă lineară, 4-spermă, glabră. Vexil lilacin, albăstriu-striat,
aripele şi carina albe. O Iunie-lulie. In regiunea Danubială
și pe muntele Consul lângă Alibeikioi.
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Genul

L.athyrus

Lathyrus Tournef. (Latir).
siuni

inegale,

cele

Tournef.

Calice

2 superi6re

campanulat,

mai

scurte;

cu 5 divi-

stamine

mona-

delfe sait diadelfe, cu tub trunchiat, în unghii drept; stil
lat-comprimat de înainte îndărăt;. păstare oblongă sau lineară, comprimată, polispermă, oblic trunchiată în plisc; se-

minţe subglobul6se-comprimate.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1, Frunzele adevărate lipsesc, în locul lor peţioli
"foliiformi.
2. Flori galbine. . .
cc...... «L. Aphaca L.
2.* Flori purpurii . . cc.
IL. Nissolia L..
1.* Frunze 1-3-jugate.
3. Pedunculi

1-2-ilori.

E

4. Pedunculi mai scurţi decât frunzele ..... IL. sativus L.
4.* Pedunculi mai lungi decât frunzele: . ,... IL. hivsutus L.
3.* Pedunculi multiflori.
5. 'Tulpină angulară, însăă ncaripată.
6. Flori purpurii ...
cc... . î o ...... J,. tuberosus L.
6.* Elori galbine . . cc...
.. ... «ee a. pratensis L.

5.* 'Tulpină aripată,
7. Frunz

l-jugate

.

.. o...

1* Frunze 2-3-jugate.

.

...

eee

e

cc...

platyphyilos Retz.

L. palustris L.

IL. Aphaca L. [Loc alb]. Pedunculi 1-flori. Pefioli filiforni,
fără

frunze,

termânaţi cu cârcei.

Stipuli

fârte mari, .ovaţi,

la basă auriculat-sagitaţi. Flori galbine. Seminţe netede. QC
Iunie-Iulie. Pe malurile înalte ale Dunărei între Rassova şi
“Cernavoda.
|
|
.
Nissolia L. [Loc alb]. Pedunculi 1-2-flori. Peziolă, foliiformă,

lanceolaţi,

fără câroci. Stipuli

subulaţi, la basă

se-

mihastaţi. Flori purpură. Semințe tuberculat-scabre. Lesumă subtil şi alipit pubescentă. Q Maiu-lulie. In fîneţele
„din păduri, la Teke şi Cincarova.
_. OBSERVARE.—Z.
„Blabră

(forma

gramineus

/ejocarpa).

Kern.

diferă

numai

prin leguma

de tot

”

IL. sativus L. [Loc alb]. Pedunculă 1-flori, mai scurți decât frunzele, în partea superidră articulaţi, cu bracteole
mică. Peţioli angust-aripaţi, lineari, toţi foliiferi. Frunze 1-ju-

1
gate. Legumă eliptic-oblongă, plan-compresă, reticulat=venată, glabră, subtetraspermă, marginea superi6ră curbată,
biaripată. Seminţe angulare, netede. Corolă albastră, roseă
şi albă. Laciniile calicelui patente. O Maii-lunie. Cultivat
şi subspontanei la mănăstirea Cilik.
L. hirsutus L. [Loc alb]. Pedaneuli 2-Aori mai: lungi docât frunzele. Frunze l-jugate. Leguma linear- oblongă, hirsută, peri la basă bulboşi. Seminţe globâse, tubereulat sca-

„bre. Flori

mun

albastre. q: Iunie-Iulie.

Semănături,

în regiunea Dunărei.

IL. tuberosus

asr,” vii. Co-

L. [Loc alb]. Peduneuli multiflori, nmai lungi

decât frunzele. Frunze 1-jugate. Legumă oblongă, glabră,
reticulat-venată. Seminţe obsolet-tuberculate. Dinţii superioră

ai calicelui scurt-triangulari. Tulpine angulare, nearipate.
Flori purpurii. 4 Tulic-August. Locuri cultivate, îineţe, tu-

ferișuri. F6rte comun

în tâtă Dobrogea. -

L. pratensis L. [Loc alb]. Pedunculi multiflori, mai lungă
decât frunza. Flori patente spre t6te părţile. Frunze 1-ju-

gale. Stipuli sagitaţi.. Legumă linear-oblongă, oblice-venate,
vine prominule. Seminţe globâse, netede: Dinţii calicelui
mai scurţi decât ovariul, toţi lanccolat-subulaţi. Tulpină aayulară nearipală. Flori galvine. 4 Iunie-lulie. Fineţe, tuferişuri, păduri.
OBsERvARE.—L.
sebire

Babadagh,

la Başkioi

pe

Sepeljin.

IZallersteinii Bmgt. diferă de L. pratensis L. cu deo-

prin sfipulii mult

mai

mari

şi kastaţi;

îlorile

încă

sunt - ceva

-mai mari și palid-galbine.

L. platy phylios Retz. [Loc alb]. Peduneuli muftiflori mai
lungi decât frunza. Frunze 4--jugale. Legumă oblong-lineară.
“Săminţe obsolet-tubereulate, umbilicul încingend de jumătate semînţa. Tulpină lat-aripată, aripele peţiolilor aprâpe
de lăţimea aripei “tuăpinci. Vexilul pe faţa interiâră. do col6re roseă, aripi dinainte violacee. 4 Iulie-August. In regiunea silvatică şi în Delta Dunărei (insula Leti) fârte comun.
OnBsERvARE. — La £. sylvestris IL. sunt peţiolii angust-aripaţi, aripele
uumai de jumătate atât de late, cât- ale tulpinei. — La Z. Zatifolius L.
sunt peţiolii lat-aripaţi, ca la Z. platyphyllos, însă umbilicul încinge
semînţa numai în lungime de 1, parte. — La L. heterophyllus I,. şi L.
Palustris L. sunt frunzele superidre 2--3-jugate,

L. palustris L. [oc

alb].. Pedunculi

multiflori, mai

lungi
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decât frunzele. Frunze 2-3-jugate. Auriculele stipulilor lan:
ceolate, acuminate. Legumă linear-oblongă, drâptă, glabră.
Săminţe netede. Umbilicul încinge 1/, parte a s&minţei. Tul-.
pine aripate.. Peţioli nearipaţi, cu margini ânguste. Flori. albastre, ori purpuriit-violacee. Stilul până la jumătatea lungimcă

barbulat.

sale

fineţe

In

2 Iulie-August.

mlăştin6se.

F6rte comun.în regiunea Danubială.
Genul

Orobus

L. (Orob).

Orobus

Stindard fără gibosităţi cal6se la basă;

stil drept, -nerăsucit, canaliculat
prevădute

L.

dedesubt.: 'i6te peţiolurile

de foli6le, rar de cârcel. (Rostul ca la Lathayrus).
CONSPECTUL

1.-Flori purpurii ori albăstrii.
2. Frunze 2-3-jugate. . . e cc

SPECIILOR.
1...

.
. . + 0..vernus Le
plejophyllus Uechtr. et Sint.

„+ +0. niger L.
|

2* Frunze sub-â-jugate . . ...
„1.* Flori albe'ori galbine.

3. Frunze 2-3-jugate, foligle linear-lanceolate ori
lineare

.

. | o...
o....

3.* Frunze 3-i-jugate,

folidle ovat-eliptice

0. vernus L. var plejophyllus

...

Uechtr.

0. pannonicus

L.

. 0. aureus Stev.

et Sint.

[Loc

alb].

In regiunea silvatică. Rar.
0. niger L. [Loc alb]. Tulpină angulată, ramificată. Frunze
sub-G-jugate, folidle ovat-oblonge, obtuse, pe fafa. superiGră întumeeat-vergi, pe cea înferiră mai mult suriii-vergi.
Stil linear, dela mijloc până la vîrf barbulat. Rădăcind ramificată. Flori purpurii, vexilul cu vine mai întunecate..
x Tunie-lulie. In păduri: Fârte comun pretutindeni.
OBsERvARE.—0. fristis Lang. se distinge de 0. niger L. numai prin
colsrea frunzelor, care pe fața superidră este negriii-brună, iară pe cea
inferisră mai mult suriii-nâgră.

0. pannonicus Jacq.; O. austriacus Crantz; O. albus L. fil.
[Loc alb]. Tulpină angulată, simplă, în partea superidră
angust-aripată. Frunze 2-3-jugate, folidle linear-lanceolate
ori lineare, glabre. Stipulii ajungând la basa folidlelor inferire ori şi mai scurți: Stil linear. Rădăcină fasciculată,
fibre clavate. Flori albe ori albe gălbinii,. .vexilul pe. dos
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adeseori de colâre roseă. Legumă reticulat-venată, vine
oblice. S&mînţa deplin matură ovală, maculată. 4 In fîneţele din. păduri și tuferişuri. FOrte comun în t6tă Dobrogea.
0. aureus. Stev. [Loc alb]. Plantă puberulă, la urmă glabrescentă. “Frunze scurt peţiolate, 3-4-jugate,. folidle ovaleliplice, mucronulate, peninervate, cu marginile încreţite, pe ambele feţe vergi. Stipuli semisagitaţi, la basă dentaţi,

mult mai scurţi decât foliola. Pedunculi abia ceva mai lungi

decât frunza. Dinţii calicelui: cei 2 superiori scurtaţi, cei 3
inferiori de lungimea tubului. Carina mai scurtă decât

aripele. Ovariit sessil. 4 In pădurile umbrâse: Cincarova.
Slava, Babadagh, la Greci pe 'Țuţuiatu, Cocoş ete.
OBSERVARE.—O.

luteus

L. diferă

prin

folislele

ce

sunt pe faţa infe-

riGră de coldre verde;albăstrie şi cu narginile plane, apoi prin carina,
care e ceva mai lungă decât aripele.
|

Tri). IV. Iedysaree.—Frunze imparipinnate;
delfe; păstare divisată transversal în articuli

stamine diamonospermi,

indehiscenţi, cari se despart la maturitate.
Genul

Coronilla

'Tournef.

Coronilla 'Tournef. (Coronilă). Calice scurt-campanulat, subbilabiat, cu 5 dinţi, cei 2 superiori aprope reuniți; carenă
rostrată;

păstare

lineară; angul6să

sait: subcilindrică,

com-

pusă din mai mulţi articuli oblongi-umilați.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Stipuli mici concrescuţi în unul singur, opus
frunzei. Flori galbine ....... „aaa. seorpioides Ioch.
1.” Stipuli liberi. Flori de col6re albă şi roscă . C. varia L,.
[Loc alb] .........
C. elegans Panc.

C. seorpioides

Koch.;

Ornithopus

seorpioides L.; Arthro-

lobium scorpioides De. [Loc alb]. Plantă. erbacee. Stipuli
mici, concrescuți în unul singur opus frunzei. Frunze ternate, sessile, cea impară f6rte mare. Legumă, arcuată, tetragonală, striată. Flori galbine. GQ Moaiti-Iunie. Rară. Intre

Cinearova şi Greci.
C. varia L. [Loc alb]. Unguicula petalelor subegal de lungă
„cu calicele. Leguma un loment 'tetragon, care se desface pe
Brândză.—

Flora Dobrogei.

:

8
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lan-

Stipulă

la articulaţiuni. Plantă -erbacee, procumbentă.

sub-10-jugate, folidle oblonge, obtuse.

ceolaţi, liberi. Frunze

Pedunculi mai lungi decât frunza. Umbele sub-10-flori. Pedicelele de 3 ori mat lungi decât tubul calicelui. Vezilul de colâre roseă. Aripile și carina albe, acâsta din urmă la
Rădăcină

vîrf n6gră-purpurie.

î6rte repentă.

2

Iunie-lulie.

Forte comun pretutindeni.
In păduri

[Loc alb].

C. elegans Panc.
ganca.

- Genul

Onobrychis

între
|

și Ţi-

Greci

Tournef,

Onobrychis. Tournef. (Spureată). Calice campanulat cu 5
dinți aprâpe egală; carenă lăţită, nerostrată, trunchiată oblic
la vîrf; păstare formată dintr'un singur articul comprimat,
discoid, reticulat, săpat de foveole, cu marginea
renată-spin6să.

externă

ca-

CONSPEOCTUL SPECIILOR
1. Unica arcolă a reticulei din mijlocul discului
legumei fârte mare, cele-lalte din jur mai
mici

ca radiante

... 0. gracilis Bess.
...
. . cc..

1.* Mai multe areole a reticulei din mijlocul discului legumei mai imari decât cele mar_.0. sativa Lam.
cc...
ginale .

0. sracilis Bess.

[Loc alb]. 'Tulpină ascendentă. Folidle ob-

long-lineare, mucronate, pilosiuscule. Aripile abia mai lungi
decât tubul calicelui. Vexil recurbat, mai lung
Legumă

medie

suborbiculară,

sură, aculeat-dentată.

decât carina.
Unica

areolă

a reticulei din mijlocul discului legumei fârle mare,

cele-lalte din jur mai

mici

ca

radiante.

mică ca la O. arenaria De. (aprâpe
stepe şi în fiînoţele din păduri. FOrte

Leguma

mult mai

cam 1/, parte).
comun.

4%

In

0. sativa Lam. [Loc alb]. Tulpină ascendentă. Aripile mai
scurte decât calicele. Vexilul mai scurt ori şi ceva mai lung
decât

carina.

Leguma

pe marginea

anteri6ră

carinată, pe

disc elevat-reticulată, pe margini şi pe: disc spinos-dentată,
dinții de jumătate mai scurți decât cresta legumei. Arcolele medie ale reticulei mai mari. Flori rosee. 4 Maiu-lulie. .Coline calcare şi erbâse. Forte comună pretutindeni.
Variază :
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f.

arenaria

[loe alb];

O. arenaria

De. Dinţii marginal

intermedii subulaţi egal do lungi cu lăţimea crestei legumei.
In aceleași locuri cu specia gemină.
Genul

Oxytropis

Dc.

Oxytropis De. (Oxitropis). Calice cu 5 divisiuni. Carena api-"
culată. Păstare când uniloculară cu o despărţitură incompletă, când

biloculară, dar tot-deauna cu introflexiunea

su-

turei superidre.
0. pilosa De.; Astragulus pilosus L. [Loc alb]. Plantă eau-

lescentă, crectă,

vil6să,

foliată.

Frunze

imparipenate,

foli6-

lele frunzelor inferidre oblonge, ale celor superidre lanceolate. Pedunculi axilari, mai lungi decât frunzele. Spice ovat-

oblonge. Legume erccte, lineare, subrotunde, vil6sc. Flori
galbine. 24 Iunie-lulie..Pe. coline aride şi erbâse. Rară.
Genul Astragalus 'Tournef.

Astragalus Tournef. (Astragal). Calice campanulat sai tubulos, bilabiat, cu 5 divisiuni apr6pe egale; carenă obtusă,
mutică; stil drept sait puţin curbat; păstare subeilindrică,
polispermă- mai mult sai mai puţin biloculară prin intro-

flexiunea suturei dorsale,

CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Stipuli liberi, adecă neconcrescenţi cu peţiolii
îrunzelor, ori şi concrescenţi numai la basa lor.
2. Stipuli între sine concrescuţi, formând un stipul
|
solitar opus frunzei ..... cc...
A. Onobryehis I..
2* Stipuli

între

sine neconcrescuţi.

Ba

3. Rădăcină perenală.
4. Spice ori raceme lung pedunculate,
mai lungi decât frunzele.
. Flori purpurii violacee ori albastre.
„ Plantă

. Racemi

erbacee

ori numai

elongaţi.

Aripile

la basă

florei

pedunculi
|

lignescentă.

2-fide. Tulpină,

erbacee, difusă, glabră. Frunze 7-10-jugate, Legumă pendulă, lineară, pubescentă. ....
„A,

7. Spice elongate.
erbacee,

numai

Aripile

florei

întregi.

_
austriacus

IL.

Tulpină

la basă lionescentă. Frunze

6-

"10-jugate. Legumă erect-patulă, linear-oblongă,
o hirsută
ce
să 4, virgatus

Pall,

116
„Ta

Spice

subeapitate.

Aripile

întregi. Tul-

florei

pină erbacee, difusă, sur-pârâsă. Frunze 5-1jugate. Legumă oblongă, hirsută. Calice îructi-

|

fer inflat. . cc... .. „A,
6. Plante fruticâse erecte, Spice subcapitate. Frunze
5-10-jugate.

Legumă

vil6să . A. vimineus

oblongă,

erectă,

vesicarius Li.
Pall.

5.* Flori galbine.
"8,
”

Spice capitate. 'Tulpină difusă, părâsă. Frunze
8-12-jugate. Legumă erectă, subrotundă, inflată,

ed, Cicer L
cc... mean
hirsută, sc...
i
pube-.
erectă,
Tulpină
indesuite.
elongate,
Spice
8.*
scentă, scabră. Legumă oblong-lineară, pubescentă, alipită de pedunculul comun. ... . A. asper Jacq.
4* Spice ori racemi scurt-pedunculaţi, pedunculi
mai scurţi decât frunzele.
9. Spice ovat-oblonge. Tulpină procumbentă,aprâpe
lineară,
glabră. Frunze 5-6-jugate. Legumă

A. glyeyphyllos. E.
__areuată, glabră. Flori gălbinii . . .
9.* Spice globos-capitate. Tulpină erectă, ori ascendentă, abreviată ori mai lipsind, de-împreună cu ramurile și frunzele vilosă. Frunze 1018-jugate. Leguma ovat-triangulară, erect-patulă, înflată, vil6să. Dinţii calicelui subegal de
lungi cu tubul. Flori galbine ........ A. dasyanthus Pall.
9+* Spice subglobâse, fructifere clipsoidee. Frunze
[loc alb] jugate. Tulpină subvilosă, erectă. Leguma [loc alb]. Dinţii calicelui mult mai scurți

!

decât tubul. Flori [loc alb]. ....... A. ponticus Pail.
3* Rădăcină anuală. Spice sub-6-ilore, laxe, pedunculi egal de lungi cu frunzele ori și mai scurţi.
'Tulpină procumbentă, pubescentă. Frunze sub-

Legumă

12-jugate.
curbată,

rotundă,

la vîrf subulată.

patentă,

Flori

albineţe

1* Stipuli mai până-la jumătatea lor
cu peţiolii frunzelor.
10. Legumă elongată, lineară. Plantă

hamat. . . A. hamosus

L.

concrescuţi
sub-acaulă.

... „ A. monspessulanusL.
.c....
Flori purpurii. <
10.* Legumă abreviată, ovată. Flori galbine.
11. Flori pe partea externă pubescente. . .. . „4. pubiflorus De.
11.* Flori pe partea externă glabre. .-. . . . . A. dolyehophyilus Pall.

A. Onobryehis L. [Loc alb]. Plantă difusă ori erectă, p&rOsă, peri acumbenţi. Stipulii superiori concrescuți între
îosine în unul solitar şi opus frunzei. Frunze 8-12-jugate,
li6le lanceolate, la frunzele cele infime ovate, emarginate.

Spice

capitate,

oblong-ovate.

Pedunculi

mai

lungi

decât
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frunza. Vexil

linear-oblong,

truncat,

de 3 ori mai

lung

de

cât aripile. Ovarii sessil. Legumă erectă, ovată, acuminată,
în calice sessilă, hirsută. Flori albăstriti-purpurascente. 4
Iunie-lulie. Coline năsipose, fineţe uscate. Fârto comun pretutindeni.
Variază:

|

Pa

A. Lincarifolius (Pers), A. ehlorocarpus Griseb. Folidle
oblong-lineare. Spice ovate. Legumă cu virful subdrept.
A. austriacus Jacq.; A. dichopterus Pall. (A. austriac). Plantă

difusă, glabră. Stipuli ovafi, liberi. Frunze ?-10-jugate, foli6le lineare, emarginate, ale frunzelor infime obovate. Ra- .
cemi pedunculaţi, laxi, mai lungă decât frunzele. Bractee mai
scurte decât pedicelele. Aripi bifide. Legume pendule, lino-

are, subtrigonale, pubescente,
strii,

carină

palidă,

în calice sessile.

la virf cu o maculă

Flori

violacee.

albă-

2. Iulie-

August. In stepele din regiunea australă, fârte comun.

OnsERVvARE.— La tulpinele sterile sunt stipulii infimi concrescuţi în
unul solitar, cei mai superiori însă liberi.

A. virgatus Pall. [Loc alb]. Plantă sericeti-sură, peri aliPiţi. Tulpină erectă ori ascendentă, ramificată, ramuri vir-

gate. Stipuli lanccolaţi, liberi. Frunze 6-10-jugate, foli6le oblong-lineare, oră lincare. Spice elongate, multiflore. Pedunculi mult mai lungi decât frunzele. Calice cu peri mai negri şi alipiţi şi încă cu peri albi, patuli, hirsut, fructifer nu
inflat. Voxil ceva mai lung decât aripile întregi. Legumele
linear-oblonge, subtrigonale, erect-patule, subduple mai lungă
decăt calicele, hirsute, în calice sessile. Tulpina la basă lignescentă. Corolă mare, violacee. $ Iunie-lulie. In. regiunea
maritimă, prin dune, fârte comun
Variază: £. albiflorus.

pretutindeni.

A. Yesicarius L; A. albidus W. K; A. glaucus M. B.; A.
dealbatus Pall. [Loc alb]. Plantă difusă, sură, peri alipiţi şi
afipţi cu centrul lor. Stipuli lanceolat-subulaţi, liberi. Frunze

5-1-jugate, folidle oblongori
e eliptice. Spice subeapitate. Pedunculi mai lungi decât frunzele.

Calice cu peri mai negri

Și alipiţi şi cu peri albi mai lungi, patuli, hirsut, fparetifer înflat. Legume

puţin mai lungi decât

oblonge, hirsute, în calice sessile, însă
acesta

şi semibiloculare.

Flori viola=
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cce, rare

mun:

ori

albe.

Medgidia,

A. vimineus

%

Pall.;

A.

etc.

Gavgagia,

Murfatlar,

calcare. Fârte co-

Coline

Aprilie-Maiii.

fruticosus Willd. [Loc alb]. Plantă

fruticâsă, crectă. Frunze 5-10-jugate, foli6le oblonge, ori oblong-lineare, pe faţa inferidră cu peri alipiţi şi la centrul

lor afipţi mai mult saii mai puţin munite, pe faţa superidră
la urmă. subglabre. Spice subeapitate. Pedunculi mai lungi
decât frunzele. Dinţii calicelui elongaţi, subulaţi. Legumă
“ ereete, drepte, oblonge, trigonale, vilâse, de 2-3 ori mai lungă
decât

calicele,

viîri

din sus de mijloc 2pla

Flori

1-loculare.

purpurii. Stipuli liberă. Pe malurile înalte ale Dunărei la
|
Rassova şi Cernavoda.
peri acumbenţi.
părsă,
A. Cicer L. [Doc alb). Plantă difusă,
Stipulii superiori concrescuți între sine în unul solilar şi
opus frunzei. Frunze 8-12-jugate, foli6le oblong-lanceolate,
ori ovale. Spice capitate, ovate. Pedunculi ori mai lungi
ori mai

scurţi decât frunza.

ori mai lung decât aripile.

ovat,

Vexil

Ovariii î6rte scurt

pitele numai 1/, parte cât ovariul.
tundă, inflată, în calice subsessilă,

de

1!/

stipitat,

sti-

emarginat,

Legumă
hirsută.

erectă, subroFlori galbine.

2 Iunie-lulie. Fîncţe şi tuferişuri din locuri năsip6se. Porte

comun

pretutindeni.

A. asper Jacq:; A. chlorunthus

orectă, striată, pubescent-scabră,

Pall.

(A. aspru).

peri alipiţi,

Tulpind

cu centrul lor

afipţi. Stipulă liberi, lanceolaţi. Frunze 12-15-jugate, folidle
lanceolate ori lineare. Spice clongate, indesuite. Flori erecte.
Pedunculi de 2-3 ori mai lungi decât frunza. -Leguma oblong-lineară, pubescentă, alipită de pedunculul principal.
Flori palid-galbine. 4 Maiă-lunie. In fineţe năsip6se. Fârte

|

comun pretutindeni.

A. glveyphyllos L. (A. glicifil. Vule. Unghia găii). Tulpînă procumbentă, aprope glabră. Stipulă liberi, ovală, acuPeminaţi, ori mucronaţi. Fru'ze 5-6-jugate, îoli6le ovate.
Lelonge.
dunculi mai scurți decât frunza. Spice ovat-ob

-imgumă lineară, subtrigonală,la sutura inferiră profund
albeFlori
tă.
coniven
urmă
la
presă, arcuată, glabră, erectă,

În
gălbinii, la urmă în coldrea funinginei. 24 lunie-lulie.
păduri şi tuferişuri. Forte comun pretutindeni.
A, dasyanthus Pall., A. eriocephalus W. K; A. pannoni2
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cus Schult. [Loc alb]. Plantă t6tă vil6să. Tulpină erectă ori
ascendentă, abreviată ori subnulă,. şi în casul din urmă
frunzele şi pedunculii basilare. Stipuli triangulari :ori lan-

ceolaţi, liberi. Frunze

10-18-jugate,

folidle ovale.

bos-capitate, multiflore, indesuite. Pedunculii

Spice glo-

mai scur ți de-

cât frunza. Dinţii calicelui lanecolat-lineari, subegal de lungi
cu tubul. Legumă

ovat-triangulară,

tulă. Floriggalbine,
Intre

Nalbant

inflată, vil6să, erect- -pa:

2% Iunie-lulie.. In

şi Kataloi, între Hirşova

stepe

năsipâse.

Rar.

și Şerilkioi.

A. pontieus -Pall. [Loc alb]. Plantă caulescentă, ercetă.
Tulpină subvilâsă Stipuli liberi, lanceolaţi. Frunze [loe alb]
foli6le- oblonge,

subvil6se.

subgylobâse,

fructifere elipsoidee. Dinţii caliceluă lan-

ceolat-lineari,

cele

Spice

forte

scurt

pedunculate,

mult mai scurţi decât tubul și decât corola.

Flori [loc alb]. In fineţelo din stepe şi din păduri. Forte
comun.
.
i
A. hamosus L. [Loc alb]. Plantă procumbentă, pubescentă,
peri alipiţi. Frunze sub-12-jugate, foli6le cuneate, ori obovate, emarginate, po faţa superidră glabră. Spice sub-6-flore,
laxe. Pedunculi egal de lungi cu frunzele ori şi mai scurte.
Legumă rotundă, patentă, hamat-curbată, la vârf subulală,

pe dos sulcată, cea tîncră pubescentă. Flori albineţe. Stipuli liberi, cei infimi cu deosebire la tulpinele sterile concrescuţi în unul solitar. GQ) Maiii-lunie. In stepe la Constanţa, Kaleh.

A. monspessulanus L.; A. praecoz Bmat. vedi Schedae ad
flor. exsice. Austro- Hungar II, 1882, p. 4, 5. (A. de Monpelier). Plantă subacuală, sur pubescentă ori subglabră. S/ipuli conerescuţi cu peţiolul. Frunze 12-20-ijugate, folidle ovate
ori lanceolate. Pedunculi mai lungi decât frunza. Dinţii calicelui lineari. Legumă lineară, subiotundi, arcuată ' cu vîrful îndreptat în sus, 12-20-ovulată, deplin desvoltată sub-

glabră. Flori purpurii. 4 Coline aride şi calcare, Murfatlar,
Gavgagia, Babadagh.
>
A. pubiflorus De. [Loc alb]. Plantă acaulă, t6tă cu peri
lungi patenţi

şi îndesuiţi.

Frunze

9-13-jugate, folidle ovate,

ori oblonge, pe ambele feţe vil6se. Flori agregate în racemi
paucilloră f6rte scurt pedunculați. Dinţii calicelui linear-subulaţi, mai lungă decât tubul

acestuia.

Vezilul şi aripile pe
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partea externă pubescente. Legumă ovată, acuminat-mucrola

nată, vil6să. Stipulii mai până

lor

mijlocul

concrescuţi

cu. peţiolii. Flori sulturii. In stepe, rar.
asemănare,
OBsEnvARE.— Diferă de 4. exscapus L. cu care are mare
corola glabră).
este
erscapus
A.
(la
corolei
tea
perosita
prin
e
deosebir
cu

A. dolichophyllus Pall.; «Î. diffusaus Willd. [Loc alb]. Plantă
subacaulă, sur hirsulă. Frunze sub-l1-(9-13)-jugate, folile
oblonge,

feţe hirsute. Flori în racemi f6rte scurţi

pe ambele

şi pauciflori agregate, forte scurt-pedunculate ori sessile.
Dinţii calicelui mai lungi decât tubul acestuia, ori şi egal

cu bracteele fârto hirsuţi.
de lungă cu acesta, deîmpreună
ată, hirsută. Flori glamucron
Legumă ovată, subtrigonală,

bre. Stipulii mai până la mijlocul lor concrescuţi cu peţioli. Rar. In declivităţile stîncâse la Ciermet şi Kalica şi pe
lângă lacul sărat Razim.
Genul

Tournef.

Galega

Galega Tourncf. (Galegă). Calice campanulat, nebilabiat,
cu 5 dinţi subulaţi. Carenă aprope ascuţită. Stigmat capiPăstare

tat.

exsertă,

sessilă,.

lineară,

polispermă,

bivalvă,

a
|
oblic striată pe feţe.
e imFrunz
ea).
G. officinalis L. (G. oficinală. Vulg. Ciumăr
latparipenate, foli6le lanceolate, mueronate, glabre. Stipuli
albe trălanceolaţi. Raceme mai lungi decât frunza. Flori
gând

în colâro lilacină.

şi mlăştinâse.

Forte

4

comun

Iulie-August.

mai cu

In: fîneţele

deosebire

umede

în. regiunea

Danubială.
Genul

Glycyrrhiza L.

Glyeyrrhiza L. (Gliciriză). Calice tubulos, gibos la basă,
Cabilabiat; busa supori6ră bifidă, cea inferi6ră. trisecată.
renă

ascuţită.

Stigmat

obtus, oblic. Păstare

ovală sait oblongă, comprimată,

sessilă, exsertă,

2-4-spermă, bivalvă.

CONSPECTUL SPECIILOR
E
|
|
1. Stipuli lanccolaţi subulaţi. Legumă setsă, setele
Le
echinata
Ge
. ....- as
lungă, la urmă subpunginte.
. cc... G. glabra L.
1* Stipulii lipsesc. Legumă plabră.

“GL. cehinata L.

[Loc alb]. Frunze

inipari-penate, ' foli6le

eliptice, oră ovat-lanceolate, mucronate, glabriuscule, pe faţa
inferi6ră inpres-resinos-punctate, peţiolul comun - marginat,

Slipuli lanceolat-subulaţi. Spice globos- -capitate, fârte in:
desuite, axilare, f6rte scurt-pedunculate. Logumă ovală sub2-spermă, cu sele lungi neglanduldse, la urmă înfepenile
și subpunginte. 'Tulpină pubescentă. Corolă palid-violaceă.
2

Iunie-August. Târte

comun

în regiunea

Danubială.

Variază: .

3. subinermis Uechtr. & Sint. Intre Prislav . şi Ganalul
St. George.
GI. glabra L. (G. glabră.. [Loc ab]. Frunze i im pari i-penate,
folidle ovate, subretuse, pe faţa inferidră glutinse. Stipulii
lipsesc. Spice peduneulate, mai scurte decât frunzele. Flori
distante. Legumă glabră, 3-4-spermă. Corolă la basă albă,
spre virf albăstrie. 4 In fineţele umede şi po malurile văii
lângă Ciermet.
Genul

Colutea LI. (Colutee).
dinți. Carenă

Colutea

Calice

trunchiată

L.

campanulat,

la. vîrf.

Stigmat

nebilabiat, cu 5

inserat

nea internă. a stilului dedesubtul vîrfului. Păstare
exsertă, umilată-vesiculsă,

membran6să,

pe

margi- |

'stipitată,

polispermă.

C. arboreseens L. [Loc alb]. Frunze iîmpari-penate, folidle
eliptice, rotuse. Gibosităţile vexilului abreviate. Legumo .inchise.. Flori galbine. 5 In piduro la (Greăă pe muntele - Eşitul-sufletului.
e
OBSERVARE —La

G. orientalis Du

E

Genul

Roi, sunt. legumele la vint deschise.
Lotus

L.

„Lotus L. (Lot). Calice campanulat sait tubulos, cu 5 divisiuni apr6pe egale; corolă caducă, cu carenă rosirată; stile
atenuate

la

viri;

păstare

drâptă,

drică, polispermmă, dehiscentă
în spirală. -

lineară,

elongată, cilin-

prin 2 valve
:

co se răsucese

- COX SPECTUL. SPECIILOR
, Leguma aripată
...
e
ce
" Leguma nearipată ....... eee

eee, Le siliquosus LL,
ce ee „Le cornieulatus L
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alb].
Lsiliquosus LL. Zetragonolobus siliguosus Roth. [Loc
tere
Frunz
.
Tulpină procumbentă, ascendentă, pubescentă
nate, foli6le obovate,

cuneate, pe faţa inferidră

la basă

împreună cu stipulii ovaţi negru-punctate.

mai lungi decât

Calice

1-Mori.

frunzele,

Pedunculă

subbilabiat,

de:

mult

dinţii,

, de
săi ciliaţi. Legumă glabră, cu 4 aripi, aripele drepte
Maiu34
ă.
ovi mai anguste decât leguma. Flori mari: sulfuri
unic.

In Delta Dunărei

L. corniculatus
Vulg. Ghisdeiii).

aprâpede Kar: -Orman.

Li; L. arvensis Schkuhr. (L. corniculat.
Plantă procumbentă, glabră,. ori hirsută,

peri patenţi. Frunze

ternate, folisle obovate

ori.obovat-ob-

lungi delonge. Stipuli obovaţi. Pedunculi. de 4-5.ori mai
dela basa
cât frunzele. Capituli sub-ă-flori. Dinţii calicelui
conivenţi.
ire
înflor
de
e
triangulară subulaţi, subegali, înaint
Aripi lat-obovate, carina subrhombeă,
dentă. Legumă lineară, rotundă, arâptă.

rectangular-ascenFloră galbine, po

roşii. Maiupartea externă adese-ori roşii, rare ori peste tot
.
Sept. Fineţe, păşuni. Comun pretutindeni

|

|

Variază:

g-obo-B. tenuifolius Rehbs ÎL. tenuifoliuls Kit. Aripi oblon
ori linearvate. Frunzele şi stipulii lineare, linear-obovate
agh.
Babad
lacul
“lanceolate. In locurile sărate pe lângă
o

Genul

Doryenium

|

Tournef.

uni apr6pe
- Doryenium Tournef. (Doricnii). Calice cu 5 divisi
ă cabilabiate; cele două divisiuni superi6re mai late. Corol

ducă;
Stamine

aripi lipite înainte;

carenă

diadelfe, cu filamente

curbată,

scurt

rostrată.

alternativ inegale ; cele mai

glalungă î6rte mult şi de-odată dilatate la vîrf. Stil filiform,
întrebru. Păstare 2-4-spermă,. umilată, ovoidă sai oblongă,
în
esc
învîrt
se
nu
care
când calicele, dehiscentă cu 2 valve
aseliberi,
formă de rac. Frunze. sessile trifoliate; stipuli
monea cu folidlele, ceea ce face să se pară: frunzele digitate cu 5 folidle. .... . .
alb]).
(Loc
Vulg.
i.
D. herbaceum Vill. [Loc alb). (D. erbace
Plantă.

sufruticâsă.

cee. La

Constanţa

Frunze

ternate,

folidle

oblong-cuneate,

dispars-părâse, peri patenţi. Capituli sub-20-flori. Vexil oblong-cuneat, obtus. Legumă subglobssă, „ori elipsoideă. Corolă albă; vexil la basă rosei, carină la viri n&gră-violacătre vii. Rar.
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OBsERvARE.—D.

tenți)
neat

şi prin

dif/fusum Janka diferă prin

vexilul

pandureform,

perii acumbenţi

(nu pa-

emarginat- truncat (nu oblong-cu-

și obtus).

Trib. Il. Trifolice.—Frunze

3-foliolaţe

sai imparipennate;

stamine diadelfe ; păstare continuă uniloculară sait mai mult
ori mai puţin biloculară
!
Genul

Trifolium

Tournei.

Tritolium Tournei. (Trifoii). Calice campanulat, tubulos,
saii bilabiat, cu 5 divisiuni inegale saii aprâpe egale; corolă marcescentă-persistentă; carenă obtusă mai scurtă decât aripele ; stil filiform, stigmat

capitat;

păstare mică, ovo-

idă sai oblongă 1-4-spermă, inclusă sait deabiă exsertă, indehiscentă saii rupându-se neregulat la vîrf.
CONSPECTUL SPECIILOR
1. Calice la gât (faux) pe partea internă cu o linie elevată, adeseori părdsă, ori cu un inel
păros. Florile t6te sessile în spice. subrotunde ori elongate.
2., Tubul

calicelui

20-nervat,

vilos . . CT,

alpestre

L.

2.* Tubul calicelui 10-nervat.
”
3. Spice la basă involuerat.
4, Flori purpurii.
:
3. Stipuli ovaţi, abrupl-aristaţi. Dinţii calicelui
„mai scurţi decât corola .. ., .. . . . . „T. pratense L.
5* Stipuli lanceolaţi, subulaţi. Dinţii calicelui egal
"de lungi cu corola, . .
ss... ....T. diMusum Ehrh.
4* Flori galbine . .
cc...
.. “T. oehroleueum L.

3* Spice la basă denudat,

|

“

6.
1.
1.
8.
9.

Flori pnrpurii.
Spie globos. Calice glabru .. . . .. . . . . T, medium
Spice elongat
Dinţii calicelui mai scurţi decât corola.
Spic elongat. Calice pâros. Tulpină ramificată
în partea superidră deîmpreună cu. îrunzele pilosiuseulă . . .
eee ee e T supinum
9.* Spic cilindriform, Calice setos-hirsut. Tulpină
şi frunze

vilose

. . . e...

...

.

|
L.

.
Savi.
a

. 7. purpureumn

8* Dinţii calicelui forte vilos duplu atât de lună
cât corola ,.....
e
ee e T. arvense Le
6* Flori galbine. Spice oblong-oval . . . .. . .'T. pannonicum
1.* Calicele la gât pe partea internă denudat (fără
linie clevată şi fără inel păros).

Lam.

Jacq.
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- 10. Legume în calice sessile,.
11. Calice fructifer globos-inflat, reticulat și păros.
o. cc... .. „T. fugiferum LL.
Tulpină repentă .....
„11%

.:

Calice fructifer neglobos- intlat,

|

12. Solitarele flori ale spicului sessile. Calice ceva
. .... “T. parviflorum Ehrh.
mai lung decât corola ., . ....
19.* Solitarele flori ale spicului pedicelate, pedicele egal de lungi cu tubul calicelui, ori şi
mai

lungi.

13, Pedicele egal de lungi cu tubul calicelui. Tulpine

prostrate,

radicante.

.:.

. .

0...

+ T. repens

L.

13.* Pedicele de 2-3 ori mai lungă decât tubul calicelui. 'Tulpine erccte ori ascendente . . . T. hybridum L.
10* Legume în calice stipitate. Vexil cochleariform.

„14. Stipulă oblong-lanceolaţi, la basă egal de laţi.
.. ....- T. asrarium LL. ,
Stil egal de lung cu leguma.
14.* Stipuli ovaţi. Stil de 1 ori mai scurt decât
T. procumbens L.
cc... .
leguma

Spice

PF. alpestre L. (T. alpestru [loc alb).
gominate,

la basă

superiori

subegal

cu

vilos, din-

cei 4

fructifer erecți,

la calicele

lungi

de

20-nervat,

Calice

învoluerate.

fii sci filiformă, ciliaţi,

sub-

globâse,

acestuia,

tubul

ori

şi mai

scurți, cel infim ajungând basa aripilor. Gâtul calicelui con-

strîns prin un inel calos. Partea

lanceo-

a stipulilor

liberă

lat-subulată. Frunzo trifoliate oblong-lanceolate, î6rte subtil denticulate. Tulpino erecte, fârte simple, pubescente. Flori
purpurii. 4 Iunie-August. In fînoţele din păduri: Intre Grecă
şi Măcin.

T. pratense L. [Loc alb]. Spice globâse, la urmă

subgeminate,

la basă. învoluerate.

scent, de jumătate

scurt decât

mai

ovate,

10-nervat,

Calice

corola,

pube-

dinţii sei fili-

formă, ciliaţi, la calicele fructifer, cei 4 superiori egal “de
lungi cu tubul acestuia. Gâtul calicelui constrîns prin un

inel calos. Stipuli ovaţi, abrupte-aristaţi.
(ternate),

folisle ovale,

mai

Frunze

trifoliate

de tot întregi, pubescente,

peri

ii.
& Maii-Sept.
acumbenţi. 'Tulpine ascendente. Flori purpur
In finețe pretutindeni.
T. diitusum Ehrh. [Loc alb]. Spice globos-ovate, solitare,
la

basă

învoluerate.

Tubul calicelui

10-nervat,

peri lungi, dinți filiformi, lung ciliaţi, crecţi,
ori mai lungă

decât tubul

hirsut

cu

subegali, de 2

şi egal de lungi cu corola, ori şi
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ceva mai lungi. Stipuli lanceolaţi, cuspidaţi. Frunze. tritoliolate, foli6le ovat-oblonge, oră oblonge, obsolet denticulate ori de tot întregi, deîmpreună cu tulpinele erecte fârte
părâse, peri patenți. Rădăcină anuală ori bienală. Spice
mari,

corolă albă

trăgend

în .coldre

roșielică.

In fîneţele

din pădurea de pe muntele Consul aprope de Alibeikioi.
T. ochroleucum L. [Loc alb). Spice globose, la urmă ovale,
adescori învolucrate. Calice 10-nervat, cu peri patenţi hir-

sut, dinţii săi Janceolat-subulaţi,

3-nervaţi,

cel inferior egal

de lung cu tubul, cei 4 superiori măi scurţi; calice fructifer

oblong, dinţii sti porrecți, cel inferior defloct. Gâtul constrîns

prin un inel calos. Corola duplu mai lungă decât calicole. Partea liberă a stipulilor lanccolat-subulată,

acuminată.

nude

glabru,

Frunze

trifoliate, folile eliptic-oblonge, de tot întregi, părâse, la
frunzele inferiâre sunt folidlele emarginate. Tulpine dela
Dbasa ascendentă erecte, hirsute, în partea superidră mai
fără frunze. Floră albe-gălbinii. 2 Iunie-Iulie. La Cincarova.
E. medium L. [Loc alb]. Spice globâse, solitare, la basă
(nu

involucrate).

Calice

10-nerval,

de jumă-

tate cât corola, dinţii sci filiformi, ciliaţi, la calicele fructifer creeţi, cei.4 superiori subegal de lungi cu tubul acestuia. Gâtul calicelui constrins prin un inel calos. Partea

liberă a stipulilor lanceolată, atenuat-acută. Frunze tritoliate
(ternate), folidle eliptice, fârte subtil denticulate. Tulpine

ramificate, ascendente. Flori purpurii. a Maii-Sept. In fîneţe
și păduri pretutindenea.
T. supinum Savi; Z. cchinatum M. B. [Loc alb]. Spice so-

litare, mai târdiii eliptice, la basă denudate. Calico 10-nervat, tub păros, dinţii săi ciliați, la basă dilatați, triangulari,
fără nervure, aprâpe do-2 ori mai scurți decât corola; din-

tele infim f6rte lung, cei intermedii mai lungi decât cel su.
perior. Gâtul constrîns prin un incl îngroșat şi pilosiuscul.
Stipulă lanceolaţi,

obtusiusculi,

păroși.

Frunze

trifoliate, fo-

li6le obovat-oblonge, obsolot-denticulate, deimpreună cu tulpina ramificată.şi difusă în partea superidră pilosiusculă.
O In îineţele dintre Tuzla şi Mangalia, pe inalurile înalte
ale Dunărei între Rasova şi Cernavoda.
.
|
T. purpureum Lois. [Loc alb]. Spice cilindriforme, la urmă
elongate, solitare, la basă denudate. Calice 1O-striat, setos-
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calos, dinții seci
hirsut, la fructificaţiune închis cu un nel
însă subduplu mai
subulaţi, târte acuţi, cel infim mai lung,
t. Stipuli setaceitscurt decât corola. Calice fructifer paten
eare, deimpre- .
subulaţi. Frunze trifoliolate, tolidle oblong-lin
In fineţele
rie.
ună cu tulpina erectă vilose. Corolă purpu
_
dela Tuzla.
vilose, la urmă
TF. arvense Li. [Loc alb]. Spice solitare, forte
e 10-nervat, dinții seci
cilindriforme, la basă denudate. Calic
a, patuli, fără. nersubulat-setacei, maă lungi decăt corol
corola marcescentă.
vure, gâtul obsolet-păros şi includând
ovată, acuminată, a cePartea liberă a stipulilor superiori
subulată.

lor interiori

ramificată, difusă,

Tulpină

deîmpre-

onge, obsolet-dentiună cu frunzele vil6să, folidle linear-obl
comun pretutinculate. Flori roşietice. O Iulie-Sept. Forte
deni.
Variază:

.

e. strielius;
cilă, mai

puţin

Tulpină

Ti Brittingeri Weitenwel.

din

emitând

Plexu6să, ramuri

mai

gra-

anguli mai ân-

liberă mai lungă.
guşti. Stipulii inferiori mai ânguşti, partea
Dinţii calicelui cu 1/ș mai lungi.
g-oval, soliT. pannonicum Jacq. (IT. panonic). Spice oblon
e 10-nerCalic
tar, pedunculat, la basă vud (neinvoluerat).
egal de lungi cu tuvat, vilos, dinţii stă lanecolat-subulați,
gând până la 1/5
bul, cel inferior de 2 ori mai lung şi ajun
. ca. Gâtul
cţi
parte a aripelor, pe timpul fructificaţiunei ere
stipua
ă
a liber
liceluă constrâns prin un incl calos. Parte

nei egal de lungă cu
lilor lanccolat-subulată, la mijlocul tulpi
, folisle oblong-laneeolate, de tot

peţiolii. Frunze. tmifoliolate
emarginate. Tulîntregi, părâse, obtuse, la frunzele înferidre
ii şi peţiolii hirsută.
pina strict-erectă, deîmpreună cu stipul
Flori mari

a f6rte obalbe-gălbinii. Vexil linear, obtus, carin

tusă, aripile puţin mai
nală.

4

lungi

decât

Tulie-August..In fineţe.

carina.

Forte

Rădăcină

comun

pere-

pretutindeni.

ge de 7. pannonicum Jacq.
OnpseavaRe.—7. arenarium Willd. se distin
prin carina acută și prin
t,
gusta
numai prin vexilul lung și subulat-an
.
carina
aripile ce sunt mai lungi decât

p. fragiferum L. [Loc alb]. Capitulii

boşi. Pedunculii axilară mai lungi

floriferi la urmă glo-

decât

frunza. Involucru

e fructifer pe dos
maltipartit egal de lung cu calicele. Calic

-
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ylobos înflat, reticulat, păros, cei doi dinți superiori. porrecţi.

Tulpină 'repentă.

Flori purpurii-roşii.

pășuni şi: năsipuri. Fârte

comun

4

Iunie-tâmna. In

pretutindeni.

T. parviflorum Ehrh. [Loc alb]. Spice subrotunde. Pedicele
f6rte scurte, mult mai scurte

decât tubul calicelui, deflorate

deilecte. Calice puţin mai lung decât corola,
tul denudat (fără inel calos). Calicele fructifer
feriGră până la basă despicat; dinţii calicelui
sus arcuați, cei 2 superiori mai lungi. Stipuli
tea liberă ovată, cuspidată.
ovate,

Frunze

subpăros. Gâpe laturea inlanceolaţi, în
scarioşi, pa

trifoliolate,

acut-serrate, vinele subîngroşate.

folile

Tulpine

ob-

difuse. Flori

albineţe. 2 Iunie. Rar. In stepe la Sariot şi Kara-Nasib.
T. repens L. (T. tîrîtor [loc alb]). Capituli subrotungi. Pedunculi axilari, mai lungi decât frunzele. Pedicele deflorate
derlecte, cele înteridre egal de lungi cu tubul calicclui. Ca-

lice glabru, cu gâtul denudat de jumătate cât corola,'dinţii sti lancoolaţi, cei 2 superiori mai lungi. Marginea legumei egală. Tulpine prostrate şi radicante. Stipuli scarioşi,
abrupte-cuspidaţi. Frunze tritoliolate, foli6le obovate, serrulate. Flori albe, cele tinere adeseori jucând în col6re carnec. 2 Maiă-tâmna. In fîneţele şi pășunile umede. Frte
comun

pretutindeni.

„T. hybridum L. (T. ibrid. [Loc alb]). Capituli subrotundh
indesuiţi. Pedunculi axilari, la urmă de 2 oră mai lungi de
cât frunzele.

Pedicele

deflorate

deflecte, cele interiore

de 2-

3 ori mai lungi decât tubul calicelui. Calice glabru cu gâtul denudat de jumătate cât corola, dinţii săi subulaţi, cei
2 superiori mai lungi. 'Tulpine erecte ori ascendente. Frunze
trifoliolate, foli6le rhombeit-eliptice, obtuse, serrulate, vinele

pe margini
grabă

la număr

deflecte.

cam 20. Flori albe,

2 Maiii- tGmna.

In

fineţe

apoi

rosee și în

umede.

Fârte

co-

mun pretutindeni.
“T. agrarium L. 7, aureum Poll. [Loc alb], Capituli laterali, pedunculaţi, indesuiţi, subrotundi, ori ovali, ori Za

urmă derlorate. Calice glabre cu gâtul denudat, cei 2 dinți
superiori ai sti mai scurţi. Vezil coehlearifori, suleat, aripi
divaricate. Stil subegal de lung cu leguma. Stipuli oblonglanceolaţi,

la

basă

egal de laţi. Floră

dintru

întâi

după aceea mai palid brune. In fincţele și poenile
duri. Comun pretutindeni.

aurii,

din pă-
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T. procumbens:Li; 7! agrarium Poll. ron L. [Loc alb]. Capituli laterali. pedunculaţi, subrotungi, ori şi ovali, :sub-4la: urmă

flori aurii,

flori;

Calico

şi brune.

deflecte

.

glabru,

gâtul denudat, dinţii la:vîri subpăroşi, cei-2 superiori mai
scurți. Vezil cochleariform, suleal. Aripi divaricate. Stil de
4 ori mai scurt decât leguma. Stipuli ovaţi. O Maii-tomna.
=
:
Se
In stepe. Comun.
“a. majus.; T. campestre Sehreb. Tulpină primarie erectă,
ramură

patente,

intensivi.galbini, pe-

capituli mai mari, mai

dunculi egal de lungi cu frunza, oră puţin mai lungi. .
8. minus; T. procumbens Sehreb;; TI. pseudoprocumbens
Gmel.

mai adeseCapituli mai mici, flori sulfurii, pedunculi

iară tulpinele

ori de 2 ori mai lungi decât frunzele,
mun procumbente..
Genul

de-co-

'Tournef.

Medicago

Medieaso Tournef. (Medicagine). Calice campanulat: cu 5
sait
- divisiuni apr6pe egale; petale caduce; stindard drept
puţin

curbat;

carenă

obtusă ; stil filiiorm;

-păstare polispermă saii oligospermă,

de

capitat;

stigmat

ordinar mai lungspinbsă

sai în spirală, adesea

oxsertă, reniformă, falciformă

pe margini.
CONSPECTUL

1. Legumă
3. Legumă

|

nespin6să.

compresă, faleată ori cochlear contortă,

la centru apertă.
3. Racemi multiilori,
4. Flori

SPECIILOR

versicolore,

apoi în colâre vergie

lacee. Legumă

|

,
la început

detrecând

galbine,

şi la urmă

sub-3-ciclară.

în

cca vio-

„

. . .

. M. media Pers.

ară. M, faleata L.
” 4 Flori violacee ori galbine. Legumă semi-unicicl
galFlori
ră.
3-cicla
ă
Legum
ori.
3.* Raceme 5-10-fl
M. marina L. .
a
. .... e...
o...
bine
la mij2.* Legumă cochlear-contortă, uni-pluriciclară,

loc inclusă.. Flori galbine

5

Racemi multiilori,

..

5% Racomi l-diflori .. ...

A

i...

ue

a

|
M, lupulina.Le

a AL orbieularis ANL

dei
-1* Legumă spin6să,
Lan,
minima
ML.
.
culaţi
canali
laturi
e
6. Spinii legumci de ambel
e A. Gerardi W.f.
6.* Spinii legumei necanaliculaţi . . . - : ae
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M. media Pers.; AM. sativa L. f. versicolor Koch. [Loc alb].
Daceme

multiflore,

contorte,

' oblonge.

subiriciclare,

Legume

obsolet

nearmate,

cochloat-

reticulat-venate, alipit pu-

boscente. Pedicele mai scurte decât calicele, deflorate erecte..
Stipuli ovat-lanceolaţi, subulat-acuminaţi, cei inferiori. den-

taţi. Frunze ternate, folidlele frunzelor interiâre oblong-ob-

ovate,
bine,

ale celor super Oro
după

aceea

linear-cuneate

verdi, la urmă

Flori deschis-gal-

deschis-violacee.

4

lunie-

Iulie. In fîneţe.
OnsERvARE.—Diferă de J/. sativa L. gena.
-acâsta florile fiind violacee ori albastre,

prin

cslorea.

florilor,

la

M. faleata L. [Loc alb]. Raceme multinore, scurte, atlescori subcapilate. Legumă
nearmată, falcată, ori numai
odală contortă. (+],-1 ciclară), reticulat-vonată, pubescentă,
ori patent glandulos-păr6să. Pedicele mai scurte decât calicele, deflorate erocte. Stipuli ovat lanccolaţi, subulat-acumi-

naţi, cei inferiori dentaţi.

Frunze

ginate

mucronate,

şi în

emarginătură

trifoliolate, foli6le
spre

vîrf

emar-

dentate,

la

frunzele inferi6re oblonge, la cele superidre linear-cuneate.
Flori violete cu unguicula verdie. 4 Iunie-tâmna. Locuri
aride, marginea drumurilor. Fârte comun pretutindeni.
|
Variază cu flori albe-gălbinii, galbine și crocee, apoi
Ș. versicolor; 2. falcata f. hybrida Gaud. Flori la înce_put

aceea

galbine, după

verdi.

î. major; D. procumbens Bess.; JM. intermedia Schult.
Tulpine elongate, procumbente. Stipuli. mai mari, nai tare
dentaţi. Flori încă mai mari.
Balb:;
g
01. glomerata
3. glandulosa; MM. falcata î..D. Flor;
M. annularis Bess. Legumă cu peri patuli şi glanduliferi.
A. marina L. (A. marină). [Loc alb]. Pedanculi 5-10-flori.
subegal

de lungi

cu frunza.

Legaumă

cochleată,

la: centru

apertă, lanat-toment6să, subrotundă, cu 3 cicle, pe suprafaţă reticulat-venate, cu margini obtuse, nearmată, ori depărtat spinigeră, spini scurţi, conic subulaţi. Stipuli ovaţi,
obsolet-dentaţi. Frunze trifoliolate, peţiolate, foli6le obovate,
spre vîri denticulate, deîmpreună cu peţiolii şi tulpina, indesuit lanat-tomentâse. Flori galbine. 4 Aprilie-Maiii. In regiunea maritimă în drumul de la Tuzla.
hrândză.—

Flora

Dobrogci.

|

9
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__M. lupulina L. Spice multiflore, îndesuite. Pedunculi sublungă

egal de

frunza.

cu

nearmată, reniformă,

Legumă

pu-

ţin înflată, 1-ciclară la vîrf contortă, la centru inclusă, longitudinal arcuat-venată, glabră, ori. alipit-pubescentă, ori ŞI |
dispars ' glandulos-păr6să, peri . articulaţi, patenţi. Stipuli
ovaţi,

mai

de.tot

întregi.

trifoliolate, foli6le obovate,

Frunze

retuse,. dinainte denticulate. Flori galbine. Q Moiii- Sept. Lo
cură aride. Fârte comun pretutindeni.
Variază:
o. vulgaris.

Legumă

glabră, ori alipit pubescentă.

că illdenowiana; ÎL. Willdenowii Boonivingh. non Mer.
Legumă glandulos-părâsă, peri patenţi, ar ticulați.

E, oxbieularis All. [Loc alb]. Pedunculi 1-3-floră, mai scurţi
decât. frunzele: Legume nearmate, cochleate, orbiculare, len-

tiform-deprese, de ambele

convexiuscule,

laturi

cu circa 6

cicle submembranacec, de tot întregi, cu marginea inflexă
“indesuit : incumbentă, transversal-venată, vinele spre mar-

“gine mal îngroșate. 'Stipuli profund setaceit-penatifiqi. Frunze
ternate; folidlo acut-serrulate, deîmpreună cu tulpina glabre,

“cele superi6re obovate, cele 'inferidre obcordate. Flori gal
bine.

O

Maiti-Lunie,

Constanţa,

Rassova.

AM. minima Lam. [Loc alb]. Pedunculă 1-ă- -flori, mai: lungi
ori şi mai scurţi decât frunza. Logumă spindsă, cochleată,
'subglobosă, puţin părâsă,. cur.8-5 cicle lax" incumbente, la
centru

inclusă,

fără

vine,

angustă

marginea

şi obtusă

di-

stice spinigeră, spină patenţi, subulaţi, drepți, la viri uncihaţi, pe ambele laturi suleați. Stipuli ovaţi, scurt denticu-

laţă, ecă superiori mai de tot întregi. Frunze trifoliolate, foidle obovate, dinainte denticulate, deîmpreună cu peţiolii,
“pedunculii .şi tulpine pubescente.

Flori fârte

mi,

galbine

Locuri aride. I'orte comună pretutindeni.
Yariază cu tulpină erectă şi procumbentă, apoi
“Be molissima

[loc alb]; M. molissima

Sprerigel.; al. gracea

Hornem. Pulpina şi frunzele sur vil6se, peri simpli.
| (A viscida: 'Tulpina şi frunzele: viseid- (lipicios) puboscente,
peri glanduliferi.:
M. Gerardi W. K. (AL. lui Gerard): “Pedunculi 1- 3. flori; sub“egal. de lungi 'cu frunzele. Legume spindse, cochisate,. ovatcilindriforme,

tomentos pubescente;

fără

vine, cu circa 6 ci-
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cle îngroşat-incumbente, cu marginile. rotundate,: abtuse,
necarinateşi spinigere; spini cam 'depărtaţi, dela basa.rotundă şi de ambele laturi cu: un sule obsolet notaţi, conicSubulaţi, patenţi, la vîrf subuncinați. Stipuli ovaţi, setacet
identaţi. Frunze ternate, foli6le obcordate, dinainte denticu
late, deîmpreună cu pedunculii și cu tulpina pubescente,
peri patuli. O Maiit-Iunie. In stepe și munţi; pretutindeni.
Gennl

Melilotus

'Tournef.

Melilotus

Tournef.

(Melilot).. Calice

campanulat, cu-5

divi-

siuni apr6pe egale; petale caduce; carenă obtusă; stil filiform; stigmat capitat; păstare mono-oligospermă, obovată
saii

ovală,

exsertă,

indehiscentă.

DI

CONSPECTUL SPECIILOR
1.
1.*
2
2%

Stipuli subulaţi, ineis-dentaţi ...
i, „ 3E. dentata: Pers.
+
Stipuli nedentaţi.
|
Flori albe
cc...
ase es AL. alba Dosv.
Flori galbine ...
ML
officinalis Desv,

MU. dentata Pers. [Loc alb]. Racomi indesuiţi, la urmă elon-

gaţi. Pedicele

de jumătate

mai

scurți decât calicele. Aripile

mai scurte decât vexilul, însă mai lungi decât carina. Legumă ovată, acutiusculă, reticulat rug6să, la cusutura su-

periGră compresă, glabră. Stipuli dela basa dilatată şi în-

cis-dentată subulaţi. Frunze
“late,

obtuse,

acut

şi

ncegal

ternate,

folidle oblong-laneeo-

subspinos-serrate.

Flori mici,

galbine. d lunie-Sept. In:locurile umede din regiunea Danubială și prin locurile sărate.
A
o
NM. alha Desv.; A/. „vulgaris Willd; A£. lcucantha Koch;
JM. officinalis î. 1. (AL alb. Vulg. Sulfină albă, Suleină
«lbd). Racemi lasi, la urmă elongaţi., Pedicele de jumătate
mai scurțe

decât calicele. Aripi subegal de lungi cu carina,

mai scurle decât vezilul. Legumă ovată, obtusă, nucronată,
reticulat-rugosă, la cusutura superidră obtus-earinată, glabră.
Stipuli subulai-setaeci, de tot întregi. Frunze trifoliolate, foli6le serrate, obtuse, la frunzele infer: idre
obovate, la cele
superidre:. oblong-lanceolate. Flori constant. albc.. 2 IulieSept. Forte comun pretutindeni, până şi prin
(ermul mărci...
iai

drumul
:

de po
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ML. officinalis Desv.; 27. difusa Koch; M. arvensis W'allr.
ţi.
(AM. officinal. Vulg. Sulfină, Sulcind). Racemi laxi, elonga
lungi
Pedicele mai scurte decât calicele. Aripi subegal de
,
obtusă
ovată,
ă
Legum
.
cu vezilul, maă lungă decât carina
sutura
la
ă,
iculat
mucronată, transversal-rugos-plicată, subret
de
superi6ră obtus-carinată, glabră. Stipulă subulat-setacei,
tot întregi.

la

serrate,: obtuse,

folidle

“trifoliolate,

Frunze

frunzele inferi6re obovate, la cele superi6re lanceolate. Flori
galbine. 4 lulie-Sept. Pe lângă drumuri, pe marginea agrii. lor, fineţe, ete. Forte

Genul

'Prisonella L.

Trigonella

egale;

comprimată,

puţin

petale

păstare

lineară,

Flori în raceme,

3*

Florile inferiore ale racemului

3. Florile racemului indesuite . .

|

distante

De.

- T, eaerulea Ser.

. ..- T. Desseriuna

1.

lineare, falcate, longitudinal

gat rostrate,

pubescente,

ternate, foli6le obovate,
basă ramificată, ramuri

mai

Ser.

PFoenunm graccum

subsessile.

p. 1. (T. gladiată [Loc alb]). Flori solitare,
gume

Stev.

. .. .T. monspeliaca L.

......

7. prostrata

Le sladiata

, . . .

albastre.

2*

Stov;

obtusă;

SPECIILOR

1. Flori solitare. Legumă lincară falcată.
1* Flori umbelate ori în raceme.
2. Flori umbelate, galbine. . . e...

Ţ. sladiata

scurtă,

oxsertă.

arcuată, lung
CONSPEOCTUL

cu 5 divi-

polispermă,

carenă

caduce;

stil filiform ; stigmat capitat;

L.

campanulat,

Calice

(Trigonelă).

siuni aprâpe

a

pretutindeni.

comun

Le-

venat-striate, cu stil elon-

adeseori 10-ovulate. Frunze

acut-serrulate. 'Tulpină erectă, la
prostrate. Floră verdii-albe. O Ilu-

nie-lulie. In colinele calcare de lângă Zybil.
'p, monspeliaca L.; Buccras monspeliacum All. (T. de Mon-

pelier). Flori şase ori mai multe îndesuil-umbelate, umbele
sessile. Pedunculul comun fârte scurt şi mucronat. Logume

Frunze
declinate; lineare areuate, oblic-venate, pubescente.
Tullate.
denticu
acute,
vate,
ii-obo
trifoliolate, folidle rhombe

pină procumbentă. Flori deschis-galbine.

stepe pretutindeni.

Q)

Lunie-lulie. In

'Ţ. cacrulea Ser.; Jelilotus caerulea Lam. (E. ceruleă). Ra-
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cemi /loriferi şi fuctiferi indesuiţi,
" flori

erecte.

Aripi

decât vexilul.

mai

lungi

Legume

decât

subrotundi ori ovaţi.
carina,

oblong-ovate,

însă

rostrate,

mai

scurte

longitudinal

venat-striate. Stipuli ovat-subulaţi, la frunzele inferidre la
basă dilataţi. Frunze ternate, foli6le oblong-lanceolate, acutserrate. Floră albastre. Q La Constanţa.
T. Desseriana Ser.; Melilotus cacrulea Lam. 5. laziflora
Ledeb. (T. Besseriană). Raconmă clongaţi, flori crecte, cele în-

feridre distante. Aripile mai lungi decât carina, însă mai
scurt decât voxilul. Legumă oblong-ovată, rostrată, longitu-

dinal nervat-striată.

tidre la bașă

Stipuli

dilataţi.

ori oblong-lanceolate,

ovat-subulați,

Frunze

la frunzele

trifoliolate,

acut-serrate.

folidle

infe-

oblonge,

I'lori deschis-albastre.

stepele sărate. Comună.

In

|

Fam. [Loc alb] ROSACEE,
Flori ermafvodite,

rar unisexuale

prin

aborture, regulate.

Periant şi androceii inserat pe marginile receptaculului. Calice caduc, marcescent sai persistent, cu 5. rar 4 sepale libere sati mai rar connate la basă, adesea munit de un caliceul cu divisiuni alterne cu acelea ale calicelui. Corolă câte
odată nulă, de ordinar cu 5, rar 4 petale libere, caduce, în
preflorescenţă imbricată. Stamine rar 1-4, de ordinar 15-20

sai în num&r
introrse.

Stilo

indefinit, perigine,
simple,

în număr

libere; 'antere
egal

cu

acela

biloculare,

al carpelelor,

laterale sai terminale, libere, aglutinate în col6nă sait reunite la basă. Ovariii super sai infer, 1-2-plurilocular, format

din

carpele

1-2, din mai multe
libere

sai

incluse

saii dintwun

număr indefinit de

în

receptaculară,

cavitatea

1-2-

ovulate, rar pluriovulate. Fruct uscat: saii cărnos, cu endocarp coriace sait osos, 1, rar 2-sperm, sâit format din car-

pele mai mult sati mai puţin numerose, l-sperme, indehiscente saii 2-sperme și dehiscente, mai rar polisperme, libere saii închise

într'o induvie

uscată

şi

cărnâsă,

sai dis-

puse în capitul pe receptacul. Sămînţă lipită de albumen;
cotiledâne de ordinar grâse. Erburi anuale saii perene, arborași saii arbori cu ramuri netede, spinescente saii munite
de ghimpi; frunze alterne, simple saii compuse-pennate, mu-
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mite de 'stipuli liberi sai adnaţi cu peţiolul, caduci saii persistenţi;

în

geminate,

flori solitare,

corimbe

saii în raceme,

în cime sait în faseicule, apărând adesea înaintea îrunzelor.
CONSPEOTUL

GENURILOR:

i

a

1, Ovarii neincluse în veceptacul.
2, Stile şi ovarii numerâse. Receptacul pe: “partea externă ncaculeat.
a
3. Dinţii calicelui uniseriali și toți conformi.
cc... .. Spiraca L.
_4. Fruet eapsular, dehiscent. . .
'4* Fruct

sucos,

Rubus

IRI

.. .....

nedehiscent

LL...

3. Dinţii calicelui 8-10, biseriali, seria externă mai mică
- 5: Fructul eaudat prin stilul persistent .:.
5£ Fruct necaudat. Receptacul uscat, persistent

. .'.

:.Geum L. i
. Lu
. Potentilla

5. Fruct necaudat. Receptacul la urmă cărnos-suculent. Fragaria L. .
2+ Stile şi ovarii 2. Calice pe partea externă la basă
„. Agrimonia L.
..
aculeat . cc. [cc.

1* Ovariile incluse în tubul receptacului devenit la urmă
Rosa L.
eee...
eee
CĂTNOS

Prib. IL. Amygdalee.-— Tulpină lemn6să; frunze simple; ovavit liber, urilocular, biovulat; stil 1, inserat în vîriul ovariului; fruct cărnos, cu sîmbure osos, 1-2-sperm.

CONSPECTUL, GENURILOR
1. Fructul o drupă nesucâsă.
Genul

e ee

eee

.

....... e

. ..

1* Fructul o drupă sucâsă.

Amygdalus Li
DTunus Le

Amygăatus 'Tournef,

- Amygdalus “Lournef.: “ Qligda)).. Drupă mare, sublobul6să
sait oblongă, cărn6să, suculentă sait coriaco; sîmbure'ovoid

saii oblong, săpat de sulcură
sită

profunde.

4. Pallasiana
stincoși dintre

Frunze

Schlech.
Groci

neregulate

[Loc alb).

In

Prunus

|

stepe şi în munţii
-.

şi Cerna.

Genul

sati de anfractuo-.

conduplicată.

în vernaţiune

Touraef.

Prunus 'Tournef. :(Prun). Drupă globultsă sai oblongă,
cărn6să-suculentă; 'sîmbure ovoid sati oblong, neted sait
deabiă rugos, nică odată
vernaţiune convolutivă

sulcat

sait

antractuos. Frunze

în
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CONSPEOTUL

Flori câte 123. lîngă
pruinos,

olaltă,

SPEOIILOR

|

pedunculate. Pruet
pe

. Pedunculi de tot glabri. Rămurele pubescente . „„P. spinosa L.
2 Pedunculi subtili pubescenţi. Rămurele velutine .P iusititia L.

1.* Flori umbelate ori corimbâse, nepruinâse.

SRR

3. Flori umbelate, sessile, agregate..
i
4 "Peţiolii frunzelor biglanduloşi. Squamele mrgrurilor
floriferi nefoliifere
....
o.

4.* Peţiolii frunzelor

neglanduloșşi.

:
,

P. aviun

|...

Squamele interne,

ale mugurilor floriferi foliitere . ......, "P. Cerasus L.

3.* Flori corimbâse,

corimbi

beduneulaţi

one

b, Mahaleb L.

P. spinosa L. (P. spinos. Vulg. Pormbarii, Por umbrel):
Muguri floriferi 1:flori solitari ori şi 2-3-flori. Pedunculi
glabri. Rămurele pubeseente, spinâse. Frunze simple, eliptice ori lat-lanceolate, pe faţa inferiGră pubescente. Fructe
globose, crecte, pruin6se, fârte acre şi sarbede. Petalo albe.
Prutice, Inflorirea urmâză înainte de desvoltareea n îrunzelor.

5 Aprilie-Maiui. Comună pretutindeni.
Variază

mai

rar:.

&. coetanea [loc alb]; P. fr uticans Weiche. Când
are loc deodată

cu desvoltarea

|

înflorirea

frunzelor.

P. insititia L. [Loc alb]. Jugurii flor ilor sub. 2-flori. Podunculi forle subtil pubeseenţi. Rămun ele velutine. Frunze
eliptice. Fructe globâse, nutante. % Aprilie-Maiii. Spontanei..
P. acida Ehrh. [Loc alb]. Umbelele florilor agregate ori
disparsc, sessile. Squamele mugurilor floriferi cele înteri-

6re foliifere. Frunze plane, gglabr 6, netede, subcoriacec, elip-,
tice, tâte acuminate; peţioli neglanduloşi. Rădăcină stolo-

nâferă. Pedunculi mai scurți. „Sucul fructului
și necolorat.

5 Cult. [Loc alb].

(vişinei) clar.

P. avium IL. [Loc alb]. Umbelele florilor agregate: ori
disparse, sessile. Squamele mugurilor floriferi nefoliifere.
Frunze eliptice, acuminato,

bescente;

subrugăse, pe faţa în feriâră pe

peţioli biglanduloşi.

Aprilie-Maii.

În păduri,

Rădăcină nu stoloniferă. $

pe lângă

Cincarova

şi în “munţi

dela Greci.
P. Mahaleb L. (P. Mahaleb.: Vulg. [Loc alb]). 'Corimbia f1orilor pedunculaţi, convexă, simpli. Frunze decidue, : subro-

|
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tund-ovate,

globâsă,

n6gră,

Drupă

. întregi.

sculi. 5 Aprilie-Maiit.

Petale

obtus-serrate.

subcordate,

In locurile

oblonuc,

albe,

amară.

Frutece

stîncâse,

fârte

ori arbupre:

comun

tutindeni, cu deosebire în regiunea sylvatică. .
P. pumila Borkh. [Loc alb]. In pădurile din locurile stîncâse:

Demireea,

Radjepkuns,

etc.

P. muricatum Spach. [Loe alb]. Locuri aride şi petrose.
Forte comun între Constanţa şi Mangalia, Greci, Cocoş, Gâr-

liţa.

Trib. IL. Spiree. —Tulpină erbacee sai trutescentă ; calice

lipsit de calicul;

hiscente

prin

carpele

marginea

rar 1-2, uscate,

5,

|

verticil.
Genul

Spiraea

L.

Spiraca L. (Spiree). Calice cu 5 divisiuni; petale 5;
mine în numâ&r indefinit; stilo terminale, marcescente.
-

CONSPECTUL

de-

polisperme,

dispuse pe un singur

internă,

lor

sta-

SPECIILOR

1. Frunze nedivise şi fără stipuli. ......- NS. erenata L,
1%. Frunze. întrerupt-penate şi stipulate... . .... .S. Filipendula

L.

S. crenata L.; S. hypericifolia Sehm. non L.; S. hypericifolia a. latifolia Ledeb. (S. crenată. Vulg. Tavalga, Taulă).
Frunze
inte

nedivise,

crenat

cuneate,

serrate,

la

basă

în

ovi dina-

de tot întregi,

obtuse,
un

pețiol

angustate,

scurt

manifest ori obsolet trinervate, pe margini glabre ori ciliate. Rămurele rotunde, puberule, la urmă glabre.. Corimhbi

subhemisferică terminați pe ramuri

anuale laterale, folidse,

de unde devin pedunculaţi. Staminele mai: lungi decât petalele albe. Frutice. $ Aprilie-Maiii. In munţii stincoşi: Turk6ia, Sulve, Greci.
„OnsERvARE.—Diferă

$. Filipendula

de S. obovata W..K. prin

L. ($. Filipendulă. Vulg.

Teişor). - Frunze întrerupt

penate,

peduneulați.

corimbi

Aglică,

Oglicc,

stipulate, stipuli: conere-

scuţi cu pețiolii. Folidle oblonge, penatifid-ineise, lobuli serrați. Corimbii florilor paniculaţi, proliferi. Capsule pubescente, paralel indesuite. Fibrele rădăcinci la capete tuberiform-ângroşate. Flori albe, rare-ori roşictice.
nie. In fineţe. Fârte comun pretutindeni.

4

Maiu-lu-

13%
Frib. INI. Dryadee.—Tulpină

erbacee

saii frutescentă;

ca-

lice munit saii lipsit do calicul; ovariii liber; carpele nume- .
„r6se, monosperme,

puse în căpăţină

indehiscente,

uscate

po | un receptacul

sau :drupacee,

dis-

proeminent, „uscat sait

” cărnos.

Genul

Rubus

Tournef.

hubus 'Lournef. (Rug). Calice cu 5 divisiuni, lipsit de ca=
licul ; petale 5, suborbiculare sai. oblonge, scurt unguiculate;
stile apr6po terminale, marcescente; carpele drupacce-succulente, cu simbure osos, apropiate în căpăţină pe un receptacul cărnos, ovoid sait conic, persistent și simulând un
fruct bacciform.
CONSPECTUI,
1. Foli6le pubescente.
1.* Foli6le

.......

pe faţa inferiGră

SPECIILOR
eee

alb- tomentâse

Re enesus

ÎL.

.. . h. tomentosus

Borkh.

R. Caesius L. [Loc alb]. Zulpine sterile albineţe, pruinâse,
glabre, subrotunde, necgal ghimpâse. Flori inferidre adeseoră 5-foliolate, mai penate, cele superidre 3-foliolate, folisle
apr6pe

rhomboidale, pubescente, subduplu-serrate,

cele late-

rale sessile, oră uneori 2-3-lobate. Paniculă paucifloră. Fructe
opace, albăstriă-pruindse. Flori albe ori puţin roşietice. $
Tuferişuri, arve, agril. FOrte comun pretutindeni,
Variază :
. umbrosus (Rehb.) [Loc alb]. Po lângă Dunăre la Rassova.
R. tomentosus Borlh. [Loc alb]. Zulpine'sterile, fără sete,
nepriindse,

arcuat-decumbente,

angulate- sulcate,

ori munite

cu peri simpli saii glanduliferi şi cu peri scurți, debili. Frunze
mai adescori 3- foliolate, folidle obovat-cuneate,

acute, pe fafa

superidră de-comun sure cu peri stelați, iară pe faţa inferi6ră alb-tomentăse. Paniculă duplu compusă, lungă, îngustă.. Calice sur-tomentos. Fructe negre. Flori mici, albe. $

Păduri umbrose, câmpuri, stepe. Forte comun pretutindeni.
Cenul

Geum

L.

Geum LL. (Geii). Calice cu 5 divisiuni, munite de un calicul; petale 5; stile terminale, persistente, lungindu-se la ma-
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ăle uscate, p&râse,
carpe
turitate într'o lungă aristă plum;.os
n
pe un receptacul uscat, cilindroid.
ina- .
offic
C.
.
Scop
GQ. urbanum L.; Caryophyllata urbana
ină,
'Tulp
[loc alb]).
lis Moeneh. .(G. urban. Vulg. Cuișoriţă,
a (stil) biarticulată
erectă, multifloră. Carpele păr6se, arist
decât cel supelung
glabră, articulul inferior de 4 ori mai
Flori erecte. Calice
rior, acest superior la basă pubescânt.
ate. Carpoforul lipfructifer recurbat. Petale galbine, obov
-penate, cele 'caulisesce. Frunzele radicale întrerupt lirat
loe-August. Păduri. ,
nare mai adese-ori 3-foliolate. 24 Iuli
o
curi umbrose. I'6rte comun pretutindeni.
Potentilia

L.

5, rar 4 divisiuni, muPotentilla L. (Potentilă). Calice cu
rotundite, obovale sai
nite de un calicul; petale 5, rar 4;
carpele. uscate pe un roobcordate ; stile laterale, caduce;
stent.
ceptacul convex saii conic, uscat, persi
CONSPECTUL

1. Frunze penate.

2. Plantă anuală. 'Prunze

SPECIILOR

aa

2-d-jugate, pe ambele

feţe

eces. eee
ci
VOI,
NE
2* Plantă perenală.
ină erectă ori
Tuip
te.
-juga
t-3-7
rerup
neînt
3. Frunze

prostrată. Plantă
MOS

3* Frunze

Oi

ke

1

ori

alipit-părosă

întrerupt-multijugate,

pe

P. supina L.
|

sericeit-vii. P. piturea Lo

ambele

feţe,

e. Tul-.
ori cel puţin pe faţa inferidră alb-serice
. Pp. anserina L.
..
cc
o.
.
ă
pină sarmentos-repent
3nare
cauli
e
infim
cele
sai
ale
Frunzele radic

foliolate, ori digitat-5-7-foliolate.
„Flori galbine. o
„ Corolă 5-petală. Stipuli nedivisi.
„Tulpină

,
floriferă elongată, ercctă ori ascendentă

|
.
în corimbi oră panicule.
ate,
carin
le
Carpe
.
verqi
7. Folidlele pe ambele feţe

2

.

Genul

carină lată.
le multi-$. 'Tulpină cu peră mici glanduliferi. Folid
.
.
..
. cc. cc... cn

dentate
le numai la
+ 'Tulpină fără peri glanduliferi. Folid
..
-.
.
.
tate.
)-den
și
ori
vîrf 2-3-(
omentâse.
alb-t
ră
sur-o
iâră
inter
faţa
pe
lele
1% Folid
ntâse, cu mar9. Foli6ie pe faţa inferi6ră sur-tome

P. reeta L.

Phirta L
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ginile plane, Carina: „carpelelor : Hiliformă, Obi
i e
i
_“soletă ,
eee e a
aaa Pe cpeaceps] Dope
9 ' Folidlele pe faţa interiâră alb- -tomențâse; cu Mari
BEI
ginile revolute, Carpele nccarinate . |
P. argeniea L
7.** Foli6lele pe ambele ieţe cenușiia- toment6se, 'Tul- ai
o
„+

pină abreviată.

aa

ae

ti

ii

Picinerea

Ohaixu ?

6.* -Tulpină floriferă flagelitormă, prostrată, la geni-.
it
culi radicantă. Florisolitare . , ..,. i.
.:P. reptans L. Vita
5.* Corola 4--petală. Stipuli tri-multifi
qi. ..... P.Tormentilia Sibth.
4 Flori albe. Carpele la umbilic perose pa
Pi mierautha "Ram.
d

“P. supina L: [Loc albi. Rădăcină

RI

DR

simplă anuală: Tulpina

dichotoimă. Frunze "penate, vergi, folidle oblonge;i ineis-serrate, cele superidre decurente: Flori: solitare.: Pedicele' fructifero recurbate. Stipuli ovaţi, acuți, întregi, ciliaţi. Flori

galbine. Iunic-tâmna.' Locuri năsipâse și umede, “malurile
apelor, locuri inundate iarna. Coihună în regiunea DanuDială::

teii

ă

ei

-P. Difurea:L [Loc alb]: Plantă: taţi: şi:alipit: păr6să, oră şi:
sericeit-vilosissimă.

nu sarmenlăsă.

Tulpind

Frunze

ascendentă

ori

prostrată—însă

penate, 3-1- -jugate, 'folidle oblonge

ori cuneate, întregi, bifide ori: trifide, - “cele

din vîrt conflu-

ente. Stipuli oblongi, întregi ori subincisi.: Petale 'obovate,
de tot întregi, do 1:/, ori mai lungi decât calicele păros:
Laciniile calicelui ovat-oblonge, acutiuscule subegal de lungi
cu bracteolele (laciniile externe). Carpele netede. ori rug6se.:
2 Iunie. În munţii stîncoși dela Greci, rară. :*
P. anserina “L. [Loe alb]; Răddeină perenală, :lemndsă,

madlticipită. 'Tulpină sarmentâsă, repentă. Frunze întrer uptpenate, mullijugale, folidle oblonge, acut-servate.' Pedunculi!
solitari. Sfipulă caulinari” vaginanţ, - multifidi. Folidle pe.

fața înferiră alb-sericee. Floră galbine. 4 Maii- Iulie. Pe
malurile năsipse. şi umede” ale apelor. FOrte comună! pre
tutindeni.
i
Variază:
5. sericea

ia
a
[loc alb], P. aniserina Ză concolor Sering, Frunze

pe ambele feţe alb- -sericee.
a.
. viridis [loc alb]. Frunze - pe ambele „sete verdi puţin
Brose
2. geminiflora
nate.

[loc alb]; P.. anserina [a

E
i
Nest: Flori gemi-
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P. reeta

[.. [Loe alb]. Pulpină erectă deîmpreună

cu frun-

zele hirsută, peri elongaţi insidenţi -pe “tuberculi, și şi mai

scurţi glanduliferi. Frunze. diyitate 5-7-foliolate, folidle 0blonge, spre basă. cuneat-îngustate, profundior incis sorrate.

Carpele elevat-rug6se, incinse cu o carină lată, decolorată. Sti-_
puli lanceolat-lineari. Petale obeordate, sulfuriă, mai lungi.
decit

Fîneţe

calicele.4 Maiă-lunie.

şi pășuni. Comună

în

a
aa
tâtă. Dobrogea.” .
"3. obscura [loc alb]; P. obscura auctor.! plur. vix. Willd.
'Pulpină mai

Frunzele

roşietică.

mai adese-ori

inferi6re

7-

.verdi întu-:
foliolate, foli6le mai. înguste, oblong-lanceolate,
surie.
colbre
de
necate. Petale subegal de lungi cu calicele
i
a
Malcociit, Cincarova, ete.
r.incis-se
Folidle
Kit.
a
lacinios
P.
alb];
[loc
a
3. lacinios
sunt.
discului,
ea
jumătat
peste
rate, serraturile, caro pătrund
iarăşi serrato. Laciniile exteridre ale calicelui sunt iarăși.
adese-ori lacinulate. Muntele. Consul, și în munţii de lângă

a

Sa

a

Greci.

+, astruchanica ;. P. astrachanieu Jacq. Stipuli extraordi.
narminte lungişi laţi. Fârte:comun pretutindeni. .

„.P. hirta L. [Loc alb]. Zulpine: erecte,

cumbentă
tuberculi,

„late,

ori dela. basa . de-

ascendente, hirsute, peri elongaţi. și insidenţi pe
apoi şi mai scurţi neglanduloşi. Frunze 5-7-folio-

folidle

la frunzele

incis-serrate,

radicale . obovul-cu-

neate, dela vîrful mai lat şi obtus mereii spre basă atenuate, la frunzele caulinare linear-cuneate. Carpele elevat-ru«6se, încinse cu o carină lată, membranacee. Foli6le pe am-

bele margini cu câte 2-3 dinţi. Flori galbine.
stîncoși. Forte comună pretutindeni.

%

In munţii

|
a
Variază: .
5. lauriea [loc alb]; P. taurica Willd. Frunze pe faţa :su-:
peridră verdi, pe cea inferidră alb-vil6se, subseriacee, apoi

cele

radicale şi cele

In munţi

stîncoşi:

P. canescens

Bess.

inferiâre

Zybil..

..
alb].

[Loc

caulinare

numai

5-foliolate.

i
'Vulpine

erecte

ori

dela

basa

decumbentă -ascendente, mâle-vil6se şi deodată şi toment6se, la viri corymbâse. Frunze 5-foliolate, folidle oblonelanceolate,. spre basă atenuate, incis-serrate, pe fața înfe.

ridră subtil sur-tomentăse şi deodată şi cu peri patenţi adA

prese și ciliate. Carpele 'vugulâse, încinse! cit '0. carină filiformă obsolelă. Flori galbine. în stepe și. îni pădurile din
munţi. F6rte comun.”
i...
i
MR

P. argentea L. [Loc alb]. “alpine. ascenderite, toment6se,
la vîrf corymb6se. .Frunze 5 foliolate, foli6le dela basa: de
-tot întrâgă şi angustată obovate, profund! incis-serrate, ori
penatifid-laciniate, marginile revolute, pe fața dedesubt albtoment6se. Pedunculi defloraţi striaţi. Carpele rugul6se, nemarginate. Petale galbene, obovate, retuse ceva mai lungi de
„cât calicole.- 74 Iunie-lulie. 'Fîneţe, pășuni, păduri din locuri
uscate și aride. '6rte comun pretutindeni.
Variază:
E
e

8. împolita [loc alb]; P. argentea £&.. Lehm. monogr;; P.
impolila Wahlbrg. Carpat. Foli6le spre vîrf mai puţin di-

latate, pe margini

de ambele

laturi

la basă întregi cu spaţiit mai scurt.

cu câte circa 6 dinţi şi

OBSERVARE.—A. Zimmeter în broşura sa «Die uropacisenen
der Gattung Potentilla> Steyr; 1831, sub No. 89 descrie:

P. argentea L. [Loc alb]. 'Tulpine ascendente,

netede,

Arten

to-

ment6se. Frunze aprâpe coriacee, cele inferidre digitat-5-foliolate, cele superidre 3-foliolate, folidle pe faţa superidră
glabriuscule,
dela basa

întunecat-verqi, pe cea inferidră alb-tomentâse,
şi îngustată obovate, profund incis-ser-

întrâgă

rate, segmente

neegal patente, acute, cu mar ginile revolute.

Sepalele exteriGre oblonge,
țin mai lungi, ovate
țin emarginate, abiă
tomentos.

obtusiuscule,

cele interire pu-

acuminate. Petale obovat-cuneate, pPuceva mai lungi decât calicele hirsut-

DP. cinerea Chaix. [Loc alb). Caudiculii rădăcinei prostraţi,
adese-ori radicanţi. Tulpine abreviate, ascendente deodată
cu pețiolii şi. frunzele sur-lomentose, peri erect-patuli. Pruzz0le inferidre.5 -foliolate, folidle oblong-obovate, ori obovate,

retuse, profund-serrate, serraturile de ambele laturi câte circa
4, cea ultimă (Gin vîrf) mai scurtă, Stipulii infimă îngust-lineari. Carpele obsolet-rug6se. Flori galbine. 2% In locurile
stincâse din munţii dela Greci.
OBSERVARE.—A. Zimmetor în broşura «Die europaeischen
Gattung Potentilla» Steyr, 1881 sub No, 130 descrie:

Arten der
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P- einerea. Chaix:. [Loc alb]. Caudiculii: ascendenți deîmpreună cu :peţiolii: stilat-pubescenți! şi încă cu peri
crecți.

Frunze

radicale

digitat

5-foliolate,

foli6lo . oblone-

ovate, 'pe:ambele: fețe cenuşiti-tomentâse, la basa
-_twegi, dinainte 'rotundate,. incis

moi, lungi,

cuneată :în-

dentate, dinţii: 'obtusiusculi,

pe fie-care niargine :câte 6-8... Frunze . caulinare 3-foliolate.
Stipulii inferiori lineari, forte lung concrescuţi cu peţiolii, vîrfurile divergente, cei superiori. mari, ovaţi. Pedunculi elongați,- striaţi, dichotomi. Flori galbin-palide. Laciniile 'exterire. ale.calicelui ceva. mai mici, tâto :obtuse, ovate: și stelate.
Petale oblong-obovate, puţin emarginate și. ceva mai mari.
OBsERVARE.— PP, subacaulis L. este o plantă sibirică, a cărei “tulpină
“este mai scurtă 'decât frunzele radicale 3-foliolate, iară fr unzele caulinare, sunt simple: P. arenzaria: Borkh.. nu este identică cu 2. cinerca

-

Cha.

p. veptaus
simple,

L. [Loc alb]

Tulpină. pagelilomnă, prostrate

Î4 geniculi radicanle. Frunze. 5-foliolate, amestecate

une-ori cu frunze:ternate, foli6le oblong-obovate, mai de la
basă începând serate, glabre, oră dedesubt alipit-păr6se,.ser-

“raturile ovate, „obtusiuscule. Flori solilare, pentâmere. Car

pole granulat: -seabre. Floră gâlbine. "a Iulie-August. Păşuni
comun în t6iă. Dobrogea. , |
|
“umede, șanțuri, Forte
Tor mentilla, excela. L, e. TormenSibtn.;
P. rormentilla

tilă. Vulg. [Loc albi.

Tulpine

în

| procumbente Oră. 'orecte,

partea superidră ă ramificate, —nu radicante. — Frunze ternate,
“sessile ori scurt peţiolate, ecele radicale. mai lung peţiolate,
3- -5-foliolate, la basă de tot întregi, ale. frunzelor inferidre
“obovate; seraturile patule, ovat-lanecolate, “acute: Stipuli

trimaultifigi.. Flori telramere.

Carpele. obsolet-ri 1gul6se., Co-

“rolă galbină., A Tunie-lulie. In păşunile din păduri. |
P. mierantiit Ram. [Loe alb]. 'Tulpine debile,. procumbente,
“'subbitlore: Fi p anzo radicale ter ale, folidle ovale, subretuse,

în

pe faţa. superidră glabriuscule, pe cea înferidră. vil6se,

stare tiner d. sericee, .cea intermedie numai. dinainte, celo la-

terale “mai de la basi serrate, Fuinza caulinară simplă. Car-

pele Ta umbilic perose. Caudiculi re penţi lipsesc, "Potale
albe, une-ori mai lungi, une- ori mai scurte decât calicele.

2

Aprilie-Maiii. Coline uscate, stejeriş. Forte ccomună: Med-

gidie, etc.

ii

:
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“Genul

Fragariaia

Tournef.

Fragaria

(Fragarii);

pi
ii

Tournef,

Calice

cu

5 divistuni mu-

nite de un calicul; petale 5, obovale-orbiculare; stile

vale marcescente; carpele

uscate, î6rte numer6se

lato-

pe un re-

ceptacul ovoid, accrescent, cărnos- suculent, : cadue, la. -maturitate.

PE

CONSPECTUL
„ Calicele

la îructul desvoltat

"reilect .

SPECIILOR

frte patent. ori

. .

„o

1.* Calicele la fructul desvoltat lipit de. fruct.

e Fr, vesea Le.

Te. colina Ehrh.

Y Yesea L. [Loc alb]; Calicele la fi uctul desvoltat. forte
patent,. ori. refleci. Stamine abia atât de lungă „cât: capitulul ovariilor. Perii peţiolilor și a tulpini orizontal-patenți,
ale .pedunculilor laterali, ori
erecți şi alipiţi. 2 Maitt-Lunie.

şi ale tuturor
Forte comună

pedunculilor
pretutindeni.

F. colina Ehrh. [Loc alb]. Caticele alipit de fruclul; desvoltat. Staminele plantei sterile duplu mai lungi decât. ca-

pitulul ovariilor. Perii peţiolilor şi a tulpinci : orizontal patenţi, ale pedunculilor laterali, ori şi ale tuturor. peduncu-

lilor-erecți şi alipiţi. 4 Maiă-lunie.

Comun.

Trib. IV. Rosee.——'Tulpină lemnosă; frunze de. ordinar îîmparipenate, calice lipsit de-calicul; ovariii infer; earpele numer6se, monosperme, indehiscente închise în receptacul. accroscent și -cărnos la maturitate,
"Genul “Rosa

Tournef,

pa

hosa 'Tournot. (Rosă). Calice cu 5 divisiuni. de ordinar
„pennatisecate, lipsit de calicul; petale 5, mari, scurt unguiculate; stile laterale, proeminente, persistente; receptacul
globulos, ovoid sati urecolat, cuprindend carpele. amestocate de Peri.
CONSPECTUL

SPEGIILOR

i

1. Ovarij în centrul receptaculului. scurt-stipitate
ori
2. Flori
2.* Flori

(stipitele abia de jumătate cât ov atu)
și sessile.
i
si
E
albe, rare-ori. rosacee. Sepale întregi . R. pimpineilitolia L.
roşii. Sepale penatifide eee
e a Be pumila Lu"
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1." Ovarii în centrul
„tate,. stipite egal

receptaculului lung-stipide lung cu ovariul.

3. Peţiolii, folidiele şi tubul receptacululuigolabri. R. canina L.
_8.* Peţiolii peste tot păroși, foli6lele incă mai
mult ori mai puţin „părâse, Pedunculi nu
setos-hispigi

3.2* Pedunculi

.

..

o...

cc...

glanduloşi-hispigi. Foli6le dupli-

cat-serrate, pe
PArŞI ec

faţa

|

R. dumetorum

-

'Thuill.

i

inferiră .cu peri diseee
she Jundziliana poss,

R. pimpinellifolia L. [Loc alb]. Ghimpi neegali, subulaţi,
setacei, drepţi, la tulpinile anuale indesuiţi, pe ramuri disparşi. Foli6le 7-9 subrotunde
sati ovale, simplu-ori duplicatserrate, serraturile patule. Stipuli linear-cuneaţi, auricule
“ lanecolate, acuminate, subdiverginte, la rămurelele florifere
mai late. Laciniile calicelui întregi, de jumătate mai scurte
decât

corola, lincar-acuminate.

Pedunculi

glabri,

uniilori,

cei fructiferi er ecţi. Fructe depres- globâse, coriacec, Încoronate de calicele persistent şi conivent. Fiori albe. b MaiitIunie. In fineţele din pădurile din munţii stincoși: “Consul,
Greci.
Î. punila L. fil. [Loc alb]. Ghimpii tupinelor anuale mai
mari dela basa dilatată şi compresă subulaţi, subfaleați, cei
mai mici setacei, amestecați cu sete numerâse glandulifere.
Foli6le eliptice ori subrotunde, rigidiuscule, coriacee, sub-

“simplu serrate,
sure

şi opace.

pe

faţa

Stipuli

cule ovat-lanceolate,

superi6ră

conformi

acute

verdi,

pe cea inferidră

linear-oblongi,

divergente.

plani,

Luciniile

auri-

calicelui

penatifide, mai scurte decât corola, reflecte şi la urmă docidue. Ovariile t6le sessile. Fructe erecte, sub-globâse, car-

tilaginee. Pedunculii şi calicele glandulos- hispigi.. Flori
“mari, mai adese-ori saturat-pri puri. FOrte comună „pretuiindeni.

R. canina L. [Loc alb].-Ghimpi
taţi şi: compresi,

subegali,

tari, falcaţi, la basă dila-

pe. tulpine

disparsi, pe rămurele

mai adese-ori împărechiați, substipulari. Folidle. 5-7 eliptice ,
oră

ovate,

acut:serrate,

serraturile

dela

vîrf „conivente.

Sti-

- pulii frunzelor florale eliptică, dilataţi, eci- lalţi oblongă, pla-.
niusculi,

auricule

ovate,

acuminate,

porecte.

Laciniile

cali-

celui penatlifide, subegal de lungi cu corola, reflecte, decidue înainte de: maturitatea fructului. Pedunculi fructiferi
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drepţi. Fructe eliptice ori subrotunde,

cartilaginee..

-Ovarii
pedicelate. Forma vulgară are
peţiolii, folidlele, pedunculii şi receptatulul labru, peţio
lii une-ori cu glandule depărtate și câte odată la basă subp
ăroşi. $ Iunie, Tuferișură
şi pădu
ri. Fârte comun

R. dumetorum

'Thuill.

pretutindeni.
[Loc alb].

|

Pefioli Jur-âmprejur pe

roşi, folidlele pe faţa inferiâră la
vinecle

întrâga faţă, şi câte odată

primari sai şi pe

și pe faţa “SuperiGră

părâse. Pedunculi nu setos-hispidi. Cele-lalte
caractere ca la 2. eanina L. $ Fârte comun în tstă Dobrogea
.
|
R. Jundziliana Bess. [Loc alb]. Peduneul
i glanduloși-lispigi. Folidle duplicat-serrate, pe faţa
inferidră p&r6să, peri
» disparsi. Cele-lalte caractere ca la fi,
canina L,
Variază:
î. Pubescens Uechtr. ot Sint. [Loc alb].
In muntele Denistepe. |
Trib, V. Asrimonice.— Tulpină erbacee;
frunze imparipenate, mai rar simple;

flori ermafrodite

sai unisexua

te; calice lipsit de calicul; corolă cu 5 peta
le şi mai adesea nulă;

ovariii de ordinar inter; carpele
1-2, rar 3, monosperme, .
indehiscente, coprinse în receptaculul
indurat,
Agrimonia 'Tournef. (Agrimonic).
Floră ermairodite; roceptacul turbinat, sublemnos la matu
ritate, munit de 10 sulcuri şi acoperit la virf de peri
uncinaţi; sepale 5, persi-

stente; petale 5; stamine 12-15; stile
terminale; carpele 1-2,
Flori în raceme spiciforme.
|
3
A. Eupatoria L. [Loc alb]. Spicile
evolute clongate, virgate. Calicele (receptaculul) fructife
r indepărtat, obeonic,
până la vasă profund-sulcat, ghi
mpi exteriori f6rte patenţi. Frunze întrerupt-penate, foli6
le oblong-lanceolate, serrate, pe faţa inferidră sur-hirte,
cele interjecte mat mici,
ovate, dentate, cea terminală peţiolat
ă. Petale galbine, ovate
de 2 oră mai lungi decât calicele. Tulp
ină erectă, ramificată.
Stipuli de 3-4 .ori mai scurți decâţ
articulii tulpinei. 2 Iu.
nie-August. In fînoţele din păduri
Și tuferișuri. F6rte comună pretutin

denea.

Genul

Poterium

L,

Poterium L. (Poteritt). Flori monoice

tacul. turbinat, indurat la maturita
te;
Brândzâ.—Flora

şi poligame;

recep-

sepale 4, la sfîrșit ca-

Dobrogei,
10
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stil termi-

duce; petale nule; stamine 20-30 lung pendente;

, î6rte
nal; carpele (achene) 2, rar 3.—Flori în spice ovoide
cele
compacte, cele femele aşegate la vîrf, cele mascule saii
i
|
-ermafrodite la basă.
Tulpină lemnâsă; frunze simple, lobate
Triv. VI. Pyr—ee.

sati imparipennate; floră ermafrodite; calico cu 5 sepale
persistente saii caduce, lipsite “de calicul; petale 3 în pre2-3
florescenţă imbricată; ovarii infer cu 5 saii mai rar

carpele în totalitate sai în mare parte închise
- cul, uniloculare, 2-pluriovulate; fruct poimaceii,

în receptacoronat de

resturile saii cicatricele sepalelor, cu 5 loge sait mai puţin
e
de ordinar 1-2-sperme, rar polisperme, cu endocarp coriac
sait Ossos.

GENURILOR

CONSPECTUL

1, Frunze nedivise.
2. Frunze pe margini serrate . . ...
2* Frunze pe margini de tot întregi

. Crataegus L.

. ...... ve

3* Plantă nespinosă . . . c..
Genul

Pyrus L.
Cotoneaster Med.

. .
....

1.* Frunze penate, ori lobate;
cc...
3. Plantă spinsă .
Pyrus

-

„+ Sorbus L.

Tournef.

nePyrus 'Tournef. (Păr). Receptacul urecolat; sepale mică,
acrescente;

marcescente;

petale suborbiculare;

stile 5; îruct

cu ochiit
mai mult oră mai puţin mare, globulos sati piriform,

forte strimt, cu endocarp

cu

10

coriace,

seminţe.

CONSPEOTUL

1, Stile la basă conerescuți.
1.* Stile libere

. . ..

(neconcrescuţi).

pergamentat,

de ordinar

|

SPECIILOR

..... P. Malus Li.

.

3. Muguri glabri. Frunze subegal de lungi cu
e P. communis L.
... ... a
peţiolil. se e...
!
,
mai
2-3-ori
de
Frunze
şi.
tomento
i
2* Muguri
Pall.
itolius
elacâsn
P,
.
o... ....
lungi decât peţiolii, . .

, scurt
P. Malus I.. [Loc alb]. Frunze ovate, obtuse, serrate
pețiolii
âse;
toment
acuminate, glabre, ori pe faţa inferi6ră

Sfili- la
“de jumălate cât lamina frunzei. Corimbi simpli.
|
basă concrescuţi. In regiunea silvatică pretutindenea.
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P. comnunis

L. [Loc alb). Frunze ovate, subegal de lungi

cu peţiolii, serrate, cele

mai bătrâne

deîmpreună

cu rămu-

relele şi mugurii glabre. Corimbi simpli. Sfili liberi. v In
regiunea silvatică pretutindeni.
P. elacasnifolius Pall. [Loc alb]. Prunze oblonge, de 2-3
oră mai lungă decât peliolii, de lot întregi, acutiuscule,
pe faja superidră arachnoidec, pe cea înferidră deîmpreună cu rămurelele şi mugurii tomentâse. Flori umbelate.
Stilă liberi. v In regiunea silvatică cu deosebire din Dobrogea septentrională.
Genul

Cotoneaster

Cotoneaster Medik. (Cotoneastru).
m&r

Medik.

Sîmburi

de 3-5, contigui unul cu altul, făcând

osoși,

în

nu-

proeminenţă

de-

asupra discului, şi nugi în terţiul saii jumătatea lor superiGră. (Restul ca la Crataegus).
C. vulgaris Lindl.; Jespilus Cotoncaster L. (C. comun. Vulg,
Băre6ce). Frunze subrotund-ovate, la basă rotundate, acute
ori emarginate. Calico glabru, pe margini deîmpreună. cu
pedunculii subpubescent. Petale erccte, rosee. Fruct nutant
sanguineii. $ Aprilie-Maiit. In munţii stîncoşi dintre Măcin
şi Greci.
Genul Crataegus

L.

Crataegus L. (Păducel). Receptacul urceolat; sepale scurte,

marcescente;

petale

suborbiculare;

stile 1-2, rar 3-5;

fruct

subglobos, cu ochii umbilicat mai puţin lung decât diametrul transversal al fructului, cu 1-2 sîmburi osoşi, 1-spermi.

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Stile 23...
1 SU

aaa
eee
aa...
ee
e...

Cr. Oxyacunthu L.
Cr. monogyna Jacg.

C. Oxyacantha L. [Loc alb]. Frunze obovate, 3-5 lobate, in„cise şi serrate, la basă cuneate. Răniurelele şi pedunculii:
glabre. Laciniile calicelui dela basa ovată acuminate, neglandul6se. Drupe ovale. Sili 2-3. Petale albe. ; Tuterișură

și păduri. F6rte comun pretutindeni.
„6 monogyna Jacq. [Loc alb]. Frunze obovate, profund 3-
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5-lobate, 'incise şi serrate, la basă cuneate.
bre, peduneuli

viloși.

nate, neglandul6se..
% In regiunea
Variază:
8. laciniata
mate,

pâna

Laciniile

Drupe

calicelui.

Rămurelele glalanceolate,
- acuni-

subglobâse. Stil 7. Petale albe.

silvatică, f6rte comun.
Stev. Frunze

extimă

3-lobată

mai

profund

confluinte

incise,
i
aprâpe

cu

cele

later ale,

pecele

2 infime mai distante dela celea-lalte. La Cincarova.
Genul

Sorbus

'Tournef.

Sorbus 'Tournef. (Sorb). Receptacul urceolat; sepale mici,
neacrescente, persistente; petale “suborbiculare; stile 2-5,
mai
cu

adesea
ochii

3; fruct

forte

destul

strîmpt,

cu

de mic,

globulos

endocarp

sai

membranos

piriform,
şi mâle, cu

2-5 simburi.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunze penate. . . .
cc... .. $. aucuparia L.
1* Frunzelobate. .... eee...
$. torminalis Crantz.

$. aucuparia L.; Pyrus aucupariu Gaertn. (|Loc alb].Vulg.
Seoruș de munte), Frunzele mai tinere vil6se, mai bătrine
glabre, penale, folidle acut-serrate. Mugurii tomentoşi. Fructe
piriforme. Petale albe.$ In 'pădurile din munţii stîncoși:
Cocoş, Nicoliţel, munţii “dintre Greci şi Măcin.
$. torminalis Crantz.; Crataegus torminalis L.; Pyrus lor-

minalis Ehrh. ([Loc alb]. Vulg. So70). Frunze ovate, lobate,
mai bătrîne glabre, lobi acuminaţi, neegal serraţi, cei infeviori mai mari patenţi. Fructe! ovale de coldre roşieticăbrună. Petale albe. + In regiunea silvatică î6rte comun.
,

,

af

Fain. [Loc alb]. CUCURBITAGEE. |
Flori monoice sait dioice, regulate. Calice
: marcescent saii
caduc, cu 5 divisiuni mai mult saii mai puţin profunde. Co„rolă

gamopetală,

marcescentă- caducă,

campanulată,

infundi-

“buliformă sait rotacee, cu 5 divisiuni mai mult saii mai puţin profunde, în preflorescenţă încreţită-valvară. Stamine 5,

de ordinar reunite în 3 fascicule, dintre care două formate
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din 2 stamineşi al treilea din una
culare, sinu6se,

extrorse.

singură;

Stil simplu,

antere unilo-

de ordinar forte scurt,

divisat la vîrf în 3-5 lobi stigmatici.. Ovariii infer cu 3-5-loge pluriovulate, adesea divisate fie-care în 2 loge secundare printi”o despărţitură falșă. Fruct cărnos, adesea bacciform, unilocular prin destrucţiunea despărţiturilor, saii cu

3-5 loge polysperme, rar disperme. Seminţe comprimate lipsite de albumen. Erbură anuale sait perene cu tulpini sarmentâse, adese acăţătâre; îrunze alterne simple, lipsite de
stipuli, de ordinar munite de un cârecel lateral; flori axilare solitare sai în cime,
CONSPECTUL

GENURILOR

1. Plantă cu cârcei (seandentă).
,
2, Flori în corimbi axilari. Fructul o Dobiţă mică. Bryonia L:
2. Flori solitare. Fruct mare, corticat.
A
3. Cârcei

ramificații

. , . .

î.

3.* Cârcei simpli (neramificaţi)
"1. Plantă fără cârcci . .
Genul

. . .. . .| „. Cucurbita

L.

. .... ese
e Cucumis L.
. . Momordiea L.
cc...
Cucurbita

Cucurbita L. [Loc alb].
C. Pepo L. [Loc alb]. Tulpină

L,

hispidă,

scandentă,

câreei

ramificaţi. Frunze cordate, ă-lobate,. aspre. Fruct subrotund
ori oval, neted. Flori. mari galbine. O. Cultivat.
N

Genul

Cucumis

L.

Cucumis L. [Loc alb].
C. Citrullus Ser. [Loc alb]. Tulpină scandentă, hispidă,
cârcei ramificaţi. Frunze după configuraţiune ovat-oblonge,
Dipenati-lobate, lobi oblongi, obtusi, repand-dentaţi. Fruct
elipsoidei, neted. Corola mică, galbină. O Cultivat.

Variază:

[Loe.alb].
Genul

Bryonia

Tournef.

Bryonia 'Tournef. (Brionie). Flori monoice saii dioice; calice campanulat, mai mult sai mai puţin contractat la basă
în florile femele, cu 5 divisiuni; corolă rotacee sai subcampanulată,

cu 5 divisiuni;

stamine

5,

lipite

în 3

fasci-

_
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cule ;- stigmate bifide;
sait mai

fruct

BD. alba L. (B.

albă. Vule.

cordate, 5-lobate, .dentate,
-

bacciform

conţinend 6 seminţe

puţine.

Mulatore,

[Loc alb]). Frunze

aspre. Flori monoice

în

corimbi.

Calicele la florile femenine egal de lungi cu corola. Stigmat
glabru. Filamentele la florile masculine nebarbulate. B6bă
n6gră. Rădăcină napiformă. /lanid seandenlă. ( lunieIulie. Pe garduri, prin tuterișuri. F6rte comun pretutindeni

chiar şi în Deltă.
OpsERVARE.—La
masculine

B. dioica L. sunt florile

hirsut iară filamentele

Genui

barbulate,

Ecbalium

dioice,
apoi

stigmatul

bâba

la florile

roșie.

C. Rich.

Eebalium C. Rich. (Ecbaliu). Flori monoice. Flori mascule:
calice scurt campanulat, 5-partit; stamine 5, lipite 2 câte 2,
a 5-a r&măind

rea femelă:

liberă;

antere uniloculare,

calice cu tub ovoid, gâtuit

cu limb campanulat, 5-partit,
ovariii cu 5 loge multiovulate;

ricat, desprindându-se

de

curbate

în $. Fl6-

deasupra

ovariului,

stil 3-fid; stigmate bifide;
fruct bacciform, oblong, mu-

peduncul

la maturitate şi arun-

“când afară, printr'o deschidere basilară, seminţele și liquidul mucilaginos ce cuprind logele. Plante culcate, fără cârcei.

E. Elaterium Rich.; £. agreste Rehb.; Momordica Flaterium Li; Elaterium cordifolium Moench. [Loc alb]. Plantă
nescandentă, mică, cu frunze cordate şi obtus-denticulate.
Flori palid-galbine. Fructul hispid. O lunie-tâmna. Pe malul mărei la Constanţa,

Mangalia,

Sulina,

etc.

Fam. [Loc alb]. ONAĂGRARIEE.
Flori ermafrodite, de ordinar regulate. Receptacul fârte
concav, adesea prelungit în tub deasupra ovariului. Calice cu
2-4 divisiuni, persistent saii caduc. Corolă cu 2-4 petale, în
preflorescenţă conturnată; rar petale nule. Stamine 2-4 uniseriate, saii 8 biseriate;

antere

biloculare,

introrse.

Stil fili-

form, terminat prin 2-4 lobi stigmatiferi întinşi în cruce sait
apropiaţi în măciucă. Ovarii infer, cu 2-4 loge, uni-multiovulate.

Fruct uscat,

indehiscent,

cu 1-2 loge

monosperme,
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prin 2sati capsular cu 4 loge polisperme, deschidându-se
de ortesta
cu
Seminţe
-4 valve, cu dehiscenţă loculicidă.
dinar

adesea

membranos,

buchet

un

de

munit

de

„regiunea chalazică; albumen nud.—Erbură perene,
anuale,

la basă;.

saii subirutescente

bisanuale

pe

peri

mai rar
sim--

frunze

f6rte
ple, opuse sati alterne, de ordinar munite de stipuli
un
sai
proeminenţă
o
la
mici, adesea cadudă, sait reduși
mic. tubercul;

flori axilare,

saii reunite

solitare,

CONSPECTUL
1. Stamine

8. Fructul

spic saii

!

în racem terminal.

2. Seminţe comse.

în

GENURILOR

o capsulă lincară.

. . . . ...

cc...

Epilobium L.

i Oenothera Le
"ea
..
....
2* Seminţe necomâse
Cireaca L.
.
:
.
.
.
nespinos
aceii
nucament
Fruct
2.
Stamine
1.*

1.** Stamine 4. Fruct nucamentaceii 4-spinos.
Genul

Epilobiura

. . . . Trapa L.

L.

Epilobium IL. (Epilobiu). Receptacul prelungit în tub întrecând de-abiă ovariul; calice cadue, cu 4 divisiuni; petale
4; stamine 8, dintre care 4 opositipetale mai scurte; cap-

sulă lincară-tetragonă, elongată, cu 4-5 loge, deschiqându-se

prin 4 valve;

seminţe

munite

de

mătă-

un buchet de peri

soși pe regiunea chalazică.
CONSPEOTUL
1. Tulpină rotundă,

fără

SPECIILOR

linii elevate.

Stigmat

patent.

2. Frunze cu basa foliacee puţin decurentă amplexicaule. Rădăcină stoloniferă. Flori mari.

2* Frunze sessile, Rădăcină
MC

e... ....

1.* Tulpină cu 2-1 linii

E. hirsutum

L.

-

fără stoloni. Flori

elevate şi adese-ori

pă&-

E, parviflorum Schreb.

.

r6se. Stimat claveform concrescut.

3. Frunze lanceolate, cele intermedie cu basa foliacee decurent-concrescute

. . . . ..... E. tetragonum

3.* Frunze oblonge, mai lung peţiolate.

E. hivsutum

L.; E. grandiflorum

L.

. . . - E. roseum Schreb,

ALL; E. ramosun

Huds.

(E. hirsut. Vulg. [Loc alb]). Frunze opuse, amplezicaule, cu
basa foliacee puţin decurente, lanceolat-oblonge, cuspidate,
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denticulat-serrulate, cele superiâre alterne, serraturile inflecte. Tulpină rotundă, fără linii elevate, fârte ramificată,

cu peri simpli mai lungi și cu peri mai scurți

vil6să.

Stigmate (4) patente.

Răddcind

glanduliferi,

stoloniferă. Flori

mari, purpurii. 4 Locuri umede din păduri şi pe malurile
apelor. Comun, cu deosebire în regiunea Danubială,
„

Wariază:

8. subglabrum [loc alb]. Perii tulpinei scurţi. Frunzele pe
faţa superi6ră glabre, pe cea inferidră la nervure părose.
“. vilosissimam [loc alb]; E. hirsutum 8. intermedium De.;
E. întermedium Mor. Partea superiră a tulpinei, peduncu-

lii şi calicele indesuit lanat-vilOsă.
|
E. parviflorum Schreb.; E. mole Lam.; FL. hirsulum f. Li;
E. hivsulum "Al. non Li; F. pubescens Roth; E. villosum
Ait. (E. cu flori mi.

Vulg.

[Loc

alb]).. Frunze

ceolate, acute, denticulate, cele inferi6re opuse,
“late. Tulpină
simpli vil6să
fără stoloni.
chis-violete

sessile,

lan-

scurt peţio-

rotundă, subsimplă, fără linii elevate, cu peri
ori pubescentă. Stigmate (4) patente. Rădăcină
Flori mult mai mică ca la £. irsutum L., desori albineţe. 24 Iunie-lulie. Tocuri umede, pe

malurile apelor din regiunea Danubială,

Fârte comun

pre-

tutindeni.
Variază:

8. subglabrum. [loc alb]; E. rivulare Wahlbrg. Peri puțină şi scurți şi ast-fel disparşi încât planta apare a fi glabră.
E. tetragonum L.; E. obscurum Schreb. (E. tetragonal.
Vulg. [Loc alb]). Frunze lanceolate,-de la basă ângustânda-se mereă spre vîrf, denticulat serrate, cele întermedie
cu basa foliacce decurent-concrescule, cele inferidre sub-

peţiolate. 'Tulpină î6rte ramificată, subglabră, cu 2-4 linii
elevate decurente. Stismatele claveform concreseute. Floră
lilacine ori rosee. 4 Iunic-lulie. In fineţele umede din Deltă.
OnsenvARE.—După O. B. Z. 1876, p. 212-213 (sub linie) ar fi E. tetragonum IL. sinonim cu E. roseum Schreb., iară E. tetragonum Auctor.
plur. non L. ar aparţin parte la E. adnatum Gris. şi parte la E. obscurum Sehreb. E Obscurum Schreb., nu este identice cu £. adnatun
Gris.
e

E. roseum Schreb. [Loc alb]. Frunze mai lung pețiolate,
oblonge, la ambele capete acule, indesuit şi neegal denti-
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culat-serrate, pe margini și pe vine puberule, cele inferire
opuse.

'Tulpină f6rte ramificată,

vate decurente,

în partea

multifloră,

superi6ră

cu

2-4 linii ele-

pubescentă. . Stigmate

claveform conerescute, ori la urmă mai patente. Flori rosce
până albe. 2 Locuri umede din păduri.
Genul

CEnothera

Enothera L. (Onagră). Receptacul

L.

prelungit în tub; între-

când mult ovariul; ealice caduc, cu
stamine 8, dintre care 4 opositipetale
sublemn6să, oblongă, subtetragonă,
du-se prin 4 valve; seminţe lipsite de

Ce. biennis L. [Loc alb]. Frunze

4 divisiuni; petale 4;
mai scurte; capsulă
cu 4 logo, deschidânbuchet de peri.

denticulat-subrepande, pu-

bescente, cele radicale alo anului prim eliptice ori elipticeobovate, obtuse și apiculate în pețiol decurente, cele caulinare inferi6re eliptice, ori lat-lanceolate. Tulpină pubescentă

şi cu peri mai lungi insidenţi po tuberculi. Rădăcină fusiformă.
Flori solitare, axilare, sessile, mari. Petale mai lungi decât

staminele,

obovate, scurt unguiculate, de colâre sulfurie. Cap-

sulă 4-angulară. Seminfe necomâse. 4 Lunic-August. Pe ma“urile apelor, în luncă. La Rassova și în Delta Dunărei forte
comun. (Leti).
Variază:

|

8. parvillora Koch non L.' Petale

de jumătate mai

mici.

In Deltă la Kara-Orman.
Genul

Circaea

Tournef.

Cireaea 'Tournef. (Cireee). Receptacul puţin prelungit în
tub şi contractat deasupra ovariului; calice caduc, cu 2 divisiuni; petale 2, bilobate; stamine 2; stil încunjurat la
basa sa de un disc epigin,

terminat printr? un

stigmat

bi-

lobat; fruct uscat, indehiscent, acoperit de lungi peri încârligaţi, cu 2 loge monosperme.
C. Intetiana L. [Loc alb]. Frunze

ovate, la basă rotundate

-ori subcordate, repand-denticulate. Bracteolele lipsesc. Fruct
obovat cu sele uncinate. Rădăcină repentă. u Iulie- August.
In regiunea silvatică. Fârte comun.

14.
Genul

Trapa

L..

lipit cu basa

ovariului,

persistent

limb

cu

cu tub scurt,

Calice

Trapa L. (Trapă). Flori ermafrodite.

și ale cărui di-

visiuni cresc şi devin spinescente după înflorire. Petale. boțite. Stamine 4. Stiemat cadue. Fruct lemnos, subglobos,
munit: de 4 spini resultând din desvoltarea divisiunilor calicinale. Sămînţă unică. Albumen nul; cotyledâne făinâse,

|

f6rte inegale.

T. matans LL. [Loc alb]. Fructe 4-spinose, spinăi la vârf retrors scabri. Rădăcină repentă la malul apelor stagnante.
'Tulpină

ascendentă,

nervura

medie

penată, cele

reduse

submerse

Frunze

rotundă.

rosetari,

natante

la

trapezoide,

acute, dinainte dentate, dindărăpt întregi, coriacec, pe faţa
inferiră brun-tomentâse. Peţiolii la mijloc ori mai sus înoroşați. Flori solitare, axilare, albe. Q Iunie-]ulie. In regiunea Danubială şi în Deltă forte comun.
Fam. (Loc alb]. JALORAGEE.

Flori ermatrodite saii monoice, regulate. Calice cu 4 divisiuni adesea forte scurte sait aprope nule. Corolă cu 4
petale în preflorescenţă imbricată saii răsucită, mai rar petale
Stil

nule.

Stamine

simplu,

adesea

biloculare,

8, rar 4, cu antere
forte

cu 4

scurt,

stigmate

introrse.

f6rte

mari,

aprâpe sessile. Ovariii infer (câte-odată însoţit de stamine
sterile, şi florile femele); cu 2-4 loge uniovulate. Fruct uscat,
indehiscont, câte-odată sublemnos, sait drupaceii, deabiă
cărnos, unilocular prin

abortare

sait cu 4 loge monosperme.

Seminţe cu testa membranos; albumen cărnos, subţire saii
nul.—Erburi aquatice, submergiate sai plutitâre, perene, rar
anuale ; frunze

saii alterno,

verticilate, opuse

adesea

pena-

tisecate, cu stipuli lipiți cu pețţiolul sai! nuli; floră axilare,
solitare, verticilate sai grupate în mici cime şi formând
adesea. prin reuniunea

lor un spic terminal.

_ Genul Myriophyllum

Myriophyllum
re

mascule,

Vaill. (Miriofil).

Flori

cele inferidre femele

Vaill.

monoice, cele superi-

şi câte-odată

flori erma-
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frodite intermediare; floră tetramere, cele mascule cu 4 petale caduce şi cu 8 stamine, cele femele cu 4 petale: f6rte
mici sai nule; stiomate 4, papil6se, f6rte mari, subsessilo;
fruct drupacei, deabiă cărnos, cu.4 sîmburi monospermi.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Bractee tote pectinat-penatifide . . . . . , . . M. verticillatum L.
1.* Bracteele

superidre

întregi

M. verticillatum L. [Loc

.

.

.....

alb].

Frunze

. . M. spicatum

verticilate,

L.

penati-

partite, lacinii setacce. Flori verticilate, verticili axilară oră
spicate. Bractcele tăte peclinat-penalifide. Flori rosee. 4 Iulie-August. In lacuri şi în apele curgătâre din regiunea Danubială şi din Delta Dunărei.

M. spieatum L, [Loc alb]. Frunze verticilate,
cele mai tinere

erecte. Bractecle

înferidre

spicate. Spi-

încise, de lungi-

mea verticililor oră şi puţin mai lungi, cele-lalte tâte întregi,
mai scurte decât verticilii. Flori rosee.
lacuri la Mamaia, ete.

74

Iulie-August.

In

Fam. [Loc alb). LYTIIRARIBE
Floră ermafrodite, regulate, mai rar subneregulate. Calice
persistent,

cu

8-12

divisiuni

inserate

în

2 rînduri

pe re-

ceptaculul săpat în cupă și simulând un calice tubulos sait
campanulat. Petale în număr egal cu acela al divisiunilor
calicinale interne, în preflorescenţă imbricată-boţită, rar nule.
Stamine perigyne, în număr egal sait dublu cu acela al petalelor, şi în acest cas superpuse pe două rînduri, unul opositisepal, celalalt opositipetal;

antere

biloculare, introrse. Stil

simplu, terminat printwun stigmat capitat sai bilobat. Ovariii
super cu 2, rar 4-6 loge, pluriovulate. Fruct capsular, mem- .
branos 2-locular saii unilocular prin destrucţiunea despărţi-

turilor, rar 4-6-locular, cu loge polisperme, rupându-se ne- .
regulat saii deschigându-se regulat prin 2 valve sait mai
multe. Seminţe lipsite de albumen.—Erburi anuale sai perene; frunze simple, alterne, opuse saii verticilate, munite
de 4 stipuli sai mai

mulți, axilari, f6rte mici ; flori axilare

solitare sait apropiate în.cime contractate.
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Genul Lythrum L.

Lythrum

L. (Litru). Calice cu 8-12 divisiuni inserate pe 2

venduri pe receptaculul

tubulos-cilindrie,

lungi; petale 4-6; stamine
longă, închisă

în cupa

4-12;

rocoptaculară

„CONSPECTUL

cele. exterire mai

stil filiform;

capsulă : ob-

persistentă.

SPECIILOR

1..Flori dodecandre.
2, Dinţii calicelui (12) cei exteriori scurți, triangulari, cei interiori subulaţi mai lungi. Frunze
la basă

cordate

..

..

. ...
. ...

2,* Dinţii calicelui toţi egal
basă rotundate. . ,.
1.* Flori

hexandre

.

. ..

„e

a.

Salicaria Lu

de lungi. Frunze la
cc...
. | „Li rirgatum L.
..

..

..... Le

Iiyssopilolia

L.

L. Salicaria L. (L. Salicarie. Vulo. Răchitan). Frunze cordat-lanceolate,

cele inferiâre

opuse

ori verticilate. Flori do-

decandre, verticilat-spicate. Calice la basă nebractoat, dinţii
scă cei interiori subulaţi, de 2 ori maă lungi decât cei exteriori. 'Tulpină erectă, tetragonală, scabră

până

vîrf ramificată. Petale lanceolate, purpurii.
ştini. Fârte comun pretutindeni.

tomentâsă, la

24

Luncă,

mla-

Variază:
a. Stil mai scurt decât caliecle, la vîrf nutant.

8. longistylum [oc-alb];

L. Salicaria £. gracile

de 2 ori mai lung decât calicele,
“. canesceons [loc alb]; L. Salicaria

la basă

rotundate,

Stil

+. tomentosum De, non

Mill. Frunze cu peri suri subtomentâse.
L. virgatum L. [Loc alb]. Franze lanceolate,
6re opuse,

De.

cele superidre

cele

inferi-

la ambele

ca-

pote atenuate. Flori dodecandre, cele inferidre verticilate,
cele superi6re alterne. Calice la basă nebracteat, dinţii sci
egali, alterni, subulaţi. Petale purpurii. 4

Iunie-lulie. Fineţe

mlăștin6se din regiunea Danubială. Fârte comun.
L. ]yssopifolia L. [Loc alb]. Frunze alterne, tâte lineare,
ori oblonge. Flori hezandre, solitare, axilare. Calice la basă
“braeteat, bracteolele

2 fârte scurte, subulate, dinţii subulați,

alternativ mai lungi. Flori purpurii. O Iulie-Sept.
rile inundate iarna. In Deltă la Kara-Orman.

In locu-

Fam. [Loc alb]. CRASSULACEE.
Flori ermafrodite, rar unisexuale prin abortare, regulate
Calice cu 5, rar 3-20*sepale, persistente, libere sai connate
la basă. Corolă cu 5, rar 3-20 petale, caduce sait marcescente, libere sait connate la basă, în preflorescență imbricată sai răsucită. Stamine mai mult saii mai puţin perigine

saii chiar visibil
în număr dublu
bere
lele;

hypogine, în num&r egal cu petalele, sai
şi dispuse pe dout verticile; filamente li-

saii mai mult sait mai puţin adnate la basă cu petaantere biloculare, introrse. Ovarii super, format din

carpele libere sait aprâpe libere, uniloculare, 2-pluri- -ovulate,
în număr

munite

egal cu acela

fio-care la basa

al petalelor

cărora

le sunt

opuse,

lor de o glandă în formă de solz,

şi connate fie-care de un stil liber. Fruct format din 5, rar
3-20 folicule libere, polysperme, rar 2-sperme, dehiscente de-

alungul marginei lor interne.

Seminţe f6rte mici; albumen

cărnos, fârte subţire sai nul—Erburi suculente, anuale, bisanuale saii perene; îrunze grOse-cărnbse, simple, alterne,
opuse sait verticilate, fără stipuli; îlori rar solitare, axilare,

de ordinar în cime scorpioide saii glomerule.
CONSPECTUL
"1. Stamine 5 ..
1.* Stamine 10-12.

..

. .. .

. .

GENURILOR
..

......

Crassula

L.

2. Calice 5-partit. Corolă 5-petală . ... ... .. Sedun L.
2* Calice 6-20-partit. Petale 6-20 la basă cu sepalele
apoi şi între sine concrescute în o corolă monopetală

. .

. cc

....

Genul

Crassula L. (Crasulă).

... îs

Crassula

(Vegi

ase

e Sempertivum Li

L.

Sedum).

C. Magnolii De. [Loc alb]. Tulpină erectă, în partea superiGră 2-3-fidă cimâsă, paucifloră. Ramurile, frunzele și calicele glabre. Frunze ovate, obtuse, imbricate. Flori solitare,
unilaterale, sessile. Flori palid-carnec, carina petalelor pur-

purie.

O Aprilie. In stepele petrâse. Pretutindeni comun.
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Genul

Sempervivum

Sempervivum

L.

L. (Sempervii). Calice cu 6-20 divisiuni; co-

rolă cu 6-20 petale,

marcescente;

stamine

cu acela al petalelor; glande: hypogyne
niate; folicule 6-20, polisperme.
CONSPECTUL

1. Corolă roseă.

..

număr

dublu

saii

laci-

SPECIILOR

. ,. cc...

1.* Corolă alb-gălbinie

în

dentate

o...

..

$. tectorum L.
$. slobiferum L.

“Ș. teetorum L. [Loc alb]. Frunzele rosulelor oblong-obovate, în o mucronă abrupt acuminate, gramineii-verdi, glabre, iară pe margini peste tot ciliate. Petale stelat expanse,
lanceolate, acuminate, de 2 oră mai lungă decât calicele. Squa-

mele hypogyne forte scurte, convexe, glanduliforme. Petale
osce, adsperse cu striole purpurii, iară carina dorsală verdie. 4 Pe stîncă pe muntele Consul.
S. globiferum IL. [Loc alb]. Prunzele rosulelor obovat-cuneate, scurt acuminate, pe ambele fețe glandulos-pubescente
şi cu sete mult mai lungă ciliate. Potale stelat expanse, linear-lanecolate,

atenuat-acuminate,

de 4 ori

mai

lungă de-

cât calicele. Filamentele în partea inferiGră comprese. Ovarii oblong-lanceolate.

Squamele

hypogyne

fârte scurte, con-

vexe, glanduliforme. 'Tulpină cirea 35 centimetri. Pelale albegălbinii, cu o strie dorsală verdie, la basă
munţii stîncoși. Y6rte comun pretutindeni
“Genul

Sedum

convexe.

%

In

Tournef.

Scaun 'Tournef. (Sed). Calice cu 5, rar 4-6-8 divisiuni; 'corolă cu 5, rar 4-6-8 petale; stamine în număr dublu cu acela
al petalelor, rar în număr egal; glande nypogine ovale, întregă saii emarginate;

folicule 5, rar 4-6-8, polisperme.

- CONSPECTUL

SPECIILOR

“1. Frunze Ovate, pe dos gibâse, acutiuscule . . S. aere L
1.* Frunze

cilindriforme,

ori

cilindriform-ob-

longe, obtuse ori truncate, mai târgiit reSS. Millebraudii Fenzl.
ca
curbate , ... cc..... a

Fruunze

$. aere L. [Loc alb].

mai lungi

lanceolate, acute; duplu

ovale,

cărnse,

Cimă

pe dos gibâse, cu basa obtusă sessile.

acutiuscule,

glabră. Petale

decât calicele.

Caudiculii -

repenţi. Tulpine sterile G-serial foliate. Petale galbine. % Iunie-lulie. In locuri năsipâse. Forte

S. Iillebrandii Fenzi. [Loc alb].
forme oră cilindriform-oblonge,

pretutindeni.

comun

Frunze cărnâse, cilindriobtuse, patente, mai târgii

recurbale, cu basă obtusă ori truncată sessile. Cimă glabră.
Potale lanceolate, acute, circa de 3 ori mai lungi decât calicele. Caudiculi repenţi. Tulpinele sterile obscure G-serial-

foliate. Petale aurii. 4 In munţi şi în stepele stîncâse, forte
comun

pretutindeni.

“Fam. (Loc alb]. SANIFRAGEE
Flori ermafrodite, regulate, rar neregulate saii incomplete.
Calice 5, rar 4 sepale libere sait scurt connate la basă,
persistente sait caduce, inserate pe marginile receptaculului.
Corolă rar nulă, de ordinar cu 4-5 petale libere, caduce,

inserate pe marginile receptaculului saii pe un disc mai
mult saii mai puţin desvoltat care înconj6ră. basa ovariului, în preflorescență imbricată, rar răsucită. Stamine 5, alternipetale, saii 8-10 biseriate,

inserate

cu petalele;

antere

biloculare, introrse. Stile 2. Ovariii super, semi-infer sai infer, format din 2 carpele mai mult saii mai puţin connate,
1-2-locular, cu logo multiovulate. Fruct capsular, 1-2-locular,
cu loge polisperme, format din 2 folicule deschigându-se dealungul suturei lor internă. Seminţe numer6se, fârte mici;
albumen cărnos—Erburi anuale sait perene .cu frunze simple, alterne,

rar

opuse,

lipsite de stipuli;

flori

dispuse

în

cime sai în corimbe terminale.
Genul

Saxifraga

L.

Saxitraga L. (Saxifragă). Calice cu 5 divisiuni
connate la basă;

corolă

cu 5 petale;. stamine

libere
10;

sait

capsulă

2-loculară deschidendu-se la vîrf dealungul suturelor.
$. tridactylides L. Tulpină solitarie, erectă, simplă. ori ramificată, foliată. Pedunculi 1-ilori, bibracteaţi, mult mai lungi
decât fructul. Frunze radicale obovat-spatulate, nedivise, tri-

|
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lobate, ori trifide, lung peţiolate, pețiol plan, cele caulinare

alterne, palmat-trifide. Rădăcină
lie-Maii.

Comun

simplă. Flori albe. Q Apri-

pretutindeni.
Genul

Ribes

L.

Ribes L. [Loc alb].
“BR. Grossularia

L. [Loc alb]. Pedunculi

1-3-flori, Di-tribrace-

teați. Calice campanulat, lacinii oblonge, reflecte. Petalo 'o0bovate. Aculei tripartiţi. Bobiţe albineţe-verdii. $ Cult.
Fam. [Loc alb]. UMBELICERE,.
Flori ermafrodite, rar unisexuale, de ordinar regulate, rar
cele dela periferie cu corolă radiantă. Periant şi androcei inserate pe marginile receptaculului sai a discului epigin,
-cărnos. Calice cu 5 sepale adesea fârte mici, dentiforme sai

aprâpe nule, caduce sait persistente. Corolă cu 5 petale, caduce, în preflorescenţă valvară. Stamine 5, alterne cu pe“talele, inserate la basa discului epigin adesea dilatat şi co-

nic (stylopod) care coronâză
basa

stilelor;

'sistente.

virful

ovariului

antere Diloculare, introrse.

Ovariu

infer

cu 2 loge

şi înconj6ră

Stilo 2, adesea per-

l-ovulate

prin

abortare.

Fruct (diachenă) uscat constituit din 2 achene (mericarpe)..
1-sperme, despărţindu-se de ordinar la maturitate şi r&mânând suspendate cât-va timp la virful unei col6ne centrale
(columelă, carpofor) subţiri, simplă sai bifidă care prelun-

'gesce axul. Achene cu faţa commisurală, plană, concavă saii
învertită înăuntru, munite pe dinafară de 5-9 câste mai
mult

saii mai

puţin

proeminente,

câte-odată

desvoltate

în

aripi sati tăiate în spini; cele 5 coste .principale. (c6ste primare) 1 dorsală mediană, 2 laterale situate de fie-care parte
a celei d'intăi şi 2 marginale aşegate în afara celor laterale, sunt despărțite prin intervale (valecule) în care nasc
câte-odată 4 alte câste (coste secundare); fie-care: valeculă .
este de ordinar prin una sati mai multe canale gommo-resinifere colorate (bandelele), pe faţa comisurală există ade.“sea o bandeletă de fie-care parte a linici mediane. Sămînţă
cu înveliș subţire;

albumen:cornos.—Erburi

ale saii perene. Tulpine adesea fistul6se,

anuale, bisanu-

striate

sai cane-

-
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late, nodorâse în dreptul inserţiunei peţiolurilor. Frunze alterne, fără stipulă, întregi, mai mult ori mai puţin penati

sati palmatisecate, rar peltate saii spinse. Flori dispuse
în mici umbele (ambelule) reunite ele însuşi în umbele (247belă compusă), mai rar dispuse în umbele simple saii în
capituli. Umbele și umbelule încunjurate de un verticil de
bractee (involueru şi învolueel) saii munite de unul numai
sait lipsite de amândouă.

COXSPECTUL GENURILOR
I Umbele , simple.
2. Receptacul cu squame paleacee. Folilele
lucrului penatifide . ,.
cc

invoo e e Eryngium

Le

2* Receptacul fără squame paleacee. Folidlele involucrului nedivise. . . . .. . .. .. . . „ Sanieula Le
1* Umbele composite.
3. Fruct aculeat, ori rostrat.
4. Fruct nerostrat numai aculeat.

5. Comisură plană ori convexă.
6. Câstele secundare ale mericarpiilor consistânde
din una serie de aculei. FoliGlele involucrului
penatipartite . . .
cc...
. |. „ Daucus Le
6.* Câstele secundare

ale mericarpiilor consistânde

din 2-3 serii de aculei. Folidiele involuerului
nedivise ,.
cc...
. . . . . . . . . + Orlaşa Hoffm.
6* Comisură cu marginile inflecte ori învolute, ori
şi cu un sulc longitudinal. Folidlele involucrului mici, ori lipsind.
”
7. Costele secundare ale mericarpiilor evidente. Tulpină angular-suleată.
8. Câstele secundare mai prominule decât cele primare,

cu 1-3 serii de aculei

....

..

.

+. + Turgenia

Hofim.

7.* Câstele secundare ale mericarpiilor neevidente.
Fruct peste tot aculeat. Tulpină rotundă. . . Torilis Adans.
3.* Fruct

rostrat, aculeat ori neted.

vexă ori involută.
9. Receptacul

nu

excavat.

Comisură

con-

!
Pruct

liber.

10. Fruct cu 5 câste obtuse. Rostru f6rte lung. Um. e Seandix Li
cc...
bela pauciradiată . . .
10.* Fruct fără câste. Rostru mai scurt. Umbelă

mai adese-ori multiradiată .......

. . + Authriscus Hofim.

9* Receptacul escavat includend fructul scurt-rosce
e e + Echinophora
e ce
trat e ceea
3.* Fruct nici aculeat, nici rostrat. Brândză.—

Flora Dobrogei.

ÎL.
n
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11, Fruct lenticular-compres ori cu costele aripate.
19. Fruct cu marginile dilatate și aripate, aripile
alipite.
13. Mericarpil cu 3 e6ste primari, dintre care cele
2 câste laterale formâză marginile aripate. C6stele secundare lipsesc.
14. Mericarpiile cu vârste numerâse (30-60). Plantă
... „ Ferulago
cc...
glabră. Corolă galbină . .

14.*
13,
16.
16.*
17.
17.*

Koch.

Mericarpii numai cu 1-3 vârste.
Petale obovate, emarginate, cu o lacinulă inilectă.
Marginea fructului cartilagineii îngroșată . . . Tordylium L.
Marginea fructului nu cartilagineii îngroșată,
Vârstele percurg întrâgă lungimea mericarpiilor. Peucedanum L.
Vârstele claveforme ajung numai până la juso...

e

mericarpiilor

mătatea

.

. . Pastinaca L.

15% Petale suborbiculare, întregi şi convolute.
19.* Fruct cu câstele aripate, aripile căscate.
18. Mericarpii cu coste primare şi cu coste secunee es e e Sile
ee
e e cc...
dare
18.* Mericarpii

18%
18%:

Petale

cu 5 coste primare.

numai

. .

. ..

...

...

. Angelica

cc...

11% Fruct nică lenticular-compres, nici aripat.

19. Comisură involută,

sule longitudinal.

ori cu un

20. Câstele mericarpiilor undulat-erenate
20.* Câstele

mericarpiilor

nu

Scop.
Ă

„ Levisticum Roc.

cc...

. ..

galbine.

Potale albe

L.

. + Jleraeleum

...

L.

.

+ Conium L.

. +

undulat-erenate.

21. Câstele mericarpiilor subsulcate, striate, striele

e Cachrys L.
subtubereculate . .. .. . . ...... se
”
Hpsind,
şi
ori
obtuse,
f6rte
mericarpiilor
* Câstele
Chaerophyllum
.
za, Stil evident filiform . . . . . .. . . ..

L.

Tausch.
22+ Stilul lipsesce. Stigmat sessil pe stilopodul conic. Physocuuius
convexă,
oră
19.* Comisură plană
23. Fructul la tăietura transversală subrotund ori
rotund.
. . . Focniculum Hofim.

„24. Petale involute, laciniă subpatrate, retuse
34.* Petale nu involute, obcordate ori ovate.

e e e Qenanthe L,
ase
e Seseli Le
eaae
ame

25. Stilă şi la maturitate erecţi
25% Stili reflecți . ee

23.* Fruct

despre

laturi

la tăietură trans

compres

versală ovat ori geminat.
calicelui obsoleţi. Dinţii
26,
o.
27, Petale obeordate. . .

.

coc.

|

27. Petale nu obcordate.

928. Flori polygame, albe. . . iei:
28.+ Flori ermafrodite.:

o8x Flori albe.

"28. Flori galbine.

Pimpinella L.

.

ze

e + Trinia

a

cc
. ce.

e ADU»
.

Bupleuruin

L'..:
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26% Dinţii calicelui evidenţi.

29. Dinţii calicelui forte mari...

...

29.* Dinţii calicelui mici,
30. Valecule cu 1 verstă.
30.* Valecule cu 3 vârste.

eo.

.....

31, Verstele superficiale.

. . . . . . ..

....

Cicuta [7
Falcaria Host.

..... Siun L.

31.* Verstele acoperite prin pericarpiul îngroșat și

corticos

cc.

cc...
(Localb]

Genul

PRR

.....

Eryngium

Berula Koch,

. . . Lophosciadium,

'Tournef,

Eryusium 'Tournef. (Eringiu). Calice cu dinţi foliacci, aristaţi; petale

obcordate-omarginate, cu un lobul inflex; fruct

clipsoid; achene lipsite de coste, acoperite de: solgi accuminați;

valecule

lipsite de bandelete;

columelă

întrâgă,

ade-

ventă cu achenele; flori sessile, solitare la subsudra unor
bractee
spin6se, formând un capitul compact, oblong saii.

subglobulos,

munit cu un involueru

de

mai

multe

folidle

spin6se mai lungi decât el.
E. campestre L. [Loc alb]. Frunze ternat-bipenatifide, reticulat-venate, spinos-dentate, cele radicale peţiolate, cele cau-

linare auriculat-amplexicaule, auricule laciniat-dentate. 'Tulpină paniculată, divaricată. Involuerul mai lung decât capitulul subrotund. Squame paleacec, întregi. Calice mai lung
decât corola. Flori deschis albăstriă-verdi. 4 Iulie-Aug. In
stepeşi în fineţele din păduri. Fârte comun pretutindeni.
Genul

Sanicula

'Tournet.

Sanieula Tournet. (Saniculă). Calice cu dinţi foliacei; petale
emarginate, cu un lobul inflex; fruct subglobulos; achene
lipsite de câste, acoperite de spini subulaţi, încârligaţi; valecule cu bandelete numerâse, dar puţin distincte; columelă
întrâgă, aderentă cu. achenele;: flori poligame, reuniţe în
mici

capituli

subglobuloşi,

formând

o „umbelă

neregulată

involueru polifil.

.S. europaea L. [Loc alb].

Frunze

radicale

palmat-partite,

lacinii trifide, neegal incis-serrate. Florile ermafrodite sessile,

cele masculine. fârte scurt pedicelate. Tulpină erectă. Umbele
terminale. Flori albe. saii roşietice, polygame. 24 Maiii-lunie.
In regiunea silvatică fârte comună.

;
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Genul

Daucus
tale

cu

un

Tournel.

cu dinţi îrte scurţi; pe-

Calice

(Morcov).

'Tournef.

emarginate,

Daucus

inflex, cele

lobul

radiante;

exteridre

fruct ovoid, comprimat prin spinare; achene cu câste primare lineare, acoperite de 1-3 rânduri de sete scurte, cu
coste secundare î6rte proeminente, tăiate aprâpe până la
basă în ghimpi dispuşi pe un singur rând; valecule cu o
singură bandeletă; columelă liberă, bifidă; involucru cu fo-

li6le penatifide.

-

CONSPECTUI,

SPECIILOR.

1. Involucru multifoliolat, folisle trifide și penati. D. Carota L.
fide ....... Ceea.
.... D. Bessarabicus De.
. cc...
1.* Involueru lipsesce.

D. CarotaL. var. sylvestris [loc alb]. Tulpină hispidă. Frunze
2-3-penate, opace, penilele penatitide, lacinii lanceolate, cuspi-

date. Foliclele involuerului trifide şi penatifide, subegal
'de lungi cu umbelulele. Ghimpii egal de lungi cu diametrul transversal al fructului oblong-oval. Umbela floriferă
plană, cea fructiferă concavă. Flori albe. d Iunie-August.

Pretutindeni.

“

D. Bessarabicus De. [Loc alb].

Plantă glabră.

Frunze ter-

nat-supradecomposite, lacinii linear-setacee. Umbelă

multira-

-diată. Involueru lipsesce. Fructul (mericarpiul) cu aculei,
a căror lungime este egală cu lăţimea mericarpiului, cel tîn&r seabru. Pe malul mărei aprâpe de Portiţa.
Genul Orlaya Hofira,

Orlaya Hoffm. (Orlaie). Calice cu dinţi scurţi; petale emarginate

cu un lobul

inflex,

cele

exteridre

fârte

mari,

radi-

ante, profund bifide; fruct ovoid, comprimat prin spinare;
achene cu câste primare filiforme, acoperite de 1-3 rânduri
de sete scurte,

cu câste

tăiate âprâpe până la basă
rânduri;

valecule

secundare

proeminente,

carenate,

în spini subulaţi, dispuşipe 2-3

cu o bandeletă;

columelă

liberă, bipartită;

involucru şi involucele cu folidle întregi.
0. grandiilora Hofim,; Caucalis grandiflora L.; Platysper-
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mun

lele

grandiflorum

radiante

mult

D.

FI. [Loc

alb].

Tulpină

erectă.

Peta-

mai lungă decât ovariul. Costele secun-

dare ale mericarpiilor egale. Ghimpi la vîrf subulaţi şi uncinaţi. Fruuze duplicat-triplicat-penate. Umbele terminale. Involucru 3-5-foliolat, folidle lanceolate, lung acuminate, cu

margini

membranacee

late,

aprâpe

atât

de

lungi cât um-

bela 5-10 radiată. Involucele 3-8-foliolate, folidle eliptice, cu
margini albe late, dinainte ciliolate. Umbele plane. Pretu-

tindeni fârte comună.
Genul

Caucalis

TYournef.

Cauealis Tournef. (Caucalidă). Fruct oblong, puţin: comprimat lateral; achene cu câste primare filiforme, acoperite de
sete, cu c6âste secundare

proeminente,

munite

de un singur

rând de spini robust; involucru nul sait aprâpe nul. (lestul ca în genul Zurgenia).
C. daucoides L.; C. leptophylla Poll. non. L; Daucus platycarpos Scop. [Loc alb]. Frunze bi-tripenate, penilele penatifide, laciniile lineare acute. Involucrul lipsesce, ori este

numai l-foliolat. Aculeii (ghimpii) câstelor secundare uniseriali, glabri, dela basa conică, .subulaţi, la vîrf uncinaţi,
egal de lungi cu diametrul transversal al mericarpiilor ori
și mai lungi. O Iunie-lulie. Pretutindeni fârte comun.
Genul

Turgenia

Turgenia Hofim. (Turgenie).
tale

emarginate

radiante;

cu

um

lobul

Hoffm.

Calice
îndoit

fruct ovoid, subdidim;

cu

dinţi ascuţiţi;

înăuntru,

achene

cele

pe-.

exteridre

cu câste marginale

tubereul6se sai scurt aculeolate pe un singur rând, costele
dorsale, primare și secundare asemenea, t6te munite de 2-3
renduri de spini; valecule cu o bandeletă; columelă liberă,
bifidă; involucru

cu 3-5 folidle întregi..

T. latitolia Hofim.; Cauealis latifolia L. Syst. nat; 7ordylium latifolium L. spec. (T. cu frunze late). Frunze penate, penile lanceolate, incis-serrate. Umbelă 2-3-radiată, acu-

leii c6stelor comissurale egal de lungi cu diametrul transversal al comissurei, ori și mai scurți. Flori albe ori purpurii. O

Iulie-August.

Rară

la Malcoci.
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Genul

Torilis

Adans.

Torilis Adans. (Torilidă). Calice cu dinţi lanceolaţi; petale emarginate, cu un lobul inflex, aprâpe egale sait cele
exterire radiante; fruct ovoid, puţin comprimat lateral;
achene cu câste primare filiforme, acoperite de sete, cu c6ste secundare neproeminente, munite de mai multe rânduri
de spini subulaţi, scabri, cari umplu valeculele, acestea cu
o singură bandeletă; columelă liberă, bifidă; involueru nul

sait cu 1-5 folidie.

SPECIILOR

GOXSPECTUL

-

1, Involueru universal multifoliolat.
3. Aculeii fructuiui mai lungi neglochidiaţi. Seg- - . .
mentul

2* Aculeii

terminal

fructului

al frunzei

.

clongat.

.

. - 'T. Authriscus

forte scurţi, incurbaţi. Seg-

„mentul terminal al frunzei nu elongat . » « T, mieroearpa
1.* Involucrul universal lipsesce, ori este numai

i-foliolat.

Andrz,

. ... T. helvetica Gmel.
. . . . cc....

Anthriscus Î.. [Loc alb].
foli6le incis-serrate, ser

'T. Antnriscus Gmel.; Tordylium
Ramuri patente. Frunze bipenate,

mentul terminal clongat.
lucru

Gmel.

lung pedunculată.

Umbelă

multifoliolat, abiă

universal

oră şi maă scurt.

Aculeii

(ghimpii)

acuţi,

curbați, la vîrf simpli,

nu

Invo-

căl radiile,

de jumătate

fructului mai lungi, in-

glochidiaţi.

Petale

albe. d

Tunie-lulie. In tuferişuri şi pădură f6rte comun.
'P. mierocarpa (Andrz.)

Bess. [Loc

alb]. “Pulpină erectă, sca-

bră, ramificată, ramuri ereet-patente. Frunze simplu-ori bipe.

natisecte, segmente linear-lanceolate, incis-serrate până pena-

tifide, cel terminal nu este clongat. Umbele lung pedunculate, radiante. Folidlele involucrului și a involucelelor setacec, cele ale involuerului de lungimea radiilor. Ghimpii
fructelor. forte scurți, încurbaţi. Petale albe. Locuri : aride
şi petrâse.

Constanţa,

Consul.

puţin diOBsERVvARE.—T. Anthriscus Gmel. diferă prin îrunzele mai
rului, ce
involuc
folidlele
prin
elongat,
l
termina
ul
segment
vise, prin
ghimpii
sunt abiă de jumătate cât radiile ori şi mai scurte, şi prin
fructului, ce sunt mult mai lungi.

T. helvetica

Gmel.;

Cuucalis

helvetica

Jacq;;

C. arvensis
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Huds.;
muri

C. înfesta Curt;
divaricate.

penate

ori ternate,

frunzele superi6re

dunculate.

Seandiz

Frunzele

folidle

înfesta

infime

LI. [Loc albl.

bipenate,

incis-serrate,

cele

cea

terminală la

mai

adesc-ori

elongată. Umbele

Involuerul

lipsesce.

ori

Ghimpi glochidiaţi. Petale

albe do lungimea

Scandix

lung pe-

este numai 1-foliolat.

lii abiă de 2 oră mai lungi decât stilopodul,
nărci la Kara-Orman, etc.
Genul

Ra-

superidre

ovariilor. Sti-

In Delta Du-

Tournef.

Scandix 'Tournef. (Scandice). Calice cu dinţi aprâpe nuli;
petale obovate-emarginate saii trunchiate cu un lobul inflex;
fruct oblong-linear, comprimat prin lature, prelungit într'un
plisc cu mult mai lung decât achenele, acestea cu câste egale,

obtuse; valecule lipsite de bandelete; columelă liberă, întrâgă sau deabiă bifidă; involueru nul sati cu o singură

foliolă.

S$. Peeten veneris I..; dyrrhis Peelen veneris AL; Chaerophyllum vostratum Lam. [Loc alb]. Folidlele involucelelor la vîrf Di-trifide ori şi întregi. Rostrul fructului despre
dos compres pe timpul înflorirei încă: odată atât de lung

cât ovariul, biserial hispid. Flori albe. O
tea dela Ienissala.
Genul Anthriscus

Maii-lunie.

Cota.

Hofim

Anthriseus Hofim. (Antrisc). Calice cu dinţi nulă; petale
obovate-emarginate saii trunchiate cu un lobul inflex; fruct
ovoid-conie

sait sublinear,

comprimat

înt”un plise cu mult mai scurt decât

prin lature,

prelungit

achenele,

acestea cu

coste nule sait visibile numai la basa pliscului; valecule lip„site de bandelete; columelă liberă, bifidă la vîrf; involucru

nul.

CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Fructe, ovate cu aculei subulaţi incurbaţi.
. Rostru +/, parte din lungimea fructului. A. vulgaris Pers.
1.* Fructe lineare setulos-muriculate. Rostrul:
de jumătate cât fructul
....
A. triehosperma Schulf.

A. vulgaris Pers.; Scandizr Anthriseus L.; Caucalis

Scandiz
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:
tripenate, glabre,
foli6le penatifide.

Scop. [Loc alb]. Tulpină glabră. Frunze
pe faţa inferiâră la vene dispars-părose,

Fructe ovale, acuminate cu aculei subulaţi încurbaţi. Sulcii
dirostrului cirea :/,-parte de lungă cât fructul. Involucele

midiate 2-3-foliolate. Stilii forte scurţi. Stigmat sessil. Q
Maii-lunie. Pretutindeni.
A. trichosperma Schult. [Loc alb). Tulpină deasupra geniculilor puberulă. Frunze tripenate, glabre, pe faţa inferidră
la nervure dispars-părâse, foli6le penatifide. Fructe lineare,

setulos-muriculate. Sulcii rostrului circa de jumătate atât
de lungi cât fructul. Involucele dimidiate, 2.4-foliolate. Slilii

maă lungă decât stilopodul. O Lenissala, Greci.
OBsERvARE.—Se
tulos-muriculate.

Genul

prin

Hofim.

distinge de A. Cevefolium
Echinophora

fructele se:

L.

Eeninophora L. (Echinoforă). Flori polygame; florile exte“ viâre ale umbelulei mascule; cea centrală singură femelă,
sessilă. Calico cu 5 dinţi. Petale obovate, emarginate, cu un
lobul îndoit înăuntru. Fruct oblong saii fusiform, puţin comprimat prin lature, îngropat.

în o cavitate

a receptaculului,

îneunjurat de ovarele abortate ale florilor sterile, cu virful
singur exsert; mericarpe cu 5 coste deprimate, egale; valecule cu o bandeletă

acoperită

printro

membrană f6rte sub-

ţire. Sămînţă f6rte învârtită prin marginele sale..— Involucru şi involucel polifil.
E. Sibthnorpiana Guss. [Loc alb]. In stepele din regiunea
australă pretutindeni. ”
Genul

Ferulago Koch.

Ferulago

(Ferulag).

Koch.

Calice cu 5 dinţi scurţi. Petale

ovale, acuminate, întregi, cu vîrful erect saii curbat înăuntru.

„Fruct oval sai oblong, comprimat prin spinare, încunjurat
de o margine plană; mericarpe cu câste filiforme; valecule
cu mai multe bandelete ascunse de pericarp; commisură cu
bandelete numerâse, superficiale; carpofor liber, bipartit.—
F. sylvatica (Bess.)

rulago

Rehb.;

>. commultata. Roch.

|

|

Involueru polii...

Ferula

sylvatica

[Loc alb).
1.

Bess;

Tulpină

F., ke

simplă

ori
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spre

vîrf ramificată.

2-3-penatisecte,

Frunze

după

circumfe-"

rinţă linear-ori oblong-lanceolate, ori şi ovat-oblonge, pe la
mijloc mai late, lacinii lineare, 'abreviate, cuspidate, la c6stele primari cruciş dispuse. Folidlele involucrului și a involucelelor ovat-lanceolate, ori lanceolate, cuspidate. Pedicele ceva mai lungi decât fructele mature. Mericarpii ovale,

câstele dorsale filitorme, deprese, comisura cu 12-16 vârste,
stilopoStilii fructului areuat-reflecți, atingând marginea
finoţele
In
dului, îngrabă decidui. Intrâga plantă glabră.
din păduri la Babadagh.
OnsenvAnE.—Ferulago galbanifera Koch “este plantă mai robustă și
diferă cu deosebire prin frunzele a căror circumferință este triangularovată, la basă mai lală.

Genul

Tordylium

Tournef.

Tordylium 'Tournet. (Tordiliu). Calice cu dinţi scurţi; petale
emarginate-obcordate, cu un lobul inflex, cele exteridre radiante, profund bifide; fruct oval sait orbicular, comprimat

prin spinare; achene cu ebste de-abiă visibile, încunjurate
de o bordură marginală gr6să, tubevculsă; valecule cu 1
sati mai

multe

bandelete;

lucru polifil.
T. maximumL.

[Loc

columela

alb].

liberă,

Plantă

bipartită;

hispidă,

peri

invo-

!
revorsi.

Tulpină erectă, cilindriformă, subtil-striată. Frunze penate,
folidle obtus-crenate, la frunzele inferire ovate, la cele su-

peri6re lanccolate,

cele terminale

lucrului lineare, mai scurte

pide. Umbela

decât

elongate.
umbela.

Folidlele
Fructe

invo-

setos-his-

5-10-radiată. Petalele pe partea superidră albe,

pe cea inferi6ră

rosietoce,

dintre

acestea

cea

mai

externă

mai mare, profund bifidă. Vârstele valeculelor solitare.
misură cu 2 coste. Q) Iulie-August.
F6rte comun pretutindeni.
Genul

Peucedanum

Co-

Stepe, fineţe din păduri.

Tournef.

Peucedanum 'Tournef. (Peucedan). Calice cu dinţi scurți
sait nulă, petale omarginate sai întregi cu un lobul inilex;
fruct ovoid sai oblong, comprimat prin spinare; achene cu
marginele contigui, cu câste marginale obscure saii contun-
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date cu marginea

dilatată şi mai

mult

sait mai

groșată ce înconjoră achena, cele dorsale
țin îngroşate; valecule cu 1-3 bandelete;

puţin în-

filiforme sait pucolumelă liberă,

bipartită; involueru nul saii polifil.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Marginea fructului fârte lată şi aprâpe strâvă- .
Qâi6re. Tulpină striat-suleată. Involucru multifoliolat. Vagina supremă a frunzelor inflată,
mai

fără frunză

.. cc... .. e.

1.* Marginea fructului angustă.
2 Involucru lipsesce ori este numai

.Pb. latifolium

De.

1-3-foliolat.

3. Frunze de 3-5 ori trisecte, ori ternat-penatisecte,
lacinii elongate, linear-setacee, cuspidate. Pedicele egal de lungi cu îructele ori și subduplu mai lungi. ....
î aa. | P. lonzifolium W.K.
3* Frunze tripenatisecte, lacinii abreviat- lineare,
”
ori linear-cuneate, obtuse,' forte scurt apicu.

late. Pedicele puţin mai scurte decât fructele. P. arenuriumWV. I.
2.* Involueru 5-multifoliolat.
"4. Involueru 5-8-foliolat. 'Tuipină angulat-sulcată.
Frunze tripenate, foli6le ovate, penatifide, la,
cinii linear-lanceolate, pe margini scabre. . .P. alsaticum L.
4.* Involucru

multifoliolat. Tulpină rotundă. Frunze

triternatisecte (triplicat-ternate), segmentele lineare, acute,

l-norvate.

.

,.

Di

.....
... P. rutheuicum AM. D*

P. latifolium De. [Loc alb]. Tulpină rotundă, striat-sulcată.
Frunzele radicale bipenatisecte, cele inferidre caulinare simplu penatisecte, cele superidre trisecte, segmente ovat-eliptice, subcoriacee,
diat-cordate, cea

cartilagineii-serrate, cele laterale subdimiterminală la basă cuneat-decurentă con-

fluinte cu cele laterale. Vaginele supreme înflale, mai fără
frunze. Folidlele involucrului multifoliolat lanceolat-lineare.
Radiile umbelei glabre, striat-suleate. In fineţele din regiumea litoree la Kara-Nassib şi în Deltă aprâpe de KaraOrman.

|

|

P. longifolium W., Kit. [Loc alb]. Tulpină rotundă, striată.
Frunze de 3-5-ori discele, ori ternat-penatisecte, lacinii elongate, linear-selacee, euspidate. Involucrul lipsesce, ori este
namai 1-foliolat. Folidlele involucelelor linear-subulate. Pediecle egal de lungi cu fructul ori şi subduplu mai lungi.
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Radiile

umbelei

striate, glabre.

Plantă

glabră.

Petale' gal-

bine. In tuferișuri între Beilik şi Talisman.
P. arenarium W. K. (Loc alb]. Tulpină rotundă, striată.
Frunze lripenalisecle, lacinii abreviat-lineare, ori linearcuneate,

obtuse,

forle

scurt

apiculate.

Involucrul

lipsesce

ori constă numai din puţine folidle (1-3). Folidlele involucelelor linear-subulate. Pedicele puţin mai scurte decât fructul. Radiile

umbelei

striate, glabre. Plantă

galbin-lactescentă. Petale
tița şi în Deltă

între

galbine.

Kara-Orman

glabră, resin6să,

Coline

nesipâse

la Por-

şi Litkov.

P. alsaticum L. Cnidium alsaticun Sprengl.; Cervaria alsalica Gaud., Pelroselinum alsaticum Rehb. [Loc alb]. Tulpină angulat-sulcată, subpaniculată. Ramuri virgate. Frunze
tripenate, folidle ovate, penatifide, lacinii linear-lanccolale,
mucronale,

pe

margini

scabre.

Involucru

5-S-foliolat, pa-

tent. Radiile umbelei glabre. Stilii fructului reflecţi, ceva
mai lungi decât stilopodul. Ramurile florilor înainte de înflorire curbate, iară pe timpul înflorirei iarăşi îndreptate.
Petale gălbinii, câte-odată

albe. In

stepe

şi în fineţe din tu- :

ferişuri şi păduri fârte comun.
P. ruthenicum M. B. [Loc alb]. Tulpină rotundă... Frunze
(ri-ternaliseele (triplicat-trisecte), segmente lineare, acute,

T-ncrvale. Ambele involuere, puţine la număr (2-3). Radiile
umbelei glabre. Pedicele de lungimea fructelor. In fineţele
din păduri

pe lângă

Cincarova.
Genul

Heracleum

L.

|

-

Heracleum I.. (Eraclei). Calice cu dinţi scurți; petalo emarginate-obcordate,

un

cu

inflex, cele

lobul

exteridre radiante,

profund bifide; fructe suborbiculare, comprimate prin spinare; achene cu câste marginale dilatate în aripă membran6să, cele

dorsale

filiforme;

valecule

cu o singură

bande-

letă umilată în măciucă la basa sa, egalând aprâpe jumătatea superi6ră a achenci; columelă liber ă, bipartită; involucru nul sait oligofil.

JI. sibiricum L. “Loc alb]. Frunze scabru- hirsute, penate
ori profund penatifide, penile lobate ori palmat-partite, serrate. Ovariii subglabru. Fructe

fund

emarginate.

Petale

subrotund-ovale, la vîri pro-

subegale.

Comisura

cu

2 vârste.
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d Iulie-August.

aprâpe

fineţele

In

de Ciermet.

din pădură şi în Delta

!
|

Variază:

8. angustifolium [loc alb]; II. angustifolium
_ Mavescens

Dunărei

Bess.

La

L. Mant; 17.

Cincarova, rar.

Genul

Pastinaca

Tournef.

Pastinaca Tournef. (Pastinacă). Calice cu dinţi aprâpe nuli;
petale întregi, cu vîrful: încrtit înăuntru; fruct orbicularoval, comprimat priu spinare; achene cu câste marginale

dilatate în aripe aplanate, cele dorsale filiforme; valecule
cu o singură bandeletă, mai scurtă decât achena ; columelă
liberă, bipartită ; involueru nul sai cu 1-2 folidle.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Involueru şi involucele lipsesc. Tulpină glabră. P. sativa L,
1.* Involucru lipsesce. Involucele 3-7-foliolate.
P. graveolens M. B.
Plantă pubescent-sură . ,. Pa.

P. sativa L; Ancthum Pastinaea Wib. (P. cultivată. Vulg.
[Loc alb]). Tulpină angulat-suleată. Frunze penate, pe fala
deasupra lucitre, pe cea dedesubt pubescente, foli6le ovatoblonge, ori oblonge, obtuse, crenat-serrate, cele laterale la

basă lobate, oră ternate, cea terminală trilobată, serraturile
fârte scurt mueronate. /nvoluerul şi învolucelele lipsesc.
Dinţii calicelui obsoleţi: Fructe ovale, comisura cu 2 vârste.

Flori galbine. & In Deltă la Sulina şi la Ciermet.
P. graveolens M. B.; Aalavbaila graveolens Hoftm.; IZeraeleum graveolens Sprengel. (P. [Loc alb]). Plantă pubescent-

sură. 'Tulpină suleată. Frunze opace penalisecte, segmente
ovat-eliptice, ori oblonge, ori şi suborbiculare, profund incis-lobate, serrate, serraturile acutiuscule, mutice. Involucclele dimidiate constătătâre din 3-7 folidle. Dinţii calicelui
obsoleți. Fructe ovale, comisura cu 2 vârste. In îîneţe la

Karaomer.

O
Genul

Siler Scop.

cu 5 dinţi. Petale obovate, emarSile Scop. (Sile). Calice
ginate,

cu

un

lobul

îndoit-înăuntru.

Fruet

oval,

comprimat

prin spinare; o bandeletă sub fic-câre câstă secundară;
pofor liber, bifid. Involucru nul sait oligofil.
$. trilobum

Scop.;

S.

aquilegifolium

Gacrtn.;

car-

Angelica

aquilegifolia De; Laserpitium aquilegifolium Jacq. (S. trilobat). Rădăcină comâsă. Tulpină erectă, subrotundă, glabră. Frunze ternat-penate, penile peţiolulate, cele două laterale 3-lobate, cea terminală 3-lobată ori penat-5-lobală, in-

cisă şi crenată.

Vagina

frunzelor largă.

Umbele

mari,

15-

20-radiate. Petale albineţe, neradiante. In pădurile din munţii

stîncoși: m. Consul, Greci, Cocoş.
Genul

Levisticum
tale

Levisticum

Koch. (Leuștân).

orbiculare,

|

neemarginate,

Koch.

Calice

cu limb

cu

lobul

un

obliterat.

îndoit

Pe-

înăuntru.

Fruct oblong, comprimat prin spinare; mericarpe cu 5 câste
aripate, dintre care cele marginale mai late; valecule munite

de o bandeletă;

carpofor

liber,

bipartit.

Involueru

şi

involucel polifile.
IL. oflicinale Koch. [Loc alb]. Rădăcină îngroşată, galbină
albăstrie. Tulpină striată, fistul6să, ramificată. Frunze du-

plu-penate, foli6le rhomboidale, la basa întregă cuneiforme,
nedivise ori trilobate, dinainte incise, lung acuminate, mueronate. Umbele terminale, convexe multiradiate, asemenea
şi umbelulele. Involucrul şi involucelele multifoliolate, fo- .

li6le lanceolat-lineare, lung acuminate, pe margini membranacee, mai scurte decât radiile. Flori gălbinii. Locuri umede
şi mlăştin6se de pe lângă lacul dela Mamaia.
Genul

An gelica

Tournef.

Angelica Tournef. (Angelică). Calice cu dinţi aprâpe nuli;
petale întregi, acuminate;

nare;

achene

cu

câste

cele dorsale filiforme;

fruct ovoid,

comprimat

prin spi-

marginale lat aripate-membran6se,
valecule

cu o bandeletă;

columelă li-

beră, bipartită; involueru nul saii cu 1-2 folidle.
A. sylvestris L.; Imperatoria sylvestris Dce.; . Selinum sylvestre Crantz. [Loc alb]. Frunze tripenate, foli6le ovate ori
lanceolate, acutat serrato, cele supreme nedecurente, cea ter- minală întrâgă, ori trifidă, cele laterale subsessile, la basă *
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neegale, une-ori Difide. Flori albe. In regiunea silvatică pretutindeni.
Genul

Conium

L.

Conium L. (Coniu). Calice cu dinţi aprâpe nuli; petale
obovale, scurt emarginate, cu un lobul inilex; fruct subglobulos, subdidim, puţin comprimat prin lature; achene
neatenuate la vîrf, cu câste egale, proeminente, undulate;
de

lipsite

valecule

bandelete;

'Tulpină

siformă.

Frunze

roșu-maculată.

folilele dela basă ovat-cuneate lan-

ceolate, penatifide, lacinii lanceolate. Folidlele
lipsesc, ale involucelelor lanceolate, mai scurte

lulile. Flori albe. Pe marginea
imferișuri

ale

Dunărei,

in-

Cucută), Rădăcină fu-

rotundă, fistulosă,

erectă,

triplicat-penate,

bipartită;

liberă,

columelă

volueru 3-5 folidle.
C. maculatum L. (C. maculat. Vulg.

cu

pădurilor şi pe

deosebire

Deltă;

în

involuerului
decât umbe-

malurile
insula

cu
Sud-

kiol.

Genul Cachrys L.

Cachrys L. (Cachridă). Calice cu dinţi obsoleţi. Petale
ovate, integre, cu acumen ințlex. Disc lat cu marginea adesea undulată. Fruct ovat saii oblong, prin lature subcomprimat, cu pericarp

spongios,

turgid. Mericarpe cu 5 coste con-

îluente obsolete saii proeminente în câste. Bandeiete numer6se aderente cu endocarpul fârte subțire a seminţei. S&mâînţă cu faţa interidră profund sulcată, cu marginea involută.— Ervburi! perene, cu petale galbine, cu frunze descompuse în lacinii îngust lineare sait fârte mici.
C. alpina M. B. (Loc alb]. Frunzele radicale ternat-4-6-penatisecte, segmente linear-filiforme, elongate. Foli6lele am-.
belor involucruri linear-setacee, mult mai scurte decât ra-

diile umbelelor și umbelulelor.
suleate, striate, striele

ovat, mericarpii sub-

Fruct

suberenulate.

4

In

munţii

stincoşi

dela Greci.
„Genul

Chaerophyllum Tournef,

Chaerophyllun. 'Pournof. (Cnerofil). Calice cu dinţi aprâpe
nuli; petale obeordate, emarginate sai trunchiate, cu un lo-
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bul inflex; fruct oblong-linear,

comprimat

prin lature, ate-

nuat la vîrf; achenoe cu câste egale, obtuse; valecule cu o
singură bandeletă; columelă liberă, bifidă; involucrul nul
sai cu 1-3 folidle.
CONSPEOCTUL

SPECIILOR

1 YFolidlele involucelelor ciliate. Segmentele trunzelor lobate, obtuse ...,....
ee eee Ch, temulum LL.
1. Foli6lele involucelelor glabre. Segmentele frun|
zelor ânguste . . cc...
Ch, bulbosum L.

Ch. temulum Li; JMyrrhis temula Spren. [Loc alb]. Zulpind subgeniculă inflată, la basă hispidă, în partea superiGră hirtă. Frunze bipenale, foli6le ovat-oblonge, lobat-penatifide, lobi obtusi, seurt-mucronulaţi,

suberenaţi.

/olidlele

involucelelor ovat-luneeoiate, cuspidate, ciliale. Petale glabre. Stilii recurbaţi, egal de lungi cu stilopodul. Involucelele unilaterale. Petale albe. Tulpină maculată. Tuterişură,
Comun.
Ch. bulbosum

L.; Myrrhis

bulbosa

Spreng.

[Loc alb]. Zul-

pină subgeniculi inflată, la basă hispidă, în partea superidră glabră. Frunze supra-decomposiltoli6le
te, protund penatifide, lacinii linear lanccolate, acute, la frunzele superiOre lineare, f6rte înguste. Polidlele învolucelelor lanceolate,

cuspidate, glabre. Siilii reflecţi, subegal de lungi cu stilopodul. Tulpină maculată. Rădăcină napiform-tuber6să. Involucelele

unilaterale. Petale albe.

Umbele

multiradiate.

In

tuferișuri la Constanţa și în păduri la Cincarova.
Genul

|

Physocaulus “Tausch.

Physocaulus 'Tausch. (Fisocaulus). Calice cu dinţi: obsoleţi.
Petale' obovate întregi cu vîrful inflex. Fruet prin lature
comprimat,

linear

oblong.

Mericarpe

cu 5 coste

obtuse

şi

egale; valecule cu o bandeletă. Stigmate sessile în vîrful
stilopodielor conice. Carpotor întreg. Sămînţă canaliculată

din partea commisurei.

a

Ph. nodosus Tausch.; Seândiz nodosa L.;
nodosum Lam; „nthriscus nodosa Pers.;

carpa Gaertn.; Biasolellia:

nodosa

Bertol.

|
Chaerophylluu
Torilis Macro-

[Loc alb]. Tul-
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pină

sub

geniculi

inflată.

ternat-bipenate,

Frunze

ovate, penatifid-incise

penile

hispide, setele in-

şi dentate. Fructele

Cocoș.
sidente pe tuberculi. In pădurile din munţii stîncoşi-la
'Tournef.

Foeniculum

Genui

peFoeniculum 'Tournef. (Fenicul). Calice cu dinţi nuli;
id sail
tale întregi la vîrf şi învertit înăuntru; fruct elipso
obtuse,
e,
inent
proem
oblong, necomprimat; achene cu câste

valecule cu o
subearenate, cele marginale puţin mai late;
nd de achene;
singură bandeletă; columelă bipartită, aderâ

Su

involueru nul.
F. officinale ALL;

lam Li; Meum

F. vulgare

Foeniculum

Anethum

Gaertn;;

Spreng.

Focnicu-

Tulpină la

[Loc alb].

ate, elongate.
basă rotundă. Laciniile frunzelor linear-subul
galbine. CulUmbelă 13-20-radiată. Involucrul lipsesce. Flori

tivată.

Genul

CEnanthe

Tournef.

acre(Enanthe Tournef. (Enante). Calice cu dinţi subulaţi,

cu un lobul
scenți după antesă; petale obovale-emarginate,
cu c6âste
inflex; fruct cilindraceii sait subtetragon; achene
obtuse,

egale;

valecule

cu

o singură

bandeletă;

columelă

aderentă de achene; involueru nul sait oligofil, caduc.

L.; [Loc
(E. Phellandrium Lam.; Phellandrium aqualicum
genila
alb]. Rădăcină fusiformă, fibrâsă, fibre filiforme,

culi verticilate. Tulpină f6rte ramificată,
Frunze

ramură divaricate.

bi-tripenate, folidle divaricate, ovate penatifid-incise,

îrun„cele submerse multifide, Jacinii capilare. Umbele opuse
la
pe
na
zelor. Fructe ovat-oblonge. Stilii fârte scurți. Tulpi
în
comun
geniculii inferiori radicantă. Bălți, mlăştini. Forte
regiunea Danubială.
Genul

'

Seseli

L.

tegre
- Seseli L. (Seseli). Calice cu dinţi scurți; petale subin
sai emarginate,

cu un lobul inflex; fruct ovoid-oblong,

no-

saii
comprimat; achene cu câste grâse, obtuse, aprâpe egale
sino
cele marginale puţin mai proeminente; valecule cu
gură

bandeletă; 'columelă liberă,

sai polifil.

|

bipartită;

involueru

nul

o

CONSPECTUL
1. Involucelele

la basă

mai

mult

SPECIILOR
sait mai

pu- .

țin cupulate, în partea superiGră sectate
neregular în lacinii lanceolat-subulate, surtomentâse. Umbelă

multiradiată.

.

... Ş. peucedanifolium

Bess.

IL Foli6lele involucelelor libere.
2. Frunzele după circumferință triangulare.
3, Radiile umbelci subrotunde, glabre,

"4. Umbelă

10-l-radiată

..

+.

glaucum Jacg.

4.* Umbelă 15-20-radiată . . ...
+ $. varium Friv,
3.* Radiile umbelei angulare. pe partea internă
pubescente. Umbelă 6-10-radiată. . . . .S$. tortuosum L.
2* Frunze după circumferință oblong-ovate:
Radiile umbelei angulare, pe partea internă pubescente. Umbelă 20-30-radiată . $. coloratum

2.* Frunze

după

circumferenţă

diile umbelei subangulare,
belă 10-l5-radiată .. . ..

S$. peucedanifolium

Bess.

Ehrh.

lat-ovate. Ra-aspre. Umcc...

S. rigidum

S. campestre

W.

Bess,

K. f. peucedant-

folium Ledeb. [Loc alb]. Tulpină rotundă, mai puţin îngroşată şi rigidă, subtoment6să, în partea superi6ră nu prea
mult ramificată. Frunze

glauce, palmatisecte,

segmente

3-2-.

ori simplu penatipartite, lacinii decurente, lineare, elongate,.
rigide, cuspidate, subpunginte, întregi ori trifide. Involucrul
lipsesce. Radiile umbelei nu prea multe la număr, toment6se. Involucelele lu basă cupulate, în partea superiră fidale neregular în lacinii lanceolat-subulate, sur-tomentse.
Fructe tuberculat-pubescente. În munţii stincoși dela Greci,
Zybil, colinele cretacee dela Murfatlar.
$. slaucum Jacq. [Loc alb]. Tulpină ramificată. Frunzele
radicale ternat-tripenate, după circumferință triangulare,
folidle lanceolate, ori lineare. Pefioli rotungi, ori despre laturi compresi. Umbelă 10-15-radiată, radii subrotunde, glabre. Foli6lele involucelelor subulate, fârte ângust membranaceii-marginate, ajungând pe timpul înilorirei până la jumătatea pedicelelor. Fructele mai tinere rugulâse, scurt turbinat-ovate, iară cele mature glabre, oră puţin puberule.
Va-lecule cu câte 1 vârstă şi cu câte 1 c6stă. Coline. Comun.
S. varium Trev.; [Loc alb]. Tulpină ramificată. Frunze raBrândzd.— Flora Dobrogei.

,

12-
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dicale ternat-tripenate,

după

circumferință

triangulare,

la-

cinii lineare. Pefiolii deasupra canaliculaţi. Umbele 12-25radiate, radiile subrotunde, deîmpreună cu ovariile glabre.

Folidlele

involucelelor lanceolate,

acuminate,

cu

margini

membranacee, ajungând pe timpul înflorirei până la jumătatea pedicelelor. Fructe mature linear-oblonge. Valecule cu
câte 1 vârstă,

Radiile

şi cu câte 1 costă.

umbelei

do

2 ori

mai lungă ca la S. glaucum Jacq. Dinţii calicelui fârte mici,
folidlele involucelelor libere (nu concrescute ca la S. Z/ippomarultrum

L.) Locuri

stîncâse, muntele

Consul.

$. tortuosum L. [Loc alb]. Tulpină ramificată, divaricată.
Frunzele radicale şi cele înferidre caulinare ternat-tripenate, după

circumferință

triangulare,

tii deasupra. canaliculați.. Umbele

lacinii lineare.

6-10-radiate,

Peţio-

radii acul-

angulare, puberule pe partea internă. Involucru 1-3-foliolat.
Folidlele involucelelor lanceolate, acuminate, cu margini latmembranacee,

lulele. Fructe

pe

timpul

înflorirei

pubescent-scabre.

egal

de

lungi

24 Iulie- August.

cu

umbe-

In stepe şi

fîneţele din păduri. Comun pretutindeni.
$. -coloratum Ehrh. [Loc alb]. Tulpină simplu ramificată.
radicale şi cole 'superidre caulinare tripenate, după
Frunzele
“
circumferință oblong-ovate, lacinii lineare. Peţiolii deasupra
canaliculaţi. 'Umbela primarie 20-30-radiată, 'radiile angulare, subegale, pe partea internă deîmpreună cu fructele
mai tinere puberule. Involueru lipsesc. Folidlele involucelelor lanceolate, acuminate, cu margini lat-membranacee, mai

lungă decât umbelulele. g Iulie-August.
duri. Fârte comun

pretutindeni.

S. campestre Bess. [Loc alb]
superiGră

In fînețele” din pă-

Tulpină

patul-ramificată, rigidă.

rotundă,

în partea

Frunzele radicale 3-t-pe-

natisecte, după circumferință lat-ovate, segmente subtripar"tite, lacinii lineare. Pejiolii deasupra

canaliculaţă şi îmem-

branaceă-marginați. Involucrul consta din multişâre folidle
subdecidue. Umbelă 10-15-radiată, radiile subangulare, aspre.
Folidlele involucelelor pe timpul

înflorirei subegal de lungi

cu pedicelele. Fructe oblonge, pubescente, cele exteridre subegal de lungi cu pedicelele. In! stepe” și în peninsula, Kaleh,
5
a
E
e
Portiţa.,

119

Cenul

Pimpinella

L,

-Pimpinella L. (Pimpinelă). Calico cu dinți aprâpe nulă; pe-

tale

obovale-emarginate,

cu

un

lobul inflox ; fruct

Ovoid,

comprimat prin lature; achene cu câste egale, filiforme;
va-

lecule cu mai multe
volucru nul.

bandelete ; columelă.

CONSPECTUL

1. Fruct glabru
2. Tulpină angulat-suleată, foliată
3. Tulpină

rotundă,

liberă,

bifidă ; in-

SPECIILOR

|
Pi,

..

magna L.

supertieial-striată.

"4. Peduneuli glabri ...... Pee
eee e P, Saxiflraga L.
: 4* Pedunculi și ramuri indesuit pubescente ...P, nigra
Willd.
1.* Fruct

indesuit

sur-tomentos.

......,.

. P. Tragium

VII.

„P. magna L. [Loc alb]. Frunze penate, toli6le acute, dentate, nedivise, lobate ori laciniate. Tulpină folială, angula
t-

sulcată. Stilii mai lungi decât ovariile.

Fyuete oblong-ovule,

glabre. In stepe şi în fineţele din păduri, î6rte comun.
P. Saxifraga -L. [Loc alb]. Frunze penate, îolidle ovate, obtuse, dentate, lobate, ori laciniate. Tulpină rotundă, subtil
slriată, în partea superidră subrotundă, glabră, ori pube-

scentă. Peduneuli glabri. Stilii pe timpul înflorirei mai scurți
decât ovariile. Fructe ovate, glabre. Locuri uscate pretu-

tindeni.

|

P. nisra Willd. [Loe alb]. Frunze penate, folidle ovate, obtuse, lobate, oră dentate, opace. Tulpină rotundă, subtil strială, în partea superidră subnudă. Ramurile deîmpreună

„cu pedunculii îndesuit

pubescente.

Stilii pe

rei mai scurți decât ovariile. Fructe glabre,
August. In fineţele din munți.
OnsenvanE.—Diferă
pubescenţi

și prin

timpul

ovale.

inflori-

%

Lulic|

de P, Sazifraga L. cu deosebire prin pedunculii

aceea,

că la sectura

transversală

mai îngroșată, dacă vine în contact cu aerul, curge
cerulee.
Ia
a
isa

a rădăcinei

un

sue

mult

de colârt

- P. 'Tragium VII. [Loc alb]. Plantă suriii-pubescentă. Frun-

zele

radicale

penate,

folidle

obovat-cuneate,

incis-serrate,

„adese-oră varii disecte, cele caulinare infime subpenate, foli6le mai înguste, cele medie și superiâre reduse la o squa-
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ă. Petale cu o
mulă ovată oră oblongă subacuminat-mucronat
e. Fructe
lăcinulă incurbată, subretuse, pe dos pubescent-vil6s

Sti-

.
ovat-globâse indesuit. sur-lomentâsc. Stilopodul depres

“lil egal de lungi cu fructul, oră şi mai lungi.

In munţii şi stepele petrâse. F6rte comun:
galia, Sepeljin, etc.

aq Iunie-lulie.

Gavgagia, Man-

Genul Trinia Hofim.

Trinia Hoftm. (Trinie). Flori dioice, rar

calice

monoice;

vîrf
cu dinți aprâpe nulă; petale întregi, terminate printr'un

comprimat
ascuţit inflex sait învârtit înăuntru; fruct ovoid,
muvalecule
filiforme;
egale,
c6ste
prin lature; achene cu
inbipartită;
liberă,
nite sai lipsite de bandelete; columelă

-

volucru nul sait oligofil.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Involucelele lipsesc ori sunt I-foliolate. . . .1. Ilenningii Hofim.
B.
1.* Involucele 4-5-foliolate. . . . cc....- T, Ritaibelii M.

T. Jenningii Hoftm.; T. vulgaris De. £. Henningii Koch
_ Synops. [Loc alb]. Plantă glabră. Flori polygame. Involucrul
lipsesce. Involucelele nule, ori constati numai din 0 singură foliolă. Costele fructului obtuse. Pedicele fructifere
elongate. Laciniile frunzelor elongate, linear-setacee. d Aprilie-Maiii. In fîneţele din stepe şi munţi. F6rte comun pretu|
|
a
o
tindeni.
E. Xitaibelii M. B.; Pimpinella glaueca W. K. [Loc alb].
Plantă glabră. Flori dioice. Involucrul lipseşce. Iuvolucelele
4-5-foliolale. Costele fructului obtuse. Pedicelele fructitere
elongate. a In fîneţele din păduri, pretutindeni: Babadagh,
Ienissala.
Genul Apium

Apium Hoffm.

(elină).

Calice

Hofim.

obliterat.

limb

cu

Petale

suborbiculare, întregi, cu vîrful îndoit sati învârtit înăuntru.
Fruct aprâpe globulos, comprimat prin lature, didim; meri-

carpe.cu margini contigui, cu câste filiforme şi egale; vale:
cule

mediane

lete; carpofor

cu o bandeletă,

întreg. Sămînţă

laterale

cele

convexă
c

cu :2-3

şi gibâsă

bande-

pe

spi-

18
nare, plană din partea commisurek.--Involueru şi involucel
nule.
A. graveolens L.; Seseli graveolens Scop; Sium Apium
Roth. [Loc alb]. Plantă glabră. Frunze penate, cele superiGre ternate, foli6le cuneate, la virf incise și dentate.
curile sărate din regiunea litorec, fârte comun.
Genul

Bupleurum

In lo-

'Tournef.

DBupleurum 'Tournef. (Bupleuru). Calice cu dinți aprâpe
nuli; petale întregi, cu vîrful învârtit înăuntru, cu lobul

lat și trunchiat; fruct ovoid saii oblonge comprimat prin lature;

acheno

cu câste egale, mai

mult sait mai

puţin

proc-

minente, saii filiforme; valecule lipsite sati munite de 1 sati
mai multe

bandelete;

columelă

liberă, bipartită;

involucru

nul saii cu 1-4 folidle.
CONSPECTUL
1. Frunze neperioliate . .
î* Frunze perfoliate.
..
[Loc
[Loc

SPECIILOR

. cc...
DB. junecum L.
..... ..... + B. rotundifolium L.
alb]
....... B. apiculatum Friv.
alb] ....... B. Sintenisianum Uechtr,

B. junecum L.; B. baldense W. K.
niculată. Frunze (inear-lanecolale,

[Loc alb]. Tulpină

pa-

acuminate, 7-nervate,

cele

înferidre spre basă ângustate. Umbele
involucelelor lanceolat-lineare,

acute,

2-3-radiate. Foli6lele
mai

belulele fructifere, Pedicelele de jumătate

scurte

mai

decât um-

scurte decât

fructele. Câstele acute, valeculele concave, fără vârste. Flori
galbine Q Păduri, stînci: Babadagh, muntele Consul.

_B. rotundifolium L.; B. perfoliatum Lam.

[Loc

alb].

'Tul-

pină spre vîrf ramificată. Frunze ovale, perfoliate, cele in- |
feriâre spre basă mai angustate, amplexicaule. Folidlele in-.
volucelelor ovate, acuminate. Câste filiforme. Valecule striate,

fără vârste. Flori galbine. Agrii, stepe, fineţele din păduri
pretutindeni fârte comun.
B. apieulatum Friv. [Loc alb]. In fineţele dintre Medgidia
şi Cernavoda.
B. Sintenisianum Uechtr. [Loc alb].
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Genul

Cicuta

L.

Cicuta L. (Cicută). Calice cu dinţi laţi, foliacei; petale obcordate emarginațe, cu un lobul inflex; fruct subglobulos,
didim; achene cu câste egale, aplanate, obtuse; valecule cu o

singură bandeletă; columelă liberă, bipartită; involucru nul.

C. virosa LI. [Loc alb]. Fibrele rădăcinci îngroșate şi septate
filiforme. Frunze tripenate, foli6le linear-lanceolate, acute, sercu deosebire

regiunea Danubială

In

rate. Flori albe. 7 Iulie-August.
în Deltă.

și

!

Genul

Falcaria

Riv.

Falearia Riv. (Falcario). Calice cu dinţi ascuţiţi;. petale ob-.
cordate-emarginate, cu un lobul inflex; fruct ovoid-oblong,
cu câste egale, filiforme; vacolumelă liberă, bifidă; invo-

comprimat prin lature; achene
lecule cu o singură bandeletă;
_F.

Sium

Host.;

Rivini

|

,

lucru polifil.
Li;

Falearia

Falcaria

Critamus

Rehb.; C. agrestis Bess. (F. lui Rivin. Vulg. Dornic). Frunzele radicale simple şi ternate, cele caulinare ternate, foliSla intermedie trifidă, cele laterale pe partea externă bi-

striată.

August. Fârte

Ramurile

comun

f6rte

serra-

erectă

ori ascendentă, ro:

patente.

Flori albe. 2 lulic-

turile spinos.-mucronate. Tulpină
tundidră,

apropiat-serrate,

egal

trifide, lacinii linear-lanceolate,

pretutindeni.
Genul

Sium

Tournef.

Sium 'Mournef. (Sit). Calice cu 5 dinţi ascuţiţi; petale obcordate

emarginate,

cu un lobul inflex; fruct ovoid, compri-

mat prin spinare, subdidim; achene cu câste egale, filiforme;

valecule

cu 3 bandelete;

columelă

bipartită, de ordinar ade-

rentă cu achenele; involucru polifil.
CONSPECTUL

SPECIILOR

$. lancifolium M. B.
1. Dinţii calicelui forte scurți ...
latifolium L.
„,.$.
.
.
.
1. Dinţii calicelui elongaţi.

S, lancitolium M. B. [Loc alb].
feră. Frunze

penate,

folidle

Rădăcină

fibrâsă,

oblong-lanceolate,

la

stolonibasă

ne-
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„egale, sub-egal acut-serrate. Involucru multifoliolat; Dinţii
calicelui frie scurţi. Furculiţele carpoforului conerescute
cu mericarpiile. In fîneţele umede din regiunea litoree la.
Kara-Nassib.

S. latifolium L.
Frunze

[Loc alb].

Rădăcină

fibrâsă,

stoloniferă..

penate, foli6le lanceolate, la basă neegale, însă egal

acut-serrate. Frunzele submerse bipenalifide ori multifide.
Involueru multifoliolat. Furculiţele carpoforului concrescute
"cu mericarpiile. Dinţii calicelui elongaţi.In mlaştinele din
regiunea Danubială forte frequent.
Genul

Berula Koch.
emarginate,

(Berulă).

Berula

Calice

Koch.

cu 5 dinţi. Petale obovate,

cu un lobul îndoit înăuntru.

Fruct ovoid,

com-

primat prin lature, saii didim, coronat de stilopodiul conic
şi marginat; mericarpe cu margini necontigui, întredeschise,
cu coste filiforme, egale; valecule cu mai multe bandelete
ascunse și acoperite de pericarpul gros; carpofor bipartit,
adnat cu mericarpele. Sămînţă convexă pe amîndout fețele.—Involucru polifil.
D. angustifolia

Koch.;

Sim

angustifolium

L.;

Gouan.; $. erectum Huds. (B. cu frunze înguste.

Frunze

penate,

folidle

incis-serrate.

Umbele

S. Berula

[Loc alb].

pedunculate,

opuse frunzelor. Involucru mai adese-ori penatifid. Flori
albe. Petale obcordate. In mlaştinele din regiunea. Danubială.
Genul Lophosciadium.

Lophosciadium [loc alb].
L. meitolium De. [Loc alb]. In fineţele din păduri, la Telika, Țiganca, Kamene, Babadagh.

Fam. [Loc alb] COMPOSEE.
Flori (Aosculi) ermatrodite, unisexuale sati neutre prin
abortare, regulate sait neregulate. Calice persistent saii
ca-

duc, rar nul, format

din s0lqi, din ariste sai din papuri

(egretă de peri), coronând ovariul. Corolă gamopetală, regulată și tubulâsă, cu limb 4-b-dentat, saii neregulată, cră-
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pată în partea internă şi prelungită într'o limbuță plană,
), cu
unilaterală, întinsă, 4-5-dentată la extremitate (ligulă
dintub munit de nervure care daii la sinurile ce separă

cu'diţii. Stamine 4-5, inserate pe tubul corolei şi alterne
biloantere
libere;
r
visiunile sale, cu filamente de ordina
tote,
basilar
culare, introrse, adesea munite de apendice

therie):
deauna lipite întrun tub care înconjoră stilul (synan
stigmat
Stil filiform, adesea umflat în partea sa superidră;
internă
faţa
pe
iţi
mărgin
bifid, cu lobi plani sait cilindracei,
scurţi
peri
de
ă
de 2 linii de papile şi muniţi pe faţa intern
lat.
şi rigigi (peri colectori). Ovariă infer, unilocular, uniovu
sau coFruct (achend) uscat, monosperm, indehiscent, nud
en.—
album
de
lipsită
ă
ronat de divisiunile calicelui. S&mînţ
orași,
subarb
rar
_ Erburi anuale, bisanuale saii perene, mai
frunze

cu

de

variabilă,

formă

adese-ori

mai

cele

alterne,

fără stipuli. Flori sessile pe un receptacul comun și reuuite în capitulă (calathide, anthode) multiflore sai pauciflore, încunjurate de un involucru comun (perielin), polifil.
vilos,
Receptacul comun de formă variabilă, glabru saii
caduce,
nud sati munit de bracteole (paiete) persistente, rar
la subsudra cărora nasc florile.
Calathide

cu flori tâte ermairodite, cu corolă li-

stigmatelor, Cicoraece.

gulată; stil ncumilat dedesubtul

Calathide cu flori tâte regulate, tubulâse saii
acelea din centru regulate şi acelea dela pe-

1

riferie ligulate

Flori din centru
2
:

. . . ....

.

.

.

..

.

.

.

.

|.

2;

. Sp

ermafrodite, tubulâse, acele

dela periferie femele sai sterile de ordinar
ligulate, radiante; stil neumilat dedesubtul
cc... .. Corimyifere.
stiomatului .
Flori tâte tubulâse, ermatrodite, rar sterile sai
unisexuale; stil umfiat dedesubtul stigmatului şi de ordinar păros la înălțimea umflă-

Cynarocefalee.

eee

Pret

CONSPECTUL

GENURILOR

1. Flori tâte conforme.

2. Flori tâte ligulate.

3. Papul nici păros nici plumos.

,

-

|

4. Papul coroniforin, 1-2-serial. Flori albastre . Cichorium L.
4+ Papul oră de tot lipsind, ori consistând din
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o margine
galbine.

scurtă,

ori. şi

din 2 sete, Flori

5. Receptacul paleaceii. Papul 2-setos. .., . . + Scolymus L,
5.* Receptacul nud. Papul lipsesco . ..., + e Lumpsana L,
3.* Papul, cel puţin la achenele interidre, păros
ori plumos.
6. Papul plumos.
7. Receptacul paleacei ...,,
eee
ee e e Ilypochoeris L.
1,* Receptacul

nud.

8. Involueru 1-serial. Achene rostrate
e e + Tragopogon L.
8" Involucru multiserial. imbricat.
9. Plumulele radiilor papului conţesute între sine.
10 Achene scurt stipitate, în jurul stipitelui la
umbilie cu un inel calos . ........ Scorzonera L,
10.* Achene lung stipitate în jurul stipiteluila
umbilie

cu un inel calos

.

.....

. e . Podospermum

De.

9*. Plumulele radiilor papului neconţesute între
sine (libere).
11. Papul la basă

concrescut

ciduu . . ps. ..
11.* Papul persistent .
6.* Papul simplu pâros.
12. Receptacul

paleacei

în

..

.

un

inel de-

..... .. . Picris L.
eee. . Leontodon L.
î..

|

Lagoseris Koch.

12.* Receptacul nud.

13. Achene rostrate, rostrul la basă muriculat.
14. Flori 2-seriale, câte 7-12 în un capitul . . , Chondrilla L.
14.* Flori multiseriale, numerâse în fie-care caPitul . . c.. . . . . . . . . . ..... ., „ Taraxacum Juss,.

13.* Achene nerostrate, ori şi rostrate, însă rostrul la basă nemuriculat.
13. Achene plan-comprese.
16. Achene

rostrate

....

o

.

...

Lactuca

LL,

16.* Achene nerostrate.
17, Papul mâle, alb. Flori galbine . . . . . . . Sonchus L.
19* Papul fragil, alb. Flori albastre . . . . . . Mulsedium Cass.
15.* Achene

rotunde,

cilindriforme

ori 4-angu-

lare.
.
De
18. Achene spre vîrf evident mai angustate, une-"
ori rostrate, Papul de tot alb. Involucrul
la basă

cu un

calice extern

. . ..

..

. . Crepis

L.

18.* Achene peste tot egal de grâse. Papul mai
gălbiniu-ori mai roşietec-alb, fragil. Invo,
lucrul imbricat.. ...........
+ Mieracium L.
2* Flori tâte tubul6se, ori infundibuliform-eampanulate (cele radiale une-ori mai mari).
19. Fie-care fl6re din capitul cu un calice sepa-
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-

rat (polygamia segregata Lin).
19.* Flori în capituli involucraţi.
20. Flori

. . . . . . Fchinops L.

tote ermafrodite oră şi dioice (Cirsâum):

21. Papul pă&ros, setos ori plumos (rareori la
unele specii de Centaurea lipsind.
22. Receptacul

setos

ori paleaceii.

23. Squamele receptaculului
concrescute intre sine.

foliacee,

la

basă

24. Papul păros, denticulat la basă concrescut
în un inel deciduu
.........
. . + Onopordon

L,

24.* Papul plumos, la basă concrescut în un inel
deciduu. ..
cc... cc...
. . .. „CulinaLe
23.* Squamele. receptaculului neconcrescute îni
tre sine.
25. FoliGlele interne ale involucrului
„radiante. Fiori rosacee .. . ...

scari6se,
. «.. . . Xeranthemum

L.

25% Folidlele interne ale involucrului neradiante,
26. Involueru 1-2-serial. Papul 2-i-setos. . . . . Bidens L.
26%

Involucrul

multiserial,

imbricat,

27, Foli6lele involuerului la vîri uncinate
217* Eolidlele involucrului neuncinate.
28. Florile radiale

adeseori mai
29. Achene

sterile,

fără

stamini

. . . Lappa Tourn.:

şi stili,

mari.

rotunde.

Umbilicul

central

(nu

la-

tera]...
cc...
cs... ..
Crupina Pers.
29.* Achene comprese. Umbilic lateral. . , . . Centaurea L.
28* Florile radiale femenine ori şi ermatrodite,
fertile.
30, Papul

inel
30.* Papul

persistent, la basă neconcrescut

ori în un nodul
la basă

în un

.........

concrescut

. + Kentrophyllum De.

în un inel ori în

„un nodul şi cu acesta deciduu.
31. Papul păros ori setos.
32. Papul concrescut

la basă

cilindriform . . . ...
32.* Papul

concrescut

în un

nodul

scurt

. . . . . . . . . „+ Jurinea Cass.

la basă îîn un inel. .

. . Carduus

L.

31% Papul plumos ........
. . . .. . „ Cirsium Tourn.
20. Flori homogame. Squamele receptaculului neconcrescute între sine.
33. Folidlele involucrului la vîrf spin6se. Papul
.
setos, scurt . . . . . . . .. ....
. Cousinia Cass.
33.* Folidlele involucrului la vîrf expanse. în un
apendice

scarios. Papul plumos

...

. „+

22% Receptacul nud (nici paleacei, nici 'setos).
34. Involueru uniserial, cilindriform ori conic,
la basă cu un calice extern.

Leuzea De.
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„85.
35.*
31.*
36.

Tulpină frunzosă. ....,.. .. . . . . „ Senecio
Tulpină fără frunze, în locul acestora squame. Petasites Gaertn.
Involuerul multiserial, imbricat.
Foli6lele involucrului erbacee.

37. Frunzele

tulpineci

opuse.

Flori

roşietice

. . Eupatorium

31.* Frunzele tulpinei alterne. Flori galbine. . Linosyris De.
36.* Folidlele involucrului mai mult ori mai puţin membranacee.
38. Involueru 5-angular, folislele numai pe mar+ Filago Le
gini membranacee ...........

L.

33.* Involucru semiglobos, ori ovat (nu angular),

foli6lele mai complet membranacee.
39. Flori radiale I-seriale .. ...... . . + Melichrysum Gaertn.
39.* Flori radiale multiseriale .. . . 1. , e . Gnaphalium LL.
21.* Papul lipsesce, ori este representat numai
prin o margine elevată, scurtă, a achenci,
40. Involucru

, . . . . . . . .

1-2-serial.

. . . Mieropus

L.

40.* Involueru multiserial imbricat.
41. Capituli solitari. Achene rostrate. . . . . . Carpesiun L.
41 Capituli în panicule ori în racemi panicu-

A

laţi.

42, Achene la viri cu un disc f6rte mic , . . . Ariemisia L,
42.* Achene la viri cu un dise de lăţimea achenci. Tanacetum LL.
1.* Flori neconforme, cele interidre (ale discului) tubuldse, ori infundibuliform-eampa-

nulate,

cele

marginale

late.

43
43.*
44.
45.
46,
46.*
47.
41.*
45%

radiilor) ligu=

Tulpină nefrunz6să, în locul frunzelor numai
Ssquame . se cc...
. . .
.
.
Tulpină îrunzâsă.
Receptaculnud (nici setos, nici paleaceil).
Papul lipsesce ori consistă numai din o margine elevată (coronulă).
|
Achene la vîrf cu o margine elevată . . . .
Achene fără margine elevată.
Receptacul planiuscul, compact . . . . . . .
Receptacul subcilindriform-eonic, tubulos .
Papul, cel puţin la achenele interidre, păros
ori setos. -

18. Involucru

48*
49.
50.
19*
31.

(ale

,

1-serial,

la

basă

cu un

|
TussilagoL.

Pyrethrum Gaertn.
”
A
Leucanthemun 'Tourn.
Matricaria L.

calice ex-

tern (vedi No. 33). .. ,.. . . . . . . + Senecio L,
Involueru 2-multiserial.
Involucru 2-3-serial. Flori radiale galbine.
Achenele radiale fără papă. . . . . . . . + Doronicum L.
Involucru multiserial, imbricat.
Flori radiale 5-8. Capituli în panicule . . . Solidago L.
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51.* Flori radiale numerâse.
52, Papul duplu la achenele radiale.
Papul

52%

simplu

. - Pulicaria Gaertn.

. . ...

la tâte achenele.

53. Frunze aripat-decurente pe tulpină. . . - - Conyza L.
53.+* Frunze nedecurente pe tulpină . . . + + „nula L.
49. Flori mici, când galbine, mai adese-ori roşietece ori albăstrii.

. .. ister L.
. . . . cc...

54. Florile radiale l-seriale.
53+

Florile radiale multiseriale . . . . . - e.

44% Receptacul

+ Egeron

Le

setos ori paleaceil.

55. Papul lipsesce.

|

56. Florile radiale late, puţine la număr . . . . Achillea L.
56% Florile radiale înguste şi numerâse . . » . Anthemis L.
.
55.* Papul păros, setos ori coroniform. Florile
. . | Melianthus L.
.
radiale sterile. . . . ..

3. Cicoriacee.— Flori tâte. ermafrodite,

ligulate,

cele

exte-

rire de ordinar radiante; stil nearticulat nică umflat dede.subtul stigmatului.
Genul Cichorium

Cicnorium Tournef.

(Ciedre).

'Tournef.

Periclin

cu foli6le inegale

dispuse pe 2 rânduri, cele interi6re, 8, mai lungi, connate
la basă, la sfirşit reflexe, cele exteriore, 5, scurte, simulând
un calicul; receptacul nud; achene tetragone, comprimate,
coronate de o coronulă de soli numeroşi, scurţi, obtusi-

denticulaţi, biseriaţi.
C. Intybus L. [Loc alb]. Capituli -geminaţă oră mai mulți
aglomeraţă, sessili, ori pedunculaţi, Frunzele florale dela
basa mai lată şi subamplexicaulă lanceolate. Popul mult
mai scurt decât

achena.

albe. 2, Tulie-August. Forte comun
sula Leti.
Genul Scolymus

-

rare-ori roşietece

Flori azurii,

ori

chiar şi în Deltă în inL.

Scolymus L. (Scolim). Periclin imbricat. Receptacul

cu. solqi

îndoiți prin margini, învălind achena şi aderând cu ea mai
mult saii mai puţin, aşa încât simulâză un pericarp aripat.
Egretă
sete.

scari6să,

coroniformă

sai formată

de

soli. şi de

$. hispanicus L.; S. maculatus Scop. non L [Loc alb]. Frunze
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„<uo aripă spre basă mai ângustată decurente. Tulpină subracemsă. Capituli axilari, solitari ori câte 2-3 aglomeraţi.
Foli6lele involuerului t6te acuminate. Papul 2-setos. Flori
galbine. d Iulie-August.

Pe malul

mărei la Constanţa, Tuzla,

Mangalia, şi la Măcin.
.

Genul

Lapsana

'Tournef.

Lapsana 'Tournef. (Lapsană). Periclin cu 8-10 folidle egale,
dispuse pe un singur rând, erecte, neconivente la maturitate, munite la basă de 2-3 soldi scurţi, simulând un calicul; receptacul nud; achene fusiforme, comprimate, atenuate
la cele două extremităţi, striate în lung, nude la vîrf.

L. communis L. [Loc alb]. Frunze dentate, cele inferire
lirate. 'Tulpină ramificată, paniculată. Flori galbine, puţin
mai lungi decât involucrul.

Q

Iulie- August.

Fârte

comun

prin tuterișurile şi pădurile din tâtă Dobrogea.
Genul

Hypochoeris

L.

Iypocheris L. (Ipocheridă). Periclin cu folidle inegale, imbricate pe mai multe rânduri; receptacul munit de paiete
caduce, de lungimea achenelor; achene fusiforme, scabrestriate, munite de câste, atenuate întrun plisc lung, acelea

dela circumferință, rar acelea dela centru, lipsite de plisc;
egretă cu peri uniseriaţi şi toți plumoşi sai biseriaţi, cei
exteriori scabri, cei interiori plumoși.
II. maculata L. [Loc alb]. Tulpină 1-3-capitată, subunifo- liolată, hispidă. Pedunculi subegali. Folidlele involucrului pe
margini întregi, cele intermedii la virf tomentos-marginate.
Frunzele

radicale

sessile, oblong-obovate,

de tot întregi oră

sinuat-dentate, dispars păr6s6, maculate ori şi nemaculate,
4 Iulie-August. In regiunea silvatică. Comun pretutindeni.
Genul

'Tragopogon

Tournef.

Tragopogon Tournef. -(Tragopogon). Periclin cu. 8-10 foliSle egale, connate la basă, dispuse pe un singur rând, reflexe la maturitate;

receptacul

nud, alveolat;

achene

fusi-

forme, munite de câste scabre sati. dentate-spinâse, lung
atenuate întrun plise subțire, coronate de o egretă aseme-

nea cu aceea dela Scorzonera.
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CONSPECTUL SPECIILOR.
1. Pedunculi spre vîri merei îngroșindu-se clavi|
formi. Involucru sub-12-foliaţ. . . . , .. . .T. major dacg.
1.* Pedunculi numai imimediat sub capituli puţin

îngroșaţi. Involueru 8-îoliolat.
2. Tulpină, cu deosebire la basa frunzelor alb-floc6să. Achenele marginale fârte scurt-rostrate. T. floecosus W.
„2%

Tulpină

neflocâsă.

3. Achenele marginale egal de lungi cu rostrul . . T. prateusis L,
_8%* Achenele “marginale aprâpe de 2 ori mai lungi
decât rostrul . . . o... cc...
e... 'T. orientalis L.

T. major Jacq. [Loc alb]. Pedaunculi spre vârf mereii
groşaţi, claviformi, pe timpul înfloritului îngroşitura

"“basa involuerului. Involucru

încât

consistând, din sub-12-folidle,

maă lung decât florile. Capitulii deasupra concavi. Achenele marginale squamos-muricate, po anguli. acute, rostru
filiform, subegal de lung cu. achena. Flori galbine. 4 IunieIulie. Comun pretutindeni.
T. iloecosus W. K. [Loc alb]. Pedunculi egali, sub. capituli numaă puţin îngroşaţi. Involucru consistând din S folidle, mai scurt decât florile. Achenele marginale la basă
subnetede, mai sus la papii aprâpe squamulos-muricate, şi
angustate. în un rostru forte scurt. Tulpina, cu deosebire
la basa funz zelor, asemenea şi frunzele iinere alb-flocose.
Flori galbine. d lunie-lulie. Intre Medgidia şi Cernavoda;
la Grpa- Ciobanului, în Deltă la Kara-Orman.
T, pratensis. L. [Loc alb]. Poduneuli egală, sub capiluli nuînaă puţin îngroşaţi. Involuer i consistând din.8 folisle,
folidlele deasupra: basei transversal- -imprese. “Flori egal de
lungi « cu involuerul” oră şi mai scurte.

Achenele

ma ginale

igal de lungi cu vostrul filiform, tubereulat- scabre. Frunzele dela basa dilatată lineare, subulat-atenuate, stricte; ori
„la virt reflecte oră şi contorie. Flori galbine. € Maiii-lulie,
Variază:
|
8 tortilis. Frinze undulate şi la vîrt coniorte. .
Ey orientalis. L. [Loc alb]. Pedunculi egali, sub capituli
pumaă puţin îngroşaţi. Involuer ul consistând din. 8 folidle,
folidlele deasupra. basei transvers -imprâse. Flori mai adese-
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„ori

mai

lungi

decât involucrul.

Achene
. margin
le
ale mai

de 2 ori mai lungi decâl rostrul filiform, squamos
muricate, squamele cartilaginee. Frunze dela basa dilatată lineare, subulat-atenuate, stricte ori la vîrf reflecte, ori:și con-

torte. Flori galbine. q Maii-lulie. In fineţele din păduri,
stepe. FOrte comun pretutindeni: Adam-Clyssi, Akpunar, ete.
Genul

Scorzonera

Tournef,

» Seorzonera 'Tournef. (Zcorzoneră). Periclin cu foli6le inegale, imbricate pe mai multe rânduri; receptacul nud; achene

cilindracee, munite

de câste netede

sati

de plisc, atenuate la vîrf, coronate
egali, plumoși,

cu barbe

boşi la vîrf.

tubercul6se, lipsite

de o egretă de peri in-

încrucişate,

cei 5 mai lungi nebăr-

i

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Tulpină simplă, aprâpe fără frunze adevereate ori şi numai squamâsă.
2. Coma rădăcinci filamentosă. Tuipină cu 2-3
Squame .,

cc...

„Se.

austriaca Willd.

2.* Coma rădăcinci nudă ori subsquamată . . . Se. parviflora Jacq.
1.* Tulpină ramificată şi foliată name
es Se. hispaniea L,

„Se. austriaca Willd.; Se. fumilis Jacq. (Sc. austriacă). [Loc

alb]. Frunze

radicale

oblong-lanceolate,

ori lineare, cele 2-3

caulinare squamiforme. Tulpină glabră submonocefală. Foli6lele involucrului acuminate, la însuși virful obtuse, cele.
exteri6re ovate. Achene striate, striele netede. Coma rădăcinei filamentăsă.

Flori galbine. 2

Aprilie.

coși la Greci, Ciermet.

Variază:

|

|

|

In munții

|

NE

stîn-

|

„a. îrunze eliptic-lanceolate, ori lanecolate, dela * 1/4 -21j,
centimlate
etri
(Se. humilis latifolia. secunda Clus:; Se.-ha-

milis Rehb.)

2. frunze mult mai înguste,

i

lincar-lanceolate oră

3
lineare,

uneori dela 32/., late (Se. pazinonica teriia Clus:; Se. angustifolia Rchb.)

|

|

Se. parvillora Jacq. [Loc alb]. Frunze

radicale lanceolate,

ori: linear-lanceolate,:.
acute; cele caulinare puţine şi. sublineare, “"Tulpină cu 1-3 capituli,. glabră.. -Involueru egal de

.

_
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lung cu florile, folidlele interidre lanceolate. Achene-striate,
striile netede. Corona rădăcinci nudă ori subsquamată.
Flori galbine. a Maiă-lulie. In finețele umede și sărate de
la Kara-Nassib.

|

_

Rară.

Se. hispanica L. [Loc alb]. Frunze oblonge ori lanceolate,
acuminate. Zulpină frunz6să, cu unul ori puţini capituli.

le
Involucru numai de jumătate cât florile, glabru, folidle
t6te
exteri6re triangular-ovate, cele interi6re ovat-lanceolate,

Coma

rădăcinei squa-

In fîneţele

din păduri

acute. Achene marginale muriculate.
mată. Flori galbine.

g Iunie-lulie.

şi

în stepe, f6rte comun.
|
Variază:
.
a. latifolia [loc alb]; S. denticulata Lam.; S. edulis Moench
Frunze ovat-ori oblong-lanceolate.
iî. glastifolia [loc alb]; S. glastifolia Willd.; S. gramin
„ folia Roth. Frunze elongat-lanceolate.
+. asphodeloides [loc alb]. Frunze lineare.
„Genul

Dc.

Podospermurm

e numePodospermum De. (Podosperm). Periclin cu foli6l
receptacul
râse, inegale, imbricate pe mai multe rânduri;
nud,

alveolat;

achene

cilindrice, suleate, munite

de c6ste ne-

basă

dilatat-vagi-

deşert, umflat
tede, lipsite de plisc, purtate pe un pedicul
ă asemenea
şi aprâpe tot atât de lung cât şi achena; egret
|
|
cu acea dela Scorzonera.
cu
ată
coron
gât
la
ină
P. villosum Stev. [Loc alb]. Rădăc
uit-foliată»
squame membranacee. Tulpină abreviată, indes
frunze

linear-subulate,

la

subcarinate,

cea superidră
nante, pe faţa inferidră subsericeii-vilse, pe
i. Folidlele
viloş
centmai glabre. Pedunculi elongaţi, pubes

i6re ovate, acumiinvoluerului cilindriform-vilâse, cele exter
uminate, la vîrf
nate, cele interidre oblong-lanceolate, subac

glabriuscule.
din

Achene muricate.

munți. între

şi Măcin,

Greci

In locurile aride şi petrâse
etc.

Genul Picris Juss.

le, imbricate
- Pieris Juss. (Picridă). Periclin cu foli6le inega
„pe mai multe

rânduri;

receptacul

nud;

achene : fusiforme,
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munite

de

câste,

sbircite

transversal,

puţin

atenuate

saii

gâtuite la vîrf, coronate de o egretă de peri reuniți în inel

la basă, unii denticulaţi seabri, “cei lalţi plumoși.

P. hicracioides L. [Loc alb].

Plantă

|

hispidă, peri

glochi-

diaţi. Frunze oblong-lanceolate, dentate ori subsinuate, cele
caulinare intermedie cu basa trupcată ori hastată sub-am-

plexicaule.

Capitulii

la terminarea

tulpinei şi a ramurilor

corimboși. Foliolele czteridre ale involucrului patente, pe
dos hispide, pe margini glabre. Ligulă aprâpe de 2 oră mai

lungă decât tubul săi. Achene sub papii constrinse aprâpe
fără rostru, subtil transversal rugâse, Flori galbine. q Iulie- August.

In regiunea

tâtă Dobrogea.

silvatică în câmpii. F6rte

comun în

i
Genul

Leontodon

L.

Leontodon L. (Leontodon). Periclin cu folisle inegale, im-

bricate pe mai multe rânduri; receptacul nud; achene fusiforme, striate-scabre, munite de este, atenuate în plisc, coronate de o egretă de-peri uni-biseriaţi, toţi plumoşi, sait

cei exteriori seabri.
IL. asper (Poir) Rehb.; Apargia aspera W. K. (specimen
ramificat). [Loc alb]. Rădăcină verticală, subramificată, mai
târdii premorsă. 'Pulpină monocefală, munită

cu 2-5 squame

subioliacec, sub capituli mai îngroșată. Frunze lanceolate
în pețiol atenuate, sinuat-penatifide, lacinii neegale, pe ambele feţe hispide, pe margini indesuit ciliate, peri rigidi, la

vîrt tritureaţi. Folidlele involucrului ovat-oblong, cele exte-

riGre lanceolate, pe dos hispide, pe margini ciliate, ciliile
indesuite, rigide, furcate, cele interidre lineare, pe dos nude,

pe margini ciliate, ciliile f6rte scurte şi subsimple, la vîrf
puţin atenuate. Papul plumos. 2% Iunie-lulie. In. stepe, îi.

neţele din păduri, declivităţile munţilor:
“Genul Lagoseris

Consul, etc.

M. B.

Lasoseris M. B. (Lagoseridă). [Loc alb].

L. bifida Koch.; Trichocrepis bifida Vis. [Loc alb]. Frunze

dentate ori lirate. Achenelo marginale pe laturea interidră,
carinelo obtuse. In locurile aride. Comun pretutindeni.
Brândză.— Flora Dobrogei.

13

|
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Genul

Chondrilla

Chondriila

“Tournef.

Periclin

'Tournef. (Condrilă).

cu

8-10

folidle

ogale, de ordinar dispuse pe un singur rând, munite la
basă do solqi f6rte scurți simulând un calicul; receptacul
nud; achene fusiforme-cilindracec, muricate-spin6se la vîrf,
munite de c6ste scabre, terminate printrun plisc filiform,
elongat, încunjurat la basa sa de o coronulă de 5 soldi, şi
.
terminată prin o egretă de peră pluriseriați.
Ch. juneea L. [Loc alb]. Frunze radicale runcinate, cele

caulinare superi6re linear-lanceolate, oră numai lineare. Ramuri virgate. Capitulii laterali, solitari ori câte 2-3. Achene
terminate cu câte 5 dinţi lanceolaţi. Flori galbine. Ligulele
pe dos cu câte 8 strie albineţe. Tulpină mai mult ori mai
puţin spinulos-hispidă. g Iulie-August. Locuri uscate şi n&sipâse. Fârto comun în t6tă Dobrogea.
Genul

'Taraxacum

Hall.

Paraxacum Hall. (Păpădie). Periclin cu folidle numer6se,
dispuse pe mai multe rânduri, cele exteridre mai scurte, de
ordinar întinse saii reflexe, simulând un calicul; recepta-

cul nud; achene oblonge-cilindracee, sub-comprimate, solz6se sait muricate-spin6se la vîrf, munite de câste rug6se,
terminate printr'un plisc filitorm, elongat, munit de o egretă

de peri pluriseriaţi.
SPECIILOR

CONSPECTUL
1. Partea

necolorată

a rostrului

mai

lungă

de-

|
cât achena de împreună cu partea colo„e. + T. oficinale Wigg.
. cc...
rată a rostruluă,
!
1% Partea necolorată a rostrului mai scurtă decât achena deîmpreună cu partea colorată T serotinum Poir,
mea
arostrului ........- ae

T. oflicinale Wigg;

7. vulgare Sehrank.;

7. Dens

_

leonis

Desf.; Leontodon Tarazacum L.; L. officinalis Wister. [Loc
alb]. Achene linear:obovate, striate,la vîrf squamos-muri-

cate; striile achenelor exteridre dela basă tubereulat-rug6se,
ale celor interidre netede, partea mecolorată a. rostrului
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maă lungă decât achena deîmpreună cu partea colorată a:
rostrului. Frunze oblong-ori linear-lanceolate, penatifid-runcinate, oră. întregi, dentate

ori de tot întregi.

Flori galbine

ori sulfurii. Plantă fârte variabilă. 3 Maiit-tâmna. Forte co-

mun pretutindeni.

|

|

T. serotinum Poir.; Leontodon serotinum W. K. [Loc alb]

Achene oblong-lineare, 74 ambele capele atenuate, striate
la vârf subtil lubereulate, stricle celor exteridro de la basă

începând rugul6se, ale celor inferire netede; partea necolorată a rostrului

mai

scurtă

decât

cu parica

colorală

a rostrului.

primăvâră

întregi,

cole

mai

achena

Frunze

târdie

de împreună

oblonge,

dentate

cele

de

ori runciiate.

Flori galbine. Frunzele adeseori hirte Și tulpina iarăși adeseori alb-lanată. 2 Iulie-Sept. Fârte comun pretutindeni.
Genul Lactuca

Tournef.

Lactuea 'Tournef. (Lactucă). Periclin cu foli6le numerâsc,
inegale, imbricate pe mai multe rânduri, cele exteriâre mai

mică; flori numerâse, 2-3-seriate; achene atenuate în plise
capilar, elongate şi coronate prin o egretă de peri unise-

riaţi. (Cele-lalte caractere ca la A/ycelis).
CONSPECTUL

1.
2.
2*
1*
3.
_

SPECIILOR

Capituli pauciflori (nai adese-ori 5)..
Frunze peţiolate, nedecurente .........
Frunze decurente .....
cc...
Capituli multiflori. Frunze nedecurente.
Rostul fructelor alb.

L. muralis Fres.
L, viminea Schultz.

1. Rostrul duplu atât de lung cât achena . ....L. saligna L,
Rostrul egal de lung cu achena
.......
„LL. Seariola [.

„3

Rostrul fructelor negru

IL. muralis Fres.;

ralis Rehb;
Frunze

Prenanthes

A. angulosa

peţiolate,

..... an

Cass.;

muralis

L. quereina L.

Lam.;

Mycelis

mu-

Cicerbita muralis Wallr.

lirat-penatifide,

lacinii ovate, angulate,

dentate. Capituli paniculaţi. Flori galbine. Q) Iulie-August.
In regiunea silvatică și în Deltă, “în pădurea Leti, fârte
comun. .
e
aa
"Le viminea C. H. Schultz.; Phoenizopus decurrens Cass.;

PI. vimineus Rehb.; Prenanthes viminea, |. [Loc alb]. Pranze
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decurrenle, cele inferiâre profund-penatifide, lacinii lineare
subdentate, ori de tot întregi, cele supreme lineare şi întregi. Flori galbine.

L. salisna L. [Loc alb]. Frunzele

rină

aculeate

cele

infime

spicate.

pe faţa inferiră la ca-

ori netede, lineare, acuminate,

runcinat-penatifide.

Achene

Ramuri

feţe 5-striate,

pe ambele

MI

Consul, Ienissala.

Muntele

de

tot întregi,

e, - racemos
virgat

rostru

alb

duplu

Iulie-August. Fârte
alât do lung cât achena. Flori gulbine.
comun în locurile sărate şi pe lângă mlaştinele de pe lângă
.
. -.
Dunăre.
L,.. Scariola L. [Loc alb]. Frunzele pe carină ghimpose,
oval-oblonge,
fid-runcinate,

acute. sagitate, mucronat-denticulate, penatirare-ori întregi. Acheno de ambele laturi 5-

striate, angust-marginate, la vîrt mai lat marginate şi sctugallos-puberule, rostru alb egal de lung cu achena. Flori

bine. Achene de colâre brună-sură. Q) Iulie-August. În stepe
_şi în fîneţele din păduri. Forte comun.
I.. guereiua L. [Loc alb]. Frunzele pe faţa inferidră netede, cele radicale şi cele infime caulinare runcinat-lirate,
dentate, cele superi6ro runcinat-penatifide, la basă sagitate.
Paniculă corymbâsă. Achene pe ambele feţe 5-striate, rostru
.
de jumălate mai scurt decâl achena, negru. Flori galbine

|

Rară. In pădure la 'Telika.
Genui

Mycelis

Cass.

Mycelis Cass. (Micelis). Periclin cu 5 folidle egale, dispuse
pe un singur rând și munite la basă de solgi scurţi, simuachene
Jând .un calicul; receptacul nud; flori 5, uniseriate;
întrun
e
atenuat
comprimate lenticulare, munite de câste,

plise scurt, coronate de o egretă de peri netedi
culaţi scabri, pluriseriaţi.
Genul

Sonchus

saii denti-

Tournef.

Sonehus 'Tournef. (Sontc). Periclin cu foli6le numer6se, in-

nud;
egale, imbricate pe mai multe rânduri; receptacul
ate
trunchi
achene comprimate-lenticulare, munite de c6ste,

la virf, lipsite de plisc,
teqi sait denticulați
cule la basă

coronate

seabri,

de o egretă de peri. ne:

pluriseriaţi şi reuniți

în fasci-
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CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Tulpină ramificată.
2. Frunze caulinare pețiolate, Involieru la basă albflocos ....
cb...
eee
e ae
2.* Funze caulinare -sessile. Involueru glabru,.

3. Achene

transversal rugulGse. 'Rădăcină

3. Achene netede. Rădăcină

anuală

Li,

anuală . S. oleraecus L,

fusitormă.

1.* Tulpină simplă.
3, Frunze caulinare la basă cordate
+* Frunze caulinare la basă sagitate

e S. tenerrimus

. .$. asper Vill.

.......
...,..,.

S$. arvensis L.
Ş$. palustris L.

$. tenerrimus L. [Loc alb]. Tulpină în Dariea superidră
ramificată-corymbosă. Frunze peţiolate, penatipartite, lacinii

ovate, oblonge, ori lineare. Peţiolii frunzelor intermedic la
basă dilatați, sagitaţi, auriculele lung acuminate. Involueru
la basă niveii-flocos. Aehene "multistriate, striele transversal-rugul6se. Rădăcină anuală, fusiformă. O lunie-lulie. Rar

pe lângă calea ferată la Constanţa.
S. oleraceus

L. [Loc

belat-corymb6se.
nat-penatifide

alb].

Tulpină ramificată, ramuri um-

Involucru

ori întregi,

glabru. Frunze oblonge, runcicele

caulinare

la

basă

auriculat-

cordate, auriculele acuminate. Achene transversal-rugulose,
pe ambele feţe B-striate. Rădăcină anuală. Q lunio-tâmna.
Locuri cultivate şi ruderale. Comun pretutindeni.

Variază:

|

|

a. întegrifolia Wallr. Frunze neruncinate.
p.iei runcinalus

Wall.

I'runze

runcinat-penatifide,

lacinia

terminală triangulară mai mare.
|
1. lacerus Wallr. Frunze penatifide, penile dentate, ori sinuate, cea terminală

încă sinuată.

(S. lacerus

Willd.)

$. asper VIll. [Loc alb]. TZulpină ramificată, ramuri umbelat-corymbâse. Involucru glabru. Frunze ovat-oblonge, întregi ori subruncinate, cele caulinare auriculat-cordate, auricule rotundate. Achene netede, marginate, pe ambele feţe
3-striate. Rădăcină anuală fusiformă. O Iunie-tâmna. Lo-

cură cultivate şi ruderale. Comun pretutindeni.
$. arvensis L.; Ffieracium arvense Scop. [Loc alb]. Tul-.
pină simplă, la vîrf corymb6să. Involuerul deâmpreună cu.
peduneulii glandulos-vilos, glandulele galbine. Squamele
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involuerului cele externe ovat-lanceolate, la vîri
însă

basă

Frunze

obtuse.

lanceolate,

cele suprome

cordate,

runcinate,

angustate

caulinare

cele

striate,

întregi. Achene

la

striile

transversal-rugul6se. Rădăcină vepenlă. Intre “Tulcea şi Isaccea; etc.
Variază:

5. lacvipes. [loc alb]; S. intermedius Bruckn. Trov.; S. arvensis var. Schultz.; S. marilimus L. amoen. Peduneuli gla-

bri, involueru subhispid, ori pedunculi şi cu involucru glabri:

$. palusteis L. [Loc alb]. Tulpină simplă, la vîrf corymbâsă. Involucrul deîmpreună cu pedunculii glandulos-ptros,

perii

runcinat

Frunze

negri.

laciniile tote

penatifide,

lanceolate, acuminate, cele caulinare la basă sagitale, cele
superire

întregi.

Achene

striate,

transversal-rugu-

striile

l6se. Rădăcină simplă, fără stoloni, aprâpe buberiform-ângroșată. 4 Iulie-August. In Jocurile mlăștin6se cu deosebire Qin păduri. Sudhkiol; pădurea Leti (Delta), etc.
Genul Mulgedium

Mulsedium

Cass. (Mulsediu).

Cass.

Periclin

format

din

folidle

imbricate, inegale; cele exteridre de 2-3 ori mai mici decât
cele interiâre, şi formând un calicul. Achene puţin compri-

mate, columnare, trunchiate sai puţin subţiate la vîrf, dar
lipsite de plise, munite de câste pe feţe. Egretă păr6să, îragilă, încunjurată la. basă de o coronă îngustă.
A. tataricum

De.;

J/.

Cass.;

runcinalum

Sonchus

latari-

cus IL. mant. [Loc alb]. Plantă glabră, subglaucescentă. Tulpină erectă, simplă, spre virt paniculată. Frunzele inferi6re

la basă angustate, cele

oblonge, subruncinate, cele caulinare

suprenie de tot întregi. Pedicele squamose,

deîmpreună cu

involuerul glabre. Foli6lele involuerului cele. exteri6re ovate,
acute. Achene obcompresiuscule, striate, la iri angustat-subrostrate. Papul alb. 24 In regiunea litoree.. Pe malul mărci
Scari
la Constanţa, Tuzla, ete.

Variază: mai tâte frunzele de tot întregi...
Genul

Crepis

L.

- Crepis L. (Crepidă). Periclin cu folidle numer6se, dispuse
pe mai multe rânduri, cele exteridre mai scurte, mai mult
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sau mai

puţin

apiculate,

nud; achene cilindracee

simulând

un

calicul;

receptacul

saii fusiforme, munite de coste, trun-

chiate saii atenuate la vîrt sai prelungite într'un plise mai

mult saii mai puţin elongat şi coronat de o egretă
netedi sai denticulaţi—scabri, pluriseriaţi.
CONSPECTUL
1. Achene

lung-rostrate.

SPECIILOR

Involuerul,

tulpina şi

frunzele setos-hispide . .. ,......,
1.* Achene rostrate, ori î6rte scurt rostrate,

2.
3.
3.*
2.*

de peri

C. vhocadifolia

M. B.

Tulpina la vîri corymbâsă.
Frunzele caulinare superidre la basă sagitate. C. virens Vill.
Frunzele caulinare superidre la basă hastatre. C. risida W. K,
Tulpină la vîrf paniculată, paniculă fastigiată, nudă. Frunzele

cate.

sc

caulinare

cc.

cc...

la basă trun-

..

....

C. pulehra

L,

C. rhoeadifolia M. B. [Loc alb]. Tulpină erectă, frunz6să,
ramificată, deîmpreună cu frunzele setos-hispide. Frunze
runcinat-penatifide,

cele

supreme

lanccolate,

la

basă

Dro-

fund incise. Pedunculii înainte de înflorire nutanţi. Rostrul
tuturor

achenelor

sete rigide

hispid

mai scurt decât învoluerul. Involueru cu

şi deodată

și suriui-păros. Folidlele cali-

celui extern lanceolate, acute. Flori galbine. 0 Iunie-lulie.
In locuri aride şi petrâse. Forte comun pretutindeni. -

C. virens Vill. [Loc alb]. Tulpină frunz6să, ramificată, co-

rymb6să. Frunzele radicale lanceolate, dentate, ori runcinatpenatifide, cele caulinare superiGre lineare, plane, la basă
sagilate. Folidlele involucrului cele exteridre lineare, alipite,

cele interi6re pe suprafaţa interidră glabre. Achene linearoblonge, 10-striate, la basă și la vîri” subegal:obtuse, la vîrf
neangustate, striile netede. Receptacul glabru. Flori galbine.
Rădăcină anuală. In stepe la Constanţa.
O
C. rigida W. K. [Loe.alb].. Tulpină frunzâsă, la vîrf corymbâsă. Frunze îngroșate, scabre, cele infime oblong-obovate, sinuat-oră la basă iacerat-dentate, în pețiol decurente,
cele superidre sessile, dela basa hastală ovate ori lanceolate, dentate ori de tot întregi. Foliglele involucrului tâte ob-

long-lineare, obtuse, alipite, pe dos sur-pubescente, pe faţa
interiGră glabre. Achene la vârf mai ânguste, 10-13-striate.
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Rădăcină elongată, descendentă, perenală. Corolă galbină.
Receptacul subfimbrilifer. In stepe şi în fineţele din păduri, locuri aprice. Comun: Atmadia şi Cincarova.
C. pulchra L.; Prenanthos hieracifolia Willd.; P. pulehra
De.; P. viscosa Bmgt; Intybellia pulehra Monn; Chondrilla
pulehra

Lam.;

Vill.; Phaccosium lampsu-

Lapsana pulehra

noides Cass. [Loc alb]. Tulpină la vâri paniculată. Frunzele
cele

radicale runcinate,

lanceolate,

caulinare

la basă

trun-

cate, dindărăpt dentate. Paniculă fastigiată, nudă. Involueru
de tot glabru, folilele calicelui extern (ealiculului) f&rto

mică, ovate, alipite. Achene lineare, obsolet 10-striate, la vîrf
“puţin atenuate, glabre, cele marginale scabre. Planta are
asemănare cu Prenanthes şi Chondrilla. O Tunie-lulie. Mai

rară, In câmpii şi fineţe silvatice la Cincarova.
Genul

Hieracium

'Lournef.

Jicracium 'Tournef. (Ieraciu). Perielin cu folidle numerâse,
imbricate pe două sait mai multe rânduri; receptacul nud;
achene

cilindracee, munite

de coste, trunchiate la virf şi lip-

site de plisc, coronate de o egretă
saă plumoşi, uni-subbiseriaţi.
CONSPECTUL
1. Tulpina

cu frunze

dentaţi

de peri netedi,

SPECIILOR

radicale.

2. Tulpina la virt cu 1-5 capituli de lori.
3, Tulpina numai cu 1 capitul. Frunzele radicale pe faţa inferidră indesuit-tomentâse. IL. Piloscila L.
3.* 'Tulpine cu 2-5 capituli. Frunzele radicale
glabre,

ori

pe

margini

|

dispars-setos-ci-

... JI. Auricula L,
cc...
late . e. cc...
2* “Tulpina la vârt cu numeroși capituli (10- -100).
4. Tulpina nefrunzâsă ori numai cu 1-3 frunze
în partea inferidră. Tulpina și frunzele

XI. praealtui Koch (Vill.).

glabre ori setos-părâse. . ..

j* 'Tulpină
desuit

frunz6să. Tulpina şi frunzele instelat-părâse şi cu sete rigide his- -

pide.
5. Setele tulpinei
. .
alipite.

şi ale frunzelor erecte ori
IM. echioides Lamn.
eee...

5.* Setele tulpinei

și ale frunzelor

12 'Tulpine fără frunze radicale.

patente

„ „IL setigerum

Tausch.
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6. FoliGlele involucrului alipite.
6.* Folilele

involucrului

........

la virf recurbate

H. foliosum W. K.

. .1[ umbellatum

L,

II. Pilosella L. [Loc alb]. Zulpină nudă cu 1 capitul. Stolonii prostraţi, sterili, varcori florigeri, acești din urmă la
vîri

ascendenți

furcat

cu

şi clongați

în

peduncul

cu

un capitul, ori

2-3 capituli. Involucru scurt-cilindriform.

verdi-glauceseente,

obovat-lanceolate,

Frunze

setos-părâse, pe

fafa

inferidră sur-tomentăse. Flori sulturii, cele marginale pe
dedesubt cu o strie purpurie.
Variază cu frunzele mai late obovate, şi mai înguste lanceolato, pe faţa inferidră sur-ori alb-tomentâse, rare ori pe
ambele feţe tomentâse. 24 Maiti-tâmna. In păşuni uscate.

Cincarova.
H. Auricula L. [Loc alb]. Tulpină nudă, ori 1-foliolată, .
la vîrf cu 2-5 capituli, peduneuli corimboși, îructiferi ascendenţi.

Stoloni prostraţi, elongaţi,

cendenţi şi floriferi,

fureat cu

sterilă, ori-târto

2-5 capituli.

colore. Frunze glauce, lanceolate,
r6se, cele exteri6re. obtuse, cele
August. Fîneţe şi păşuni uscate.

rar-as-

Flori tâte con-

glabre, dispars-sotos-păinterisre acute. 4 lunie-

II. praealtum Koch (Vill.). [Loc alb]. Pulpină simplă, striată,

glabră

ori setos-părâsă,

şi cu peri stelulați disparși, în par-

tea inferidră cu una ori puţine

frunze.

Corymb

multicapi-

lat, fastigiat, laz. Pedunculii după înflorire striaţi şi drepți,

deimpreună cu involuerul ovat-cilindritorm, glabriusculi, oră
mai laxi mai

indesuit

cu

peri

stelaţi,

sură şi încă cu peri

simpli. Frunze glauee, linear-lanceolate,
oră lanceolate, cele
infime obtuse, pe margini ori şi pe ambele feţe setos-păr6se, setele rigide, mai lungi decât diametrul
ori pe faţa inferidră şi cu peră stelaţi. Flori

In muntele Denistepe

dintre Măcin şi Greci.

aprâpe de Babadagh;

|

tulpinei, unemici, galbine.

Consul; munţii

|

Variază:
B. hirsutum Koch Synops (sub 2). Cu sai fără stoloni.
Tulpina în partea inferidră, apoi frunzele pe ambele feţe
setulos-păr6se, apoi încă pe faţa. inferidră cu peri stelaţi.

|

OnsERvARE.—/7. praealtum Koch. diferă de H. Auricula L., prin tulpina mai înaltă şi prin capitulii mult mai numeroşi (20-100).
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[Loc alb].

HI. cehioides Lamn.
indesuiţi sură, și încă

cu peri

Zulpină

cu sete rigide,

stelaţă şi

erecte ori alipite, niai

lungă decât diametrul tulpinei, hispidă, multifoliată (10-20
frunze), frunzele pe tulpină în sus succesive decrescând,
glauco,

lanceolate,

pe

interidră

faţa

stelulat-pubescente,

şi

apoi pe ambele feţe cau sete rigide, clongate, ercele ori ali-

pite, hispide.

Corymb

multicapitat, fastigiat, lax, alb-tomen-

tos şi păros. Stolonii lipsesc, ori sunt ascendenți-cauliformi
şi florigeri. Flori galbine. 4 Iunie-August: munţi şi fîneţe
din păduri.

Forte

Sepelgin,

comun:

munţii

dintre

Greci şi

|

Măcin.

II. setigerum Tausch. [Loc alb]. Diferă de 1. cchioides
Lamn. prin setele tulpincă şi a frunzelor, ce sunt patente

(nu erecte ori alipite). In locurile năsipâse pe lângă Tulcea.
IL. foliosum W. K.; ZI. virosum Pall. [Loc alb]. Tulpină ri„gidă multifoliată, în partea inferidră hirtă, în cea superi:
Gră olabrescentă, paniculat-ramificată, ramuri subumbelate,
multicapitate, puberule ori glabre. Frunzele caulinare cordat-ovate, ovat-oblonge ori lanceolate, acute, amplexicaule,

dentate ori de tot întregi,
cescente, reticulule, cele
crului glabre, alipite. In
cea și Mahmudia.

discolore, pe faţa înferidră glauradicale lipsesc. Folidlele involupăduri la Babadagh şi între Tul|

II. foliosum L.; H. boreale
OBsERvARE.—

Frics,

şi II. rigidum Hartm.

ai pedunculii surii și frunzele concolore; iară 17. umbellatun
”
folidlele involucrului recurbate. :

L. are

"XE. umbellatum L. [Loc alb]. Tulpină rigidă, multicapitată,
hirsută onă glabră spre vîri ramificată, ramurile ultime umbelate. Pedunculi

surii. Frunze

lanceolate

ori lineare,

den-

tate ori de tot întregi, cele interidre în un pețiol scurt con:
trase, cele superi6re

subsessile, cele radicale

lipsesc. olid-

lele involuerului la vîrf recurbate.24 Iunie-tâmna. In fineţele din păduri şi tuferişuri: Adam-Clyssi, Consul, între IsacSă
cea şi Tulcea, etc.
a
|
Variază:
A. Planie glabre.
a) polyanthemum Frâhl. Ramuri multicapitate.
b) : onocephalum [loc alb). Ramuri l-capitate.
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c) întegrifolium

[loc alb]. Frunze

depărtat denticulate.

d) coronifolium Bernh. Frunze angustilineare, aprâpe ponatifid dentate.
e) carpaticum Roch. Frunze lincare, forte lungi, dentate,
undulate.
î) leptocaulon Wallr. Tulpină debilă la basă procumbentă.
_B.

£) lincarifolium

Aspre,

Frâhl.

hivsute.

'Tulpina

deîmpreună

cu frunzele

ângust lineare, hirsute, perii lungi.
Î) serotinum

împreună

Host.

Frunze

lat-lanceolate,

acut-dentate, de

cu tulpina hirsute.

i) lanceolatum Vill. Frunze

ovat-lanceolate, la mijloc den-

ticulate, po faţa superidră glauce, cele infime peţiolate, celelalte sessile. Involueru aspru-glandulos.
2. Oynarocephalee.—Flori

t6te tubulâse, regulate,

dite, rar sterile sai unisexuate prin abortare;
şi umflat dedesubtul stigmatului.

ermafro-

stil articulat

Genui Echinops L.
Fehinops L. [Loc alb].

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Foli6lele involucrului pe dos glandulos-părdse. IE. sphaervcephulus L,
1.* FoliGlele involucrului pe dos glabre ee
E. ruthenicus M. B.

E. sphaerocephalus L. (E. sferocefal. Vulg. [Loc alb]). Frunze
pe fața superidră pubescente, puţin viseâse, pe faţa inferiGră lanat-tomentâse şi cenușii, laciniile oblong-obovate, sinuate, spinos-dentate. Involucru la basă setos, setele mai

lungi decât jumătatea involucrului, folidle ezteridre glandulos-perâse. Radiile papului numai la basă concrescute,
albe. Pedunculi tomentoşi şi deodată glanduloşi-setoși. 4 Iu.
lie-August. In stepe şi în fineţele din păduri. Pădurea Babadag, între Medgidia și Cernavoda.
„E. ruthenicus A. B. [Loc alb]. Frunze pe faţa superibri
glabre, ori dispars. flocâse, pe faţa inferidră deîmpreună
cu tulpina ramificată alb tomentâse, i6te subsimple penatiîde laciniile. neegal şi profungior dentate, dinţii la vîrf spi-
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“noşi, interstiţiile setos-ciliate. Folidlele -involucrului de tot
glabre, pe margini setos-eiliate, ciliile alipite, de 3-4 ori mai

lungă decât setele dela basă.

4 Iulie-Sept. F6rte comun

cu

deosebire în stepe. Pretutindeni.
OBSERVARE.
— Afară de frunzele mai puţin divise și de setele dela
basa involucrului, ce sunt ceva mai scurte, nu diferă de E. Rițro L. la
care sunt frunzele bipenatifide.
Genul

Onopordon

Vaill.

Onopordon

(Onopordon).

Vaill.

Perielin

cu folidle imbri-

cate, spin6se; receptacul alveolat; alveole cu margini mem
bran6se, dentate; stamine cu filamente libere; achenc obo-

vate-subtetragone, comprimate, suleato rug6se transversal,
" coronate de o cgretă do peri pluriseriaţi şi reuniți în inel

la basă:

o
CONSPECTUL

SPECIILOR

. 0. Acauthium L.
1. Frunze arachnoidei-lanate . . , a.
1.* Frunze glabriuscule, verdii, elandulos-viscide (lipici6se). .
cc...
. . 0, tauricum VVilld.

0. Acanthium L. [Loc alb]. Frunze decurente, eliptic-oblong, sinuate, araehnoidei-lanate. Folidlele involucrului de
la basa ovată linear-subulate, cele inferidre f6rte
& Iulie-August. In stepe pretutindeni şi în Deltă.

0. tauricum Willd. [Loc alb]. Frunze

patente-

oblonge, decurente,

sinuate, spin6se, verdii, glandulos-viscide. Folidlele involucrului dela basa ovată, lanceolat-subulate, punginte, arach
noideti-viscâse, cele inferidre î6rte patente. d In stepe, fârte

comun pretutindeni.
Genul

Carlina

Carlina Tournef. (Carlină).

'Fournef.

Periclin

cu folidle

cele exteridre foliacee, pectinate-spinose,

imbricate,

cele exteridre

sca-

ri6se-colorate, întregi, inerme, lung radiante; receptacul muniţ de paiete curbate în tub la basă, frangiate la viri;
acheno cilindrice-oblonge, puţin comprimate, lipsite de coste,
coronate printr”'o.egretă de peri plumoși, uniseriaţi, reuniți

la basă în fascicule! de 3-4.

9205.

CONSPECTUL SGECIILOR
1. Plantă acaulă .
1” Plantă

cc.

cauliferă

.

« + C. acanthifolia ANL.

cc...

C. acanthifolia Al. [Loc alb]. Plantă

C. vulgaris L,

acaulă.

Frunze

pe

" faţa inferidră sur-lanate. Folidlele exteridre ale involucrului penatifide, angulat-dentate, cele intime întregi, dentate.

Fibrele mai lungi ale paleelor filiforme, acute, sub vîrf puțin mai grâse. Radiul învolucrului alb. . q Iunie-August.
Forte rară în muntele Eulenberg aprâpe de Cincarova.
C. vulgaris I. (Loc alb].

Tulp
. bi-multi
in
capitată
ă ,

sub-eo-

rymb6să. Frunze oblong-lanceolate, sinuate, dentate. Frunzele exteridre ale învolucrului bipenatifid-spin6se, cele intoriGre

lanceolate,

lanceolate,
Bractee

la basă

mai scurte

atenuat-mucronate,

puţin

mai

cele

late, până

radiante

decât capitulu. Radiul

lid. 4 Iulic-August. Forte comună

Genul Xeranthemum

linear-

la mijloc ciliate.
învoluerului pa-

în regiunea silvatică.
“Pournef.

Xeranthemum Tournef. -(Xerantem). Periclin format din
solgi imbricaţi, scarioși, şi dintre care cei interiori sunt adeseca radianţi. Flori aprâpe egale; cele marginale în mic nu-

m&r şi sterile, cu corolă, neregulat bilabiută; cele centrale
regulate, ermafrodite şi fertile. Filamentele staminelor libere şi glabre; antere munite la basa lor de două prolongimente' filiforme ciliate. Achene elongate, comprimate de
înainte în dărăt, acoperite de mici peri setiformi; hil basilar; dise epigin mare, nemarginat; egretă formată din ariste
lanceolate, acuminate într'o setă rigidă denticulată, dispusă
pe un singur rând. Receptacul munit de paiete tripartite.

CONSPECTUL
1. Involucru

hemisferic,

folidlele

SPECIILOR
sale mucronate.

1.* Involueru cilindriform, foli6lele sale mutice.

X. annuum

LL.

X. eşlindraceum

Sm..

N. annuum L.; A. radiatum Lam. (A. anual. Vulg. [Loc
alb)). Involueru hemisferie, folidle. scari6se, de tot glabre,
mucronate, cele exteri6re

ovate, cele interidre lanceolate, de
>
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2 ori mai lungă decât discul. Radiul involuerului purpuriii.
"O In stepe, fârte comun pretutindeni.
N. eylindraceum Smith. A. înapertum De. non Willd. [Loc
alb]. Involaueru

eylindriform,

folidlele

czteridre ovate,

mtt-

tice, pe disc tomentâse, pe marginile late glabrate, cele interiâre lanceolate, 1:/, de ori mai lungi decât discul. Radiul
involuerului purpuriii. O lunie-lulie. Pe malul Dunăre.
Genul

Bidens

Tournef.

Bidens 'Tournet. (Bidente). Periclin cu folidle dispuse pe 2
__venduri,

exteridre

cele

mai

interi6re

inegale, foliacee, cele

scurte, egale, scari6se;' receptacul puţin convex, munit de
paiete; flori de ordinar tâte ermafrodite, tubul6se, rar. acelea dela circonferenţă sterile şi ligulate, dispuse pe un singur rând; achene oblonge-cuneiforme, comprimate, munite
de o câstă

pe

fie-care

faţă şi coronate

de

1-5 ariste subu-

.
late-spin6se, barbelate, cu aculeole dirigeate în jos.
e inFolidlel
i.
discoide
ă
B. tripartita L. [Loc alb]. Capital
Frunze
l.
voluerului cele exterisre mai lungă decât capitulu
tripartite, laciniile

lanceolate,

serrate.

Achene

obovate,

pe

margini retrors-aculeolate, egal de lungi cu folidlele interne
“ale involucrului. La specimene mai mari este une-ori: lacinia întermedie a frunzelor trifidă, pentru care frunzele apar
a fi 5-fide. Q) Iulie-tâmna. Locuri umede și po malurile -ape-

lor. Fârte comună pretutindeni.
Genul 'Lappa

'Tournef.

Lappa Tournef. (Lapă). Periclin cu” foli6le imbricate, lineare-lanceolate, lung acuminate-uncinate la vîrf; receptacul acoperit de paiete setacee; achene oblonge, comprimate,
munite de câste, rug6se transversal, coronate printr'o

egretă

de peri denticulaţi-scabri, pluriseriaţi, cu totul liberi la basă.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Folidlele involucrului glabre ori glabriuscule. L. major Găertn.
:
1.* Folidlele involucrului arachnoideii-pârose.
.
2. Folislele involuerului arachnoideii-subvilose.

e e e Le minor De;
Capitulii racemoşi . . . . . e cme
Cae.
eii-lanat
arachnoid
lui
_2.* Foli6lele involucru
n... 1 tomentosa Lam.
-““pituli sub-corymboşi. +...
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IL. major Gaertn.; . officinalis Al; Aretium majus Sehkuhr.;

4. Lappa Willd. (L. mare. Vulg. Brustur, Lipan). Involucru
glabriuseul,

i

foliclele

t6te

subulate şi uncinate,

cele interi-

6ro concolore. Capituli subcorymboși; mari. Flori purpurii.
3 Iulie-August. Forte comun pretutindeni.
|
[. minor De. [Loc alb]. Involueru arachnoidei-subvilos,
folidlele tâto subulate şi uncinate, cele interiâre subcolorate.
Capiluli rucemoşi. Flori purpurii. & Locuri ruderale, marginea

drumurilor. F6rte

L. tomentosa Lam.

comun.

[Loc alb].

Involueru

arachnoidei-la-

nat, folidlele interidre lanceolate, mucronulate, obtuse, colorate, subradiante. Capituli corymboși. Flori purpurii. d Iu-

-

lie-August. Rară în pădure aprâpe de Cinearova.
Genul Crupina Cass,

-

Crupina Cass. (Crupină). Periclin oblong, cu solgi imbricaţi, lanceolaţi, ascuţiţi, întregi, neapendiculați; cele exteri6re mucronate. Flori fârte puţin numerâse în fie-care ca:
Jatidă, tâte egale, cele marginale sterile, cele-lalte ermairodite,

fertile, cu corolă

bărbâsă

la virful

tubului;

filamen-

tele staminelor libere, papil6se. Achene gr6se, ovoide, trunchiate la vîrf, acoperite de mici peri aplicaţi şi lipsite de
coste; hil basilar, câte odată fârte oblic; dise epigin nemarginat, dar munit în centru de -un prolongiment în formă
de mică cupă; egretă nulă la florile marginale, duplă și persistontă la florile din centru;

denticulaţi,

fârte

inogali,

cea exteridră formată din peri

imbricați

și nelipiți la basă; cea

interidră formată din
10 mici soldi lanceolaţi fârte scurți.
Receptacul munit de paiete lineare-sotaceo.
C. vulgaris Cass.;

Centaurea

A

Crupina L. (C. comună. [Loc

alb]. Folidlele involucerului lanceolate, acuminate. Frunze penate, scabre, penile lincare, acute, mucronat-serrulate. Flori

roşietice. < Iulie-August. Stepe, fineţe uscate. prin păduri.
Fârte comun: Ienissala, Mangalia, între Greci şi Măcin, otc.
Genul

Centaurea

L.

Centaurea L. (Centauree). Periclin cu foli6le imbricate, ter-

minate printw'un

apendice

scarios, denticulat, ciliat,:saii cor-
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nos-spinos; receptacul acoperit de paiete setacee; florile de
la circonferenţă rar ermafrodite şi egale cu acelea ale discului,

de

comprimate,

oblonge,

diantă; achene

mari, cu

sterile, mai

ordinar

corolă

neregulată; Ta-

netede;

cu hil lateral,

CONSPECTUL
d. Folislele

involucrului

in-

paleole

cu egretă nulă sai fârte scurtă, formată din
egale, scabre, pluriseriate, nereunite în inel.
SPECIILOR

fără apendice,

cu mar-

gini negre, serrat-fimbriate, fimbriile albe,
L.
Cyanus
C.
|
cc...
cc...
lucitre
1* Foli6lele involuerului cu apendiculi.
folidlelor involuerului

pe

2. Apendiculii

nespin6se,

ori terminate cu un spinuţ forte scurt.
. Apendiculi laceraţi, ciliaţi oră scurt-fimbriaţi.
. Capituli subrotundi ori ovaţi.
C. Junkac

a

„ Apendiculii foiidlelor involuerului semilunari.
5.* Apendiculi 3-angulari, ciliaţă, ciliile mai lungi

,

decât diametrul discului apendiculului, fim-

bria terminală

patulă

spinulsă,

.....C

nă palidă. Papul
Papul

C. arenaria

subegal de lung cu achena.

involuerului
de jumătate

vergi.

Achena

tenuiilora. De.

!

6, Lamina foliGlelor involucrului 3-nervată.:
7. Folilele învoluerului iestacee, concolore. Ache__1* Folidlele

Brandza,

M. B.

E

nâgră.

„C. maăculosa Lam.

cât achena. ....-

G* Lamina foli6lelor involucrului nenervată.
s Apendiculii folidlelor involuerului glabri,
negri.
9. Fimbriile apendiculilor egal de lungi cu diametrul transversal al foli6lei, ori şi ceva
inai scurți. Fimbria terminală scurtă, nespin6să, ori şi trunsformată în un spinuţ
forte scurt și nepunginte . . . ....e C. Senbiosa L.
9* Fimbriile apendiculilor mai lungi decât diai
metrul transversal al folidlei. Fimbria lerpatul
minală produsă în un spinuţ negru,
o. | C. spinulosa Roch.
şi punginte .....- .
puberuli,
ui
involuerul
folidlelor
i
$.* Apendiculi
fârte puţin negru-marginaţi, ai folidlelor
exteridre

truncaţi

în un

acumine

elongat”

şi patent-spinulos . . . < - - . . see

3

Apendiculi

lari.
10. Apendiculi

ov at-lanceolaţi, ovaţi, ori Orbicu-

orbiculari,

profund-ciliaţi,

cilia

„C, stereophylla Bess.
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terminală
feridre

setiformă, abortivă. Frunzele in-

penatisecte

.

.

,........,

-: C. vubeseens

"10. Apendiculi ovaţi ori suborbiculari, la virt
rotundaţi, ori scurt acuminaţi, lung pectinat-ciliaţi. Frunzele inferidre subbipenati-

partite .
cc...
o...
C. orientalis
4.* Capituli cilindriformi.
11. Folidlele involuerului ovat-lanceolate. Apen-

Bess.

L.

diculi oblongi, puţin ciliaţi. Frunzele inferi6re bipenatipartite . . .
C. Besseriana De,
11.* Folidlele involuerului ovat-lanecolate, jur înprejur ângust alb-scarios-membranacee apoi

acuminat-atenuate în un apendicul subulatori aristat-setaceii. Frunze

penatisecte.

. . C. Kanitziana Janka.

3.* Apendiculii lung-fimbriaţi, îimbriile ânguste,
linear-subuliforme, mult mai lungi decât
discul, fimbria terminală recurbată. Papul
1/, parte

din lungimea

achenei

..

,.

. . C. stenolepis Kern.

2.+* Apendiculii foliGlelor involucrului terminate
cu un spin lung și valid,
42. Flori purpurii.
13. Achene fără pap.
|
14. Folidlele involucrului subpalmat spin6se, spinul intermediii valid, la basă

de ambele la-

turi cu alţi 2-3 spinuţi ....
C. Calcitrapa L.
14.* Folidlele involuerului rigid-ciliate şi produse
în un spin elongat .. .s... ...... C, difTusa Lam.
13.* Achene cu pap, pap duplu mai scurt decât *

achena

. ...

.. ... ....

.

. . .C. iberica Trev.

12.* Flori galbine.
15. Frunzele caulinare decurente. ...,.... C. solstitialis L.
15+* Frunzele caulinare peţiolate, nedecurente . . C. latisquama De.
[Loc alb]. .:...... . . (GC. salonitana Vis),
[Loc alb]. ......
C. jurineaelolia Boiss.
[Loc alb]. ...
.... .C. napuligera Roch.

C. Cyanus L. [Loc alb]. Capituli globos-ovaţi, terminali, solitari. Folidlele involucrului cu margini negre, serrat fimbriate. Frunze

linear-lanceolate, cele infime la basă

dentate,

cele radicale obovat-lanceolate, întregi ori trifide. Papul sub-

egal de lung cu achena.

Flori marginale albastre, ale dis-

cului violacee. Variază cu florile marginale roşietice şi albe.
În munţii dintre Greci şi Măcin.
|
C. Janka Brandza spec. nov. (C. lui Janka). Capitulii fertili majusculă și longiusculă pedunculaţi. Involueru ovat oră
Brândză.—Flora

Dobrogei.

14.
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triangular-

subglobos, folidlele sale detrec dela cele infime

ovate prin cele medie ovate în cele intime ovat-lanceolate,
sunt coriacee, longitudinal multistriate, apendiculii proporţional acrescenţi, searios-membranacei, semilunari, mai târdiă mai mult sai mai puţin laceraţi şi lanaţi. Tulpina sim-

paniculat-ramificată,

plă ori dela mijloc în sus

acutangulă

şi sulcată, dela 0m-30-0m-95 înaltă. Ramuri erecte, purtând
adeseori în axilele frunzelor diminuate capituli sterili, abor-

începând

tivi. Frunzele
multe

indesuite,

gust,

segmentele

şi până

dela

basa tulpinei, unde sunt mai

la vîrful

s&it gradat

mii,

tot mai

cele infime penati-oră bipenatisecte, peţiolul comun f6rte ânrectangular

cărnos- -rigidule,

patente,

ân-

gust-lineare ori spre vîrf mereii însă puţin observabil mai
late, acute, mucronate, de tot întregi. Corola puţin radiantă,
de tot glabră şi purpurascentă. Papul ceva mai scurt decât
"achena. “Plantă perenală,—afară de inflorescențe—disparsă cu

vil crispatul, care: mai
scentă. Gavgagia.
U, tenuillora De.

târdiii

C. ovala

Ross. IL. p. 704. [Loc alb].

dispărând,

glabre-

devine

Pall. £. microcephala

Ledeb. FI.

involu-

Capituli ovaţi. Folidlele

Grului ovate. Apendiculii ovat-triangulari subbruni, ciliaţi,
ciliile mai lungi decât diametrul discului, cea terminală

spinul6să palulă, folidlele intime spre viri cu margini membranacee, eros-denticulate. Plantă lanuginos-pubescentă. Tulpină

erectă,

ramificată,

ramuri

divaricate.

Frunzele

inferi-

re peţiolate, bipenatipartite, cele superidre sessile, penatipartite, laciniile oblong-lineare, cele supreme lineare, de tot
întregi, ori subdentate ori şi penatifide. Papul de jumătate

mai scurt decât achena. Capituli mici. Intre Topal şi Hârşova, la Cincarova.
C. arenaria M. B. [Loc alb]. Capitală ovat-conici. Folidlele
involuerului testacee; apendiculi concoloră, ori notaţi cu o
maculă

mică

triangulară,

vată a folidlelor
fimbriile

bruniă,

şi ciliile subeartilagince,

nală nepungintă.

neacoperind

proxime fimbriate,
Achene

ciliate

lamina 5-ner-

ori

albe, flexu6se,

palide, verde-testacee.

subîntregi,
cea

termi-

Papul du- .

plu, seria internă fârte scurtă, cea externă subegal de lungă

cu achena. Frunze mai mult ori mai puţin lanugin6se, cele
inferire bipenatipartite, cele superidre simple penatipartite,
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cele rameale

adese-ori nedivise, laciniile

lineare, ori linear-

“lanceolate. Tulpină erectă, paniculat-ramificată, multicapitată,
ramuri virgate. Corolă deschis-purpurie. Plantă perenală. In
stepe

şi pe dunele

de

pe malul

mărci. Fârte

comună

chiar

şi la Kara-Orman în Deltă.
C. maculosa Lam.; C. paniculata Jacd. FI. Aust. et plur
auct. non L. [Loc alb]. Capituli subrotundi:ovaţi. Apendi-

culii involucrului notaţi cu O maculă n6eră, triangulară, pe
ambele laturi puţin decurente, folidlele elevat-5-nervate, ne-

acoperindu-se

deflecte,

pe sine, fimbriate,

cea

terminală

formând

fimbriile
adeseori

subeartilaginee,
o spinulă.

1, cât achena. Flori palid-violacee. a Iulie-August,
sova şi Cincarova.

Papul

la Ras-

OBsERvARE.—Dr. A. Kerner face distincţiune între C.:maculosa Lam.
şi C. rhenana Borr, La cea d'intâiii ar fi papul numai :/, la cea din
urmă ceva mai lung decât !/, achena. Acâsta din urmă ar fi r&spândită
prin Germania, Austria şi Ungaria, cea Wîntâiă prin Francia.

C. Seabiosa L. [Loc alb]. Capituli subgloboşi. Apendiculii
foliGlelor involucrului negrii, triangulari, acuţi, plană fim-

briați, mai îngusti decât însele folidle nenervate,.pe care
nu le acoper, fimbriile îlexu6se egal de lungi cu diametrul

iransversal

ul

folidlei

ori şi mai scurte,

scurtă și abiă transformală în
pul subegal de lung cu achena.

cea

terminale

un spinuț forte scurt. PaFrunze sublanate, pe su.

prafaţă hirte, pe margini scabre, oră şi peste tot glabre, penatifide până bipenatifide, laciniile lanceolate, de tot întregi
ori dentate, terminate cu un punct calos. Involueru mai mult
mai puţin lanat. Flori purpuriă-violacee. 4 La Talisman.
Variază:
|
&. coriacea

[loc alb],

C. coriacea

W: X. Frunze

margini scabre. Involueru aprâpe glabru.
1. badensis

glabre, pe

|

[loc alb]; C. badensis 'Tratta. Frunzele pe mar

sini și pe foţe glabre.
|
C. spinulosa Roch. non. De. [Loc alb]. Capituli oblongi
ori subgloboși. Apendiculii folidlelor involuerului triangulari negri, ovat-lanceolaţi, acuți, plani, fimbriați, mai ânSusti decât folidlele, pe care nu le acopăr, fimbriile mai
lungi decât diametrul transversal al folidlei, cca termi-

nală produsă în un spin negru și patent.

Papul

subegal
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striate.
ramificată, ramură srecte,
de lung cu achena. 'Pulpină
cele caulicrenate, ori sublirate;
lanceolate,
radicale
Frunze
linearpână bipenatifide, laciniile
2%
nare inferidre penatifide
subfaleate. Flori violaceă-purpuriă.
lanceolate, divaricate,
etc.
Akpunar,

pretutindeni:
Ţulie-August. Fârte comun
alb]. Capituli ovat-subgloboși.
(Loc
Bess.
C. stereophylla
puberuli, îSrte puţin neinvoluerului
folidlelor
Apendiculii
clongate;
spre'vîri fimbriaţi, fimbriile
gru marginaţi, numai
elonacumine
terminaţi cu un
apendiculii folidlelor exteridre
încele
mutice,
cele medie acuminate,
gat şi patent-spinulos,
subhirte, pe margini scabre,
teri6re subelongate. Frunze
Scabiosa. In îîneţe
mucronate.—Cele-lalte

din stepe. Comun.
(. rubeseens

ca la

caractere

Bess. [loc

alb].

Capituli ovat-globoşi.

apendice
Slele involucrulită cu un
lar, scarios,

tivă. Frunze

profund-ciliai,

scabriuscule,

secte, segmente

oblonge,

C.

cilia

abia

decurinte,

terminală

Fo

orbicu-

setiformă

abor-

cele radicale peţiolate, bipenati-

ori lonceolate,

cele înferidro

cau-

cele
segmente lineare, clongate,
linare peţiolate penatisecte,
Papul [loc alb]. In Dobrogea,
supreme sessile, penatipartite.
”
(0. Koch. XXIV [1851] 429).
ovați,
ori
Capiluli subgloboși
C, orientalis L. [Loc alb].
cu apendiculi membranaciilglabri. Folidlele involueruluă
la viri rotundaţi ori scurtcoriacei, ovaţi ori suborbiculați,
la foliâlele intime sunt apenacuminaţi, la2g peetinat-ciliaţi,
Frunze pe suprafaţă netede
diculii orbiculară, puţin er6se.
subbipenatipartite, laciniă
ori şi scabriuscule, cele înferidre
lung
mucronate. Papul egal de
oblong-lineare, obtusiuscule,
munlocuri
stepe şi din păduri,
cu achena. In fîneţele din
Dobrogea.
t6se. Fârte comun în t6tă
Capitală subbracteaţi, oblongalb].
[Loc
De.
C. Besseriana
cele exicridre şi medie
| cilindriformă. Folidlele involuerulaă
neovat-lanceolate, 3-nervate,
armaţ, puțin ciliați; cele

apendiculă oblongi subbruni,
spre
intime- oblonge, spre vîri

de tot întregi. Plantă suriii-vimargini membranacee, mai
Pulpină erectă, spre vâri
16să, mai mult mai puţin scabră.:
înferiore peţiolate biponalicorymbos-ramificată. Fiinzele
penatipartite, cele supreme
partile, cele medie subsessile,
basă
lineare de tot întregi ori la
puţine şi laciniile interi6re
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de ambele laturi
lung

decât

1-dentate.

jumătatea

Papul duplu, cel czlerior mai,

achenci,

multiserial, ce

interior și

mai scurt, sete conivente. Plantă bienală. Intre Topal şi
Hîrşova (Janka), pe colinele dela Medgidia, pe muntele Sepelgin.
C. Kanitziana Janka. [Loc alb]. Capitală ovat-cilindriformi,
mici, de tot glabri, radianţi. Foliglele involuerului oval:

lanceolale, jur înprejur ângust-alb-searios-membranacee.
merci acuminal atenuate în un apendicul bruniii, subulat

ori arislai-selacei,
folidlele

infime

6se, longiuscul

ce ocupă

mici,

mai

circa a treia parte a foli6lei;

peste

tot membranacee

spinul6se, succesive

devine numai

ori scari-

marginea

scariGsă, întrâgă, oră mai mult mai puţin lacerată,— cele medie ovat-lanceolate, pe dos percursă cu 2-5-nervure margi-

nale şi purpurascente, pe marginea superi6ră străvăgătoriu-

membranacee sub vîrf de ambele laturi longiuscul peclinat-alb-ciliate—ciliile mai lungi decât diametrul apendi-

culului,

îlexudse;—

brană;—folidlele

folidlele

intime

inferire

elongate,

confluente

linear-lanceolate.

în

mem-

Achena

ceva mai lungă decât papul. Tulpină erectă, circa dela mijloc ori şi mai de jos începând, ramificată, ramurile simple

ori şi puţin iarăși ramificate, terminate cu capituli solitar :
şi nebracteați. Frunzele basilare accumbente ori adpres
expanse, peţiolate, după circumferință eliptic-oblonge, bipenatisecte, cele caulinare penatiscele; segmentele ică, colea,
iarăși 1-2-partite; peţiolul comun la tâte frunzele fârte subţire, egal, subeapilar, variă incurbat şi flexuos. Plantă monocarpă.

In

anul

prim

numai

o rosulă

de

frunze,

iară în

cel următor fiind vestede aceste frunze se produce mai
adeseori o tulpină solitarie, rare-oră. mai multe. In locurile
stîncâse din munţii dintre Greci şi Măcin, pe muntele Consul.
C. stenolepis Kernor. [Loc alb]. Capitulii dela basa ovată
scurt-cilindriformi, cei tineri arachnoideit-păroși. Apendiculii
foli6lelor involuerului sunt la basă mai întunecat-spre virf
mai deschis-bruni, cei ale folidlolor inferiâre şi medie sunt
ângusti, lineari, subuliform-ângustaţi, mult mai lungi decât

discul lung fimbriat şi dela mijloc recurbat; fimbriile lungi
şi între sine depărtate; discul forte ângust şi la basă numai
lat decât vîrful unghiei, iară apendiculii folidlelor supreme
7
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sunt ovaţi, neregular-erosi, ori laciniaţi,
cât vîrful unghiei şi deplin acoperiţi de
apendiculi. Printre fimbrii se pot vedea,
ghiile de col6re verde-gălbinie, asemenea
crectă şi mai întunecată alo apendiculilor.

ceva mai laţi de
fimbriile celor-lalţi
ca prin un văl, unşi partea basilară
Papul î6rte scurt,

numai :/, parte din lungimea achenei. Tulpină drâptă, striat“erectă, de 0.30-1 metru

înaltă,

angulară,

mai mult mai

pu-

ţin arachnoidei-flocâsă, multifoliată. Frunzele
peţiolate, lat eliptice, cele medic şi superidre
tice ori lat-lanceolate, sessile, spre basă tot
cova aspre, pe margini calos-denticulate. Din
ale frunzelor supreme emit ramuri scurte,

inferire lung
oblonge, elip-.
ceva atenuate,
celea 3-6 axii
mai adese-oră

simple,

formegă

foliate

şi purtătâre

de

capituli,

cari

o in-

florescentă corymbâsă cam îndesuită. Capituli radiali. Intre
"Țiganca şi Cocoş, între Akpunar şi Ienikioi.
C. Caleitrapa L. [Loc alb]. Involueru de tot glabru. Foliălele sale subpalmal-spinâse, spinul intermedii valid, mai
lung decât capitulul. Capitulii laterali solitari, subsessili.
Frunze profund penatifide, penile lineare, dentate; frunzele
inferi6re peţiolate, cele superidre sessile, iară cele supreme
medivise. 'Tulpină forte ramificată, părâsă. Papul lipsesce.
“Flori purpurii. d Iulie-August. Intre Medgidia şi CernaVoda,

la Babadagh,

C. diftusa Lam.

etc.

[Loc alb].

Capituli

nebraeteaţi,

ovat-ob-

longi. Folidlele învoluerului -rigid-eiliale, produse în un
spin elongat, dintru întâiă erect, după aceea patul însă

drept,

cele

intime

spre virf cu margini membranacee

mai

de tot întregi şi nearmate. Plantă mai mult mai puţin sură.
Tulpină erectă, fârte ramificată. Frunzele radicale peţiolate

bipenatipartite, cele caulinare

mai multe penatipartite; la-

ciniile oblong-lineare, iar cele supreme oblong-lineare ori
lineare, de tot întregi ori şi dentate. Papul lipsesce. q In

locurile sterile, stepe. .Fârte comun pe lângă Constanţa şi
între Medgidia şi Cernavoda ete.
C. iberica Trev. [Loc alb]. Capituli subsessili. FoliGlele învolucrului de tot glabre, cele ezteridre subpalmat-spinse,
spinul întermediui elongai, striat, forte patent, mai lung |

decât capitulul, spină laterali mici şi pufini, iară folidlele
cele intime nearmate, la vîri cu un apendice subrotund şi
.
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străvăgătoriii.

Frunze

cele caulinare

scabre, cele

penatifide,

vise, laciniile lanceolate,

radicale

lirat-penatifide,

cele supreme trifide ori şi nediori linear-lanceolate,

dentate.

'Tul-

pină divaricat-ramificată,. lanuginos-păr6să. Papul duplu
mai scurt decât achena. Corolă purpurie. 4 La Constanţa.
C. solstitialis L. (Loc alb]. Capituli ovat-subgloboşi, mai
mult mai

puţin

viloşi, terminali, solitari, nebracteaţi.

Foli6-

lele involucrului palmat-spinâse, spinul întermediă strict
şi mai lung decât capilulul. Frunze surii, linear-lanceolate,
decurente, cele radicale lirate. Papul duplu, cel exterior
multiserial, setos-hispid, abiă mai lung decât achena,
cel

interior mai scurt. Flori galbine.
mun

pretutindeni:

Variază:

Constanţa,

a Iulic-August.

Forte co-

ete.

|

E. Adami

Willd. Constanţa!

C. latisquama

De;

C. centaaroides

L.;

C.

tatariea

Wind.

C. neglecta Bess. [Loc alb]. Involueru ovat, folidlele ciliate,
cele ezieridre produse
ovate,

mutice

ori

în un spin abreviat, cele medie, late,

terminate

cu

un

spin, cele intime elongate,

ori oblong-lanceolate munite cu un apendicul scarios, orbicular,

ori

oblong,

suberos.

cele inferidre peţiolate,

Frunze

penatipartite

glabre

ori

sub-seabre,

ori penatisecte,

laci-

niile oblonge ori ovate, subdenticulate, cea terminală ceva
mai mare, frunzele superiGre. sessile, penatipartite ori pe-

natifide, cele supreme oblonge mai de tot întregi. Flori galbine. În munţii stîncoși și locuri petrâse, fârte comun: Cocoş, la Ozlin, Greci, Demirkioi.

C. salonitana Vis. [Loc alb].
- Variază: |
2. subinermis Bess.

. macraniha

Boiss.

C. jurineaefolia Boiss.

[Loc alb]. In fîneţele din păduri. Co-

mun: Gavgagia, Adam-Clyssi, Babadagh, ete. |
C. napuligera Roch. [Loc alb]. Muntele Consul;
dela Medgidie.
|
“Genul

Hentrophyllum

Kentrophyllum

|
colinele”

Neck.

Nechk: (Kentrofil). Periclin cu folidle imbri-:

cate, cele exterire

pennatilobate-spinâse, cele interiâre lan-
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ceolate,

terminate

acoperit de paiete. scurte,

setacee;

tragone, lipsite de câste, rugâse

veceptacul

scarios;

apendice

printr'un

obovate,

achene

hil

la vîrf, cu

subte-

lateral, cele

exteridre lipsite de egretă, cele interidre coronate de
egretă de peri paleiformi, pluriseriaţi, nereuniţi în inel.
E. lanatum

De.

lanatus

Carthamus

L.;

o

Cenlaurea lanata

De.; Atractylis lanata Scop. [Loc alb]. Frunzele inferi6re
penatifide, dentate cele supreme amplexicaule, penatifiddentate. Tulpina deîmpreună cu involucrul lanată, Flori
marginale, fără papi. Flori de col6re citrină. d O Iulie-August. Consul,

Adam-Clyssi,

etc.

Genul Jurinea Cass.

Jurinea' Cass. (Jurinee). Periclin cu solgi imbricaţi, neapendiculaţi, întregi şi de ordinar inermi. Flori tâte egale,
ermafrodite, fertile. Filamentele staminelor libere, puţin papilse; antere munite la viri de un apendice obtus, şi la
basă de două prolongimente filiforme crăpate la extremi- tatea lor liberă. Achene în piramidă quadrangulară răsturnată; hil mic, oblic; dise epigin munit de o margine proeminentă, dentată şi pe care este inserată egreta; acâsta la
'sfîrşit caducă, formată din peri rigidi, denticulaţi, dispuşi
pe mai multe rânduri, scurt uniţi în un inel la basă. Receptacul munit de paiete fimbriate.
CONSPECTUL
1, Frunze

SPECIILOR

divise.

2, Achene lamelat-plicate . . . . .. . ..... Ş. moliis Rehb.
2* Achene serobiculate .. . .. ....... J. arachnoidea Bunge
.... I. stocehadifolia. De.
1* Frunze nedivise . . .. cc...

J. mollis Rehb.;

Carduus

mollis

L.;

Serratula

cyanoides

Gaertn.; Serratula blanda M. B.; S. simplez De. S. mollis
Koch.; Cirsium molle Scop. (J. mâle. [Loc alb]). Frunzele
pe faţa inferidră tomentâse, penatifide, penile lineare, de
tot întregi. Tulpină în partea superi6ră nudă, subunicapitată. Involueru subglobos, folisle lanceolat-subulate, arachnoideii-lanate. Achene lamelat-plicate. Flori purpurii. 4 MaiăIunie. Locuri stîncâse şi petrâse. Forte comun în tâtă Dobrogea.

27
J. arachnoidea Bunge.
câsă, fără frunze ori cu
litar, oră şi la basă cu
pe faţa superi6ră mâle
perilor mai

[Loc alb]. Tulpină arachnoideiă-flopuţine frunze şi cu un capitul so2 frunze şi cu 2 capituli. Frunzele
părâse, iară la urmă după căderea
inferidră

lungi scabre, pe faţa

arachnoidei-to-

mentose, cele radicale penalipartiie (rare ori nedivise),
ciniile apropiate, lanceolate, oră lineare, întregi (rare
subincise), cu marginile reflecte, cele caulinare (lipsesc,
puţine, lincare, întregi, ori penatipartite, abia decurinte.

laori
ori)
Fo-

li6lele involucrului cele extreme ovate, abreviate, acute, alipite, şi conjunete cu un toment arachnoideii, cele intermedie
lung-acuminate, pe margini arachnoidee, cele intime elongate,

din sus de mijloc glabriuscule şi chartacee. 4chene puberule,
la urmă serobiculaie. In Dobrogea (0. Koch.XXIV [1851] 413).
J. stocehadifolia

De;

serralula

stoechadifolia M. B.; S. sa-

licifolia Willd. [Loc alb]. Frunzele t6ie lineare,

de

lot în-

tregi, acute, cu marginile revolute, pe faţa superidră scabre,
pe cea inferi6ră tomentâse, sessile. Capituli cilindriformi,
paniculat-corymboși (rare-ori terminali şi solitari). Folidlele
involucrului tomentâse, alipite, subacute, necolorate. Locuri

aride de pe colina dela Gavgagia

aprâpe

de marginea pă-

durei Babadagh.

'

Genul

Carduus

|
L.

Carduus L. (Cardon). Egrete formate din peri denticulaţiscabri, nici-odată plumoşi. (Restul ca în genul Cirsium).
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Capitulă erecţi. Tulpină până la viîrt foliată .
1.* Capituli nutanţi. Tulpina spre virf nefoliată
[Loc alb] . . . . . . .

. C. acanthoides L.
. C. hamulosus, Ehrh.
. Q.eamporum Boiss.

C. acanthoides L.; C. polyacanthus Schreb.; C. crispus Huds.
non L. [Loc alb]. Frunze decurente, glabre, oră pe fața înferidră pe vine vilse, profund penatifide, penile ovate, subpalmat-trifide şi dentate, apoi spinulos-ciliate, lobulii și dinţii terminați cu spini valiqi. Capitală subsolitari, subrolundi.
Pedunculi scurţi, erispaţi, spinoşi. Achene f6rte subtil rugululie- August. Fârte comun pretutinl6se. Capituli erecţi.
deni.

|

- 918

„6..hamulosus Ehrh. [Loc alb]. Frunze decurente, pe faţa
superiGră dispars părâse, pe cea înferidră arachnoidei-lanate ori glabriuscule, profund penatifide, penile ovate tri-

fide şi lobate, lobii spinulos-ciliați şi terminaţi cu un spin.
mai valid. Ramuri virgale în partea superioră detrecând
în pedauneuli .nudi. Aripi crispule în sus mereii decrescând

şi dispărând.

Capituli

solitari.

/olislele

involuerului

dela

basa lanceolată lincare, cele sateriâre recurbate. Capitulă
nutanți. a Lulie-August. Fârte comun pretutindeni.

0. eamporum

Boiss. [Loc alb].
Genul

Cirsium

Tournef.

Cirsium 'Tournef. (Cirsiu). Periclin cu folidle imbricate, ter-

minate printrun
sete; stamine cu

spin, rar. înerme; receptacul acoperit
filamente libere și cu antere coronate

de
de

un apendice linear-subulat; achene oblonge, comprimate, ne-

tede, coronate de o egretă de peri pluriseriaţi, lung plumoși
şi reuniți în inel la basă;
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunzele pe faţa superi6ră spinulos-hirte . . C. Ianeeolatum Scop.
1.* Frunzele pe faţa superi6ră glabre ori pube-

scente.

2. Fibrele rădăcinci îngroșate,

fusiforme .

2% Fibrele rădăcinei filiforme.

.

o

. (. canum M. B.

a

3. Tulpina numai până la mijloc foliată, dela
mijloc în sus numai cu bractee squamiforme.

Rhizomă

oblică

.

.

.......C

3.* Tulpină până sus foliată. Rhizomă repentă

pannonicum

Gaud.

. C, awvense Scop.

C. laneeolatun Scop. [Loc alb]. Frunze decuriute, pe faţa
superidră spinosul-hispide, pe cea interidră arachnoideisublanate ori şi glabriuscule, profund-penatifide, penile bi-

fide, laciniile lanceolate

ori și ovate,

de tot întregi,

lacinia

“anteridră la basă lobată, laciniile şi cu lobii terminate cu
un spin valid. Capituli solita. ri,
ovaţi, araehnoideii-lanaţi.
Folidlele involucrului lanceolate, patente,la virf subulate
şi terminate

cu un spin. d Iulie-August.

Fârte

tutindeni.
C. canum M. B. [Loc alb). Frunze dispars

comun pre-

părâse pe faţa

219

inferidră adese-ori arachnoideti-sublanate, elongat-lanceolate
spinulos-ciliate, depărtat repand-dentate, ori sinuat-penatifide, penile triangular-lanceolate, subbilobate, ceze înferi6re
caulinare decurente. 'Tulpină fârte simplă, 1-capitată, oră în
partea superiGră ramificată, ramuri elongate, 1-capitate, subnude. Involueru nebracteat. Rădăeină fasciculată, fibrele
îngroșate, fusiforme. 4 Iulie-August. In fineţele din regiunea litoree la Kara-Nassib.

C. pannonicum

Gaud.;

Carduus pannonicus L., C. serratu-

loides Jacq. non. L; [Loc alb).

faţa

inferidră

adese-ori

Frunze

dispars-părâse

arachnoideă-lanate,

și pe

oblong-lanceo-

late, nedivise, de tot întregi ori denticulate, neegal spinulos-ciliate, cele radicale în pețiol atenuate, cele caulinare
medie spre basă atenuate, însă cu însăși basa puţin dila-

tată semiamplexicaule, scurt decurinte.

în

sus

nudă

şi numai

cu

bractee

Tulpină dela mijloe

squamiforme

rari,

1-3-

capitată, pedunculi elongaţi. Involueru nebracteat. Rhizomă
oblică, fibre filiforme. 2 Iulie-August. In
duri și în stepe fârte comun pretutindeni.

C. arvense Scop.
prin

abortare

[Loc alb].

dioici.

Frunze

Capituli

fîneţele

homogami

subdecurente,

din pă-

devenind

oblong-lanceo-

late, spinulos-dentate, întregi ori penatifid-sinuate, la virf
deîmpreună cu lobulii terminate în un spin mai valid. Capituli paniculat-corymboşi, ovaţi, folidlele involuerului alipite, mucronate şi subnearmate. Rădăcină repentă. Flori pur.

purii. Frunze pe faţa inferidră glabre.
comun pretutindeni.
Genul

Cousinia

Iulie-August. Fârte

Cass,

Cousinia Cass. (Cusinie). [Loc alb].
C. bulgarica C. Koch. [Loc alb). Intre Mamaialioi

şiș Gar-

gali, -Genul

Leuzea

Dc.

Leuzea De: (Leuzee). Periclin cu soldi imbricaţi, inermi,
lăţiţi la vîrt într'un apendice scarios, orbicular, adesea lacerat. Flori egale, ermafrodite, fertile. Filamentele staminelor libere, papil6se; antere obtus apendiculate la vîrf, munite la basă de două: prolongimente filiforme glabre şi
scurte. Achene obovate, comprimate lateral munite de o
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mică c6stă pe fie-care faţă; hil mic, basilar, f6rte oblic; dise
epigin

şi f6rte mărunt

proeminentă

puţin

cu margine

cre-

-nată; egretă caducă formată din peră mărunți, plumoși, dis“puşi pe mai multe rânduri,

scurt unite

în inel la basă. Re-

ceptacul munit de paleole lineare.
L. salina Spreng. [Loc alb]. Tulpină

1-capitată.

Frunze

eliptice, acute, cele inferidre peţiolate, penatifide, ori întregi,

denticulate, cele superi6re sessile, mai de tot întregi. Foli6lele involucrului pe disc subpuberule, iară marginile membranacee sublacere, cele medi6 la vîrf dilatate, ciliate, cele
intime lanceolate, elongate, la vîrf vil6se. In regiunea litoree pretutindeni: Porliţa, Koca-Kuciuk, Zurilovka..
1. Corymbifere.--Flori din centru ermafrodite, regulate, cu
corolă tubul6să, acelea dela periferie femele sai sterile, rar

tubul6se, de ordinar ligulate, radiante, dispuse pe unul sai
mai multe rânduri;

stil

nearticulat

stiomatului.
Genul

Senecio

nică umflat

dedesubtul

|
Senecio

'Tournef. (Senecio).

un singur rând şi connate

Tournef.

Periclin cu folidle dispuse

prin

formând un calicul; receptacul

basa lor, munite

plan

saii convex,

pe

de solqi

nud, alveo-

lat, cu marginile alveolelor: dentate; florile dela circonierenţă femele, ligulate, dispuse pe un singur rând, acelea
ale discului

ermafrodite,

tubul6se,

achene

printr'o

de peri pluriseriaţi.

egretă

cilindrice,

rar tâte florile ermairo-

dite şi tubul6se;

CONSPECTUL
1.
2.
2+*
1*
3.

Frunze
Peţiolii
Peţiolii
Frunze
Achene

penatifide
frunzelor
frunzelor
nedivise.
puberule.

3.* Achene glabre.
4. Radiul 8-flor.
3.* Radiul 5-flor

munite

de

câste,

coronate

SPECIILOR

ori penatipartite.
dentaţi, Plantă anuală. . .$. vernalis W. K.
nedentaţi. Plantă perenală, S. erucifolius L.
Radiul

13-flor..

. . . . . .S. paludosus L.

|
. . e...
. . . . .. .... S. umbrosus W. K.
. . .. ... .... eee e 8. macrophyllus M. B.

S$. vernalis W. K. [Loc alb]. Florile radiale ligulate, ligule
patente. Tulpină lanată. Frunze pe ambele feţe cu peri patenţi,

221
vil6se, oblonge, penatifid-sinuate, cele inferi6re peţiolate, cele-

lalte
cu basa auriculată și dentată amplexicaulă, penile ovate,
obtuse,

deimpreună

cu peţiolul

comun pe margine încrețite

și dentate. Corymb lax. Calicele extern (caliculul) 6-12 foliolat, de 4 ori mai scurt decât involuerul şi deîmpreună cu
braeteele la virf lung şi negru-acutat. Achene sur pubescente. Papi persistent. O Aprilie. In stepe, f6rte comun
tutindeni.

pre-

$. erucifolius L. [Loc alb]. Flori radiale ligulate, ligule patente. Frunze penatipartile, cele inferi6re peţiolate, celelalte sessile, penile lineare, dentate, ori penatifide, cele basale mai mici, de tot întregi şi auriculiforme, pefiolul

comun

nedeniat. Corymbi multicapitaţi, indesuiţi. Calicele extern
(caliculul) multifoliolat, alipit, numai de jumătate cât involucrul. Achene scabru-părâse, tte cu papii egal. Rădăcină
repentă.

4 Iulie-August.

F6rte comun

In stepe

şi în fineţele

din păduri.

cu frunze

ângust-laciniate

constituese S.

pretutindeni.

OBsERvARE.— Specimenile
tenuifolius Jacq.

$. umbrosus
tate

ori

de

forte scurţi
ori eliptice,
oblonge, ori
dată sessile,

W.
tot

I. [Loc alb].
întregi,

pe

fafa

Frunze -glaucescente,
înferioră

scabre

den-

cu peri

şi îngroşaţi, cele inferi6re ovate, spatulat-ovate, decurente în un pețiol lat-aripat, cele superidre
oblong-lanceolate, cu basa cordată ori rotuncele supreme forte diminuate şi dotrecând me-

reu în braclec angust-lanecolate ori subulate. 'Tulpină cu peri

încrețiți. Corymbi
forte scurt. Radiul

multicapitaţi.

Calicele

extern

8-flor, ligule patente.

Achene

(ealiculul)
glabre.

OnpsEeRvARE.—La S. Doria L., cu care are mare asemănare sunt frunzele pe fața inferi6ră glabre, frunzele supreme: detrecute în bractee la
basă ovate, subcordate, radiul 5-îlor şi achenele puberule.

$. paludosus L. [Loc alb]. Frunze sessile, elongat-lanceolate, atenuat-acute, acutat serrate, glabre, oră pe faţa inferiră tomentâse. Corymb multicapitat. Radiul sub 13-flor.
Calicele extern (caliculul) sub-10-foliolat, de jumătate cât învolucrul. Achene puberule. Flori gălbinii ori aurii. 7 LulieAugust: Prin locurile mlăștinâse şi umede din regiunea Danubiali; în Deltă la Kara-Orman.
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S. maerophyllus M. B.
glabrate, cele inferidre
“tice, mai de tot întregi,
long-lineare, ori lincare,

[Loc alb]. Frunze vil6se, la urmă
oblonge, dentato, cele superidre elipsessile, cele supreme diminute; obsubulat-acuminate. Corymb multi-

capitat. Pedicele bracteolate. Folidlele involucrului mai negre. Calicele extern (caliculul) puţine la număr, subulate,
laxe. Radul 5-flor. Achene

glabre.

Fârte

comun. In fînoţele

din păduri.
Genul

Petasites

Tournef.

Petasites 'Tournef. (Captalan). Calathide campanulate, subdioice, unele compuse din floră aprâpe tâte mascule, încunjurate la periferie printrun singur rând de flori femele;
cele-lalte

formate

din

aşeqate în centru;

floră

mai

tâte, cu 1-5 flori

mascule:

periclin cu foli6le imbricate pe 1-2 rân-

dură și adesea munit de un calicul; receptacul plan şi nud;
floră numerâse, cele mascule regulate, tubulse-campanulate,
cele femele filiforme, trunchiate oblic la vîrf; achene cilindrice, munite de c6ste, coronate printr'o egretă de peri
scabri, pluriseriați.
i
P. tomentosus De; P. spurius Rehb;
Tussilago spuria

Netz.; T. tomentosa Ehrh. [Loc alb]. Frunze subtriangular"cordate, neegal denticulate, pe fafa înforidră niveă-tomentăse,

lobii

dela

daţi. 'Thyrsul

basă

dinainte

subcorymbos.

dilatat-ineurbat,

bi-trilobu-

Florile femenine în partea supe-

riGră mai late și subligulate. Stigematul florilor ermafrodite
scurt,

ovat.

Flori

albe

ori

roşietțice.

In

Dunele

dela

Su-:

lina şi din insula Leti.
Genul

|
I

4

Eupatorium

'Tournef.

Eupatorium 'Tournef. (Eupatorie). Periclin cilindrice, cu: foli6le puţin numersse, imbricate; receptacul plan și nud;
flori puţin numerâse, tâte ermafrodite,. regulate, tubul6seinfundibuliforme; stil cu ramură lung exserte; achene subcilindrice, cu 5 c6ste coronate printr'o egretă de peri dis-

puşi pe un singur rând. .
"E. cannabinum L. [Loc alb]. Frunze peţiolate, 3-5 partite,
laciniile lanceolate, serrate, cea intermedie mai lungă. Flori
de col6re deschis-purpurie. 4% Iulie-August. Fârte comun în
“locurile umede din regiunea silvatică şi Danubială.
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Genul Linosyris

Linosyris

Lob.

(Linosiridă).

Lob.

Periclin

cu folidle puţin nu-

merdse, imbricate; receptacul plan, nud, alveolat, cu marginele alveolelor dentate; flori tâte ermairodite, regulate,

tubul6se-campanulate; achene oblonge,
de c6ste, pubescente-setacee, coronate
peri biseriaţi.
CONSPECTUL

comprimate, lipsite
print”'o egrotă de

|

SPECIILOR

1. Frunze glabre. .. cc...
L. vulgaris Cass.
1.* Frunzele, tulpina şi involucrul sur-tomentâse . L, villosa De.

IL. vulgaris Cass; Chrysocoma Linosyris L.; Crinitaria
Lânosyris Less. [Loe alb]. Frunze lineare, glabre. Involueru

lax, foliălele la vîrf reflecte. Corolă galbină. 4 Iulic-August. In stepe, fineţe, locuri aride. Intre Ienilzioi și Akpu-

nar,

etc.

L. villosa De.

Chrysocoma

villosu

L.;

Galoiella

villosa

Rehb. [Loc alb]. Frunzele lanceolate de tot întregi, deînmpre- |
ună cu tulpina şi cu învolucrul sur-tomentese ori sublanate.

Capituli corymboşi. ZFolidlele
drepte. 4 August-Septembre.

comun

pretutindeni.
Genul

învoluerului alipite, la vîrf
Coline și stepe uscate, fârte

Filago

Vaill.

Filago Vaill. (Filagine). Perielin ovoid-pentagonal, cu foli6le dispuse pe 3-5 rânduri, cele interiâre înlocuind paietele receptaculului filiform saii aplanat la vîrf, nud la centru; flori tubulâse, acelea dela circonferență femele, filiforme,

dispuse pe mai multe rânduri la subsudra folidlelor interne

paleiforme a periclinului; florile dela centru ermafrodite; .
achene t6te libere, obovate, 'comprimate, lipsite de câste,

coronate de o egretă de peri caduci, uniseriaţi, aprâpe nulă
în achenele

dela circonferenţă.
CONSPECTUL

1. FoliGlele involucrului obtuse.
1.* Foli6lele involuerului

cuspidate

SPECIILOR.

. ........,
. .,.....,

F. arvensis L.
F. gerimaunica

L.
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F, arvensis L.; Gnaphalium

Oglifa arven-

arvense Lam;

sis Cass.; [Loc alb]. Plantă indesuit-lanată. Tulpină paniculată, ramuri. erecte, subsimple, subspicate, glomerule late-

Folidlele învoluer aluă

rale şi terminale. Frunze lanceolate.
janate,

obtusiuscule,

bineţ-galbine.

glabrescente.

în urmă

la vîri

In stepe la Anadolkoi

Flori al-

Constanţa.

lângă

F. germanica L.; Gnaphalium germanicum Huds; Gifola
vulgaris Cass. [Loc alb]. Plantă tomentos-lanată. 'Tulpină
dichotomă. Frunze lanceolate. Capituli glomeraţi, glomerulele în axila frunzelor şi terminale. Polidlele involueralură
cuspidate, cuspidele glabru, cei 3-4 intimi obtusiusculi şi mucu

cronaţi

Tuzla,

nervura

ete. Forte

Melichiysum Gaertn. [Loc alb].
JI. arenarium De; Gnaphalium

tuse,

cele

superire

de colâre citrină. 4
mun pretutindeni.

Gaertn.

arenarium

L. [Loc alb].

tomentâse, cele radicale obovat-lanlinear-lanceolate, cele inferidre ob-

acutiuscule.

Corymb

compus. Involucru

Iulie-August. Coline umede.
Genul

Gnaphalium

Calatide

(Gnafaliu).

Gnaphalium L.

Mangalia,

pretutindeni:

Genul Helichrysum

Plantă erbaceă. Frunze
“ceolate, cele caulinare

Iulie-August.

GQ)

escurinte.

comun

Forte

co-

L.

ermairodite; “periclin

campanulat, cu folidle seari6se, imbricate, întinse în stea la
„maturitate; receptacul plan, nud; flori tâte tubul6se, acelea

dela circonferenţă
rânduri,

oblonge,

acelea

ale

femele,

filiforme, dispuse

discului ermafrodite;

lipsite de c6ste,

coronate de peri

pe mai multe

achene

cilindrice,

uniseriaţi,

neli-

piţi în inel la basă.
CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Capituli glomerat-agregaţi, foliaţi. ..... . G. uliginosum L.
G. luteo=album L.
1+* Capituli glomeraţi, nefoliaţi ......

G. uliginosum L. [Loc alb]. Tulpină dela basă ramificată, difusă. Frunze lanceolat-lineare, spre basă atenuate, surii. Capitulă glomerat- agregaţi, foliaţi. Involueru de colbre brună
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Corolă gălbinie. O Iulic-tâmna. In locuri umede și năsip6se
In regiunea Danubială.
G. luteo-album LI. [Loc alb] Tulpină simplă, ori la virf ramificat-corymbâsă. Capituli glomeraţi, ncfoliaţi. Frunze lanceolate, pe ambele feţe. lanuginos-pubescente, semi-amplexicaule, cele inferidre la virf mai late, obtuse, cele superidre
spre viîri atenuate. Capituli de col6re gălbinie. G) Iulie-August. In regiunea litoree în peninsula Kaleh şi în Deltă la
Tara-Orman.
Genul

Micropus

L.

Mieropus L. (Microp). Periclin globulos, cu foli6le dispuse
pe 2 rânduri, cele exteri6re plane, cele interire curbate în
glugă, învălind florile şi achenele rândului exterior şi cădând cu. acestea; receptacul nud; flori tâte tubulse, acelea
dela circonferenţă femele, filiforme, dispuse pe un singur
rând, acelea ale discului (5-7) mascule; achene obovate, com=
e
primate,

lipsite de egretă.

M. ereetus L.. [Loc alb]. Frunze alterne, lanceolate. Flori
galbine lanugin6se. Involueru nearmat. 0 Iulie-August. In
stepe şi în munţii pietroși. Fârte comun pretutindeni.
Genul

Carpesium

L.

Carpesium L. [Loc alb].
C. cernuum L. [Loc alb]. Capituli solitari terminali, plecaţi.
Tulpină erectă, ramificată, pubescentă până vilâsă. Frunze
oblong-lanceolate,

obtuse,

mucronate,

glandulos-dentate

crenulate. Flori galbine. O Iulie-August.
de Cocoş, Cincarova.
Genul

Artemisia

ori

In păduri aprâpe
|

Tournef..

Axtemisia Tournei. [Artemisie). Periclin ovoid, oblong sati
subglobulos, cu foli6le imbricate; receptacul plan saii con:

vex, nud, glabru sai păros; florile dela circonferenţă femele, cu corolă 3-dentată, dispuse pe un singur rând, acelea ale discului ermafrodite, adesea sterile, cu corolă 5--dentată; achene obovate, comprimate, lipsite do câste şi de coronă, munite de un disc epigin mai îngust decât achena.
Brândzâ.—Flora Dobrogei.

15
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CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Capituli. heterogami.
'-2. Plori radiale 1-scriale femenine,
ermafrodite, însă
sterile.
_8. Receptacul pâros.

prin

ale discului

abortare

4. Capituli racemoşi-paniculaţi

devenind

, ....

„4. Absinthium L.

“ 4* Capituli axilari, solitari, sessili, ori la vîriul
pedunculilor axilari glomeraţi şi sessili . . 4. lunata L.

2* Florile radiale femenine, ale discului

erma-

frodite, tote fertile.
3* Receptacul glabru.
5. Frunze bipenate ori bipenatipartite.

i 6, Capituli sur-pă&roși, ori hirsut-tomentoși.
7. Frunzele pe faţa superiră glabre ori puţin
___-părâse, pe cea inferiâră sur-tomentâse . . A. pontica L.
,
„+ Frunze pe ambele feţe indesuit alburii-suro:
tomentâse. .....
îae..
„4, austriaca Jacq-

= 64% Capituli glabri. -

:

|

8. Plante cespitOse. Tulpine florigere ascendente, A. cumpestris L.
„8* Plante

- 9.
9*
5*
1.*

necespitâse.

Tulpine

ereete:

|

Tulpine şi frunze hirsute . . . „. ..
„A.
'Tulpineşi frunge glabre. ...... ee d,
Frunze numai simplu penatifide ....,. „A,
Capituli homogami. Flori tâte erimafrodite. A.

Scoparia W. K.
aumua Le
vulgaris L.
maritima L.

A. Absinthium L. [Loc alb]. Tulpine erecte, paniculate. Frunze

sure, cele radicale tri—cele caulinare bipenatifide, până penatifide, lacinulele lanceolate, obtuse. Peţioli neauriculaţi. Ca-

pitulă .subgloboşi, nutanți. Folidlele involucrului sure, cele interi6re f6rte obtuse, pe margini scari6se, cele 'exteridre lineare, numai la vîrf scari6se, egal de.lungi cu cele interi6re. Receplacul hirsut. 4 Lulie-August. Vulgară pretutindeni.
A. lanata De. [Loc-alb]. Plantă. cespitâsă. Tulpine ascendente

ori erecte. Frunze

peţiolate, sericei-sure, trisccte, seg-

mentele laterale 3--partite, cel: terminal întreg, ori tâte multipartite, laciniile lineare, frunzele: caulinare subpenatisecte.
Capiuli globoși, cernui, în axile solitari, sessili, oră la vîr-

ful pedunculilor axilari glomeraţi şi. sessili. Folidlele. invo:
lucrului hemisferic . cele exteridre f6rte puţine,. linearo şi
foliacee, cele interi6re oblong-lanceolate şi moembranaceo. Co-
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rola indesuit lanată. Receptacul peros. Locurile stincâse din
muntele IKrasny mort.
A. pontica L. [Loc alb]. Rădăcina repentă. Tulpine orocte,
spre vîrf paniculate, subvirgate. Frunzele. pe faţa inferidră
-toment6se, pe cea superidră

niile

lineare

nare

inferidre

apropiate,

glabre

ori sure,

bipenate, laci-

întregi, ori subdentate,

la pețiol

auriculate,

cele florale întregi. Capituli

suri,

cele

cele cauli-

superidre

sessile,

subgloboşi, plecaţi. Fo-

lidlele involucrului obovate, fârte obtuse, pe margini scari6se, cele exteriGre erbacee, mai scurte, lanceolate. Recepta-

cul glabru. Flori galbine.

4 Iulie-August. In păduri la Cin-

carova şi in regiunea litoree la Kara-Nassib.
"A. austriaca Jacq.; 2. repens Pall.;. „|. orientalis Willd.;
4. nivea. Redowsk. '[Loc alb]. Rădăcina repentă. 'Tulpine

erecte, spre viri paniculate. Frunze sur-tomentose, după circumferinţă subrotunde, bipenat-multifide, lacinulile lincare,
cele 'caulinare

subdigitat-partite,

la pețiol

auriculate, cele

superidre sessile, cele florale supreme întregi. Capituli hirsul-tomentoşi, subrotund-ovaţi. Folidlele involucrului oblonge, obtuse, pe margini scari6se, cele exteridre mai scurte,

cele extreme lincare, erbacee. Flori galbine. 4 August- Sop
tembre. Fârte comun pretutindeni, în stepe. A. campestris L. [Loc alb]. Zulprnele sterile cespilose, cele
florigere ascendente, paniculate. Pranze sericei-sure ori glabre, după configuraţiune subrotund-ovate, bi-tripenatifide,
lacinulile lineare, mucronate,

cele caulinare. inferidre la pe-

țiol auriculate, ori penatifid-dentate, cele superidre sessile,
simplu penatifide, cele “florale superidre nedivise. Capituli
ovaţi, glabri, erecţi ori plecaţi. Yolidlele involucrului ovate,
pe margini scari6so, cele extoridre mai scurte, cele intime
ovat-oblonge. Floră salbine, 1 Iulie-August. Forte comun...

Variază:
. sericea. Părositatea
ser icea

Fries.

In

sericeă

stepe,

f6rte

persistentă

(4. campestris

comun.

"A. scoparia W. K. [Loc alb]. Tulpină solitarie, creată, de„împreună

cu

frunzele

hirsută,

perii patuli 'ori.şi glabră,

paniculată. Paniculă f6rte ramificată, patentă. Frunze după
configuraţiune ovate, bi-tripenatifide, lacinulile celor infime
linear-lanceolate,

al celor-lalte -fârte

ânguste,

lincare;

îrun-
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zele caulinare inferidre la pețiol auriculate, ori penatiiiddentate, cele superire sessile, simplu penatifide, cele îlorale superi6re nedivise. Capituli subrotund-ovaţi, glabri, nutanţi. Folidlele involucrului ovate, pe margini scari6se, cele
exteridre mai scurte. Flori galbine. CO August-Septembre,
Fârte comun pretutindeni, în “Deltă rară.

“A. annua L. [Loc alb]. Tulpină solitarie crcclă,

deâmpre-

ună cu frunzele de tot glabră, î6rte ramiticată, ramuri patente, racomâse, constituind o paniculă amplă, foliată și difusă. Frunze după circumferință ovate ori oblonge, 2-3-pe-

natifide, ori 2-3-penatipartite, laciniile oblonge ori lincare,
pectinat-incise, serrate ori întregi; frunzele florale cele suprem6 simplu penatifide. Capituli globos-ovaţi, glabri, erecţi,
ori nutanţi. Folidlele involucrului
gini

scari6se,

cele

exterire

mai

oblonge,
scurte,

obtuse,

erbacee.

pe marRădăcină

anuală. Receptacul nud. Q) Septembre-Oetombre. La Tulcea
|
şi Zebil.
A. vulgaris L. [Loc alb]. Tulpind erbaces, erectă, paniculată. Frunzele pe faţa înferidvă alb-lomentâse, penatifide,
penile lanceolate, acuminate, incise, serrate, oră întregi, cele
caulinare la basă auriculate, cele supreme linear-lanceolate,

acuminate. Capituli ovaţi ori oblonei, plecaţi ori erecţi, subsessili, tomentoși. Flori galbine,
mun pretutindeni.

A

|

A. maritima L. [Loc alb]. Tulpinele sterile cespitâse,
florigere

ascendente

Co-

August: Septembre.

cele

ori erecte. Frunze niveii-tomentâse, ori

dispărând tomentul subglabre, după circumferință ovate, bitripenate, lacinulile lineare, obtuse,

cele caulinare

inferidre

la pețiol auriculate, cele superire sessile, cele florale supreme întregi. Capituli oblongi, tomentoși. Folidlele involucrului oblong-lineare, cele interiâre scari6se, cele exteri
6re mai scurte, erbacee. Flori tote ermafrodile. 4 Septem-

bre. F6rte comun în regiunea litoree: Mangalia, etc.
Variază:
ramurile şi ră
î
a. maritima: Willd. Capituli erecţi, însă
-.
murelele la vîrt nutante.
8. gallica Willd. Capituli ereoți, - ramuri steiate, nu nutante.

sala

ae

Willd. Capituli penăul, 2
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„3. valesiaea; . valesiaea ANL, întrâga plantă
ment6să: Capitulii şi ramurile erecte.
Genul

Tanacetum

nivoii-to-

'Tournef.

Tanacetum 'Tournef. (Tanacet). Periclin emisferic, cu foli6lo imbricato; receptacul plan, nud și glabru; flori tâto bi
bul6se, acelea dela circonferenţă femele, 3-dentate,
„aGelea
ale discului. ermafrodite, 5-dentate; achene obconiee munite
de jur împrejur de câste proeminente-ascuţite, cu disc epigin de lăţimea achenei, coronate de o margine membran6să
scurtă.
|

i. vulgare L. [Loc alb]. Frunze bipenatifide, laciniilo serrate.

Tulpină

ascendentă,

erectă,

angulară.

rymbi compuşi. Foli6lele involucrului
carinate,

cele intoridre

alipite, ovat-oblonge,

la vîrt scari6se. Flori aurii. 4 Iulie-

August. Forte comun, cu deosebire
şi în Deltă.
Genul

Capituli în co-

Tussilago

în regiunea

Danubială
i

“Tournef.

Tussilago 'Tournef. (Tusilagă). Perielin campanulat,. cu foli6le 1-2-seriate, adesea munite de un calicul; recoptacul plan
şi nud; florile dela circonferență femele, ligulate,. dispuse
pe mai multe rânduri, acelea dela centru mascule, tubulâse,
puţin numerdse; stil cu ramuri scurte; achene cilindrice, mu-

nite de coste, coronate printro egretă de peri pluriseriaţi.
1. Farfara L. [Loc alb]. Frunze. radicale cordat-rotunde,
angulare, dentate, pe faţa inferiră părâse. Tulpină I-capitată, squamată, squame lanceolate, obtuse. Frunze tinere
mai mult reniforme şi pe faţa inferi6ră tomentos-lanate. 4
August. In regiunea silvatică, rar.
Genul

Pyrethrum

'Tournef.

Pyrethrum Gaertn. (Piretru).. Periclin emisferie, cu foli6le
imbricate. Florile dela circonferenţă femele, ligulate, pe un
singur rând; florile discului ermafrodite, tubulâse, cu tub
aripat-comprimat, cu limb cu 5 dinţi. Achene conforme, obconice, trunchiate la: vîrf, munite de câste de jur împrejur;
disc epigin de lăţimea achenei, cele mai adese ori munit în
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achenele dela circonferenţă. și câte-odată în tâte de o coronă membrandsă mai mult saă mai puţin completă. Receptacul plan convex, nud.—Frunzele caulinare alterne.
CONSPECTUL

1. Ligule albe.
2, Frunze penate.
2*

Frunze

7
.
....
cc...

. . cc.

nedivise.

..

SPECIILOR.

...
. cc...

a.

. .......-

1* Ligule galbine.

P. corymbosum
[Loc alb]. Frunze

Willd;
penate,

|
P. corymbosum Willd. .
W.

P. uliginosum

Rh.

P. millefoliatum Willd.

Chrysanthemun corymbosun L.
penile celor inferi6re penatifide,

penulile acut-serrate, serraturile mucronate, Capituli corymboşi. Ligule linear-oblonge, albe. Achene t5te membranaceii-coronate, corona celor marginale subegal de lungă cu
tubul corolei. 3 Iunie-August. Comun pretutindeni, în tufeTişuri.

P. uliginosum W. K. [Loc alb]. Frunze
ceolate, ori lanceolate,

sessile, oblong-lan-

incis şi profundior serrate, la basă de

ambele laturi acut-auriculate. Ligulele subduplu mai lungi
decât diametrul discului. Achene coronate cu o margine
fârte scurtă. Tulpină mai adesc-ori corymbos-ramificată,
multicapitată, râmuri elongate, virgate. Ligule albe. In îineţele umede

între Mahmudia

și Ivanca

şi în Deltă

aprâpe

de Kara-Orman
P. millefoliatum Willd; Chrysanthemum millefoliatum L.
Syst. veget.; Anthomis millefolia L. spec. pl. [Loc alb]. Plantă
suriit-pubescentă, oră subvil6să. Frunze penatisecte, segmente

penat-partite, lacinii lineare ori oblong-lineare, subacute, de
tot întregi oră rare ori

subincisc.

Corymbul

laxiuscul, capi-

tuli pedunculaţi. Folidlele (involucrului glabru oră la basă
pubescent-violosiuscul) pe margini alburiă-străvăgătâre şi
sublacere. Zigule galbine, obovat-cuneate aprâpe Ii, mai
lungă decât involucrul. Achene striat-angulate. Papul erect,
tubulos, dentat.

Constanţa,
Genul

aprâpe

Leucanthemum

de Babadash,

etc.

'Tournef.

Leueanthemum Tournef. (Leucantem): Periclin emisferic sai
puţin concav, cu folidle imbricate ; receptacul plan-convex,
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nud; florile dela circonferență

femele, ligulate,

dispuse

po

un singur rând, acelea ale discului ermafrodite, cu corolă
tubul6să, comprimată, munită de 2 aripi; achene cilindro-

conice,

trunchiate,

munite

de câste

de jur împrejur,

|

sai coronate de o margine scari6să.
[. vulgare Lam;

Chrysanthemum

Leucanthemum

nude
L. [Loc

alb]. Frunzele inferidre lung peţiolate, ovat-spatulate, cre:
nate, cele superi6re sessile, oblong-lineare, serrate, serratu-

rile la basa frunzelor mai ânguste şi mai acute. Aehenele
i6te fără coronulă. Radiul alb. 4 Iulie-August, în fîneţele
din păduri. Rară între Telika şi Balabmer.
Genul

Matricaria

Tournef.

Matriearia 'Tournef. (Matricarie). Periclin cu foli6lo imbricate; receptacul nud, conic la maturitate; florile dela circonferenţă femele, ligulate, dispuse pe un singur rând, acelea ale discului ormafrodite, tubul6se; achene cilindro-co-

nice,

munite

externă,

de

3-5 câsto

coronate

pe

faţa internă, netede pe faţa

de o margine
CONSPECTUL

membranâsă

fârte scurtă.

SPECIILOR

1. Receptacul în interiorul săi fistulos. . . .. .M. Chamomilla L.
1.* Receptaculul în interiorul săi nefistulos . . . 21. inodora L.

AM. Chamomilla L. [Loc alb]. Frunzele inferidre bipenatipartite, lacinulile ângust-lineare, „întregi ori şi partite. Re" ceptacul în interiorul sei fistulos. Folidlele involuerului obtuse. Acheno 4-angulare, cele alo discului cu feţele spre exterior mai late, iară cele ale radiilor cu feţele egale. Floră
mirositâre,

ale

radiilor

albe.

Q : Maiit-lulie.

Fârte

comun

pretutindeni.
JM. inodora L.; Tripleurospermun înodorum Schultz Bip;;
Chamaemelum înodorum Vis. Dalm. [Loc alb]. Tulpină mai
adese-ori corymbos-ramificată, multicapitată. Frunze 2-3-penatisecte, laciniile linear-filiforme, acute. Receptaculul în înteriorul sc compact (nefistulos). Achene turbinate, subtetragone, recte, truncate, pe dos

convexe,

negre,

transversal

clevat-rugâse, la vîrf impres-biglandulâse, pe partea ventric6să tricostate, câstele îngroşate, obtuse, brune şi despăr-
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ţite prin 2 valecule negre. Papul scurt,
«
marginal,

Comun

4- angular.

pretutindeni.
Genul

Doronicum

'Tournef.

Doronicum 'Tournef. (Doronio). Perieclin- cu îoli6le aprâpe
egale, imbricate pe 2-3 rânduri; receptacul convex nud; îlorile dela circonferenţă femele, ligulate, dispuse pe un singur rând, acelea ale discului ermafrodite, tubul6se; achene
oblong-cilindrice sait obeoniec, munite de câste, acelea ale

discului coronate printr”o ogretă . de peri pluriseriaţi, acelea
ale circonferenţei

nude.
CONSPECTUL

1..Rădăcină stoloniferă . . . ...
1* Rădăcină nestoloniferă . ..

SPECIILOR
<<
.

o.

se

e D. eaucasienm M. B.
D. hungaricum Rehb.

D. eaucasicum M. B. [Loc alb]. Frunze repand-ori sinuatdentate, cele radicale lung-peţiolate, rotund-ovate, obtuse,
profund cordate,

cele

caulinare

puţine,

cu intermediii

long şi acut, amplexicaule. Recoptacul vilos.
ranei

elongaţi,

gracili,

ici,

colea

ob-

Stolonă

suble-

tuberos-îngroşați,

folii-

feri şi iarăși stoloniferi.

Găâlul şi azilele squamelor îndo-

suit sericeii-vilos.
Teke, rară.

galbine.

Ligule

In

regiunea

silvatică la

D. hungaricum Rehb. [Loc alb]. Frunze mai. do tot întregi,
cele radicale şi cele caulinare inforidre oblonge, în pețiol
ângustate, obtuse, cele superire oblong-lanceolate, acute,

amplexicaule.
berdsă,

Receptacul

glabriuscul,

Rhizomd

rotundat-îngroșală. Stolonii

adese-ori 1-capitată.
şi păduri. Fârte

Ligule

comun

lipsesc.

galbine.

4 Mai.

în regiunea

silvatică:

Genul Solidago

oblică, tu-

'Tulpină

In

mai

tuferişuri

Cocoş,

etc.

L.

Solidaso L. (Solidagă). Pericliu cu folidle imbricate; receptacul plan, nud sait alveolat, cu marginile alveolelor dentate; florile dela circonferinţă femele, ligulate, dispuse pe
un singur rând,

acelea

dela

centru

ermafrodite,

tubul6se;

achene cilindrice, munite de oGste, +coronate printi”o
de peri uniseriaţi. . .
|
pa

egretă

.
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|

.

S. Virgaurea L. [Loc alb]. Tulpină erectă, la vîrf paniculat-racemâsă, racemi erecţi. Frunze ovate ori lanceolate, acuminate, în poţiol aripat decurente, puţin părâse, cele inferi-

Gre serrate. Flori galbine.
neţele din păduri. Fârte
Genul

4 Iulie-August. In stepe și în fîcomun

pretutindeni.

Pulicaria

Gaertn.

Puliearia Gaertn. (Pulicarie). Periclin cu foli6le imbricate;
receptacul plan, nud, subalveolat; florile dela circonferenţă
femele, ligulate, dispuse pe un singur rând; florile discului
ermafrodite, tubul6se; achene cilindrice, munite de câste de

jur împrejur, coronate de o egretă dublă, cea exteridră du- .
blă, cea

scurtă,

interidră

compusă

interi6ră

coroniformă,

scari6să,

din peri puţin numerosi, de

CONSPECTUL

dentată,

abiă

SPECIILOR

1.: Frunze la basă rotundate, sessile. ..,., P. vulgaris
- 1% Frunze cu basa mai lată, protund-cordată, .

amplexicaule . ...

« P. vulgaris

Gaertn.

cea

ciliaţi.

"o ase

[Loc alb].

Gaertn.

e P. dysenteriea Gaertn.

Frunze

oblong-lanecolate,

la basă. rotundate, sessile, subamplexicaule, cele mai tinere
deîmpreună cu tulpina vil6se. Tulpină paniculat corymb6să,

capituli laterali şi terminali.
bine.

4

Iulie-August.

Radiul forte scurt. Flori gal-

In locurile

umede

şi inundate

iarna.

In regiunea Danubială, rară.
P. dysenterica Gaertn. [Loc alb]. Frunze oblonge, cu basa
mai lată profund-cordată, amplezicaule, obsolet denticulate, pe faţa inferidră sur-tomentâse. Capituli pe tulpină şi
pe ramuri

corymboşi.

Radiul

mult

mai lung

discului. Flori galbine. 4 Iulie-August.
şi mlăștin6se din regiunea Danubială..
Genul

Conyza

decât

florile

In locurile

umede

Less.

Conyza Less. (Coniza). Periclin emisferic, cu mai multe
ronduri de folidle imbricate. Florile dela circonferență femele, numerâse, pe -mai multe rânduri, cu corolă filiformă,
trunchiată

saii cu 2-3 dinţi; florile discului ermafrodite, pu-

țin numerâse,

cu

corolă

tubul6să și cu 5 dinți. Achene

li-
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neare, atenuate

A

la basă, comprimate,

fără c6sto; egrete con-

forme, formate din peri scurt-ciliaţi și dispuse pe un singur
rând.

Receptacul

Frunze. alterne.
C. glabra Bess.;

plan

sai convex,

punctuat

sait

fibriliter.

C. alata Bmagt. [Loc alb]. Tulpina în par-

tea inforidră p&ros- pubescentă, în cea superidră glabriusculă, paniculat ramificată, ramuri subpubescente, supra-

fastigiat-corymbâse, multicapitate. Frunze ovale, ori ovatlanceolate, rigide, glabre, pe margini fârte scurt ciliate, celo
caulinare sessile, de ambele laturi lat-aripate, aripele ajun
gând mai pănă la înternodiul din jos. Folidlele involucrului. multiserial imbricate, cele exteridre divaricate, cele interi6re la vîrf mai indesuit ciliate. Achene hirsute ori pubescenie. Flori galbine. In pădurile din locurile stîncâse din
munţi. Consul și Demirkioi.
ă
Genul

Inula

L.

Inula L. (Inulă). Periclin cu folidle imbricate,
6re lanceolate-lineare,

ascuţite;

iete; florile dela cireonferență
un singur

rând,

acele

cele interi-

receptacul plan, lipsit de pa-

femele,

ale -discului

ligulate,

dispuse pe

ermafrodite,

tubul6se;

achene cilindrice, munite de jur-imprejur de este puţin
pronunţate, coronate de o egretă de peri subciliaţi, uniseriaţi.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Folidlele interidre ale involucrului la vîrf di|
latate, spatulate. .... e.
IL. Melenium L.
(Corvisartia Helenium)

1% Foli6lele interidre ale involucrului la vîri acuminate.

2. Achene glabre.

|

3. Folidlele involuerului cu vîrful recurbat . .J. ensifolia L.
3* Foli6lele involucrului cu vîrful accumbent.

4. Frunze la basă ângustate, sessile, ori scurt peţiolate, circa la mijlocul lor mai late.
5. Tulpină simplă, I-3-capitată ......- a.
hirta Bmgt.!
5. Tulpină corymb6să 5-multicapitată . . : : „L. hybrida Bmgt.
4.* Frunzele, cel puţin cele superi6re la basă rotundate ori cordate, în tot casul la basă mai Ă
late..
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„6,

Florile radiului scurt ligulate. Capituli indesuit-corymboşi ......
în... | I. germaniea

6* Florile radiului elongat ligulate, circa duplu
atât de lungi cât diametrul discului ...I.

2%* Achene hirsute ori pubescente.

L.

sallelna L.

i

7. Florile radiului triiide, forte scurte, ajungând
numai până la viriul folidlelor involucrului. ]. Conyza De.
î.* Florile radiului mult mai lungi.
8. Folidlele involuerului accumbente, lineare,
”
cele exteridre mai mici. Plantă tomentos- .
lanată., ....
în
e ee a e. Oeulus
„8* Folidlele inv oluerului tâte egal de lungi, cu

vîrful patent. Plantă vilos-lanată

Christi L.

. , . . „IX. britanica L.

1. Melenium L. Corzisartia Helenium. [Loc alb]. Frunze
ncegal dentat-serrate, pe faţa inferi6ră tomentâse, cele radicale eliptic-oblonge, cele caulinare cordat-ovate, acuminate,

amplexicaule.

Folidlele

celo

linear-spatulate.

înferidre

țele umede

învolucrului
Achene

cele

exteri6re ovate,

glabre.

4

In

fiîne-

din regiunea silvatică. Comun.

]. ensifolia L. [Loc alb]. Frunze lanceolat-lineare, acuminate, depărtat-obsolet-denticulate, oră şi de tot întregi,
nervate, glabre, pe margini scabreși sublanate, cele caulinare sessile. tulpină uni-multicapitată, capituli solitari, terminali. Involucrul încins de 3-6 frunze lanceolate, nervate, de

lungimea involucrului. Achene glabre. Flori galbine. Stepe,
coline aride. Fârte comun pretutindeni.
]. hirta Bmgt.; 7. montana Pall. [Loc alb]. Frunze ovale,
oblonge ori lanceolate, de tot întregi, ori subdenticulate,
venate, deîmpreună cu tulpina hirsule, peri la basă bulboși. Tulpină 1-capitată. Folidlele involucrului lanceolate,
spre vîri angustate, hispide, t6te mai lungi decât discul.
Achene gşlabre. Flori galbine. 4 Maiă-lunie. In munţii dintre Greci

şi Măcin,

etc.

I. hybrida Bmgt. [Loc alb]. Frunze ângust-lanceolate, acute;
depărtat: obsolet: denticulate, ori de tot întregi, nervate-venate, glabre, pe margini scabre şi sublanate, cele caulinare
sessile.

Corymb

sub-5-capilat,

indesuit.

Folidlele involueru-

lui cele exteri6re pe dos şi pe margini subvilâse. Achene
glabre. Flori galbine. Involucrul încins cu 1-3 frunze lanceolate, erbacee, 3-nervate,
nele dela Tuzla, ete.

de lungimea involucrului. In du-
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I. germaniea L. [Loc alb]. Frunze oblong-lanceolate oră oblonge, acutiuscule, depărtat denticulate, venate, pe îaţa inferiră lanat-părâse, pe margini scabre, cele caulinare la

basă cordate. Corymb compus, glomerat, multicapitat. Folidlele involucrului subcilindriform pe dos lanat-pubesconte.
Ligulile abia mai lungi. decât discul. Achene glabre. Flori
galbine. 4 Iulie-August. FOrte comun pretutindeni.
I. salicina L. [Loc alb]. Frunze

lanceolate,

acuminate,

de-

părtat-obsolet-denticulate, ori de tot întregi, venate, glabre,
pe margini scabre, cele superidre cordat-amplezicaule. 'Tulpină uni-multicapitată, subcorymbâsă. Folidlele involucrului
glabre, ciliate. Achene glabre. Flori galbine. Frunze patente,
recurbate. 4 Iulie-August. Stepe şi coline. Fârte comun chiar
şi în Deltă.

“1. Conyza De; Z squarrosa Bernh.; Con za sguarrosa L.
sp. [Loc alb]. Frunze eliptice, ori. cliptie-lanecolate, acutiuscule, pe fața superidră pubescente, pe cea inferidră deîmpreună

cu tulpina

subtil tomentâse,

cele

inferi6ro

peţio-

late. Tulpină în partea superidră paniculat-ramificată, ramuri cory mbâse, multicapitate. Folidlele involucrului patent-reflecte. Florile radiului 3-fide, vuţin ligigulale, de lungimea învolucrului. Ş Iulie-August. In fineţelo din păduri.

Comun

pretutindeni.

I. Cculus Christi L. [Loc
scule, de tot întregi, ori

alb]. Frunze oblonge, _obtusiu:
subdenticulate, deâmpreună cu

tulpina tomentos-lanale, cele inferidre în poţiol ângustate,
cele superidre cu basa cordată amplezicaule. Folidlele învolucrului lanceolate, cele ezteridre mere mai mici vilose.

Tulpină

2-5-capitată.

Achene

hirsute. Flori galbine. 24 Iu-

„nie-lulie. Ienisala, Gavgagia, Demirkioi, etc.
|
I. britanica L. [Loc alb]. Frunze lanceolate, de tot întregi,
ori denticulate, po faţa inferiră deimpreună cu tulpina vilos-lanate, cele inferiâre în pețiol atenuate,ccolo. „superidre

cu basa

cordată

dentate.

Polidlele

amplexicaule,

la

basă

adese-ori

involuerului linear-lanceolate,

evident
atenuate,

cele ezieriâre egal de lungă cu cele înteridre şi cu discul,
ori şi mai lungi. Tulpină bi-multicapitată. Achone hirte. In
fîneţele şi pășunele umede. Comun în t6tă Dobrogei.
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,

Genul

Corvisartia

Corvisartia Mârat. (Corvisarţie).
cate, cele interiâre

oblonge,

Merat,

Periclin cu

obiuse;

achene

foli6le imbritetragone, mu-

nite de jur împrejur de câste puţin accusate. (Cele-lalte caractoro

ca . la Inula). Genul

Aster .'Tournef.

Aster 'Tournef. (Astru). Periclin cu folidle imbricate pe
mai multe rânduri; receptacul plan, nud, alveolat, cu marginile alveolelor dentate; florile dela circonferență femele,
ligulate, dispuse pe un singur rond, acelea ale discului ermafrodite, tubul6se; achene oblonge, comprimate, lipsite de
c6ste, coronate printr'o egretă de peri, pluriseriați.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunze pubescent-scabre ... cd
2. Frunze glabre. cr...

A. Amellus L. [Loc alb]. Frunze
scabre,

subserrate,

4. Amellus L,.
. A. Tripoliua L,

triplunervate, pubescent-

ori de tot întregi, cele inferidre

eliptice,

peţiolate, în pețiol atenuate, cele superiâre oblong-laneeolate. Corymb simplu. Folidlele iînvolucrului rolundat-obtuse,
patule. Radiul violaceti-albastru. 2 4 August-Septembre. Locuri aride, coline din regiunea silvatică și din stepe. Alkpunar,

Balabancea,

etc.

A. Tripolium L.;
alb].

Frunze

Sini

serrulat-scabre,

Tripolium

subeărnăse,

ori

mulgare

glabre,

şi de

Nees ab Essb. [Loc

linear-lanceolate, pe mar-

tot întregi. -Tulpina la viri

ori şi dela basă ramificată, ramuri corymbâse. Folidlele înlerire ale învolucrului îndesuit-imbrical mai Inngi, obtuse. Radiul albastru. q August-Septembre. Pe malul mărei

şi a lacurilor sărate: Mangalia, Delta (insula Leti).
Variază:
&. pannonicus Jacq. Frunzele inferiâre lanceolate, la basă

angustate, cele caulinare lanceolat-lineare, ciliat-serrate. Tulpină erectă ori ascendentă, t6rie ramificată. Toli6lele involucrului colorate.
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Genul Erigeron

Erigeron L. (Erigeron).
mai

multe

L.

Periclin

cu

îolidle

rânduri; receptacul subconvex,

imbricate

pe

nud sait subalveo-

lat; florile dela circonferenţă femele, dispuse pe mai multe
“rânduri, ligulate saii cele mai interne cu limb filitorm, îlorile

dela. centru

longe,

ermafrodite

comprimate,

lipsite

tubul6se;

de

câste,

achene

coronate

lineare-obde

o „egretă

de peri uniseriaţi.

GONSPECTUL SPECIILOR
1. Capituli

mici

în panicule

multicapitate.

Florile

radiale albe, . . . cc.
cc... ... E. Canadensis L.
1% Capituli mai mari în racemi simpli şi puţin
capitaţi. Florile radiale violacee ori roșietice. E. aeris L.

E. Canadensis L. [Loc alb]. Tulpină strictă, paniculată, paniculă: oblongă. Capilulă numeroși, misi. Ramurile şi rămurelele racemâse.

Frunze

hirte,

lineare-laneeolate,

la am-

bele capete ângustate, setos-ciliate, cele infime depărtat serate. Radiul de colore albincţă urici6să, forte mic. O IulieAugust.

Pretutindeni.

E. aeris L.; [Loc alb). Tulpină

racomâsă; la urmă subeo-

rymb6să, racemi 1-3-capitaţi. Frunze: depărtate, patente, linear-lanceolate, hirsute, cele inferidre în peţioli angustate.
Radiul erect, 'egal de lung cu florile de pe disc, ori şi pu-

ţin mai lung. Florile femenine interidre filitorme şi numer6se. Tulpină de col6re brună-purpurie. Frunzele pe margini de tot întregi, ori în speciminele mai mari (însă nu totdeauna) depărtăt-serrate. Ligule de col6re purpurie-deschisă.
“ Variază cu papul roşu, trăgând ceva în galbin (E. serotinus Yeihe). dq: Iulie-August. Comun pretutindeni şi în
Deltă în insula Leti.
OBSERVARE. —p podolicus Bess, ditoră prin tulpina mai “înaltă, În
desuit-foliată, frunzele erecte, cory mbui terminal indesuit şi radiul
patul.
i

i

“Genul ncviiea Vail.

Achillea Vaill. (Achilee). Periclin

cu folidle

|
imbricate;

|
re-

ceptacul plan saii convex, munit de paiete, florile dela cir-
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conferență femele,

ligulate,

cu

limb

scurt; dispuse pe un

singur rând, acelea ale discului ermafrodite, tubulse, comprimate-aripate; achene oblonge-obovate, comprimate, îngust-marginate,

lipsite

de

câste...

GONSPEGTUL . SPECIILOR
1. Frunze

bi-tripenatifide ori bipenatipartite.

2, Frunzele după circumnferinţă lanceolat-lineare,

ori sublincare. Corymb mai lax.

,

o

3. Ligulile pe ambele feţe albe... ..., . „4. Milefolium LL.
3. Ligulile pe faţa superiră albe-gălbinii . . .A. setacea W. K.
2.* Frunzele după circumferință oblong-obovate,
„ori oblonae. Corymb f6rte indesuit . .:. , A.Neilveichii Kern,
1.* Frunzele simplu penatipartite ori simplu pectinat-penatifide,
4. Ligulile impuţinate de 3-4 ori mai scur te de
cât involucrul, ori și lipsind.
.
5, „Peţiolut comun dentat., ....
cc.
A. compacta Willd,
5. Peţiolul comun nedenţat ........,
„4. depressa Janka.
4* Ligulile de jumătate cât involucrul. .
24
6. Lisulile aibe.

.

..

ee

ee

sd. erithmifolia W.

-

K.

6.* Ligulile galbine ori gălbinii.
7. Frunze pectinat-penatifide. Corymb îndosuit A. pectinata Willd.
1.* Frunze penat-partite, Cory mb laxiuscul + A. leptophiyila M. B.

4. iltefolium 1. [Loc alb]. Frunze lanat-vilose “ori subgiabre, cele caulinare după configuraţiune lanceolate ori
sublineare, bipenatifide, penulile bi-trifide, ori penat-5-fide,
lacinulile lineare ori ovate, acuminate,

mucronate.

Pefiolul

comun întreg ori numai la vârful frunzei subdentat, dinJiă întregi. Corymb decomposit. Ligule ălbe; de jumătate
mai scurte decât: învoluerul. 2 Iulie-August. FGrte comun
pretutindeni.
.
:
OnsERVARE Loc alb].

Â. setacea MW KA. aillefolizuim, L var. otacca Koch synops. [Loc alb]. Laciniile frunzelor forte ânguste. Ligulele
pe faţa -suporidră

albe-gălbinii,

iară pe cea inferidră

albe.

Capitulii de. comun de jumătate. -mai. mică şi planta lanathirsută, Cele-lalte. caractere ca la A. Millefolium L. Păşuni.
uscate. Comun... aa
A. Neilreichii Kern.

[Loc alb]. Frunze

suriă-verdi, pe amIi
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vele feţe pubeseente, după circumferință. cele ale caudiculilor sterile şi cele infericre ale tulpinci oblong- -obovate,
iară cele medie ale tulpinei oblonge, bipenatipartite, laciniile lineare, scurte, serrate, serraturile ovat-lanceolate, mici,

alipite,

frunzele

supreme

simplu penatipartite, partiţiunile

pectinat-dispuse, serrate; peţiolul comun ângust la tote frunzele în întrâga lui lungime dentat oră cu apendiculi neegal

de lungi, foliiformi, întregi ori 1-3-dentaţi, cari sunt mult
mai scurţi decât laciniile şi la frunzele supreme sunt f6rte
scurți și dentiformi. Capituli mici coadunaţi în un corymb
forte îndesuil şi plan convez. Ramurile inflorescenţei deîmpreună

colbre

cu folidlele involuerului indesuit

sordid-gălbinie-sură.

lanate, perii de

Florile discului palid-galbine,

ale radiului subrotund-4-angulare, 3-dentate, bicolore: pe
fața înferidră albinețe, pe cea superi6ră palid-galbine.

Tulpină

strictă,

erectă,

lax-lanată.

In

stepe,

î6r:e

comun

pretutindeni.

A. compacta Willd. (Loc alb]. Frunze sericei-vilâse, cele
caulinare după: configurațiune lineare, ori linear-lanecolate, simplu penatipartile, segmente penatifid-deniate. Corymb compus, fOrle îndesuit. Ligule galbine, puţine, î6rte
scurte, de 3-4 ori mai scurte

decât involucrul, oră şi lipsind:

In stepe, coline uscate. Forțe comun pretutindeni.
A. depressa Janka. [Loc alb]. Intrâga plantă mai mult mai
puţin puberul-vil6să, cenuşiii-verde. Tulpină solitarie, dela 314 centimetri

înaltă, curbat-erectiusculă,
fârte simplă. Frunze

mici,
tâte sessile, pe pariea a ireia ori a patra înferidră
reduse la un pețiol comun nud, de tot întreg, spre basă
ângustat, petioliform (fără: basă auriculată), în cea-laltă
parte pectinat-penatisecte, 'după configuraţiune lineare, oră
Janceolat-lineare,

ori reflecte,

cele

penile

inferi6re

fârto

ale

caudiculilor mai

adese-

ângust-lineare oră setacee, de tot .

întregi, obiuse ori mucronulate.

Frunzele caulinare supreme

2-3 apropiate de corymb, nedivise, lineare, ori spatulat-lincare. Corymbul mic, cam indesuit. Involueru palid, vilosul.
Ligule 5, galbine, reniform suborbiculare, transversal: mai
late, de.3-1 ori mai scurte. decât: involuerul, cu un dinte
fârte mic la mijlocul marginei. Rhizom fârte ramificat, lax

- cespitant, emitând tulpine şi deodată şi caudiculi sterili cauliformi. Muntele

Consul.
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A. erithmifolia W. 1. [Loc alb]. Frunze
cele caulinare după circumferință
bipenalipartite,

laciniilo

vilos-pubescente,

oblonge, bipenatifide, ori -

lanecolat-lincare,

ori

lineare-seta-.

cee. Peţiolul comin (rachis) de tot întreg. Corymb compus,
indesuit.

Ligule

de jumătate

mai

scurte

de cât involuerul.

Capituli mici, ligule albe, ori sordid-albe. Maiii-Iulie. Comun.
"“OnsenvanE.— Diferă
treg (la A. nobilis

de A “nobilis IL, prin

I,. este dentat)

peţiolul

comun

și de 4, Sfillefolium

de tot în-

IL, prin

ferinţa frunzelor [Loc alb].

circume

A. peetinata Willd; A. nova Wint.; A. oehroleuca W. TD.
[Loc alb]. Frunze mai mult mai puţin tomentâse, cele caulinare după configuraţiune ângust-lineare, simplu pectinal-.
penatifide, lacinii- întregi, lineare, pefiolul comun de tot în

(reg

(nedentat). Corymb

biniă de jumătate

compus, indesuit. Ligule albe găl-

mai scurte

decât

ori verdie. 'Pulpina de la 20-35
mic. In stepe şi în munţii
munte Suluc, ete.
|

involuerul. Plantă

centimetre
potroși.

înaltă.

Comun

sură

Capituli

pretutindeni,

4. leptophylla M. B. [Loc alb]. Pr unze tomentos- vilose, celo
caulinare după circumferință ângus-lineare, simplu penatipartite,

segmentele

2-5-fide ori întregi. Pejiolul

comun

de

tot întreg. Corymb compus, laxiuscul. Ligule de jumătate
mai scurte decât involuerul. Plantă albinâţă sură. Capituli
mică. Ligule saturat-galbine. Mamaia-kioi, Tatargargalik.
Genul

Anthemis

L.

Anthemis L. (Antemidă). Perielin cu folilo imbricate; receptacul conic la maturitate, munit de paiete persistente;
florile dela cireonterenţi femele, ligulate, dispuse pe un singur rând, acelea ale discului ermafrodite, tubul6se, compri-

mate; achene obconiee, munite de
cu dise epigin de lăţimea achenei.
CONSPECTUL

coste

de jur împrejur,

SPECIILOR.

1. Receptacul convex ori subhemisferie, Achene
tetragonal-comprese, ancipite. Radiul galbin. A, tinetoria L.
1.* Receptaculul fructifer cilindriform, elongat ori:
conic.
Brândză.—

Achene

Flora

obtus-tetragonale.

Dobrogei.

|

,

Radiul alb, A, ruthenica MB.
,

1Ge

—
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A. tinetoiia L. (Loc alb]. Frunze pubeseente, bipenatifide,
penile pectinat-disposite, serrate, sevraturile

mueronate.

Pe-.

ţiolul comun, dentat. Receptacul subhemisferic. Paicele lanceolate și acuminate în o mucronă rigidă. Achene tetragonal-comprese, ângust-aripate, 5-striato şi terminate cu o margine acutată. Ligulele “mai numai jumătate de lungi faţă de
diametrul transversal al discului. Florile discului şi ale radiului galbine. d 4 Iulie-August. In stepe, forte comun pre-.
tutindeni.

Variază:
“B. longeradiata [loc alb].
A. rutheniea M. B. [Loc alb]. Plantă lanuginos-vil6să. Frunze
pinulile linear-lanceolate,

bipenatifide,
tate,

mucronate.

acute,

Receplacul

întregi, oră bi-tridencilindriform,

elongat, .

squame paleacee, lanceolate, la vîrf obtusiuscule, subdentate şi acuminate în o mucronă rigidă. Achene obtus-4-ansula egal sulcate şi terminate cu o margine acută, cele
exteri6re instructe eu o coronulă dimidiată şi oblic-truneată.
Florile ligulate albe. O Iulie-August. Constanţa, Cernavoda,
Miicin, Greci, Ienisala, ctc.
-

Genul

Helianthus

L.

Jelianthus' L. [Loc alb].
UI. tuberosus L. [Loc alb]. Frunze triplunervate,
scabre, cele inferi6re cordat-ovate, cele superi6re
ovate,

ori

lanceolate, acuminate, alterne.

Cultivat şi subspontanei.

Flori

serrate,
oblong-

mari, galbine.

o

Fain. [loc alb]. DIPSACEE.

Floră erniafrodite mai mult. sail mai i puţin neregulate, MUnite fie-care

de un calicul

(involueel . caliciform),

gamofil.-

Calicul. munit de coste saii unghiuri. proeminente, . terminat .
printr'un limb scarios, întreg sai dentat, mai rar apr6pe
nul. Calice gamosepal, cyathiform, cu limb întreg, lobat sait
“aristat. Corolă gamopetală, tubul6să, subbilabiată, cu 4-5

lobi, în preflorescenţă imbricată. Stamine 4, inserate pe tub:
şi alterne cu lobii corolei; antere biloculare introrse. Stil
filiform; stigmat întreg sait. bilobat.. Ovarii infer, unilocular,
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uniovulat. F'ruct uscat, unilocular, monosperm, indehiscent
(achenă),
coronat de limbul calicelui persistent şi închis
în caliculul persistent. Sămînţă munită de un albumen cărnos.—Erburi

anualo

sai

perene,

cu

frunze opuse, lipsite

de.

stipulă; flori sessile pe un receptacul comun şi formând prin *
reuniunea lor un capitul încunjurat de un involueru comun, :

polifil; receptacul
p&ros, nud
florile,

saii

comun
acoperit

conic saii aprâpe
cu

paicte

CONSPECTUL
i. Recepiacul

, ....,

indesuit-imbrieat.

Dipsacus

,

o
„ Cephalaria

Sehrad,

. .... . . Seabiosa R. & Sel.
cc... Knautia Coult.

Dipsacus

'Tournef. (Dipsac).

nasc

. Dipsueus L.

.

3.* Involueru I-serial, multifoliolat
2.* Receptacul hirsut-pâros
Genul

ari-

îi.

* Receptatul plan ori semiglobos.
Rage
cu squame nepunginte.
a. Involueru

cărora

GENURILOR

cilindriform, Squamos, Squame

stat-cuspidate

plan, glabru sait!

la subsudra

Tournef.

Involucru

cu folisle

erbacee

de ordinar spin6se; receptacul comun încărcat de paiete
coriace, terminate printrun lung vîrt ascuţit spinos; calicul

sessil, tetragon, cu 8-10 câste, terminat print”un limb mem:
branos, obseur 4-dentat saii aprâpe nul; calice cu limb con-,
cav, subtetragon, ciliat.
CONSPECTUL
1. Frunze

SPEOIILOR

sessile, neauriculate.

2. Frunze pe margini glabre, ori dispars-aculeate D. sylvestris Mill.

2* Frunze

pe

margini 'setos- ciliate

Î[...

1. Frunze la virtul peţiolilor auriculate.

.|

D. laciniatus

LL.

. . . .D. pilosus L,

D. sylvestris Mill. [Loc alb]. Frunze sessile, erenat-serrate,

pe margină glavbre, ori dispars aculeate, cele infime la basă îngustate, cele caulinare

lat-concrescute, întregi, sati şi cele:

intermedie penatifide.. Folidlele involucrului linear -subulate, |
areuat-ascendente. Squamele receptaculului flexibile, oblongobovate, aristat-euspidate, -drepte, mai lungi decât. florile. Floră. lilacine, rare-ori-albe. Q Iulie-August. In fîneţele' din”
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păduri, p6
Danubială.

malurile
Fârte

bălților și a mlaștinilor
din regiunea
|

comun.

D. laciniatus L. [Loc alb]. 7» unze sossile, "De margini se.
tos ciliate, cele infime întregi, la basă angustateşi lobat„erenate, cele-lalte penatifide, cele intermedie la basă lat:concrescute. Folidlele involucrului lanecolat-subulate, rigide, ar-

cuat-ascendente. Squamele receptaculului

flexibile, oblonge,

aristat-cuspidate, drepte, mai lungi decât florile.
neţe. 2 Iulie-August. Ca şi specia precedentă.

D. pilosus I.. [Loc alb].
țiolilor

aurieulale.

Franze pefiolate şi la pîrful po-

Folidlele

de lungi cu florile.

Palee

Flori albi-

involuerului

deilecte,

subegal

obovate, aristat-cuspidate, setos-ci-

liate, drepte. Floră albineţe ori albe-gălbinii. 2 Iulie-August.
Rar, în locurile umede

la Cincarova.

Genul

Cephalari a Sehrad.
compus

scurte
s

odată.

Cephalaria

(Cefalarie).

-

Schrad.

Involueru

general

polifil,

din foli6le simple, nespinâse, lipsite de ghimpi, mai

decât

paietele

Receptacul

receptaculului,

cu paiete

dure

sait egalându-le câto-

şi terminate

în vîrf ascu-

ţit spinos. Involucel tetragon, cu S sulcuri, coronat de 4-8.
dinţi. Calico cu limb subtetragon, eyathiform. Corolă quadrifidă. Stigmat longitudinal.— Plante cu tulpină fără ghimpi,
și nediferind de Dipsacus decât prin involuerul lor mai scurt
decât paietele,
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Folidlele involueruiui ovat-lanccolate, aristatcuspidate. Flori lilacine ori albăstrii . .. . C, transellruniea Sehrad.
1.* Foli6lele involucrului : cele extericre ovatsubrotunde, cele interidre ovate, acumi- .

nate. Flori gălbinii,

.

cc...

:

C. coruiculata R.& Sch.

C. traussilvanica Schrad. [Loc alb].. Tulpină în partea inferidră deîmpreună cu frunzele dispars-păr6să. Frunze pe:
nate, penile subdecurente, la frunzele. inferidre oblonge, sorrate, cea terminală f6rte mare, la cele mai superidre linear-.
lanceolate. Folidlele învolucrului deîmpreună
cu squamele

receptaculului ovat-lanceolale, aristat-euspidate. Dinţii involucelelor 8 subulaţi, subegali. Corolă radiantă. Elorile di-
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scului albinoţe, ale radiilor
mun

lilacine

ori albăstrii.

Forte co-

pretutindeni.

C. corniculata R. & Sch.; Seabiosa corniculata W. K. [Loc
alb]. 'Tulpină la basă ascendentă, hirsută, peri reversi. Frunze
coriacee,

penatilide,

cele

radicale

hirsute,

în un pețiol lung

sessile, cu peţiolii la basă

obov ate,

decurente,

dilataţi

de

cele

tot întregi

amplexicaule,

penate, penile ciliate, lanccolate, la cele superidre

Folidiele

involuerului

ovat-subrolunde,

pubeseente,

ciliolate,

ori

caulinare sub-

decursivlat-lineare.

cele

cele interidre ovale, acuminale.

exterisre
Squamele

receptaculului lanceolate, ciliate. Involucel pubescent 4-gon,

cu 4 corniculi fârte scurţi și cu alţi 4 dinţi mult mai

lungă.

Flori gălbinii. Iulie- -Septembre. Locuri aride și pietrâse. F6rte
comun pretutindeni.
Genul

Scabiosa

L,

Seabiosa L. (Scabiosă). Involucru cu tolile erbacee, ne:
spin6se; receptacul comun încăreat de paiete; calicul sessil,
cilindric, săpat de 8 sulcură despărțite prin coste proeminente,

terminat

lobat;

calice cu limb

print”'un

limb

terminat

CONSPECTUL

scarios,

concav, întreg sait 4-

prin 5 ariste

întinse

în stea.

SPECIILOR

1. Fructul peste tot cu 8 sulci profungi, acuţi şi
escurenţi. Flori gălbinii, rare-ori roşietice . . $. ochrolenea
Li.
1.* Fructul dela busă până la mijloc rotund și vilos, dela mijloc până la viri foveolat (gropilit). Flori albastre, rare-ori gălbinii. .
.. .$, ueranieu L,

$. ochroleuca L. [Loc alb]. Frunzele fasciculilor sterile oblonge, obtuse,la basă ângustate, peţiolate, erenate, întregi
ori lirate, cele caulinare infime livrate, cele-lalte până
la c6sta medie penatifide, penile lineare, la cele ale frunzelor
mai inferiGre penatifid-serrate, la cele supreme de tot în:
tregi.

Capitulii

fructelor

ovaţi.

Zructe

S-sulcate, sulcii es-

curenţi. Selele calicelui interior la basă comprese, fără
nervure, de 3-4 ori mai lungi decăt corona exterigră. Flori

Jălbinii, vave-ori roşietice. 2 4 Iulie-August. In fînoţe. Forte
comun pretutindeni.
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S$. ucranica L.; S. alba Scop; S. argontea Li; S. maritima
Wult. non 1; Asterocephalus argenleus Spreng. [Loc alb).
Frunze radicale linear-oblongc, dentate, celo eaulinare inferi6ro penat-partite, lacinii distante, lineare, de tot întregi,

cele superidre lineare subîntregi. Corolă radiantă. Fructele
la basă vilose, la virf glubre, delu mijloc până la vîrf
foveolale (yropilile). Selele calicelui interior de 2 ori mai
lungi decât

corona

acul

dentală.

Flori

albastre,

uno-ori

galbine ori gălbinii ca şi radiul albastru. 4 Iulie-August.
Locuri năsipâse. Forte comun pretutindeni.
Genul

Knautia

Coult.

Knautia Coult: (Knautio). Involueru cu folidle erbacee nespin6se; receptacul comun lipsit de paicte, dar acoperit de
sete; calicul stipitat, subtetragon, puţin comprimat, nesulcat,
terminat print”un limb scurt obscur 4-dentat; calice cu limb

divisat aprâpe. până la basă în 8-10

CONSPECTUL

ariste erecte,

inegale.

SPECIILOR

(Loc alb]... ... . . . He arvensis Dub.
[Loc alb], sc...
„K. atrorubens Janka,.

E. arvensis Dub. [Loc alb]. Frunze eaulinare penatifide,
lacinii distante, lanceolate, de iot întregi, lobul terminal

mai mare, acuminat subserrat. Ze ulpină surie, eu peri forte
scurți neglanduloşi, şi cu alţi peri mai lungi, hispidi. Calicele interior de jumătate cât fructul, sub-8-dentat. Flori
cerulec, radiante. 4 Iulic-August.
neţe. F6rie comun pretutindeni.
Variază:

Locuri

erb6se,

coline, fi-

3. campestris. [loc alb]; Scabiosa campestris Bess. Corolele marginale. neradiante. Cu specia gemină.
K. atrorubens Janka. [Loc alb] Fineţe. Fârte comun pretutindeni.

Fam. [Loc alb]. VALERIANEE.
Flori ermatrodite, mai rar unisoxuate prin abortare, neregulate sai aprope regulate. Calico regulat sait neregulat,
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rar aprâpe nul, cu 3-10 dinţi persistenţi, rar cu
dinte, saii divisat în lacinii capilare, plumâse,
învortite înăuntru, desvârtindu-se. după antese
Corolă gamopotală, tubul6să-infundibuliformă, cu
bat, cu tub gibos sai pintonat la basă. Stamino

rate aprope de basa

tubului

corolei;

antere

un singur
'la început
și caduce.
limb 5-lo1-3, inse-

biloculare in-

trorse. Stil simplu; stigmat întreg sait 2-3-lobat. Ovariii infer, 3-locular, cu 2 logo sterile, adosea abortate, a treia fertilă, uniovulate. Fruct uscat, monosperm, indehiscent, de or-

dinar coronat de divisiunile persistonte. Sămînţă cu testa
membranos; albumen nul sai aprâpe nul.— Erburi anuale

sait perene, cu rădăcina

munită

de stolâne;

câte-odată

frunze

lipsite

cărnâsă, f6rte odorantă,

de stipuli,

cele

radicale

adesea dispuse în rosetă; cele caulinare opuse, simple saii
pennatisecate, sessile sait peţiolate; flori dispuse în cime 2-3chotome, dense, sati flori solitare în unghiul dichotomiilor,
1. Corola

la basă

GONSPEGTUL
GENURILOR.
|
pibsă
.
cc... | Valeriana

1. Corola la basă negibosă

"Genul

, . . . ..

Valeriana

. . ...

L.

. + Valerianella
Pali,

'Tournef.

|

|

a

Valeriana 'Tournef. (Valeriană). Flori ermâtrodite sai unisexuate; calice cu divisiuni capilare, plumâsc, învârtite înăuntru în timpul antesci, pe urmă desvârtindu-se. în egretă
la maturitate; corolă cu tub gibos la basă; stamine 5; fruot
l-locular coronat

de o egretă plumâsă:

Y. oflicinulis L. (V. oficinală.. Vulg. Odoleny. p lori tâte.conforme, ermafrodite.. Frunze încă tâte penate, 7-10-jugate, foli6le lanceolate, dentate-serrate. Tulpină sulcată. Rădăcină
unicaulă, stoloniferă. Flori de colâre palid-roseă ori albă;
4 Maiu-lunie. 'Tuferișuri, fineţe umede. F6rte comun pretutindeni.
OBSERVARE.—

V. angustifolia

Synops., se distinge numai
foli6lele

mai

anguste

şi de

Tausch.;

V. officinalis 2. minor

Koch

prin tulpina mai scurtăși specialminte prin
tot întregi

pe margini,

ori numai cele in-

fime puţin dentate.

“Genul Valerianella Tournef. .

Valerianella Tournef. (Valerianelă). Flori ermafrodite; calice de ordinar neregulat saii aprâpe nul, neînvârtit la an-
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tesă ; corolă cu

tub

negibos

la basă;

stamine

3; iruct 3-lo-

cular, cu o singură lojă fertilă, coronat de divisiunile
cinale crescute sait aprâpe nule, nici odată plumosc.
CONSPECTUL

cali-

SPECIILOI

1. Fructe glabre.
2. Fructe oblonge. Loculul fertil pe dos nu celulos-gibos . . . .
. . . .. ...... V. carinata Lois.
2.* Fructe subglobâse. Loculul fertil pe dos ce-lulos-gibos . . . . . . . . ..... es V. costata De.
1* Fructe

vilose.

. sc...

N. carinata Lois]; P/edia
oblong- subtelragon,

...

i.

.Ve

vasiocephala

Betke,

earinala D. pi. [Loc aib]. Iruel

po faţa din dărăpt

profund-canaliculat,

pe cea dinainte planiuscul şi dilatat în o margine de ambele părţi proeminentă, pe mijloc şi pe ambele feţe latevale subtil-l-costat. Calice obsolet-l-dentat. O Aprilie-Maii.
Locuri

cultivate,

ete. Fârte

comun

pretutindeni.

V. costata De.; Fedia cosiala Stev. [Loc alb]. Fructul matur 3-locular, subglobos, compresiuscul, granulat, necoronat. Loculul fertil pe dos turgid-celulos şi convez, ceia-lalţi
"2 loculi sterili pe dos profund sulcaţi. Ilori coadunate în

corymbi

subeapitați.

Bractee

oblonge,

patule,

po margini

glabre, de tot întregi ori şi denticulate. Frunzele

infime ob-

ovat-oblonge, cele caulinare oblong-subcuneate, obtuse, de
tot întregi. In păşunile din munţii stîncoşi, dintre Greci şi
Cerna.

|

Y. lasiocephala Betke. [Loc alb]. Fruct ovat, vilos, pe faţa
"dinainte planiuscul, pe cea din dărăpttricostat şi longitudinal:

glabri,

sulcat.

Calico

membranacei,

subulaţi, la -vîrt uncinaţi,

scurt. In munţii

graminşoi,

hirsut,

mai

G-dentat,

lungă

decât

dinţii

calicele

între semănături, chiar îîn Deită.

F6rte comun.

Fam. [Loc alb]. RUBIACEE.
Flori ermafrodite, rar unisexuate prin abortare, regulate.
Calice cu

4-6

sepale

dentiforme,

f6rte

scurte

saii

aprâpe

nule. Corolă gamopetală, caducă, rotată, infundibuliformă
sail campanulată, cu 4-5 divisiuni în preflorescenţă valvară.
-

249

Stamino 4-5, inserate pe tubul corolci Şi alterne cu lobii
sti;

antere

biloculare, introrse.

Stilo 2, libere

sait

mai

de ordi-

nar connate. Ovariii inter, coronat de un dise epigin încunjurând basa stilului, cu 2 sai cu un singur carpol prin
abortare, cu 2 sait o singură lojă uniovulată. Fruct uscat,
ar cărnos, didim, cu 2 earpele indehiseente despărţindu-se
la maturitate, mai rar fructul este redus la un singur carpel. Seminţe convexe în afară, mai mult sai mai puţin concave

înăuntru;

albumen

gros, cornos. — Erburi

anuale

sail

perene, cu frunze întregi, verticilate, de ordinar lipsite de
stipuli saă câte-odață munite de stipuli simulând frunze;
floră de ordinar dispuse în glomerulo sai în racome axi-

lare sait terminale,

|

CONSPECTUL
1.
2.
2+
1."
3.
3.*

GENUR ILOR.

Corolă infundibuliformă ori campanulată.
Limbul corolei patent. Fructe globâse .....,
Limbul corolei incurbat. Fructe oblonge. . .
Corolă rotată, plană,
Fructuseat
cc
Fruct cărnos ,
eee
Genul

Crucianella

Crucianella

|
|
+ Asperula T,
. . Crucianella L,
e Galium Li
a ubia Le

L.

L. (Crucianelă). Flori ermafrodite, încunjurate

la basă de 2-8 bractee în formă de involueru sati mai bine
de calice. Calico cu limb nul. Corolă infundibuliformă, cu

tub elongat, cu limb divisat în 4-5 lobi conivenţi şi de ordinar prelungiţi în vârt ascuţit setaceă, inflex. Fruet useat,
format din două carpele oblonge.—Floră în spice dense, sati
în capituli..
|
Sa
C, augustifolia

I.. [Loc

alb].

lrunze

câte

6, linear-laneco-

late. Spice elongate, t-serial-imbricate, f-angulare. Bractoelo
exteridre

la

basă

conerescute,

aripat. decurente, pe margini
nie-lulie. In munţii

aprici:
Genul

Rubia 'Tournef.
rolă plană-rotată,

(Rubie).
cu

limb

acute,

glabie.

carinate,

Flori

'Teke, Cinearova,
Rubia

cu

angulii

galbine. Q

Iu-

ete.

TYournef.

Calice cu limb-aprâpe
4-5-fid,

întins;

truct

nul;

cărnos,

co:
bac-
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ciform, format din 1, saii mai rar 2 carpele reunite, nedespărţindu-se la maturitate.
R. tinetorum IL. [Loc alb]. TPulpine anuale. Frunze câte 4
ori câte 6 subpeţiolate, lanceolate, (uscate) reticulat-venate,

pe margini retrors aculeat-scabre. Peduneuli axilari, trichotomi. Laciniile corolei acuminat-apendiculate.
1 Garduri, vii: Adzilar, Rara-Nassib.
Genul

Asperula

L. (Asperulă).

Asperula

Flori gălbinii.

L.

Calicoe cu 4.divisiuni

f6rte scurte,

aprâpe nule la maturitatea fructului; corolă infundibuliformă
sait campanulată, cu tub elongat, cu limb 4-fid, rar 3-5-fid,
întins, fruct uscat, format din 2 carpele aderente.
CONSPECTUI,
1

Frunze

SPECIILOR
E

,

câte 1 verticilate.

A. eynanehiea L,
2. Fructe granulat-scabriuseule. . . ...
A. graveolens M. B.
.
. . cc...
2* Fructe granulat-hispide.
- 1.* Frunze câte 6-8 verticilate.

3. Frunze câte 8.
4. Tulpină gtabră, ori numai la basă pubescentă. A. galioides M. B.
3* 'Tulpină la basă hispidă . . .
ed,
iyraiea Bess.
3.* Frunzele caulinare câte 6, numai cele infime
câte 8, tote lincare ......... ee,
3.+* Frunzele caulinare superidre câte $, cele în-

feriGre câte 6, tste lanceolate
[Loc alb]. .

humifusi

Bess,

. . . . . . „A. odorata L.
A, setulosa 'Boiss.

A. eynanchica L. [Loc alb]. Frunze caulinare câte + verticilate, glabre, lineare, pe margini scabriuscule, cele superiGre ncegale. Rădăcina fusiformă, multicaulă. Tulpine difuse,
ceolate,

Flori

f6rte ramificate.

ascendente,

mucronate.

Corolă

corimbâse.

Bractee

lan-

scabră, tubul egal de lung cu lim-

bul. Fructe granulal-seabriuseule. Flori pe partea internă
albe, pe cea externă roşietice. a Tunie-lulie. Coline uscate.

F6rte comun

pretutindeni.

A. graveolens M. B.; A. rumelica Boiss. [Loc alb] Frunze
caulinare câte 1, lineare, labre, la basă, pe margini și pe
carină

scabre,

ramificate.

Flori

cam

neegale.

la vîrful

Tulpine

ramurilor

erecte-oră

mai

ascendente,

adese-ori

câte

3.
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Corolă

4-fidă, tubul rugos

granulal-hispide: Intrâga
Puțin

diversă

Forte

comun

egal de lung

plantă

de A. eynanchica
între

Cernavoda

fârte
L.

cu

limbul.

puturos

a

Stepe,

şi Constanţa,

Fructe

mirositâre.
munţi

aprică.

etc.

A. galioides M. B.; Galiun glaucum Li; G. campanulatun VI; G. montanum Poll. [Loc alb]. Frunze rigide, lineare,

mucronate,

cu marginile

involute şi scabre, cele

linare câte $. Tulpine ercete ori ascendente,
let-angulare, glabre

ori la basă pubescente,

edu-

rotunde, obsospre

viri pa-

niculat-corymbose. Limbul corolei mai lung decât tubul scurt.
Fructo netede. Flori albe. 4
F6rte comun pretutindeni.

Iunic-lulie. În

stepe şi munţi.

A. tyraica Boss. [Loc alb]. Tulpină erectă la basă hispidă.
Frunzele inferi6ve subhispide. Cele-lalte caractere ca la A.
galioides M. B. In stepe, munţi pietroşi, f6rte comun pretutindeni.
A. humitusa Bess. (Loc alb]. Tulpină fârto ramificată şi
prostrată. Frunze lineare, mucronate, reflecte, vilos-hispide,
mai

adeseori

câte 6, cole

mai

infime

câte

subterne, uniflore. Corolă subeampanulată.
stepe.

Forte

comun

8. Pedicele

(1:5)

Fruct glabru. In

pretutindeni.

A. odorata IL. [Loc alb]. Frunze lanceolate, glabro, pe margini și pe carină scabre, ccle inferidre câte 6, cele superire cile $. Corymbi peduneulaţi. Fructe hispide, sete untinato. Floră albe.

24 In păduri

umbrâse,

A. setulosa Boiss. [Loc alb]. Colinele
în pădurea Kara-Orman.
Genul

Galium

fârte comun.

nesipâse

din

Deltă

L.

Galium L. (Galiu). Calice cu + divisiuni forte scurte sai
aprâpe -nule la maturitatea fructului; corolă plană-rotată,
cu limb 4-fid, întins; fruct uscat, format din 2 carpele ade-

rente, despărţindu-se la maturitate.
CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Fruct globos. Flori în panicule terminale ori
_axilare.

2. Peduneculii deiloraţi arcuat-recurbaţi. Frunzele încă defleete. Flori poligame, cea ter-

RE

-
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" minală ale ramificaţiunilor ermafrodită, fertilă, cele laterale masculine, sterile.
3,. Peduneulii laterali ramificaţi, bracteaţi . . . G. Cruciata Scop.
3* Pedunculii laterali simpli ori bifidi nebracteați. 'Tulpină

2%

Pedunculii

retrors-aculeolată,

ori

vilosă.

(4. pedemontanum

AI,

și coi defloraţi drepți.

e

- 4. Tulpină 4-angulară pe anguli retrors-aculeolat-scabră.
. Frunze câte 6-10 verticilate, mueronate, 1-ner-

vate.
6. Tulpină pe la noduri hirsută. Fructe mari . 4 Aparine L.
6. * Tulpină pe la noduri de-comun glabră. Fructe
de jumătate mai mici. .
e...
4. Vaiilantii De.
5.* Frunze câle 1, obtuse, mutice, I-nervate . , (4. palustre LL.

4. Tulpină peste tot glabră, ori şi numai
însă nu aculcolat-scabră,

hirtă,

1. Frunze 3-nervate, câte 4 verticilate î.
-1.* Frunze I-nervate, câte 6-10 verticilate,

8. Tulpină rotundă.
;. 9. Frunze lineare. Flori gulbine
9*

Frunze

oblong-lanceolate.

..

Flori

..

GQ.

..

albe

rubioides

. „Gu. rerum

L.

L,

. . . .G. sşivaticum

LL.

„8* Tulpina mai de la pasă începend angular,

Flori

albe. a

S.** 'Pulpină

tocmai

aaa

n
dela basă

eee

10. Lacinile corolei cuspidate. Flori opace
"10.

Tuaciniile corolei

11. Floră
11% Flori
1.* Fruct
"câte

cuspidate.

ee

si. Sehultesii Vest,

var, pubeseens Ucchir. et Sint.
4 angulară,
Flori

. . .&. Mollugo [..

lucitâre,

albe cc.
cc...
sees
a e Ge erectum Iuds.
galbine-albinețe -.. .
cc... . . G. ochroleueum Kit,
oblong, hispid. Flori în axila frunzelor
9-1, subsessile, Plantă anuală , ... . G. verticillatum Danth,

G. Cruciata

Scop.;

G.

crucialum

Sm.;

Valantia

Cruciata

Lu V. chersonensis Willd; Y. ciliata Opitz. (G. cruciat. Vula.
[Loc alb].)) Frunze caulinare câte 4, eliptic-oblonge, ori ovate,
B-nervate. Peduneuli laterali ramificuţi, bracteaţi, hispidi
oră glabri, fructiferi de/leeți. Fructe netede. 'Tulpină hirsută.
Floră galbine. In fineţele din păduri, tuferişuri și stepe. FOrte
comun pretutindeni.
Variază:
8. laevipes [loc alb]; . PValantia Cruciata Willd. Pedunculi

şi pediceli glabri.
G, pedemontamum All; Palantia pedemontana Bell. [loc
alb). Frunze caulinare câte 4, cliptie- -oblonge, 3-nervate. Pe-

___ 959
duneuli laterali simpli ovi Vifidi, nebraeleaţi,

viloşi, frue-

tiferi deilecţi. Fructe netede, >elabre. Tulpină retrors-ehim-:
>
pOsă, alicum glabră ori vilâsă. Ilori gălbinii. O Maiă-lunie.

In stepe, munţi. I6Grte comun.
Ovsenvane.—După

|

Dr. A. Kerner, care face distineţiune între.G, pe.

demontunum All. şi între G. retrorsum De., tote plantele
ee i s'ait presentat din Sudtirol, Italia, Austria inferidră, Ungaria și Transilv
ania
sub numirea de G. pedemontanum All » aparţin la G. rețrorsu
m De. Ii

G. retrorsum

De. e tulpinape

anguli cu shimpi

glochidiaţi, şi altecum

ori glabră, ori mai mult mai puţin pârosă. Cymele numai de jumătate
atât de lungi cât frunzele şi numai 1-3-flori. Flori
forte mici (05m/m)
și palid galbine-verdii. La G. pedemontanum All. e tulpina
fără shimpi
pe anguli, însă altcum indesuit vilosă, perii moi şi patenţi.
Frunzele

proporţional mai scurte şi mai

țin mai

scurte

decât

late ca la G. retrorsum De, Cymele pu-

frunzele și de-comun

4-5-flori,

rareori

3-flori. Floră .

mai mari (2m/m în diametru), de mărimea şi col6rea celor dela
C. Cruciatu Scop.—Se distinge de G. reruun Scop. prin rădăcina anuală
și
prin pedicelele lungi vilâse.

G. Aparine I.. (Loc alb]. Frunze caulinare câte 6-8, linearlanecolate, mucronate, 1-nervate, pe margini şi pe carină

(nervura mediană pe faţa inferidră) retrors-aculeat-seabre.
Tulpine flaccide 4-angulare, retrors-aculeat-seabre. Pedun-

culi axilari, la urmă subpaniculaţi. Podicele fructifero drepte.
Fructe hispide ori uneori netede. Corola mai ângustă de
cât fructul evolut. lori albe, uneori verdii. 'Tulpina pe la

noduri

hirsută ori și glabră.

pretutindeni.

Forte comun

|

Variază:

Tulpina, pe lângă scabriţia
apoi mai rar: fructe

Q iunic-tâmna.

mai puţin

|

|

angulilor,
setse.

încă
Mai

t6tă

hirsută,

încolo:

Tulpina

debilăşi prostrată, frunze mai late, obovat-lanecolate (GQ.
lenerum Schl.)
|
(. spurium [loc alb]; G. spurium L.; GQ. hispidum Roth;
G. agreste,

£. lejospermum. Wall. Fruete

netede, alteum ase-

menea celor de la G. Vaillantii De.
G. Vaillantii De; G. Aparine L. 6. Vailantii Koch

»
Synops.:

[Loc alb]. Frunze câte 6-8, linear-lanecolate, mueronate, 1-:
nervate, pe margini şi pe carină retrors-aculeat-seabre. Tul-: pine flaceide, 4-angulare, relrors aculeolal-seabre. Pedun-.

culi axilari, la urmă

subpaniculaţi. Pedicele fructifere drepte.
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Pwucle de jumătale

mai

mici ca la G. Aparine L; şi cu

muci puţine sele uncinate. Tulpină pe la noduri glabră. Flori
albe. Ienisala, Peninsula

Kaleh,

Koca-Kuciul.

G. palustre L. [Loc alb]. Frunze câte 4, linear-oblonge, spre
vîrt mai late, obtuse, maatiee, I-nervate, pe margini rotrors
scabre. Tulpine flaccide, difuse, 4-angulare, relrors-scabre,

Paniculă difusă. Pedicele fructifere drepte, orisontal patente.
Fructe netede. Flori albe. In locurile umede cu deosebire
din regiunea Danubială, pretutindeni.
G. rubioides L. [Loc alb]. Frunze caulinare câte 4, ovato
ori oblong-lanceolate, 3-nervate, mutice, pe margini seabre,
de tot plane, cele florale încă ovat, ori ovat-oblonge. 'Tulpină difusă, ascendentă, glabră, la vîrf paniculată, panicula
dilatată (lată, scurtă), aprâpe corimbiformă. Pedicele frueti-

fere erect-patente. Fructe glabre ori subpuberule. Flori albe,
ori albe-gălbinii.

24 Maiii-lunie. In fineţele din păduri. F'6rte

comun pretutindeni.
Variază:
Fructe setulos-scabre (G. Pseudorubivides

Sehur).

OBSERVARE.— G. boreale L. diteră prin frunzele caulinare mai mici
şi mai înguste, cele florale ângust-lanceolate. Frunze hispide, ori cu
sete .scurte, erecte la virf uncinate, ori
«
şi tructele de tot glabre (G:"
hyssopifolium Hofim.)
Ia

G. verum L. [Loc alb]. Frunze lineare, mucronate,pe faţa
inferi6ră subvelutin-puberule, cele caulinare câte 8-12. Tulpină

erectă ori ascendentă,

rigidă,

rotundă,

4-costată,

pu-

bescent-scabră. Ramurile paniculei patente, densiflore. Pedicele fructifere suborisontal-patente. Laciniile corolei obtusiuscule, fârte scurt apiculate. Fructe netede. Flori aurii.
4 Iunie-tâmna. Forte comun pretutindeni.
Variază:
8. prostraluin. Vecntr et Sint. În fineţele din păduri la,
Cincarova.
G. sylvaticum L. [Loc alb). Frunze oblong-lanecolate, ob-:
tuse, mucronate, pe margini şi pe carină scabre, cele caulinare câte 8. Tulpină. erectă, rotundă, oblus-4-costată, gla“bră ori hirtă. Paniculă amplă, pedicele capilare, înainte de |

înflorire mutante, fructifere erect-patente. Luciniile corolei
scurl-apiculale. Fructe glabre, sub- rug6se. Floră albe. In pădurea Babadagh.

255.

„4. Sehultesii Vest. [Loe alb]. Prunze caulinare câte 8, de-

Flecte, oblong-lanceolate, lanccolate ori obvers-lanceolate, la
mijloc ori în parlea a treia spre vîrf mai lute, pe taţa inferiGră palid-glauce. Tulpină ercctă, mai dela. basă începend 4-angulară, glabră. Paniculă amplă, ramuri opuse, divaricate, podicele

relativ

lungă,

debilc,

adese-ori

3-flore, îna-

inte de înflorire nu.nutante, fruetifere ereet-patente. Zaciniile corolei oblong-lunceolule, acuminate, Fructe albăstriiipruin6se, încoronate
ovariului.
Variază:

cu un disc, 'ce

ocupă

numai

mijlocul

£. pubeseens Uechte. et Sint. [Loc alb]. Pe malurile înalte

ale Dunărci

la Rassova.

|

|

&. Mollugo IL. [Loc alb]. Frunze lanceolate oră oblong-lan-

ceolate, mucronate, po faţa inforidră opace, cele caulihare
civea câte 8; 'Tulpine procumbente oră erectie, 4-angulare,
glabre ori hirte. Ramurile paniculei expanse multiflore,
cele

inferiGre orisontal-patente. Pedicele fructifere divaricate. Laciniile corolci cuspidate. Fructe glabre ori subrugâse. Flori
albe.
Variază:

|

&. pubescens [loc alb]. Tulpina şi ramurile cu peri moi,
scurţi și crispuli. [Loc alb]. In păduri și tuferişuri. Forte comun

pretutindeni.

"G. ereetum IHuds.; G. lucidum All. [Loc alb]. Frunze oblong-lincare, erecte, mueronate, rigide, lucide, serrulat-revo-

lute, pe faţa inferiâră

cu o nervură

validă.

Tulpine

erecto,

d-angulare, rigide deîmpreună cu frunzele alabre. Ramurile
inferidre ale. paniculei oblonge orisontal-patente. Pedicele
fructifere divaricate. Laziniile corolei cuspidate. Fructe glabre oră subrug6se. Flori albe. In finețe uscate la Cernavoda.
G. oehroleueum Kit. non Wolff; G. asparagifolium A. Kern,
non. Boiss. [Loc alb]. Tulpine erect, d-angulăre, forte netede, dela basă ramificate, ramuri patente. Frunze linearsubulate, plane, pe margini scabre, mucronate, cele caulinare câte 8-10. Pedicele mai adese-ori 3-flore, fructifere divaricate. Laciniile corolci terminate cu o mucronă -capilacee,

caree aprope

de

î6rte numerâse,

agregate, f6rte mică,

lăţimea

latinici.

Fructe glabre. Flori

albe-gălbinii.

In mun-
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.

(ii stîncoși şi calcari. Forte comun pretutindeni:

Deinirkioi

Ilîvşova, Sepelgin, Consul, cote,
„&. verticillatum

Danth.

[Loe alb]. Pulpină simplă

ori dela

basă ramificată, ramuri subsimple, elongate, hispidule. Frunze

oblong-lineare,

hispide, câte 4, cole supreme

opuse, doflecte.

Flori în axila frunzelor 2-4 (şi ast-fel verticilate), subsessile.
Fructe oblonge, hispide, erecte. Plantă anuală.
Pe stineile calcare. dela cetatea Ienissala:
I'am.

[Loc

adesea

alb].

alb]. CAPRIFOLIACEE.

Floră ermafrodite, regulate sai neregulate.
divisiuni,

[Loc

I6rte

scurte,

caduce

Calice cu 4-5

sait persistente.

Co-

rolă gamopetală, 5-5-fidă, rotată, campanulată sait tubuldsălabiată, caducă,
şi altorne

cu

Stamine

5, rar 4, inserate

divisiunile

Stilo 2-5, libere

sale;

antore

sait reunite; stigmate

2-5

locular

sait

I-locular

corolei
introrse.

2-5, distincte

unite întrun stimat capitat. Ovariti
carpele cu 2-5 loge uni-multiovulate.
drupaccii,

pe tubul

bilocuiare,

sait

re-

inter, format din 2:5.
Iruct baceiform saii
prin

abortare, cu loge

1-polisperme. Seminţe cu testa de ordinar dur; albumen
cărnos.— Arboraşă cu ramuri creete sai acăţătOre-sarmentâsc, mai var erburi perene; frunze opuse; peţiolate, sait
sessile, întregi, dentate sai mai mult ori mai puţin divi
săte, munite sait lipsite de stipuli; flori dispuse în carimDe,
în capitul sait în verticile false,
var geminate.

|

axilare

sait terminale, ma

CONSPEGTUI, GENURILOR.
1, Stamine S ori
1% Stamine 5.

10.

ee

2. Prunze simple.

Bobiţe

monosperme

3.* Frunze

Bobiţe

polysperme “ e

penate.

Genul

.

ee

AdoxuTi

.......
ae ee

. Viburnum
+ Sambueus

L.
Le

Adoia. L.

“Adoxa L (Adoxă). Flori regulate; calieo suboărnos, aerescent, 2.3-dentat;

corolă

- stamine 4-5, cu filamente

rotată,

profund

d-5-lobată cu

bifide,

lobi

întinșă ;

fic-care divisiune

);
(ea-ată CEI aSITAzĂ4
BUCURESTI

purtând o lojă de anteră; stile 4-5, libere; fruct bacciforni,
coronat de calicele acrescent; cu 4-5 loge monosperme. . -:!
A. Mosehatellina I.. [Loc alb]. Rizom squamat. Frunze .radicalo. lung peţiolate, tornat-penate, folidle ' peţiolate, 3- par
tite şi incis-lobate. Plantă mică, la vîrf mai adeseori cu:

floricele

vergi. mai

sessile,

tie-Aprilie. In pădurile

coadunate

umbrâse

Genul. -Vilburnum

Viburnum

L. (Yiburn).

în un

capilul.: %

de pe munţii

Mar.

dela Greci.

L.

Floră tâto regulate, sait

acele

de

la circonfer enţă neregulate; calice cu 5 dinţi scurţi; : corolă
votată: sait campanulată votată, cu 5 divisiuni; stamine 5,
nedivisate;

0 lojă

stil nul;

stigmate

monospermă.

3, sessilo;

fruct: baeciform, cu

Ai

i

"CoNs PEGTUL SPECIILOR
1. Frunze ov ate, pe faţa inferidră tomentâse ... . ...Y. Lantana
| 1 Frunze 3-5-lobate, pe ambele feţe verdi
eee
Xe Opulus L

Y. Lantana L. [Loe alb]. Frunze ovate, denticulal- serrale,
la basă subcordată,; pe faţa înferioră 7 24470s- -venale, deîmpre-

ună cu rămurelele prin peri 'stelaţi furfuraceii-lomentose,
pe faţa superidră puberulă cu peri stelaţi dispausi, Cymele
îlorilor terminale,

pretutindeni.

peduneulate, Floră albe.

$ Fârte

|

comun

|

V. Opulus L. [Loc alb]. Frusize 3-5. lobate, lobii acuminaţi,
dentaţi, peţiolii glanduloși, glabri. Oymele florilor terminale,
Morile ezieriore radiante,

Dunăroi, fârte comun.
Genul

noulre, albe. $ In regiunea Deltei

-:
Sambucus

Sambucus Touirnct. (Sambuc).

Ia

i

Tournet.

Flori regulate;

calice cu 5

dinți scurţi; corolă rotată; cu 5 divisiuni întinse, pe. urmă
reflexe; stamine 5, nedivisate; stil nul; stigmate 3-5, sessile;

îruct bacciform, cu. 3-5 loge 3-5 sperme, rar o singură lojă.
CONSPECTUL SPECIILOR
.y

1. Cyme cu 5 ramuri primare, Stipulii lipsesc ori sunt
numai veruciformi . cc...
a
5 nigra Le
2 1% Cyme cu.3 ramuri primare. Stipuli foliaecă .. . -.'. S. Ebulus L. :
Brândză.—Flora Dobrogei.

17

arbuseulă. Sti-

Tulpină -frutieâsă,

-S. nigra L. [Loc alb).

puli veruciformi: ori. lipsesc.

Cymele: florilor

cu 5 ramuri

:
primare. Flori albe. Bobiţe negre. % Forte. comun.
Stiverucul6să.:
erbacee,
Tulpină
alb].
“S. Ebulus L. [Loc
"pulă foliacei, ovaţi, serraţi. . Cymele cu 3 ramuri primare.
Flori albe, pe partea externă roşietice. Bobiţe negre. 5 F6Gr te

comun

pretutindeni.
Tam.

[Loc alb]. LORANTFIIACE E.
regulate; . cele masculo apetale, consti-

“Ploat. unisexuate,

preflorescenţii

dintrun. periant: tubulos,, 2.3-4-fid,. în

tuite

divisiunile

adnate. cu

sessile,

valvară, şi din 4 antere

peri-

antului, introrse, şi deschigendu-se prin mai mulţi poră; floconstituite

femele

rile

periant cu 8 divisiuni dis-

dint”un

puse pe 2 rânduri, cele 4 exteriâre -ealicinale mai scurte,
cole ' 4 interidro squamiforme, 'cărnâse 'alterne cu cele d'în-

Ovariii inter;

tăi, în' prefloreseenţă ' imbricată.

unilocular,

euprindend 3 ovule, dintre care unul fertil, redus la nucel,
logei,. iar. două, rămân. tot-dea:

ortotrop, şi erect în fundul

în stare vudimenta ră; stiomat

una

soșsil.. Fruet, baceiform,

monosperm,. cu. mesocarp- mucilaginos- viscos.. Sămînţă lipsită de învălişe proprii ; albumen cărnos,. verde,. embrioni

unic, câte-odată multiplu, cu cotyledâne adesea lipite. —Arborași tot-deauna verdi, parasiţi

pe

arborii şi arbuști dicotyle-

donați, cupringând, un suc, viscos; cu tulpina di-tri-polyechotomă, cu

ramuri

nodor6se,

articulate;

îrunze

simple, câte odată squamiforme, sossile,
flori sessile,

reunite

opuse,

lipsite

grose,

de, stipuli;

în cime.

GONSPECTUL aiURILOR
IPA Corolă s-petală,- ori 4--bartită. Stitul lipseşce pr.
aaa
sua Corolă 5-6. petală, Stil filiform . a

i

Viseum
masculă:

+ Viseu L. :
- Lorauthus L.

Genul Viscum Tournef.--

'Tournef.

(Vâsc).

calice cu limb

Floră .monoice

4-fid;

Corolă

şi dioice. Flârea

nulă,

stamine 4, cu

antere sessile, lipite cu divisiuiiile calicelui, "dehiscente prin
mai. mulţi pori. „Florea femelă: calice lipit cu ovariul, cu

559:
limb fârte

scurt,

squamiforme,

obscur

quadridentat;

corolă:cu 4 petăle;

cărnâse, lăţite la basă.: Fruct

sessil, baceiform,

cu 0 singură sămînţă; sareocarp alb, mucilaginos;
endocarp verde, aplicat. -pe sămînţă. Albumen şi embrion colorat în verde.

|

aaa

V. album L. [Loc alb]. 'Tulpină dichotomă, fârte ramificată,

ramuri

rotunde.

Frunze

opuse,

lanceolate, obtuse, fără

ner-

vure. Floră galbine-vergii terminale, sessile, subeincă, glome-

rate. Bobiţe albe. Plantă parasitică. In „păduri fârte comun.
Variază:

-P. polyeoecon:[loe alb]. Capituli multiflori.
Genul Loranthus L.
Loranthus L. (Lorant).

|

NR

Floră ermafrodite, mai rar, dioice!

Calice
cu limb forte scurt trunchiat . sati denticulat... Petale

4-8, libere sai lipite. la basă, în preflorescenţă valvar
ă. Sta-

mine opuse petalelor cu filamentele adnate cu petalele;
an:
tere biloculare. Stil filiform; stigmat simplu. Baccă .ovaţă.
sait turbinată uniloculară, monospermă.
[. europaeus

Jacq.

[Loc

alb]. “Plantă

|
glabră,

fârte ramifi-

cată, ramuri rotunde. lrunze opuse, peţiolate, oval-oblonge
,
la basă.sub-angustate,.
puţin vînâse. Spice terminale, laxe, ,
simple.. Flori prin abortare devenite dioice, 6-petalo, de coI6re. galbină-verde. Bobiţe albine. Plantă parasitică.: 4.
Pa:,
rasitpe, stejari în pădurile mai cu s6mă din Delta Dunăre
i:

ii

„Pam. [Loc alb]. CORNAGER."

ge
zii
i

rr.

i sit
ae

st

Flori ermafrodite; :regulate; Calice 'cu 4 divisiuni scurte
saii dentiforme. Corolăcu 4 petale libere, caduce în 'prefloi
rescenţă valvară.Stamine 4, alterno 'cu 'petalelă; inserate p&
marginele discului; antere biloculare, introrse.: Stil simplu!
încunjurat la -basa:sâ- de'uit disc: epigin gros;: stiomat ca:

pitat. Ovariă

infer Cu

2-3 loge,

1-ovulate.

Fruct

drupaceiă,

cu un singur sîmbure, cu 2 rar'3 -loge' I-sperme. Seminţe
cu testa subțire, albumen cărnos. — Arboraşi :mâi mult. saii
mai puţin înalți, cu:ramuri crecte; îrunze opuse sati! alteirne,
Peţiolate, întregi, lipsite de stipuli; floră. în. cime, mai mult

960

—————

sati în umbele axilare: sati termi-

sai mai puţin ramificate
sait încunjurate

nale, rude

de bractee.

de un involueru

e

| Genul

ui,

BEE

*Tournef.

Cornus

Cornus 'Tournei. (Corn). (Caracterele familiei).

“1

“Flori galbine, involucrate

Frunze

ovate,

frunzelor

galbine. Drupă

ei, C, sanguinea Li

. . - ee

C. mas L. [Loc alb]. Ramuri
înaintea

mas LL,

. . . sc...

-11%iFloră albe, fără involucru.

r6se.

-

SPECIILOR

- CONSPECTUL

glabre, cele tinere

alipit-pt-

florilor

desvoliale

Vmbelele

acuminate.

subegal. de lungi -cu involuerul.

Flori

.

pretutindeni.

eliptică. 5 Forte comun

C. sanguineaL. [Loc alb]. Ramuri drepte. Frunze ovate,
concolore. :Cymele Morilor plane, fără involueru. Perii rămurelelor şi a peduneulilor alipiţi. Flori albe, ori albe verdiă. Drupă slobâsă, nâgră, alb-punetată. $ Forte comun pretutindeni.

Pam. [Loc alb]. ARALIACEE.
Calice

Flori 'ermafrodite,. regulate.
saii

dentiforme, - persistente.

Corolă

cu 5 divisiuni seurte
cu 5 petale, libere,: ca-

duce,:în preflorescență valvară. Stamine
lele; cu

scurte inserate

filamente

5, alterne cu peta-

fie-care -într'o 'ştirbătură

a

a discului epigin, cărnos; antere biloculare, introrse. Stil
simplu, încunjurat la basă de un disc: epigin, divisat la vîrf.

în 5 lobi

stiomatiferă,

cu.5 loge, rar mai „puţine, 1-sperme.

Fruct. baceiform
minţe mai

sai mai puţin

mult

adesea ruminat. —: Arboraşi

angul6se; albumen

ădesea.. sarmentoşi,

frunze alterne, peţiolate, simple, întregi

nuli sai fârte mică; flori.în umbele
a

l-ovulate.

infecur,:5 loge

Ovariii

|

sai

Se-

cărnos,

acăţători;

lobate; stipuli

terminale. . -

. Genul -Hedera. Tournef.

:;......

i,

i.
Hedera 'Tournef. (Ederă). (Caracterele familiei).
“1: Melix L. [Loc alb): Tulpină cu fibrile radiciforme seanlucitâro angulat
,
- glabre,
dentă. Frunze -peţiolate, coriacee
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3-5-lobate,

florifere

cele supreme

întregi,

deîmpreună

ovate,

cu cele :ale ramurilor

acuminate.. Umbele 'simple,. pube=

scente.. Flori verdi. Bobiţe

negre, pruinâsc,

devin

.

la matu-

ritate numai în primăvâra anului. următor. .$ In t6te- pădurilo și chiar în Deltă fârte comun.
ii

Fam. [Loc alb]. AMBROSIACEE.

a

Flori unisexuate; cele mascule destul -de :numerâse, sessile pe un receptacul comun și încunjurate de un involu-

cru comun (perielin), formând o calathidă.. Calathidă masculă multifloră, cu folidlele periclinului libere sati connate

la basă, dispuse. pe un singur rând; calice: nul; corolă: gamopetală, tubul6să, regulată, cu 5 dinți. Stamine 5,'cu fila-i

mente libere saii reunite la basă,-.cu antere.tot-deauna
li:
bere, biloculare, introrse, neapendiculate. Calathidă femelă:
cu involucru' gamofil, capsuliform, spinos; calice gamosepal
membranos,.de ordinar prelungit într'un tub care 'îmbrăţi=

țiş6dă basa

uniovulat;

stilului;

corolă nulă. Ovarii

super,

unilocular,.

stil filiform, divisat la vîrt în două ramuri

matifore. Fruct (achenă)

unilocular,

monosperm,

stig-

indehiscent, '

lipsit:de cegretă și închis în periclinul indurat. Sămînţă lip-.

sită de albumen.—Erburi

de stipuli.

monoico, cu frunze. alterne, lipsite .

i
Genul

Xanthium

'Tournef,

Nanthium Tournef. (Xantiii). Calathide' mascule formate
dintr'un periclin cu foli6le libere şi dintrun receptacul munit de paiete; flori femelo -geminate, închise într'un. involucru capsuliform, :acoperiţ de spini încârligați, terminat la
virt prin 2 pliscură canaliculate pentru trecerea 'stilelor, devenind sublignos şi bilocular la maturitate; achenă compri-

mată, solitară în fie-care lojă.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunze pe ambele feţe vergi,fără spini. ..... N. strumarium L.,
1.* Frunze pe faţa inferi6ră albe-sure, la basă cu spini
i

trifureați

eee

e

e + Xspinosum L,

X: strumarium L. [Loc alb. Piaţă nearmată. Fructe pubeseente, rostri drepți, subeonivenţi, spini drepţi, la vîrt uncinați. Frazze profund: 3-lobate,: pe: ambele feţe ver di. Flori
încă. verdi. Q

F6rte comun

Iulie:tâmna.

Locuri

pretutindeni.

X. spinosum

po lângă sate.

ruderale,

'
întregi, oră s-lobate, lo-

I.. [iboc alb]. Frunze

bul întermediii . elongat,. acuminat, Ja basă, spindse; spini
trifureaţi, pe faţa inferidră albe-sure. Flori verdi. O IulieAugust.: În stepe, Fârte comun pretutindeni.
n

“Pam. Loc

Floră ermafrodite

ab], CAMPANUTACEE.

regulate:

Galice cu 5

liformă,

campanulată

sai

rotată,

divisiuni „persis-

tubul6să,

tente.. Corolă marcescentă, gamopetală,
cu.5

divisiuni

infundibumai

mult

sait mai puţin profunde. Stamine 5, libere, inserate pe recu antere introrse, libere, rar lipite. Stil simplu, ficeptacul,
liform, cu 2-3 rar 5 stigmate. Ovariii înfer cu 2-3 rar 5 loge
multiovulate. Fruet capsular. coronat de divisiunile calicinale.
şi. de corola persistentă, cu 2-3 rar 5 loge polisperme, deschidându-se. prin valve sati prin pori. Seminţe fârte. mici; albu-

men cărnos.— Erburi anuale, bisanuale sait perene, cu suc
adesea lactescent; frunze alterne,. simple, lipsite de stipuli;
flori solitare sai dispuse în race, în cimă, în paniculă sait
în capitul.
a.

COONSPEOTUL.

GENURILOR...

-1; Corolă 'B-partită,: lacinii lineare, dintru întâiu coalite,
-la urmă dela basă până:la vîrt disolute. ...: ... Phyteuma L.
„1% Corolă campanulată,:divisă în 5 segmente mai lungă
ori mai scurte . .
1... cc... ... a „ Campanula L.

m

Genul Phyteuma

L.

Na

Phyteuma L. (Fiteumă). Calice cu 5 divisiuni; corolă divisată aprâpe până la .basă în 5;lobi lineari, mai întăi coherenţi, pe urmă despărtându- se dela basă către vîrf şi în
„tindându-se în râtă; stamine 3, libere, cu filamente dilatate

la basă; stigmat cu 2-3 lobi învârtiţi în afară; capsulă subglobul6să, cu 2-3 loge deschidându-se fie-care printr'un por
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dorsal. — Flori sessile, reunite: în capitul sai în spio com-:

pact, munit de bractee la basă.. ,
.
a
:
Ph. sp. [Loc alb]. In stopele aride şi peteâso dela Gaveagia.
Genul Campanula. Tournef,

Campanula

'Tournef.

corolă! campanulată

(Campanulă).

cu

5

divisiuni

aa u

Calice - cu: 5 divisiuni;;
nai

mult

sai

mai

puţin

profunde; stamine 5, libere, cu filamente: la basă; capsulă!
turbinată cu:3 rar cu 5 loge doschigendu-se fie--care printr” un
por dorsal.
CONSPECTUL
1. Sinul calicelui între laciniă
2. Flori peduneulate.
:

|

SPECIILOR

fără apendiculi.

.
|

3. Fructe nutante la basă dehiscente,
+. Laciniile calicelui subulate, ori lincar-setacce.
Tulpină

Di

e

paniculat-multifloră. ..

a

C. rotundifolia

La

4.* Laciniile calicelui mai late, lanceolate. aaa
5. Tulpină simplă, rotundă ori obtus-angulară:
„6. Racemi indesuiţi. Frunze pe faţa inferioră to- . .
,
gi
mentos-sure. ..,...,
.
Î.C
„ Dononiensis L.. ii
_6.* Racemi laxi. Frunze subhirsute ae sase 0. rapuneuloides L, :
LB Tulpină” ramificată,

3.* Fructe erecte,

acut- angulară..

la mijloc

scente.
1. Laciniile calicelui mai

C. Trachelium

ori sub viri dehi-

late,

lanceolate.

Flori,

în raceme paucillore . ..
cc...
7.* Laciniile calicelui linear-subulate, Flori în pa-.
nicule sub-racemâse. .....,

2.* Flori

sessile,

situate

ori şi laterale.

în Panicule

a

see

L.

E

:

persicifolia
L,. ..A
a

e C. Rapunculus

terminale

a

.

ia

L.

»

a

8. Tulpină hirtă. Flori. sessile, gloinerate Şi4 în
desuite în un spic fârte. lung şi întrerupt. C.. maerostachya W. K
8.* Tulpină hirsută, pubescentă ori glabră. Flori
ii
sessile și aglomerate în capituli; terminali
Da
şi laterali mea

ee

e aaa

ae

ee

e a C, glomerata

L.

1.* Sinul 'calicelui între lacinii apendiculat, apenE
diculi deflecţi, egal de lungi cu tubul. . .. sihirica:L.::

C,
zele
mult
fiind

rotundifolia
fasciculilor
mai lungi
putregite,

L. forma ienuifolia Hoftm. [loc alb]. Prune.
steril ovate, cordate, ori 'reniforme, peţiolii :
decât lamina, cele infime caulinare- lipsesc,
cele superidre. forte ânguste şi de tot: în.

2604;

tregi. Tulpina paniculat-multifloră.: Corolă ovat-ori turbinat=
campanulată. Laciniile calicelui subulale, crecle. Capsulă

nutantă, la basă dehiscentă. Flori albăstrii. 4 Pe stînci: Se-pelgin, Consul, Adam-Clyssi.
faţa

L. [Loc alb]. Frunze crenat-serate, pe

C. bononiensis

înferidră lomentos-sure, cordate, lung peţiolate, cele superi6re „ovate, acuminate, sessile.

Racem

ţorminal simplu, ori pa-

niculat-compus. Laciniile calicelui lanceolate. Tulpină erectă,

rotundă. Capsulă nutantă, la basă dehiscentă. Flori albastre.
Iulie-August.

1

In fineţe. FOrte' comun

pretutindeni.

OBsERvARE.—Specimenile cu panicula contrasă conștituesc: C. simplez
De. FI. Fr., iară cele cu un racem simplu: C. rutheniea M. B. taur.
i
|
cauc.

C

rapunculoides

Li

0. traehelioides Rehb. non: M. B

C.

crenala Link. C. ucranica Spreng. [Loc alb]. Frunze neegal serrate, subhirsule, cele interidre subeordate, lung peţiolate, cele superi6re lanceolate. Racem

terminal, unilateral.

Laciniile calicelui lanceolate. Tulpină -erectă, obtusangulară.
Rădăcină repentă. Capsulă nutantă, la basă dehiscentă Flori
lilacine. :2; In

tuferişurile

dela Demircea.-

C. 'Trachelium L. [Loc alb]. Frunze protundior duplieatserrate, hispide, cele inferisre lung-peţiolate, cordate, cele
superidre oblonge, sessile. Pedunculi axilari 1-3 floră dispuse
în racem. Laciniile, calicelui ovat-lanceolate. Tulpină crectă,
acut-angulată.: Capsulă

nutantă

sub. vîrf dehiscentă.

Corolă

4 In pădure a dela Cincarova.

albastră, rare-ori albă.
Variază:
f. dasyearpa [loc alb]; C. urticifolia Schmidt. Calice nispid.
C. persicitolia L. [Loc alb]. Frunze depărtat şi mic-serrate,
cele radicale

oblong-obovate,

în pețiol

decurente,

cele cau-

linare linear-lanceolate, sessile. Racem: paucillor. Laciniile
calicelui lanceolate. Capsulă erectă, la mijloc ori sub vîri
-dehiscentă. Corolă violetă. In pădură- şi tuferișuri, forte comun pretutindeni.
Variază cu flori fârte mari 7 C. persicifolia 8.$ gr andaflora
De. FI. Fr, şi cu tulpina hirtă- sură (6. hispida, Lej. „apoi
m
[loc alb].
8. eriocarpa [loc alb]. Calico nispia.
-C. Rapmiculus L. [Loc alb].. Frunze: crenate, cele vaditale
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oblong-obovate, în pețiol decurente, cele caulinare. linearlanceolate. Paniculă subracemăsă, rămurelele.la basă: di-!

vise. Laciniile calicelui subulate. Capsulă erectă, la mijloc.
ori:sub-vîrf dehiscentă. Flori albastre ori violacee.; Rădăcină napiform

îngroșată,

cărnâsă.

mi

Variază: |
3. spiciformis Boiss. [Loc alb]. “Consul, Mangsalia, Ienissala.
3. Lambertiana

Boiss.

C. macrostaehya

W.K.

[Loc alb]. Plantă hispidă. Frunze:

crenate ori de tot întregi, cele radicale eliptice, în pețiol
atenuate,: cele .caulinare inferidre oblonge, ori lanceolate,
sessile, cele superi6re ovat-lanceolate,: amplexicaule,: Flori
sessile, glomerate, indesuite oră în un spic f6rte lung şi în-

trerupt.: Tulpină strictă, simplă. Flori numer6se, mici, Balid-.
albastre. 7: In pădurile” din munţi, f6rte comun. pa
ă
"C. alomerata L. [Loc alb]. Plantă hirtă, ori: 'sur-pubescontit
ori şi glabră. F runzee mărunt-erenate, cele radicale ovăte ori
ovat- lanceolate, la basă rotundate ori cordate; cele caulinare
super i6re cu basa cordată amplexicaule şi sessile. Flori S0s-,

sile,

în

capiluli

bastre, In fîncţele

terminală şi laterali
din păduri

indesuile. Floră

la Cinearova,

Acmadia,

al-

ete.

"C. sibirica IL. [Loc alb]. Plantă hirtă. Frunze lanceolăte,
undulate, 'cele infime obtuse, în pețiol atenuate, cele supe"ridre acute, semi-amplexicaule. Flori pedunculate, paniculate,
nutante. Laciniile calicelui ' lanceolat- subulate, apendiculii
egal de lungi cu tubul calicelui.: Corola la vîrf glabră, al-"
bastră. 4

Maiii-lunic.. In fîneţele din

Delta: Dunărci,

fârte

păduri

Şi “stepe și iîn

comun.

Fam! [Loc alb]. OLEACEE.
Flori ermafrodito saă unisexuate, regulate. Calice gamosepal, persistent sai caduc, cu + rar 5-6 divisiuni, sai nul.
Corolă gamopetală,. caducă cu 4 rar 5-6 divisiuni, în preflorescență valvară sai imbricată-conturnată, sait corolă nulă.
Stamine 2, libere, saii inserate pe tub şi alterne cu lobii corolei;

antere

biloculare,

introrse

sait

extrorse.

Stil fârte

scurt; stimat întreg sai bifid. Ovariii. super, cu 2 loge 1-2ovulate. Fruct baceiform. saii capsular, indehiscent şi aripat -

266
(samară), cu '1-2 loge 1-2-sperme.: Seminţe
' comprimate;
bumen -cărnos sai nul—Arbori sau arborași cu ramură

al-:
de.

ordinar opuse; frunze opuse, întregi, simple sai imparipennate, lipsite de,stipuli; . flori dispuse în“ thyrse sai în.pa-:
nicule.
CONSPECTUI,

1. Frunze
2.
aie
1.*
.3.'

GENURILOR,.

simple.

IN

Stamine exserte din tubul corolci. Fructul o bobiţă. Lâggustruum L.
Stamine incluse în tubul corolti. Fructul o capsulă. Syringa L.
Frunze penate ori trifoliolate.
a
Frunze. penate, 3-6-jugate. Flori brunii ori albe . . Fraxinus LL. -

:3.* Frunze trifoliolate. Flori galbine.

“Lisustrun “Tournef.

. . . . se...

e Jasminium |...

(Ligustru).. Flori. ermafrodite, 'calice.

urecolat, cu 4 divisiuni, caduc; corolă infundibulitormă cu
tub cu mult mai lung. decât calicele, cu limb cu 4 divisiuni
concave; baccă: globulâsă cu 2 loge 1-2-sperme. — Arboraş

cu trunze simple, întregi, “adesea persistente.
L.

vulgare L. [Loc alb].: Frunze

Paniculă

terminală,

F6rte comun.

.

oblong-lanceolate,

indesuită. Flori albe.

Bobiţe

glabre.

negre.

$

.

Syringa L. (Liliac). Flori ermatrodite.
sistent; orolă

nipocraterimorfă,

Calice 4- dentat, per- |

cu limb

în cupă, 4--partit, cu

tub elongat. Capsulă coriace,. aprâpe lemn6să, ovală- oblongă,
biloculară, cu dehiscenţă loculicidă, şi cu 2 valve, cu loge
cuprindând 2 seminţe.

_8.:vulgaris L. [Loc alb]. Frunze cordate, acuminate. Flori
violacee, mai rar purpurii oră albe. Fr aotul o capsulă. $ In
regiunea

silvatică pretutindeni.

Fraxinus L. (Fraxin). Flori polygame, lipsite de calice şi
de corolă; capsulă (samară) indehiscentă, comprimată, membranbsă, foliacee la virf, uniloculară, monospermă. — Arbore
înalt cu frunze imparipenate.
ă

CONSPECTUL

a

i, Flori fără calice şi fără corolă.
"1% Flori

cu

calice Și corolă

mi

SPECIILOR,

. sc.

ea...

Fr. oyphşilta N. B
i

Fr. Ornus L

Fe. oxyphylla M. B. [Loc alb]: Frunze sub- A-jugate,. foli6le subsessile, oblonge, la basă și la virf suboblic-atenuate .

267

serrate, pe fața superidră glabre,
medie

puţin părâse,

la urmă

pe cea inferi6ră la: costa

subglabre.

Racemi.. subpani="

culați” Flori nude (fără calice şi. corolă)..' Fructe oblonge,
spre basă abiă: angustate,la vîrf rotundat-obtuso;şi 'de 'tot

întregi. Stigmat simplu, subemarginat. Flori brunii. In pădurile din Delta Dunărei, Kara-Orman, Letea.
Da “ ie
"OnsERVARE. —Fr. ercolsior L. diferă prin folisleie (3- 6-jug ate) lanceo:"
lat oblonge, prin fructele la virt oblic- -emarginate, prin stigmatul 2-fid'
şi prin racemii

indesuiţi, Scurţi.

.

..

i

mi

“Fr. Ornus Li Ornus curopaca Pers. (E. Or. Vulg.: Moj-dren). Frunze sub- 3-jugate, folidle” peţiolulate, lanceolate oră”
eliptice, acuminate, 'Scrrate: Flori: complete (cu calice şi corolă), albe, în 'panieule terminale.$ Ii regiunea ' silvătică,

forte” comun: Consul, Cocoş, Gili, te.
CR

E

”

iti
eta

Genul Jasminium

Tournef.

sit

Jasminium 'Tournef. (Iasomio). Flori ermafrodite; calico
campanulat, 5-8-dentat; corolă cu limb.5-8-fid, plan, cu. tub
clongat. Baccă globul6să sait didimă, cupringând o stmânţă.; =
Arbuști erecţi sai acăţători, cu pedicele trichotome, cele două,
laterale munite de o bractee.
J. fruticaus L. [Loc alb]. Plantă glabră, noscandontă ni.
muri angulare. Frunze alterne, trifoliolate, rare-oră simpl6,
folidle subconerescute, Flori puţine, subterminale. Laciniile.
calicelui subulate. Tubul corolei duplu mai-lung,. decât, calicele. Lobiă corolei 5, obtusi. Flori galbine.$ In tuterișurile
din locurile stînc6se şi calcare din regiunea australă, între
Medgidia şi Cernavoda, la Mangalia, ete.:

Fam. [Loc alb]. ASCLEPI ADEE.
Floxă ormateodite, rogulate. Calice - gamosopal persistent.
saii caduc, cu 5 divisiuni. Corolă gamopetală, caducă sati.
persistentă, cu 5 divisiuni în preflorescenţă răsucită sati.
valvară. Stamine 5, inserate pe tub şi. alterne cu divisiunile
corolei; filamente: lipite în tub care înconjâră pistilul, ficcare munit la vîrf de un apendice de ordinar în cornet care
acoperă -antera. corespondență (coronă staminală); . antere:
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biloculare, introrse, de ordinar lipite în .tub .şi munite la
vîrf de un prolongiment cartilaginos al conectivului care se
aplică pe stigmat. Stile 2, scurte, reunite -la vîrt printr'un
stigmat dilatat, cu 5 unghiuri proeminente despărțite prin
tot atâtea sulcuri la vîrful cărora să găsesce o. mică ghindură al cărui liquid aglutinâză firile de 'pollen a fie-cărei
antere într'o singură. massă; un cordon filiform format prin
o parte a liquidului . coneretat reunesce masele polinice în
părechi şi le fix6ză de stimat. Ovariii super, format din
2 carpele libere, uniloculare multiovulate. Fruct capsular,
compus din 1-2 foliculo libere, polisperme, deschiqându-se
prin, sutura ventrală. Seminţe cu mieropil munit de o cgretă;
albumen cărnos. -Erburi perene, cu tulpine erecte sail volubile; frunze opuse, întregi, puţin coriace, lipsite de sti-

puli; flori dispuse în umbele
axilare, pedunculate..
Genul

saii în cime axilare saiii extra-

Periploca

L.

-portploca T, (Poriplocă). [Loc alb].
P. gracea L. [Loc alb]. Frunze ovate, ori obovat-oblonge;

la vîrf acut-angulate oră obtusiuscule, la basă rotundate, pe

ambele feţe de tot glabre, membranacec.

Cymele mai lungă

decât frunzele, laxiflore, pedicele bracteolulate. Laciniile corolei ovat-oblonge, obtuse oră emarginate, marginile reflecte,
barbulate. Folicule cilindriforme, netede. Seminţe comâse.

In 'tuferişurile “din locurile stîncâse şi calcare între Medgi
dia şi Cernavoda şi în pădurile din Delta Dunărel.
“Variază:

e

2, angustifolia Uechtr. & Sint.
„Genul

Vincetoxicum

Vincetoxicum Medie. "(Wincetosic).
staminală

cărnsă,

Medic.

Corolă

rotată;

coronă

scutiliformă, cu. 5-10 lobi rotuniţi;

stig-

mat sub-apiculat; folicule netede. — Flori în cime pedunculate,

axilare

sait

extra-axilare.

Vincotozicarn R. Br.;
Y. offieinale Monch.; Onaca
Vulg. [Loc alb]. Tulofficinal.
(V.
L.
cum
Vincetozi
Aselepias
şi pe vine pumargini
po
e,
pină erectă.. Frunze -acuminat

bescente, cele întermedie, ovat-cordate. Laciniile corolei gla-
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bre ovate.

Coronă

simplă,

5-lobată,

obtusi, disjuncți, însă cu 'o membrană

lobii ovaţi,. rotundat-

interjectă

străvăgă-!

tre conexi. Florile pe partea internă albe; corona gălbinie,
iară pe partea

externăggălbinii la basă

Şi păduri, f6rte

comun

verdii.

2

In fîneţe

pretutindeni.

Genul Cynanchum

L.

i

Cynanehum L. (Cinanc). Calice B-partit. Corolă votată; 5partită. Coronă staminală dintr'o singură bucată, tubul6să,
învelind staminele, terminată la vîrf pr in 5-10 dinţi pe un
rend, saii dispuse pe 2 rânduri! opuse; antere coronate de

un apendice

membranos;

masse

polinice

umflate, suspen-

date și fixate de desubtul vîrfului lor subţiat. : Stismat terminat printrun

Seminţe

purtând

vîrf

bifid. Folicule:

cilindracec, - divaricate.

o egretă.

ii

C. acutum IL. (Loc alb]. Tulpină volubilă. Frunze profund
cordate,

acuminate,

Corolă

glabră.

Coronia

exteridră

10-l0-

bală, dintre care 5 lobi lanceolaţi acuţi mai lungi decât alţi
5. lobi „interjecţi și emarginaţi, cea interidră: -lobată, lobii
acuţi. Flori deschis- -rosee. Po malul mărei la Constanţa Și
prin stuhării din regiunea inferiGră
a Dunăr Ci
,
;
i
7

Fam. [Loc alb]. APOCYNEE.
ori

ermafrodite, regulate.

5 divisiuni.

a.

Calice - gamosepal,: persisteni,

Corolă gamopetală,

caducă, cu 5 divisiuni,

în: preflorescență răsucită. Stamine 5, inserate pe tub: și alterne cu lobii” coroloi; antere biloculare, “introrse,! coronate
de un apendice membranos, conivente deasupra stigmatului:

Stil simplu; stigmat întreg sait Dilobat.: Ovariă super foi:
mat din 2 carpele: libere sai “reunite la vîrf, uniloculare
multiovulate. Fruct capsular, cu 1-2 loge polisperme, dehi:
scente prin sutura ventrală: (foliculă). Seminţe: cu albunien
cărnos.—Erburi perene, cu frunze opuse, simple, întregi per:
sistente, lipsite de stipuli; Îlori elongate, solitare, axilare.
Genul

Apocynum

L..:.:

Apocynum L, (Apocin). [Loc alb]...
A. venetum

L. [Loc alb]. Frunze

bb:

a

i
z

oblong-lanceolate, glabre
g

970.
mucronate, pe margini denticulat-scabre. Umbelă paniculată.
Pedicelele şi florile :pulverulent- -pubescente. Flori rosee. -%;
Iulie-August. In regiunea littorală la Portia, "ară.
Genul, Vinca L.

|

|

Mi

Vinea L. (Pervincă). Corolă hy pocrateriformă, cu tub lărgit,

încetit

la

gât,

cu limb iîntins” în: râtă,

cu

5

divisiuni

trunchiate la vîrf; stil munit pe vîrt de o proeminență-stigşi. coronat

matiferă

de

un smoc de

peri; fruct constituit din

|
1-2 foficule „libere, subeilindrice; seminţe peltate.
cele
ovate,
:V. herbacea W. K. [Loe.alb].. Frunzele inferire.

superiâre, lanceolate,. Laciniile
cumbente; nu radicante.
nere pe. margini scabre.
tutindeni.

. a

calicelui! ciliate.. 'Tulpine pro-: ”

Rădăcină.: multicaulă. Frunzele -tiFlori albastre. Y: Forte comun proeat,
aa

Fam. “Loc alb) GESTIANACEE,

"Ploi ermatrodite, vegulate. Calice persistenit, cu 5 rar “a.
12 dișisiună libere saii.mai mult sai mai puţin connate, Co-

rolă! gamopetală, marcescontă, rar caducă, cu 5 râr 4- 12 divisiuni în proflorescență ăsucită sat valvară. Stâmino în:

serate

pe

tubul saă.pe gâtul. corolei, în număr egal cu di-

visiunile corolci şi alterne cu: ele; ântere biloculare

introrse.

Stil simplu, de ordinar f6rto scurt, terminat prin 2 stigmate
libere sau reunite. Ovariii super, tormat.din 2. carpele uni;
loculare saii 'subbiloculare, multiovulate. Fruct capsular, uni:
Jocular sati subbilocular, polisperm, deschigându-sei în 2 valve, cu dehiscenţă septicidă, rar loculicidă. Seminţe. olobul6se, sai
angul6se ;; albumen cărnos.—-Erburi perene saii anuale,gglabre, ter 'estre, rar

întregi

aquatice;. frunze. simple,

rar trifo-

liolate, lipsite de stipuli, opuse, rar. alterne, cele inferiâre
adesea, dispuse în rosetă; floră solitare sai dispuse. în spic,
în cimă ramâsă ori verticilată, sait, în, paniculă.

mi

1 GONSBEGEUL GENURILOR.

_1. Frunze alterne. Corolă .radiată; ciliată . ...
1.* Frunze

opuse.

2. Corolă cilindriformă ori campanuilată
.9:% Corolă iinfundibuliformă e îi

AR

i

. Limnanthemun Link.
e

: > Gentiana Le. a
:
RIA
„ Erythraea Rich.
e

21

——————

„Genul

Limnanthemum

Gmel.

Limnanthemum Gmel. (Limnanthem). Calice cu 5 divisiuni;
corolă - rotată, caducă, cu 5 divisiuni nude; stamine 5;
stil
scurt, conic; stimat bilobat, cu lobi laciniaţi; seminţe
fOrte
comprimate, marginate-ciliate.— Plante aquatice cu frunze
„suborbiculare, înotătâre, cole -inferidre alterne,: cele : superiGre opuse; flori galbene, lung-pedunculate, fasciculate la'subsudra: îrunzelor superidre.
Pa
iezi
1. Nymphoides Link.; £. pellatum Gmel:; Pillarsia
Nyru:

Phoides Vent; Menijanthes: Wymphoides L; Waldsehmidtia
Aymphoides -Wigg.; Sehweyckerta XNymphoides Gmel. [Loc
alb]: Frunze alterne, cele natante cordat-orbiculare. Umbel6
axilare, sessile. Corolă rotală, ciliată. 4 In apele 'stagnante
şi lin curgătâre.

|

|

Fârte comun

pretutindeni...

ad

„Genul Gentiana Tournet., E

Gentiana 'Tournef. (Gentiană). Calice tubulos,

îi Ă

|

campanulat

sait spathiform, cu 4-10 divisiuni mâi mult saii mai puţin
profunde; corolă , marcescentă,. infundibuliformă,, campanulată sai. rotată, cu 4-5, divisiuni egale sait. $-10:divisiuni al-

ternativ inegale; stamine 4-5; stil aprOpe nul; stigmate întregi, necapitate.—Frunze

opuse.

a

G. eruciata L. [Loc alb] . Flori verticilaie. Corolă, 4-fdă,

la gât nudă, tub subelavat. Frunze lanceolate, 3-nervate,:la
basă vaginante, vaginile inferi6re elongate, în- partea „supe-

riGră dilatate. Flori intensiv:violacee,
limbul, deasupra. azu:
reii.

3 Păşuni uscate. F6rte rară,

a:

„Genul

303 De

a,

a

Erythraea Reneaulme,.'.:::

n di

Erythraca - Reneaulme. (Eritree). : Calice -tubulos, 'cu' 5 un.
chiuri şi cu5 divisiuni lineare; corotă infunidibulitorină; ci
5 lobi conturnându-se pe capsulă; stamine 5, răsucindu-se
în spirală după -ântâsă; stii filiforni ; stiemat bilobat; capsulă lincară.—Frunze

opuse;

flori rosce,

rar albe,

-

ii:

în cime dichotome saăîn corimbe. .

„CONSPECTUL SPECIILOR...
1. Floră roșietice..

en

dispuse

pai

tat

ii
2. Laciniile corolei ovale. Flori
în corimbi . . . E. Centaurium . Pers.+
2.* Laciniile corolei lanecolaie. Flori axilare . E: pulehella Fries, ”,
2* Laciniile corolei lanc6olate. Flori elongat-spi- :: -i:':
Ea
Iti

so

Cate

e ec...

[cc

.

.....

„E. Spicata Pers.

„919
Gentiana

ŢI. Centaurium .Pors.;

L.,

Centauri

Chironia

alb]. Puipină simplă, 4-angulară.
t..
[Loc
_Centaurium Schmia
terminal, îasFrunze oval-oblonge, sub-5-nervate.. Corymb

ciculat,. deflorat laxiuscul, însă tot-deauna

fastigiat. Lacini-

ori mai scurt
ile corolei ovale.. Stigmat 'subrotund, de 3-4
comun pre-.
Forte
decât. stilul la vîrf Difid. Flori roşi etece.
a
ii
i,
.
tutindeni. ...

Variază: Corimbul şi după finirea înflorirci compact, nu
E
elongat (£. capitala. R..& Sch.).
a Be. pulehella, Fries.;. £. ramosissima

rurdi

Centaurium

Schmidt.;. Gontiana

pină. acut-4-angulară,. î6rte ramificată
. şi. de. tot simplă. Frunze
patente,ori
ceolate,

lei lanceolate.

f. L. [Loc alb]. Tulşi disolută în ramuri
ovate ori oblong-lan-

subrotund

Stigmat

cât stilul la vîri bifid. Flori roşii.

coro-

Laciniile

azilare,: pedicelate.

5-nervate. Flori

Ge:

: Chivonia

Pers:

mai

de 4 ori
In fineţele

scurt de-

umede

și nt-

A
sipose. Forte comun pretutindeni.
|
II
"Nariază:
Bi albiflora Boiss. 'Pulpină ancipită :în partea “superidră
|

dichotomă. Fiunze sublineare. Flori albide. In Delta Dunăa
E
vei la“pădurea Leti. *.simplă, cu
OBsERVARE. — Specimene mai mici cu floră roşii, tulpina
înaperia
(Ch.
.
Schmid
utii
Vailla
ia
Chîron
ue:
una ori puţine flori constit
m.
.
.:
Swartz)
lla
pulehe
na
Gentia
Wild.

“ Bspicata Pers. Genitiana 'spicata. L. [Loc âlb]. “Tulpină

1'angulară, ramură 'simple. "Floră laterale, elongat-spicate.
Frunze oblonge, sub-5-nervate. Laciniile corolei” lanceolăte.
Stiomat

subrotund

de

4 ori

mai

scurt decât stilul la vîrf bi-

fid, Floră rosee. O Iulie-August. In peninsula : Kaleh;aprâpe

de. Kara-Nassib la Port..

ui

Fam.

tu

[Loc alb]. : CONVOLVULACEE. .. e

e

ta

'

4-5 divint,
Flori ermafrodite, regulate. Calice persistecu.
saii mai
mult
siuni libere sai puţin connate la basă, mai
puţin inegale. Corolă-'caducă 'sait: marcescentă, gamopetală,
campanulată-infundibuliformă sai urecolată, întrâgă, cu 5

îndoitură sati cu 4-5 lobi, în preflorescenţă răsucită, Stamine

eu. îndoițurile sale
4-5, iserate la bașa., corolei și alţerne.

!

273

sau cu lobii sti, adesea munite dedesubtul: inserţiunei lor
de mici solgi petaloigi; antere. biloculare,. introrse, adesea:

răsucite în spirală după antesă. Stil. filiform, simplu sa. bifid; stigmate 1-2 lineare sai capitate. Ovariii super, :de -0rdinar “încunjurat la basă 'de un disc cărnos, cu:':1-2 'loge
uni-biovulate. Fruct capsular,
cu 1-2 loge, 1-2-sperme, indehiscent sai deschidându-se

îragă, sai circular print”un

prin 'valve, cu

opereul

dehiscenţă. septi-

(pizidă).

Seminţe de

ordinar angulsse; albumen subţire mucilaginos sait cărnos.
—
Erburi anuale saii perene, cu tulpină de ordinar .volubilă,
adesea lipsite de chlorofil şi parasite pe cele-lalte plante;

frunze alterne, simple, întregi, lipsite de stipuli saii nule:şi
înlocuite prin soldi cărnoși;
floră solitare,
.
reunite câte 2-3
la vîrful pedunculelor axilare sai dispuse în glomerule sai
în corimbe aședate lateral pe tulpină şi râmuri, „i

i

„CONSPECTUL GENURILOR

1.. Plante provedute cu frunze adevărate și cu embrion .
:
cu 2 cotyledâne. ., ....., ee ee ee e ee e Convolvulus L,

_1.* Plante

fără frunze adevârate,

în locul frunzelor nU-

"mai squame. Embrion spiral fără cotyledâne. Plante
parasitice . .
ce.
î........ . Cuseuta 'L.

Genul

Convolvulus

Convolvulus 'Tournef.
aprâpe

egale;

corolă

(Convolvul).. Calice

cu

5 divisiuni

caducă, infundibuliformă-campanulată,

cu d unghiuri şi cu 5 îndoituri,
stamine

Tournef.

5, stil filiform; capsulă

lipsită

de

solgi petaloigi;

indehiscentă

mai

mult oră

mai puţin biloculară.-—Plante -vergi 'munite 'de frunze. :

CONSPEGTUL SPECIILOR.

.

|

RR

1. Floră incinse la basa lor cu 2 bractee dilatate . . . C. sepium L.
1.* Bractee depăriate la bâsa florilor.
2. Tulpină volubilă. Frunze sagitate . ...... „ „C. arveuse'L.:
2* Tulpină

nevolubilă.

Frunze linear-lanceolate. Calice

:

Păros ..
..... ..| oa dece. .| C. Cantabriea L.
2** Tulpină nevolubilă. Frunze oblong cuneate. Calice ... ..
pi
serice

ce

te

eee

e ae

e a a C.

lineatus Li

C. sepium L.; C, sylvestris” Willd. [Loc alb), Frunze sagi-

tate, auriculate

:truncate,

Brândză.— Flora Dobrogei.

adeseori

dentate, Calice

îneclus de
18

24

2 braclee cordate. Pedunculi. 4-angulari, i-flori, mai lungi
decât peţiolii. Flori albe. 24 In. tuterişurile şi pădurile umede,
”
luncă, etc. F6rte comun.

QC, arvensis L. [Loc alb]. Zulpină volubilă. Frunze sagitate.
Auriculile acute. Pedunculi sub-l-flori. Bractecle dela fl6re
depărtate. Flori rosee
roşii.

2

k6rte

ori albe,

pe partea

-,

Variază:

ă

. -

pretutindeni.

comun

externă cu 5 strie

Da

8. hârtus [loc alb]; C. villosus.Lej. [Loc alb].
C. Cantabriea L. [Loc alb]. Zulpină nevolubilă, ramificată,
prostrată. Frunze

acute. Bractee depărtate

linear-lanceolate,

sub-l-flori.

Pedunculi

dela flâre. Calice păros.

Flori

rosee.

Fineţe şi coline aride. Fârte comun pretutindeni.

C. lineatus L. [Loc alb]. Plantă sericee. Tulpine numersse,
subsimple, ascendente (ori ramurile erecte). Frunze oblongcuneate, acute, în pețiol atenuate. Racemi subcorymboşi, 26-flori, pedunculaţi, axilari, mai scurţi decât frunzele. Flori
pedicelate, pedicele subegal de lungi cu calicele. Sepale oblong-lanceolate, acute, la vîri pe ambele feţe, iară în partea
inferiră pe faţa externă sericee,pe faţa internă glabre. Corola de 3 ori mai lungă decât câlicele, pe partea externă

cu marginile

cu 5 linii subsericec, altcum deîmpreună

gla-

bră. Tulpină nevolubilă. 4 :Coline uscate.
a

Genul Cuscuta 'Tournef.

" Cuseuta Tournef.. (Cuscută). Calice cu 4-5 divisiună; corolă mareescentă, campanulată saii urceoltă, cu 4-5 lobi, lipsită de îndoituri, munită de mici solqi petuloidi; stamine
4-5, stile 2, libere saii reunite; capsulă biloculară, deschi-

dându-se neregulat la vîrf sait circular printr'un opercul.

CONSPEOTUL SPECIILOR
1. Capsulă

circumscisă.

.

;

2. Flori mMOnOgyne » e e a ei emca...
2* Flori digyne. Tulpină ramiticală.
3. Tubul

corolei

cilindriform.

ip ea

;

pi

| C. 'monogyna Vahl.
Sa
ae

4. Limbul corolei apert fiind squamele din inte-- ,
riorul corolei alipite de tub . . ... ... . „ C. europaea L.
|

*
“4* Limbul corolei închis prin squamele conver.
ginte din interiorul corolei' . ..::.

- iC.

e

Epitnymum 'L. ia
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-3.* Tubul corolei scurt, subglobos ....,
...C. Epilinum Weihe. .!
1.* Capsulă subglobos-depresă dehiscentă prin
o
Ma
crepătură intrastilară mare (nu circumscisă)
E. obtusiflora H. B. K

C. monogyna Vahl.; Q! lupuliformis Krock. [Loe
alb]. Tulpină ramificată. Flori monogine, spicate, bracte
ate, la urmă
pedunculate. Tubul corolei cilindriform, de 2
ori mai lung
decât limbul. Squamele în interiorul corolei
erecte, alipite

de tub. Flori rosee. Plantă parasitică. O Iulie-August
. Fârte

comun în tuferişuri între Tulcea şi Malcoci.

a

C. europaea L. [Loc alb). Tulpină ramificată. Tubul
coroici cilindriform, egal de lung cu limbul. Squamele
interne

erecte,

alipite de tubul

corolei.

Stile 2, filiforme

de

lungi-

mea ovariului conic. Floră albe ori cova roșietece.
Plantă
parasitică. Q) Iulie-August. Fârte comun pretutindeni
. “
Variază:
i
a
a. C. urticcarunm. [Loc alb]. Squamele din interiorul
corolei 2-3-fide. Filamentele egal de late, de 2 ori mai
lungi de- .

Cât anterele.
B.

C. Vicieae

-:

-

Schouth.

Squame

A

multifide.

basă mal late de lungimea anterelor.

Filamentele

:

la

a

OBsERvARE.— C. Sehkuhriana. Pteitf. diteră numai prin
aceea, că lipsesc squamele în interiorul tubului corolei.
|

C. Epithymum L.; C. mânor De. [Loc
cată. Tubul corolei cilindriform, egal
închis cu squamele convergente. Stile
purascente, de jumătate mai mici ca la
lie-August. Forte comun pretutindeni.

alb]. Tulpină ramifide lung cu lmbul,
2, filiforme. Flori purCi europaea L. GQ) Iui

C. Epilinum Weihe;0. major Koch et Ziz. C! vulgaris Presl.

[Loc alb]. Tulpină fârte simplă. Tubul corolei subglobos, de
2 ori mai lung decât limbul. Squamulile tubului erecte şi
alipite de tub. Stile 2, încă

odată

O Iulie-August. In semănăturile

atât de lungi

C. obtusiltora H. B. K.; C. aurantiaca

Mora Vis.;

cât ovariul.

de in la Rassova.
Requien.;

|
C

brevi-

C. Rogovilsehiana Trautw. [Loc alb]. Tulpină fi-

liformă, ramificată.

Flori

Corolă campanulată,

4-5 lobată, lobi obțusi, de lungimea tu-

sule globos-deprese,

cu apertură

glomerate

în cyme subglobâse:

bului îndată reflecți. Stile 2, Stigmate globos-capitate
Cap.

intrastilară mare, rhom-
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pică, nu
nos.

spi-

la Nicoliţel pe Xanthium
|

Comun

circumseise.

OBSERVARE. — Diferă de cele-lalte specii cu deosebire prin
|
ce nu sunt circumscise.

capsulele,

Fam. [Loc alb). RORAGISEE..
Floră ermatrodite, regulate, rar neregulate. Calice gamosepal, persistent, de ordinar acerescent, cu 5 divisiuni. Corolă gamopetală, caducă, regulată, rar neregulată, cu gâtul

nud sai munit de solgi saii de

fascicule de peri, cu 5 lobi

imbricată.

de ordinar în preflorescenţă

Stamine

5, inserate

pe tubul saii pe gâtul corolei şi alterne cu divisiunile sale;
antere biloculare, introrse. stil simplu, născând. dela basă

saii din partea internă a ovarelor; stigmat întreg saii bilobat. Ovariii super, format din 2 carpele divisate fie-care în
2 loge uniovulate şi simulând 4 carpele libere,saii aderente,

sait prin

inserate prin basa lor pe receptacul,

in-

unghiul

tern pe stilul de ordinar dilatat la basă. Fruct format din
4 nucule (achene), rar 2, uscate, monosperme, indehiscente

libere, rar aderente între ele. S&mânţă suspendată ; albumen nul saii fârte subțire. —Plante erbacee, anuale sai pede

rene, rar lemnâse,

ordinar

acoperite

peri rigidi la

de

pipăit. Frunze alterne, simple, întregi, 'lipsite de stipul
Flori de ordinar dispuse în raceme scorpioide.:
COSSPEOTUL
1. Ovarii 1.
„3. Fruet 3-partibil, hirsut,
culat . ...

„2

î

.

. . .

GENURILOR

nici crestat, nică tuber.

. .

.

Fruct la maturitate separabil îîn 4 nuci (actene),

"la basă plane e e

.:
L.

Cc... . „ Tournefortia

cc...

aieliotropiumn L.

|
1% Ovarii 2 ori 4,
L.
Echium
.
exserte.
stilul
şi
3. Corolă neregulată. Staminele
3.* Corolă regulată. :Staminele şi i adeseori şi.i.stilul
incluse în corolă.

„4. Corolă la gât fără for micele.

5. Corolă infundibuliformă.
6. Calice 5-dentat ori 5-fid.

ae

i

Pe

-7. Floriîn spice foliate, . .î. e e co cc... Nonnea Med. -: "i:
q*. Flori în spice ori în racemi nefoliolate . . . „Pulmonaria L.:
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6*
5.
8.
8.

Calice
Corolă
Ovarii
Ovarii

4.* Corola

B-partit .....,
eee ee eee e Lithospermum L
cilindritormă ori ventricsă. Calice partit,
2, 2-sperme. Plantă glabră ......, Cerinthe L.
4, 1-sperme. Plantă setos-părâsă.. . . : Onosma Li

la gât cu fornicele,

care

închid gâtul i.

i

mai mult ori mai puţin deplin.
9. Corolă plană, rotată; lacinii acute ..... . . Boraso L. 9.* Laciniile corolei obtuse.
10. Corolă cilindriform-ventricâsă. Fornice subulate. Symphytum L.
10.* Corolă infundibulitormă. Fornice obtuse, rotundate.
.
11. Calicele la maturitatea fructului plan-compres . Asperugo L. .
11;* Calicele la maturitatea fructului tubuliform.
12. Fruct

aculcolat.

13. Fruct 3-gonal. Racemi
13.* Fruct

plan-compres.

foliaţi
Racemi

. .....
nefoliaţi.

12." Fruct fără aculei.

..

14. Nuci 4. Stil liber.
|
|
15. Fornice părâse, ulbe. ..
cc...
15. Fornice glabre, galbine. . . ......
14.* Nuci

2. Stil conerescut

cu dosul

Genul

fructului

Tourneforţia

. Echinospermum
Sw,

. . . . Cymoglossum

e e Anchusa Le
+ . MyosotisL.
. . Rochelia

L.

|

Rehb.

-

L,.

Tournefortia
. L. (Tourneforţie). [Loc alb].
T. Arguzia

R. &£ Sch.;. 7! sibirica

L. sp.; AMesserschmidia

drguzia L. fil; JI. rosmarinifolia Willd. [Loc alb]. Tulpină.
erbacee,

erectă,

ramificată,

vil6să.

Frunz
. sessile,
e

întregi,

mai mult mai puţin vilâse. Spice numerâse dispuse în corymb terminal. Tubul corolei vilâse duplu mai lung decât
laciniile lanceolate ale calicelui. Fruct vilos. 4 In regiunea
litoree: Constanţa, Mangalia, Sulina.
Genul Heliotropium “Tournef,

Heliotropium 'Tournef. (Eliotropiu). Calice cu 5 divisiuni |
mai mult saii puţin profunde; corolă hypoerateritormă, cu
5 lobi obtusi,

cu gâtul

încreţit

dar nud;

Stamine incluse;

nucule triquetre, pubescente-tubereul6se, la început lipite
cu stilul şi între ele prin unghiul lor intern, aşa :ca să simuleze. o capsulă 4-loculară, după aceea despărţendu-se complet la maturitate. -

.

E
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" CONSPECTUL
1. Fructe

pubescente,

rugdse

SPECIILOR

|.

|.

" 1.* Fructe glabre.
2. Fructe

verucose,

2.* Fructe netede

....

„HI, coropaeun

L,

IN
.,

cc...

... . .....

. cc...

ss...

AL

se

suaveolens

M. B.

IL. Eichwaldi Stendl.

IL. europacum L. [Loc alb). Tulpină erectă, difusă, erbacee.
Frunze
Spicele

ovate, de tot întregi, plane, lineate, tomentos-scabre.
cele laterale subsolitare, cele terminale îngeminate.

Calice

fructifer

Fructe rugose,
pretutindeni.

II. suaveolens

stelat-patent.

Flori

pubescente.

GQ

M. B.

alb].

[Loc

albe ori palid-violacee.

Iulie-August.

Tulpină

Forte

crectă,

comun

erbacee.

Frunze ovat-eliptice, de tot întregi, acute, penatinervate.
Spice terminale, geminate, ori câte trei, patru. Calice _vilos,
sublanat, egal de lung cu. tubul corolei, lacinii lineare, pe

timpul înfloritului erect-alipite, pe timpul fructificaţiei abiă
patule. Laciniile corolei puţin mai lungi decât tubul, suborbiculare. Fructe verucose, glabre. Q In păşunele din munţii

f6rte aridi aprâpe de Nicoliţel.
IL. Eiehwaldi Stendl.; 7. cllipticum Ledeb. [Loc alb]. Plantă
alipit-părâsă. Tulpină erectă și ramificată, ramuri divaricate.
Frunze eliptice, ori ovat-eliptice, la ambele capete rotundate,
de tot întregi.

Spicele

inferidre

subsolitare,

superidre

cele

geminate. Flori cam depărtate. Calice. vilos, puţin mai lung
decât tubul corolei, lacinii subovat- lanceolate, erecte, la urmă

după căderea fructului stelat-patente. Laciniile corolei subegal de lungi cu tubul, obovate. Fructe netede “(ori “înainte
de maturitate) rugul6se, de tot glabre. Cresce împreună cu
H. europacum,

cu deosebire
Genul

în regiunea

Echium

munt6să.

'Tournef.

Echium Tournef. (Echiu). Călice cu 5 divisiuni
ceolâte, aprâpe

egale; corolă

|

linear-lan-

infundibuliformă-subeampanu-

lată, cu limb oblic sait subbilabiat,

cu 5 lobi inegală şi cu

gâtul nud; stamine inegale, de ordinar exserte; nucule
bercul6se, cu basa triangulară, plană-subconcavă.

tu-
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CONSPECTUL

SPECIILOR.

1 Spice solitare,
N
,
E
2. Tubul corolei mai scurt decât calicele. Flori
albastre,

rare-oră

rosee

ori albe. .....

a
E. vulgare

1.

-.. a

2.* Tubul corolei mai lung decât calicele. Flori
OTOȘIE ee...
e.
E. rubrum Jacg.
1.* Spice geminate. Flori albe. .....,.., E. altissimum Jacg.

"E. vulgare L. [Loc alb]. Plantă
bacee. Frunze

lanceolate.

Spice

setos-hispidă. Tulpină ernedivise.

Tubul corolei maj

scurt decât calicele. Stilul la vîrf bifid. Stamine

divaricate,

acumbente pe limbul

„ori rosee oră albe. q Iulic-Septembre. Fârte
tindeni.
Variază:

declinate,

corolci. Flori albastre, rare-

comun

pretu-

DR
o
cu corole mai mari şi de jumătate mai mică, apoi

cu stamine mai scurte decât corola şi cu stamine lung exserte.
E. rubrum Jacq. [Loc alb]. Plantă 'setos-hispidă. 'Tulpină
erbacee, striată. Frunze linear-lanceolate. Spice nedivise.
Tubul corolei duplu mai lung decât calicele. Stilul la vârf
nedivis. Staminele mai lungi decât corola. Flori. roșii. In
fineţele din păduri şi” tuferişuri: Dobromir, Malcoci, 'Tekekioi, ete.
a
E. altissimum

Jacq.;

£. ifalicum

L.;

E. asperimum

M. B.

[Loc alb]. Plantă setos-hispidissimă. Tulpină erbacee, strictă.
Frunze lanceolate. Spice geminate, îndesuite. Stilul la vârf
bifid. Stamine duplu mai lungi decât corola. Flori albe. Coline aride. Constanţa, Tuzla, ete, .
i
Genul

Nonnea

Medik.

Nonnea Medik. (Nonee). Calice 5-fid sati -partit, mărinduse la maturitate. Corolă infundibuliformă, deschisă la gât,
însă munită

cu mult mai dedesubt

de 5 mică soldi bărboşi,

cu limb 5-partit, cu tub elongat şi drept. Stamine cu filamente fără apendice; ânter6 incluse. Carpele 4, equilatere,
excavate

la basă;

acestea

înconjurate

nent şi increţit.
Da
a
N. atra Griseb. [Loc alb]. F6rte comun

de un

inel proemi-

pretutindeni.
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- Genul

Pulmonaria

'Tournef.

Pulmonaria Tournef. (Pulmonarie).

Calice tubulos-campa-

nulat, pentagonal la 'basă, cu 5 divisiuni puţin profunde;
corolă infundibuliformă, cu 5 divisiuni rotundate, cu gât
lipsit de soli însă munit de 5 fascicule de peri alterni cu
staminile incluse; stil lung sait scurt după cum staminile

sunt inserate la gât sai către mijlocul tubului corolei; nucule netede, cu basa plană, încunjurată, de o margine pro-

eminentă.
__P. obseura Du Mort. [Loc alb]. Frunze nemaculate,
frte rareori şi maculate,:. maculele deschis-vergi, cele

ori
ale

capitulilor radicali sterili (frunzele de vară) cordat-oblonge,
acuminate, de 2 oră mai lungi decât late, pețiolii ângustaripați mai lungi decât lamina. Perii tulpinei setoşi, ame-

stecaţi cu alţi -peri mai puţin numeroşi articulaţi şi glanduliferă. Tubul corolei sub circulul barbulat-glabru. Corola roşuviolacee, f6rte rar albă. In pădurile umbrâse. Fârte comun
“pretutindeni:

Țiganca,

Greci, Cincarova,

ete.

"OBSERVARE.—P. officinalis L. diferă prin frunzele capitulilor radicaii
sterili, ce sunt numai 11, mai lungi decât late, şi peţiolii cova mai
scurţi decât lamina, apoi prin col6rea corolei, care e la început roșie
şi după acea.violacee, rare-ori albă.
Genul

Lithospermum
lineare;

corolă

Lithospermum

Tournef.

'Tournef. (Litosperm).* Calice cu 5 divisiuni
infundibuliformă,

rar hypocrateritormă, cu 5

divisiuni, cu gâtul nud, munit de 5 linii pubescente sait de
5 gibbosităţi alterne cu staminele incluse; nucule netede sai
rugâse, î6rte dure, cu basa plană şiîngustă.
CONSPECTUL
Î, Nuci

SPECIILOR

netede, lucitâre.

2. Flori verdii-albe .. . a. înece
e Le ofieinale L
2* Flori dintru întâiil roșii după: acea al[eee
bastre . .
1.* Nuci rugos-scabre. . a

L. officinale L. [Loc alb].

ee
. .

ea e e Le PUrpureo- -eaeruleum
. ... IL. arvense L.

Tulpine

erbacee,

fârte

L.

ramifi-
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cate. Frunze

basă

lanceolate, acute,.venate,

tubereulați

Maiă-lulie.
coci, ete.

In

fârte “scabre, peri la

alipiți. XWauci netede. Flori verdii-albe.
tuferișuri,

forte

comun

pretutindeni:

2

Mal-

„LD. arvense L. [Loc alb]. Tulpină cerbaceă, erectă, la vîrf
ramificată, simplă, ori la basă. însoţită de tulpine secundare.
Frunze

lanceolate,

acutiuscule,

hirte, peri alipiţi, cele inferi-

6re oblong-lanceolate, obtuse, în pețiol atenuate. Calice fructifer depărtat. Nuci rugos-scabre. Flori albe. Q Aprilie-lu-

lie. F6rte

comun

pretutindeni.

L. purpureo-cacruleum

|

L. [Loc alb]. Tulpine

|

erbacee, cele

florigere-crecte, la vîri bi-trifide, cele sterile repente. Frunze
'lanceolate, acute la basă atenuate, hirt-scabre, peri alipiți.

„Auci netede. Flori dintru întâiă roşii, după aceea azuriă.
24 Aprilie-Maiii. In păduri şi tuferişuri. Forte. comun pre-

tutindeni.

Da

Genul

Cerinthe 'Tournef.

Cerinthe Tournef. (Cerinte). Calice 5-partit. Corolă cilindrică-campanulată, nudă la gât, cu limb divisatîn 5 dinţi.
Carpele 2, ovale, apr6pe os6se, trunchiate şi plane la basă.
C. minor L. [Loc alb]. Corola peste a treia parte 5-fidă,
dinţii subulaţi, erect-conivenţi. Filamentele de 4 ori mai
scurte decât anterele. Frunze. tâte glabreşi de tot întregi,
cele radicale obovate, în pețiol lung ângustate, cele cauli-

nare

sessile,

cele

inferidre

oblong
. spre.
e basă

ângustate,

cele medie peste basa lată ceva ângustate, cele superidre
dela basa cordată şi amplexicaulă ovat-oblonge. Frunzele
mai bătrîne pe faţa inferi6ră maculate. Flori galbine. g Maii-

- Julie. Fineţe, tuferișuri. F6rte comun pretutindeni.
Variază:.
o
NE
ș. maculata M. B. Corola notată cu 5 macule brunii. In-

preună cu specia gemină.
-

__..

Genul Onosma

N
L.

Onosma L: (Onosmă). Calice 5 partit. Corolă regulată,
cilindrică-campanulată, nudă la gât, cu limb mărginit de 5
dinţi scurţi, cu tub drept. Antere. incluse sai exserte.-Car-
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pele 5, ovoide-trigone, necontractate în gât la basă, inserate
pe receptacul

printr o suprafaţă plană
CONSPEOTUL

“SPECIILOR

4. Filamente cu antere exserte. .....
.. 0. stellulatum W. K.
1.* Filamente incluse în corolă. Plante hispide,
- sete solitare.
|
2, Spaţiul între sete pubescent eee
0. arenarium W, ÎN,

2.* Spaţiul între sete glabru .

0. stellulatum

W.

K.

. e.

[Loc

„0. calyeinum Stev.

alb]. Tulpine

de

tot

simple.

Frunze linear-lanceolate, hispide, sete îndesuite pe tuber- culă stelulați, cele florale dela basa ovată lanceolate. An-

tere mai scurte decât filamentele,
lamente

eu antere

Corolă palid-galbină. Fi-

ezserte. In muntele Krassny most. (Zeleb).

0. arenarium W. K. [loc alb]. Tulpină ramificată. Frunze
linear-lanceolate, hispide, sele însidente pe tuberculi glabri,
între sete pubescente, cele florale ovat-lanceolate. Filamentele
mai scurte decât anterele pe margini denticulat scabre. Nuci
netede, “lucil6re. Flori gălbinii-albe. Filamente cu anlere încluse în corolă. 4: Iunie-lulie. Coline aprice. Fârte comun
între Babadagh
ă
pretutindeni. Intre Constanţa Şi Mangalia,
și Hîrşova, etc.

0. calyeinum Stev.; O. setosuni Boiss. non. Ledeb. [Loc
alb]. Plantă peste tot nhispidă, sete: solitare insidente pe tuberculi glabri. Tulpine erecte, ramificate. Frunzele inferi6re
lat-lineare, cele caulinare medii lanceolate, cele supreme cu
basa lată ovate, tâte pe faja super i6ră, pe margini şi pe

fața

înferidră pe lângă

nervura

mediană

hispide, între

sete glabre. Racemi numeroși. Laciniile calicelui lineare, ceva...

mai

scurte

decât corola.

Corolă claveformă.

Antere

cevu

mai lungi decât Mamentele, incluse în corolă. Nuci puţin
mai lungi decât late, mai mult nelode, lucitore. Intre „Med-

gidie şi “Cernavoda.
Genul

Borago

Tournef.

-

“.Borago 'Tournef. (Boragine). Calice cu 5 divisiuni profunde;
corolă rotată, cu 5 divisiuni profunde, obtuse, munite la gât
de 5 solgi ştirbați; stamine apropiate în con în. jurul stilu-
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lui, cu filamente munite pe partea externă: de un lung apendice erect; nucule

tubercul6se,

cu basa concavă.:

B. oflicinalis.L. [Loc alb]. Frunzele
tuse, la basă

atenuate.

Laciniile

inferidre

limbului

corolci

pm

eliptice, obovate, acu-

minate, plane, Flori cerulee. In locuri ruderale! şi cultivate
Genul Symphytum “Tournef.

Symphytum

Tournef. (Tătăn6să).

Calice cu 5 divisiuni pro-

funde; corolă cilindrică-campanulată, cu 5 dinţi, munită
la
gât de 5 soldi lanceolaţi-subulaţi, glanduloşi pe margini;
stamine incluse; nucule netede sai rugse, cu basa con-

cavă.

a

N

„_CONSPECTUL SPECIILOR
1. Frunze decurente, cele inferidre ovat-lanceolate, în peţioli contrase .. ... a
ase Se officinale L.
1* Frunze nedecurente, cordat-ovate, cele inferiGre peţiolate, cele superidre sessile . ... . S. tauricum Willd:

S. oflicinale L. [Loc alb]. Rădăcină fusiform-ramificată. Tul-

pină

ramificată.

Frunze

decurente,

cele înferiâre şi cele ra-

dicale ovat-lanceolate, în pețiol contrase, cele superidre şi:
cele florale lanceolate. Limbul corolei 5-dentat, dinţi recur-

baţi. Antere de'2 ori mai lungi decât filamentele. Flori purpurii, roşii, albe. 3. Maiă-lunie. Locuri. umede. Fârte comun.

S. taurieum Willd. [Loc alb]. Plantă p&ros-hirsută. Tulpină

ramificată. Frunze

cordat-ovate,

acute,

cele inferidre peţio-

late, cele superi6re sessile, cele supreme ovate suboposite.
Calice peste jumătate 5-fid, lacinii lanceolate acute. Corolă
„de 2 ori mai lungă decât calicele. Fornice egal de lungi cu
staminele

ori şi mai scurte. 4 In pădurile umbr6se:

Nicoliţel, Cinearova, ete.
Genul

Asperugo

Cocoş,

Tournef..

Asperugo. Tournef. (Asperugine). Calice accrescent, cu5
divisiuni triangulare, despărțite prin mică dinţi; corolă infundibuliformă, cu 5 lobi obtusi, munită la gât de 5 soldi
convexă;

cul6se,

stamine incluse;

lipite la basa

ghiului lor intern.

nucule

ovale, comprimate,

stilului prin

tuber-

partea superidră a un-
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A. proeumbens L. [Loc alb]. Tulpină procumbentă, ramificată, pe anguli cu ghimpi recurbaţi f6rte asperă. Frunze,
„cele inferidre alterne, cele sub ramuri opuse. Flori * axilare,
mică, scurt peţiolate, violacee ori albastre, pedunculi' la început erecți, la maturitatea fructului recurbaţi. O Maii-lu-

nie. Locuri ruderale la Constanţa pe lângă Tăbăcărie.
Genul

Echinospermum

Sw.

Sw. (Echinosperm). Calice

Fehinospermuaia

.

cu

5 divisiuni

“profunde; corolă hypocrateriformă cu 5 divisiuni, cu tub
scurt, munit la gât de 5 solgi convexi; stamine incluse; nu-

cule triquetre, lipite cu stilul în t6tă lungimea unghiului
lor intern, munite pe margini de un dublu rând de spini.
CONSPECTUL
1. Fructe

(nuci)

O-seria i

.

pe margini
.

1. Fructe pe margini

SPECIILOR

cu aculei

glochidiaţi
. ... E. Lappula

Lehm.

cu aculei glochidiaţi A-seriali, E.£ patulum

Lehm.

cc...

...

î..

.

E. Lappula Lenm; Ma osotis Lappula Li Rochelia Lappula

L. Rochelia Lappula R. & Sech.; Cynoglossum Lappula Scop.
Lappula Myosotis Moeneh. [Loc alb]. Tulpina în partea superi6ră

ramificată. Frunze

lanceolate,

incumbent-părâse,

ci-

liate. Corola mai lungă decât 'calicele. Pedunculii : fructiferi
erecți.. Nucile pe margină cu aculei glochidiaţi 2-seriali,
pe disc şi pe de laturi tuberculate. Flori albastre. Constanţa,

Ienissala, Başkioi pe Sepelgin, etc.
Variază: Tubul corolei mai scurt decât, ealicele (E. squa
„rosum Rchb.).:
E. patulum Lehm;; AByosotis Squarrosa M. B.; .Rochelia
squarrosa R. & Sch. [Loc alb). Tulpină dela basă mai muit
oră mai puţin ramificată, deîmpreună cu ramurile patente
pubescentă. Frunze linear-oblonge, hispide cu peri: patenţi
deasupra

tuberculoşi. Flori subsessile,

erecte.

Corolă

abia

mai lungă decât calicele la urmă f6rte patent. Nuci pe margină cu 'aculeoli glochidiaţi 4-seriali, distanţi şi elongați,
pe disc: şi pe laturi acut-tubereulate. O La Cernavoda, f6rte

comun. (Janka).
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Genul

Cynoglossum

Tournef..:

Cynoglossum 'Tournef. -(Cinoglos). Calice cu 5 divisiuni mai
mult sait mai puţin profunde; corolă infundibuliformă, cu
5 lobi obtusi, munite la' gât de 5 solgi convexi;:stamine incluse;

nucule

ovale,

deprimate,

lipite

la basa

stilului prin!

partea superiGră, a unghiului lor intern, munite pe amîndouă fețele lor de ascuţişuri glochidiate.
C. officinale L. [Loc alb]. Tulpină erectă. F runze surii cu
un toment subtil și m6le, acute, cele inferidre eliptice, în
pețiol contrase, cele superiâre dela basa subcordată şi semiamplexicaulă lanceolate. Raceme nebracteate. Stamine in-

cluse. Nuci dinainte plane, incinse cu margini puţin îngroşate

şi prominule.

Flori

roşii-violacee. 2 Maiă-Iulie. Fârte

comun pretutindeni: Cocoş, Măcin.
- Variază: cu: flori albe şi cu 'fornice” purpurii (o: „bicolor
Wind)
Genul

Anchusa

L. |

„ Anehusa L: (Anchusă). Calice cu 5 divisiuni mai mult sat:
mai puţin profunde; corolă infundibuliformă saii hypocrateriformă

cu: tub

drept

sai

cotit, cu 5 divisiuni obtuse

Şi

vil6se la virf; stamine incluse; nucule riug6se, cu basă concavică..
..
CONSPECTUL
1. Tubul

SPECIILOR

corolei drept.

2. Fornice velutin-părâse.
3. Flori

azurii. Laciniile calicelui

o
acutiuscule

cs.

officinalis L.

3.* Flori galbine. Laciniile calicelui obtuse . . . .. ochroleuea M. B.:
2.* Fornice penicelat-ori barbulat- „perse.
,
i
4. Fornice penicelat-părâse . . .
cc...
„A, italica Retz.:
4. Fornice pe margini barbulate . . ....... „4. Barrelieri De.
sd, styloa M. B.
2.** Fornice pe margini scurt-papilâse eee
1* Tubul corolei din jos de mijloc curbat |
d. ovata Lehm.

tee

A. oflicinalis L. [Loc alb]. Frunze lanceolate, hispide. Bracovat-lanceolate. Calice 5-fid, lacinii aculiuscule. Perii?

ramurilor, a paniculei şi a calicelui 'patuli. Fornice ovate,
velutine. Flori intensiv-albastre, violacee, ori mai: rar albe.
4 4 Maii-tâmna. Fârte comun pretutindeni.
pr
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A. oehroleuca M. B. [Loc alb]. Plantă hispidă. Frunze

ob-

longe, linear-oblonge, ori lanceolate, de tot întregi, acute.
Bractee ovat-lanceolate ori oblonge, obtuse., Laciniile cali-

celui obtuse. Tubul corolei mai lung decât calicele.. “Fornice
cu peri îngroşați

şi indosuiţi

reticulat-rugâse şi
variază cu corole
tâmna. In fineţele
„A. italiea Retz.;

granulate. Corola
albe, rosee, cianee
aride. F6rte comun
A. paniculata Ait.

velutine.

Nuci

oblic

deprese

tipică galbină, „însă
şi variegate.: d Maiiipretutindeni. .
[Loc alb]. Tulpină ra-

mificată, erectă. Frunze lanccolate, undulate,; hispide, lucitâre. Raceme geminate, bracteate, bractee 'linear-lanceolate.

Laciniile

calicelui

subegale,

subegal de lungi cu tubul co-

rolei ori şi mai lungi. Pornice oblonge, penicelal-perâse.
Flori mară azurii, fornice albe. 2 Maiii-lulie. Consul, Hasarlîk, Gîrliţa, ete.

A. Barrelieri De.; Bug glossam Barvolieri AI; 2 /osotis obtusa W. K. [Loc alb]. Plantă hispidă. Tulpină erectă. Frunze
oblonge, linear-oblonge ori lanceolate, de tot întregi ori repande, acute. Raceme axilare subbipartite, dispuse în paniculă subeilindriformă.: Bractee lanceolate, acuminate, patente. .

- Laciniile calicelui, obtuse. Tubul corolei forte scurt. inclus
în calice. Fornice ovat-oblonge, pe margini barbulate. Nuci
oblonge, erecte,- longitudinal rug6se, granulate. Corolă mică,
cianeă. In tuferișurile de pe stîncile calcare dela Demirkioi
și în tuferișurile

dela Tristeni.

A. stylosa M. B. [Loc alb]. Tulpină erectă, apoi muricu- .
lată. Frunze oblonge, puţin setos-hispide, subundulat-denticulate, ciliate, cele inferidre în pețiol atenuate. Raceme bipartite. Pedicele subegal de lungi cu. calicele, :încă şi. fructiferi erecţi. Laciniile calicolui 5-partit
3
şi după înflorire acre-

scent-lineare, obtuse. Tubul -corolei mai de 3 ori mai lung
decât calicele.: Fornice ezserte, târte obtuse, pe margini scurt
papil6se. Nuci rugsse, granulate. Coline
mănături, comun la Constanţa (?)-

petrâse şi între se-

-A. ovata Lehm.; Lycopsis orientalis:
L.. [Loc alb].. Intrega
plantă cu sete fârte patente hispidă..'Lulpină erectă, dichotom-ramificată. Frunze. ovat-oblonge, de tot întregi, ori decele. inferidre în pețiol. atepărtat şi obsolet repand-dentate,
cu .basa..ngegală semiamplexicaulă..
nuate, cele superidre
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Racemi
ceolate,

elongaţi, laxi, foliaţi. Laciniile -calicelui hispid-lanacuminate, de lungimea tubului corolei, care din jos

de mijloc este curbată. Pe lângă lacul sărat
malul mărei la Constanţa în jos de bulevard,
Genul

Myosotis

Razim și pe

Dill.

Myosotis Dill. (Miosotidă).. Calice cu 5 divisiuni mai mult sail mai puţin profunde; corolă hypoerateriformă sai sub-

rotacee, cu 5 lobi rotungiţi, cu gâtul închis prin 5 solqi
obtusi; stamine incluse; nucule netede, lucitâr e, cu basa plană
şi îngustă.

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Calice alipit-păros.
calicele ..

Stil

subegal
oa

de

lung cu:
€
eee st AL, palti With

1.* Calice patent-păros, perii la viri uneinaţi-r ecurbați.
2. Pedicele fruetifere mai lungă decât: caliecle,
3. Pedicele îructifere patente, duplu mai lungă

decât calicele .
ce
M, intermncăia Link.
3.* Pedicelele fructifere cele inferisre mult mai
|
lungi decât calicele, refracte. . . ...
MM. sparsiilora Mik.
2.* Pedicele fructifere nu mai lungi decât calicele.
-.
4, Racemi nefoliaţi. Caliccle fructifer apert. . . AL. hispida
Sehlecht. .

4" Racemi

foliați

Calice fructifer inclus.

. . . MM. stricta Link.

AL. palustris VVither. [Loc alb]. Calice 5--dentat, alipit-peros,
fructifer apert. Stil subegal de lung cu calicele. Frunze cau-

linare oblong-lanecolate, :acutiuscule. Tulpină: angulară; Rhi-:
zomă oblic repentă. Flori cerulee, rare-ori carnec ori albe.

4 Maiii-lulie. Locuri umede 'și mlăștinâse. Comun.
M. intermedia Link. [Loc alb]. Calice profund 5-fid, fructifer inclus (la vîrf), patul-păros, peri 'divaricați, uncinaţi.
Pedicele -tructitere “patente, de 2 'ori mai lungă decât calicele. Limbul corolei concav. Corolă albastră. EA A6lul dela
Gavgagia.
Ă
A. hispida “Schlecnt Calice 5-fid, fructifer aperi, patulp&ros, perii “vasali divaricaţ, -uneinaţi. -Racemi: peduneulați. Pedicele fructifere orizonial-patente,

egal de lunggi cu!

calicele. Tubul corolei inclus în: calice. Flori -fârte mici; in-

tensiv-cerulee.

Constanţa,

Murfatlar,

ete. . O

Aprilie:-
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M. stricta Link. [Loc alb]. Calice

profund-ă-fid,

fructifer

înclus, păros, perii basali divaricaţi, uncinaţi. Racemi la
basă foliaţi. Pedunculi fructiferi mai scurți decât calicele.
Tubul corolci inclus în calice. Flori fârte mici, cerulee. O

Gavgagia,

Constanţa.

JL. sparsitlora Mik. [Loc alb]. Calice profund 5-fid, păros,
perii basali divaricaţi, uncinaţi. Racemi pauciilori, la basă
foliaţi. Pedicelele
decât

culicele,

refr uefă.. Flori

mull

înferidre

cele

fructifere

cerulee.

O

mai

]Maiii- Lunie.

lungi
In

tu-

ferişuri şi păduri. umede. Comun.
„Genul

Rochelia

Rehb.

Rochelia

(Rochelie).

Rchb.

[Loc alb]..

R. stellulata Rehb.; Lithospermum dispermunm L. [Loc alb].
Plantă hispidă. Tulpină ramificată, ramuri virgate. Frunze
oblong-lineare. Pedunculi fructiferi reflecți. Laciniile calicelui fructifer incurbate. Nuci verue6se, veruci alb-stelulat-pă-

r6se. Corolă fârte mică, albastră.. Locuri
La Constanţa f6r te comun, etc.

şi aride.

năsipose

Fam. [Loc alb]. SOLANEE.
Flori

oimafroaite,. regula te sai subnercgulate.

Calice

ga-

mosepal persistent, în totul saii în parte, adesea accrescenit,
cu 5 divisiuni. Corolă gamopetală, caducă, rotată, campanulată sau - infundibuliformă, cu 5 lobi, în preflorescenţă. în-

crețită sati imbricată. Stamine 5, rar 4-6, inserate

pe tubul

antere biloculare

introrse;

corolei

şi

alterne

cu

lobii săi;

stil simplu, bilobat la vîrf. Ovarii super, bilocular

ecu loge

multiovulate şi câte- odată subdivisate fie-care în 2 loge prin-.
to despăritură falsă. Fruct baccitorm, indehiscent, sati cap:
sular, polisperm, deschidându- se prin 2-4, valve. saii printr'un
opercul. Seminţe de ordinar reniforme, comprimate;, albu-

men cărnos,. încunjurând
buri, anuale, bisanuale
alterne,

adesea

un embrion curb sait inelar.—Er-

sai -perene, rar arborași

geminate

pe

ramurile

floriiere,

cu frunze.
lipsite

de

stipuli. Floră dispuse cele. mai adeșe. ori, în raceme axilare
sai extra-axilar e, rar solitare.
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_CONSPECTUL

GENURILOR

a, _Gorolă rotată. Fructul o bobiţă.
2. "Ovariă

--

;

-

i

la urmă inclus îîn calicele inilat şi per-

|

sistent ......... Pace mah. Physalis L a
"8. Ovariii neinclus în calice.
E
Da
3. Antere conivente, dehiscente la vîrf prin peri. Solunum
3.* Antere

concrescute,

dehiscente

Frunze penatisecte

..

- „e Lyeopersicum Tourn.

3.** Antere neconcrescute, dehiscente longitudi-.
nal. Frunze de tot! întregi ....... a Cajisicum

“1.

L.

longitudinal.

Corolă infundibuliformă, ori campanulată. -

|
L.

|

4. Corolă campanulată cu limbul neplicat . .. IIyosciamus L,
„4*. Corolă infundibuliformă cu limbul plicat,
o

„5. Calice.persistent. Capsulă netedă.
| ,
„6. Stamine egal de lungi. ............

pa
Nieotiana LL.

|

"6 Stamine ncegal de lungi ....... +. + Petunia Juss,
54 Calice deciduu. Capsulă spinâsă a.
.Datura L_
Genul Pnysalis

L.

Physalis L. (Fisalidă). Calice cu 5 “aivistunr scurte, crescând
mult

după

fructul;
cu

înflori ire, devenind

corolă

antere

rotată,

conivente,

vesiculos

și învălind

cu totul

încreţită, de abiă lobată ; stamine 5, .
deschidându-se în

lare închise în calice.—Flori solitără.

lung ; bobițe bilocu-

ai

|

Ph. Alkekengi L. [Loc alb]. Frunze geminate, întregi, acute.:

Tulpină

erbaces, dela basă ramificată. Flori albe. Bobife ro-'

şii incluse în calicele înfat, persistent și încă roșu,

nie-lulie. In tuterișuri | și păduri. Comun.
Genul

Solunum

Solanum

2 Iu-

'Tournef.

'Tournet. „(Solan). Calice cu 5 lobi, mai mult sati

mai puţin profund, puţin saii deloc acrescent, aplicat pe
îruct; corolă votată, cu limb încrețit, cu 5 divisiuni, rar cu
4-10 lobi; stamine de ordinar 5, cu antere conivente, deşchi:

dându-se la vîrf prin 2 peră; fruct baceitorm de ordinar
bilocular, — Flori în cime saii în .raceme,. extra-axilare sat
terminale.
|

__ CONSPECTUL SPECIILOR.
4. Plantă erbaceă. Flori albe ... . .:... 1...
1* Plantă

fruticosă.

Se nigrum Li

Flori violacee
......
. + 5. Duleamara L..
[Loc alb]. ......... Ș. eseulentum L.. .

Brândză.— Flora Dobrogei.

19
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Ş. nigrum L. [Loc alb]. Tulpină erbaccă, angulii ramurilor prominuli, tuberculaţi. Frunze ovate subdeltoidee, sinuatdentate, deîmpreună cu tulpina pubescente, peri incurbat-

erecţi.

Răcemi

pedicele

simpli,

fructifere la vîri îngroșaţi,

detlecţi. Flori albe. Bobiţe negre. O Tulie-tâmna. Locuri cul-

tivate şi ruderale. “Fârte comun pretutindeni.
P.: stenopetalum “A. Braun. Frunze mai ânguste,
profund-partită, lacinii f6rte ânguste..
1. ehloroecarpum Spenn. Bobiţele. perfect

l6re verde...
.
$. Duleamara L.

[Loe alb].

Corolă

mature, de co-

Tulpină frutiodsă,

flexu6să.

Frunze ovat-cordate, cele superidre hastate. Corymbi suboposiţi frunzelor. Flori violacee, la basa laciniilor corolei cu
2 macule verdi, ce sunt alb-marginate, rareori albe. Bobiţe

roşii. 5 Iunie-August. Tuferişuri, păduri,
“umbrâse, f6rte comun. pretutindeni.
“S. esculentum Dun. [Loc alb]. Cultivat.

locuri

umede

şi

Genul L ycopersicurn “Tourn.

|
" Lycopersicum Tourn. [Loc alb]..
icun L. [Loe alb].
ycopers
La
.
a
Solan
Mill;
um
L. eseulent
Frunze

neegal penatisecte,

segmente

oblonge,. incis-dentate

- ori penatilobate. Cyme extra-axilare, după finirea înflorirei
reflecte. Fruct depres-globos, sulcat, glabru. Corolă gălbinie.
Cultivat.

Genul Capsicum

L.

Capsicum IL. [Loc alb]. C. annuum L. [Loc alb]. Frunze glabre, eliptice ori ovate,
acuminate, de tot întregi. Pedunculi solitară ori geminaţi, în
axila ramurilor. şi în afară de acâstă axilă, în sus spre calice îngroşaţi. Fructele tipice conic-oblonge. Corolă sordid-

albă.. Cultivat.
Genul Hyosciamus

'Tournef.

Ilyoseiamus 'Pournef. (Iosciani). Calice urceolat, acrescent,
cu 5 dinţi; corolă infundibuliformă cu 5 lobi inegal, obtuşi;

stamine 5; capsulă biloculară, închisă în tubul calicelui, deschidându-se la vîrf printr'un opercul. —Flori în raceme unilaterale (cimă unipară

scorpioidă).
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IL. niger L. [Loc alb].

Frunze

ovat-oblonge,

penatifid-si-

* nuate, cele infime peţiolate, cele caulinare semiamplexicaule,

cele florale de ambele latură 1-2-dentate. Flori subsessile. Co-

rola sulfurie, -cu vine negre, iară la gât cu vine purpurii
"şi mai late. 2 Q Iunie-lulie. Locuri ruderale şi inculte. Fârte
comun n pretutindeni.
Genul

Nicotiana

L,

- Nicotiana L. [Loc alb].
CONSPECTUL

„1. Frunze peţiolate, ovate
1*. Frunze sessile.

SPECIILOR

.........., | N. rustiea L.
i

"2. Frunze oblong-lanceolate, cele inferiâre ate"nuatedecurente „cc...
N, Tahacum |. .-..,
. „N. altissima Mill,
[Loc aib]. ......

N. rustica L. [Loc alb]. Tulpină rotundă. Frunze0 peiolate,
ovale, de. tot întregi. Tubul. corolei cilindriform, mai lung
decât calicele, laciniile limbului subrotunde, obtuse. Flori
gălbinii-vergi. Cultivat.
N. Tabacum L. [Loc alb]. Frunze oblong- lanecolate, . acuminate, cele înferidre alenual-deurente. Floră rosee, Cultivat.,

N. altissima Mill. [oo

alb]. Cultivat.

Genul Petunia juss.

Petunia Juss, (Petunie). [Loc alb]...
P. vulgaris Juss. [Loc alb]. Subspontaneii pe malul mărei
la Sulina.
|
Genul

Datura

L.

Datura L. (Datură). Calice tubulos-pentagonal, cu 5 divisiuni, cu tub caduc, despringându-se circular deasupra basei persistente;

terminat prin

corolă

5-10 dinţi;

infundibuliformă,

stamine 5; fruct

cu

limb

încrețit,

uscat, capsular,

spinos, cu 2 loge divisate fie-care printr'o despărţitură falșă
în 2 loge secundare, deschidându-se la viri prin 4 valve—

Flori solitare.
D. Stramonium L. [Loc alb]. Frunze glabre, ovate, neegal
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sinuat-dentate.

Capsule: erecte, spinse.

lu-

albă. O

Corolă

lie-August. Locuri ruderale, cultivate. şi inculte. FOrte comun
ie
pretutindeni.

Fam. [Loe alb]. SCROPIIULARINEE. Calice
Flori ermafrodite, mai mult saii mai puţin neregulate.
catală,
gamosepal, persistent, cu 4-5 divisiuni. Corolă gamope

reducă, cu 4-5 divisiuni, neregulată personată sait aprâpe
ată.
imbric
ţă
rescen
preflo
în
gulată rotată sau campanulată,
trei

mai

scurte,

Stamine

5, dintre

care

stamine

didiname,

a cincea fiind redusă

totul

sai

cu

nulă,

rar

numai

2 stamine

sait

mai

4

adesea

la o staminodă saii
abortare,

prin

in-

serate- pe tubul corolei şi alterne cu lobii săi; antere. biloculare, dehiscente longitudinal, saii uniloculare prin conflu
;
simplu
Stil
enţa: logelor şi atunci dehiscente transversal.
pe stil.
stigmat întreg saii bilobat, capitat sai decurent
multiOvariii super, Dilocular, rar subunilocular, cu loge:
unilorar
ular,
Diloc
ar,
ovulate, rar biovulate. Fruct capsul
dândeschi
rme,
culai, cu log6 polisperme, rar mono-dispe
rar
mai
du-se longitudinal în 2 valve întregi sai bi-trifide,

deschidându-se la vîrt prin 1-3 pori. Seminţe de'ordinar reticulate sait tubercul6se, rar aripate;

albumen

cărnos

sail

anuale,
cornos.— Plante rar sub-frutescente, mai rar erburi
opuse,
bisanuale saii perene, câte-odată parasite. Frunze
sai inverticilate, alterne sait împ :ăsciate, întregi dentate

şi
cisate, mai rar penatipartite, fără: stipuli. Flori. solitare
,
ramâse
oră
simple
axilare, fasciculate, în raceme spiciforme
saii în cime

i

paniculate.

Trib. 1 Verbaseece. [Loc alb].
CONSPECTUL

GENURILOR...

:

L.
Verbascum
"-1. Corolă rotată. Stamine â, meegale .'.:: „i.. . .:.:.
L.
laria
Serophu
me
didina
4,
e
Stamin
âsă.
“14% Corolă subglob
Genul

Verbascum

Tournef..

; neregulate. Casc)puţin
Yerbascum Tournef. (VerbaFlori

elice gamosepal, persistent, cu 5 divisiuni. Corolă: gamop
conţă
tală, caducă, rotată, cu 5 divisiuni inegale, în-preflores
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imbricată. Stamine
mai lungi; antere

5, tâte fertile, inegale, cele 2 inferidre
uniloculare, transversale,: oblice sati ad-

nate lateral la viîrtul filamentelor; filamente munitede

umflaţă la, vîrf, cele 2 inferidre

tot-deauna

mai puţin

peri
abun-

dant, sait glabrescente, sati chiar cu totul glabre; stil
elongat; stimat întreg saă lobat, capitat sati decurent pe.stil
;
capsulă biloculară, deschidându-se în 2 valve.— Plante
ade-

sea mai mult sati mai puţin tomentâse, cu tomentum
format
din. peri, persistent sai deslipindu-se în. fulgi, rar
glabrescente; frunze. alterne; flori fasciculate, rar solita
re la subsuGra

bracteelor,

plu sai

formând

un racem

spiciform, terminal,

ramos.

sim-

CONSPECTUL SPECIILOR
4

- 1. Flori scurt pedicelate
în faseiculi,

a.

i
.2. Frunze scurt decurente. Filamente alb-lanate. Y, phlomoi
des Schrad.

2.*
3.
“4.
+*

Frunze nedecurente
Filamente alb-lanate.
|
Frunze de tot întregi 1.
Frunze duplicat-ori sinuat-erenate

3.* Filamente purpurii-lanate.
„5.. Tulpină angulară. Frunze crenate

-

V, speciosum Schrad.
..y. banaticum. Schrad.

..
"
ae

eee

:
V, nigrum

L,

5% Tulpină rotundă. Frunze profund sinuat lirate. Y. Chaixii
Vi.

-1.? Flori în racemi

laxi, lung

pedicelate. Fila. -

"+ mente purpuriu-lanate.
6. Flori violacee. ....,.....

6.*. Flori albe-gălbinii

E
act

.. î.en

2

|

a

:
3 Ve phoeniceum L.-..

V, Blattaria L,.

Y. phlomoides L. [Loc alb]. Frunze crenate, tumentâse
ori

tomentolescente,

cele

superi6re

scurt

ori semidecurente

(nu

dela frunză.la frunză decurente). . Racem subsol
itar. Pedicele îlorigere mai scurte decât calicele. Corolă rotată.
Filamente alb-lanate, 2 mai lungi glabre, oră: spre
virf puţin

pârâse, de

1'/-2 ori mai

lungi decât antera pe de o lature

lung-decurentă.
Floră galbine rare-ori albe. q Iulie-August.
In fîneţe aprâpe de Kara-Omer,. etc.
Variază:

a. Frunze

|

.

eliptice, scurt decurente, racem mai lax (V. phlo-

moides Schrad.).

E

|

a

8. Frunze eliptice, semidecurente (V. australe
Schrad).

1. Frunze oblong-lanceolate, scurt-decurente (V:
nemorosun

Schrad.).

|
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uit (V. con.:
indes
Racemnte
eliptice, scurt-decure

&. Frunze

densatum

e

Schrad.).
diferă

' OBSERVARE.— V. thapsiforme Schrad.,
sunt decurente dela o frunză la cealaltă.

Schrad. [Loc

__Y. speeiosun

nedecurenle,: de

alb]: Frunze

toment persistent, cele

tomentâse,

undulate,

tot întregi,

sale, ce
„i

prin frunzele
A

in-

cele caulinare
feri6re oblonge, “acute, în pețiol ângustate,
Racemi panicuauriculăt-cordate, sessile. Ramuri angulare.
galbine. 2 Iulaţi. Filamente alb-lanate. „Antere egale. Flori
lie- August. F6rte

Y, banaticum

pretutindeni.

comun

Frunzele

[Loc alb].

Schrad.

longe,

duplicat-ori sinuat-crenate,

basă

auriculate

în pețiol

cele

ori, penatilobate,

inferidre
atenuate,

obspre

superidre ovat-ob-

rotundată ori sublonge, ori ovate, crenat-serrate, cu basa
peri stelaţi mai
cu
cordată sessile, tâte pe fața inferidră

escente. Tulmult ori mai puţin tomentose, mai târgii olabr
ente alb-lapină paniculat-ramificată, ramuri virgate. Filam
petrâse din
nate. Corolă mică, galbină. Iunie-lulie. Locuri

mun

|

().

V, nierum

Frunze

IL. (Loc alb].

nedecurente, crenate, pe

glabriuscule, pe cea inferi6ră subtil tomen-

faţa

superidră

lung
pină
duplu
Flori
Leti.

'Tulpeţiolate, cele superidre ovat-oblonge, subsessile.
ele
Pedic
în partea superidră angulată. Racem elongat.
.
mai lungi decât calicele. Pilamente purpuriă-lanate
a
galbine. 4 Iulie-August. Fineţele năsipâse din insul
i
Sa
|
o

te,
tâse, cele caulinare inferi6re oblong-ovate, la basă corda

-- Variază:

3. ihyrsoideum
soideun

[loc alb];

subliral-incise, pe

[Loc alb].
faţa

Gră subtil tomentâse,
ângustate

mai

Host.: Frunze

V. Chaixii Vill.

ori numai

V. Alopecuros

Thuill; VP. thyr-

indesuit toment6se.

Frunze

superidră

cele înferidre

nedecurente, la" basă

subglabre, pe cea inferi-

ovat-oblonge

neânsemnal-cordate,

în pețiol

cele - intermedie

ovate, scurt peţiolate, cele superidre sessile subcordate. Ramură paniculate, deîmpreunăcu tulpina subangulaţi. Pedicele 1:/, mai lungi decât calicele. Filamente purpuriu-lamate. Flori galbine. In fineţele din păduri la Redjekuns,

Karaomer, între Medgidia şi Cernavoda.
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OBSERVARE. — Diferă de

V. orientale M. B. prin

lirat-incise.

|

Y. phoeniceum

_

frunzele la basă sub-

i

L. [Loc alb]. Frunze, nedecurente,

inferidră pubescente,
longe, crenate,

cele

cele radicale

caulinare

pe. faţa

peţiolate, ovate. ori ob-

medie

şi superidre

mult mal

mică, crenate, sessile. Racem glandulos-păros. Pedieele solitare, mult mai lungi decât bracteelc. Antere tte egale, ne-

decurente. Flori
Iunie-lulie.

deni.

mari,

intensiv-violacee, tubul gălbiniă. d

In fineţele

din

păduri.

|

F6rte

comun.

cc

pretutin-

|

Y..Blattaria L. [Loc alb]. Frunze nedecurente, glabre, cele
inferi6re. obovat-oblonge, la basă ângustate şi sinuate, cele

caulinare oblonge, acute, crenate, sessile, cele superidre
sub-

cordate, acuminate, semiamplexicaule. Racom glandulos-păros.
Pedicele solitare, de 11/,:2 oră mai lungă decât bracteele.

Flori yalbine,

la

basă

în interior violacee-barbulate.

Fila-

mente violaceii barbulate. Variază cu floră albe. d Inie-lulie.
Intre Medgidia și Cernavoda, între Mamaia şi Gargalik.
Y.. erenatifolium Boiss. [Loc alb]. Intre Constanţa şi Cer-

navoda.

Si

:

Genul Scrophularia Tournef,

Serophularia 'Tourn. (Scrofularie). Calice cu 5 divisiuni mai .
mult saii mai puţin profunde; corola cu tub ventricos-glo-

bulos, cu limb scurt, divisat în 2 buse, cea superidră bilobată, cea “inferiră mai scurtă, trilobată ; 4 stamine didiname
cu o'a cincea rudimentară, în formă de sold aşedat la basa
.
busci superire; antere 'uniloculare, cu dehiscenţă - trans-

versală; stimat emarginat; capsulă biloculară, polispermă,
cu 2 valve întregi sai bifide.—Frunze opuse; flori în cime

paniculate.

e
„„..» CONSPECTUL. SPECIILOR

1. Tulpină acut-t-angulară.
.
1* Tulpină lat-aripată . ......

a.

S. nodosa [.
„ «S. alata Gilib,

S. nodosa L. [Loc alb]. Frunze ovat-oblonge, ovate, ori
subcordate, glabre, duplicat-serrate serraturile mai lungi
și mai acule. Tulpină acut-t-ungulară. Peţioli nearipaţi. Pa-
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niculă terminală. Laciniile calicelui ovate; obtuse, forte ângust membranacei-mar. ginale. Apendicele staminodei scurtobovat, ori transversal oblong; obsolet, emarginat. Floră olivacee, pe dos brune. AU Iunie- August între Țiganca şi Cocoş, ete;

$. alata Gilib; S.'aguatica L;; S. Era ti Stev. [Loc alb].

Frunze ovat-oblonge, 'ovate, ori subeordate, glabre, acutserrate, serralurile înferidre mai mici. Tulpina qcâmpreună
cu pejiolii lat-uripată. Paniculă terminală. Laciniile calicelui
subrotunde, f6rte obtuse, lat-membranacei- marginate. Apen-

dicele staminodei obcordat-bilobat, lobii divaricaţi. Flori pe
dos purpuriit-brune: In Delta Dunăr ei în ostrove Sf. George

i

aprope de Kara-Orman.

Trib. 2. Antirrhinee. [Loc alb]..
"CONSPEOTUL
1, Stamine

1 ori 5, dintre care

GENURILOR

numai 2 tertile

Stamine 4, didiname!
Corola la'basă pintenată.. .:. . . 0.
Corola la basa nepintenată ......Stamine numai 2 . sc. cc...

2.
“3i
3.*
1*

. „Gratiola L.

o
-* « Linaria Tourn:
« Digitalis .L.
+ Veronica L.
+

Genul Gratiola

L.

Gratiola L. (Graatiolă). "Galice cu 5 divisiuni, munite
bractee

la basa

sa;

corolă

tubul6să

subbilabiată,

de 2:

cu basa

superi6ră emarginată, cu basa inferidră trilobată; + stamine,
dintre care 2 sterile

saii aprâpe:

nule;

antere

.biloculare;

stimat bilobat; capsulă . biloculară, polispermă, cu 2 valve
.
bifide.—Frunze opuse; floră solitare.

0. officinalis L. [Loc alb]. Frunze. sessile, ianccolate, trinervate, serrulate, la basă de tot întregi. Pedunculi axilari,
1-flori. Flori albe, ori de tot deschis-rosee, tubul gălbinii.
2

Iulie-August.

mun

Locuri

umede,

malurile

apelor.

Forte CO-

pretutindeni.
Genul

Linaria Tournef.

Lânaria Tournef. (Linarie). Calice cu 5 'divisiuni;. corolă
personătă,

cu tub umflat,

închis

orânterun

nent, bilobat sait bărbos, prelungit

la basă

pălătuş proemi-

în pintene' de
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ordinar

conic; stamine 4, didiname, cu antere biloculare; cap-

sulă biloculară, polispermă, deschidendu-se la virf prin 1-2
orificii sau prin 3-5 valve. — Frunze
flori solitare sai în .raceme.
GONSPEGTUL

opuse. sait verticilate;
|

SPECIILOR.

--1, Frunze late, peţiolate. Pintenele corolei drept. „LEI atine Mill.
w. Frunze ângust-lanceolate, sessile.
„ Plantă glaucă, pruin6să. „Seminţe trigonale, ne-,
aripate., . cc
e...
L. Genistitolia Mill,
2. Plantă verde. Seminţe plane, îîncinse cu o aripă

orbiculară

<a

Le

vulscaris Mill.

L. EI atine Mi. Antirrhinun Blatine IL [Loc alb]. Frunze
disparse, ovat-hastate, cele inferiâre, ovate. Tulpine 'prostrate. Pinten drept. Pedunculi glabri. Corolă albinâță, labiul superior. pe faţa internă violaceii, cel inferior. sulturiii,
Q lulie-tâmna. Rară.
EI
L. Genistitolia Mill; Antirvhânum Genistifolium L. [Loc

alb]. Plantă glabră,
.disparse, lanceolate

glaucă,

pruindsă.. Frunze

:alterne,.
ori

ori. linear-lanceolate, trinervate,

nate. Racemi lazi. Laciniile. calicelui
ângust-acute, mai lungi decăt capsula.

acumi-

dela. basa mai lată
Seminţe ovate, iri-

qonale, nearipale, cu ruguli subţiri. anastomosanţi imprespunctate, angulii acuţi, nepunctaţi. Corolă galbină. 4 Iulie-

Augușt. Coline aride. Forte comun pretutindeni.
Variază:

8. Chloraefolia Rchb. Frunze ovat-lanecolate, flori, mai
mari. |
L. vulgaris MILL; Antirrhinun Linaria [. [Loc alb], Plantă
glabră, verde. Pedunculul comun deîmpreună cu pedicelele
glandulos-pubescent. Frunze disparse, indesuite, lanecolat-

lineare, acute, cu margini puţin reflecte, trinervate, nervura
medie pe faţa superidră; cu un sule cufundat, iară pe cea
inferi6ră cu o costă prominulă. Racem indesuit. Laciniile
calicelui oblong-lanceolate, trinervate, acute, maă scurte decât capsula. Seminţe plane, încinsă cu o aripă orbiculară,

pe mijloc tuberculat-scabre. Flori sulfurii, labiul inferior gălbiniti-întunecat, iară palatul în col6rea şofranului. 2 Iuliet6mna. Locuri'cultivate și ruderale. F'ârte comun pretutindeni.

4
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„Genul Digitalis Tournef.

Disitalis Tournef. (Digitală). Calice cu 5 divisiuni aprâpe
egale; corolă tubul6să-campanulată, cu limb scurt, oblic, subbilabiat, divisat în 4-5 lobi; stamine 4, didiname, cu antere

biloculare;

capsulă ovoidă,

biloculară, polispermă,

dându-se în 2 valve întregi.—Frunze
spicitorm, terminal şi unilateral.

deschi-

alterne; flori : în racem

D. lanata Ehrh. [Loc alb]. Frunze oblong-lanceolate ori
lanceolate, de tot întregi ori repande, subglabre. Tulpina în
partea inferiâră glabră, în cea superidră, deîmpreună cu
“Oracteele şi calicele alb-lanată. Laciniile calicelui lanceolate, acute. Corolă scurt-eampanulată, glandulos-vil6să, laci- -

nia intermedie.a labiului inferior 'lingviformă,' obtusă

sub-

egal de lungă cu corola. Corola albă-gălbinie, pe partea internă .cu- vine brune retitulată, lacinia lingviformă albă.: 4
Iunie-August. In fîneţe şi tuforişuri. Forte comun pretutindeni.
Da
OBsERvARE.—D. lacvigata W. K. diferă prin pin, care şi în partea superidră este glabră, asemenea şi bracteele şi cu calicele sunt glabre, numai pe margini glandulos-ciliate. „+. Genul Veronica

Tournef.

Veronica Tournet. (Veronică). Calice cu 4-5 divisiuni inegale; corolă rotată, cu tub aprâpe nul, cu 4-5 divisiuni inegale, cea superi6ră mai mare; stamine 2, exserte, inserate la

basa divisiunilor superi6re;

antere biloculare; capsulă ovală

saii obeordată, comprimată, biloculară, poli oligospormă, des-

chidându-se prin 2-1 valve. — Frunze opuse, cele superidre
adesea împrăsciate; flori axilare, solitare saii în raceme terminale sau axilare, laxe sai strînse,
_CONSPECTUL
1.
2.
3.
4.

SPECIILOR

Flori în. racemi pedunculaţi, azilari.
Calice 4--partit.
Plantă glabră.
Frunze sessile, Janceolate, ori linear-ianceolate

cc.

e...

aia...

4* Frunze. peţiolate, eliptice: ori oblonge

see

”
Y. auagalloides

Guss.

V. Beceahunga L.

-
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3.* Plantă pârâsă. Tulpină Diserial părâsă . . , Y. Chamaedrys L,
2.» Calice 5-partit, lacinia a 5-a fârte

mică.

|

5. Tulpine sterile prostrate ... . ....
5.* Tulpine tâte erecte ori ascendente.

Ve

E

|

|

prostrata LC
m

i

6. Frunze bipenatifide ... ......... e
Ve multifida L,
6.* Frunze nedivise, dela basa cordată :ovate
i
n
ori oblonge. .....
ee
ae Y. Teuerium L,
1.” Flori solitare, ori în racemi terminali.
7. Tubul corolei egal de lung și de lat.
8. Frunze verticilate, câte 3-4
9. Racemi laxiusculi Ce.
. a
V, foliosa WE,

9.* Racomi
8. Frunze

forte indesuiţi

opuse

...,....

câte 2, la virf de

10. Laciniile corolei patente

+ Y, longilolia L.

tot intregi.

.

.........,

-

V. spieata L.

10.» Laciniile corolei mai înguste şi tortuos-ca- .
nivente îi
eee
e.
. . ... Y. orehidea

7.* Tubul corolci forte scurt.
11. Flori în racemi multiilori

ăi

Ă
Crantz.

i

şi elongaţi.

12. Frunzele medie crenate,
Pe
13. Pedicele mai scurte decât calicele. ,. . . . V. arvensis [.
13.* Pedicele de lungimea calicelui, ori și mai

lungi.

a

14. Plantă glabră.
..
14.* Plantă glandulos-pârâsă

. ..

aaa
i a V, serpylitolia L.
... "4
V, praecox All.

„_13** Pedicele egal de lungi cu frunzele fulerante,
„oră şi mai lungi, fructiferi reflecţi.
15. Capsulă

acut- -emarginată

......

e.

st,

polita

Fries,

15.* Capsulă obtus-emarginată, mai lată decât
Ia
lungă și cu vine elevate reticulată . . . . V. Buxbaumii Ton.
15.** Capsulă globos-i-angulară. Laciniile sale
cordate

. .

sc...

12.* Frunzele medie digitat- „partite î..

V. hederifolia

IL...

.

| Y. triphyllos L.

V. anagalloides Guss. [Loc alb]. Frunze sessile, lanccolate
ori lincar-lanceolate, acute, de tot întregi ori serrate.
Ra-.
.
comi azilari. Pedicele fructifere î6rte patente. Pefiolul comun, pedicelele, calicele şi marginea capsulelor cu peri
glanduliferi.

Capsulă

ovală

puţin

emarginată,

mai lungă

decât calicele. Corolă fârte mică, lilacină. 7 Maiti-A ugust.
În locuri inundate. şi umede. Fârte comun. pretutindeni Și
-în Delta. Dunărei (Leti).
E
"OBSERVARE. —V., Anagulis L. diferă prin statura
îistulsă, frunzele

mai

late, cu deosebire

glabră şi capsulele suborbiculare..

mai

înaltă, tulpină

însă prin inflorescenţa: de tot

a

"300

V. BeceabungaL. [Loc alb]. Frunze „pețiolate, eliptice, ori
oblonge,

obtuse,

fructifere

patente.

crenat-serrate.

Capsulă

Racomi

subrotundă,

azilari.

Pedicele

turgidă, puţin emar-

ginată. Flori cerulee cu vine mai intensive... 24 Maii-August.
Locuri mlăştin6se,
Variază:

bălți, pâraie.

Comun.

f. gracilis Uechte, [Loc alb].
V.: Chamaedrys

L. [Loc alb]. Frunze

subsessile,. ovate, in-

cis-crenat-serrate, Racemi azilari. Pedicele fructifere ascendente,:mai lungi

decât capsula

triangular-cordată

şi ciliată,

Tulpină ascendentă 2-serial perosă. Flori mari albăstrii, cu
strie

mai

întunecate

şi cu: marginile

mici alburii:

4 Aprilie-

Mai. In îineţele uscate şi prin poenile şi pe marginea pădurilor. F6rte comun pretutindeni.
Variază:
Tulpina peste tot părâsă, însă cele 2 serii de peri opuse

ma

indesuite. V. pilosa: Schmidt.
”. prostrata L. [Loc alb]. Frunze

anceblute.

eronut Gcazate,

la basă

scurt- -peţiolate,. linearsubincise

ori mai de tot

întregi. Racemi azilari. Pedicele subegal:de lungi cu capsula obovată şi puţin emarginată. Calice: 5-fid. Tulpinele
sterile prostrate, cele florifere ascendente. Flori, de col6re
deschis-albastră cu "vine, mai întunecate, uneori însă de. co„l6re .roşietecă. şi albă. 2 Maii-lunie.. F6rte.. comun pretutindeni.

V. multifida L. [Loc alb]. Frunze subpeţiolate Vipenatifide,
după configuraţiune ovate. 'Racemi azilari. Pedicelele superidre egal de lungi cu capsula obovată, acut emarginată.
Calice' a-fid. 'Tulpine 'tâte erecte, ori: dela basă' arcuată ascendente. Flori mari, albaste.
Forte comun pretutindeni.
OnsEnvanE. — Forma

%: Iunie- Iulie. Coline „uscate:

cu capsulele părâse
p
“constitue V. pilocarpa Link;

V. trichocarpa R. „8 Sch.
V. Tenerium L “apud: Kâener;: V.- Iatifolia

Iaca. et plur.

auctor. non L.; V. Pseado- Chamaedri)s Jacq. FI: Austr. [Loc
alb]. Frunze sessile, dela basa cordată ori. subeordată ovate
ori..oblonge, încis-serrate..

Racemi

axilari.

Pedicele: erecte,

subegal de lungi cu capsula obovată, acut-emarginată. Ca-
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lice. 5-fid. Tulpine erecte, oră dela basa arcuată
Flori mari albastre, cu vine. mai întunecate. 2
In păduri, f6rte comun pretutindeni.

ascendente. .
Maii-lunie:

OpsEnvAnE.—V. latifolia
-L. e sinon. cu Y. urticifolia Jacă.:FL. Austr.

V. foliosa W. K. [Loc alb]. "Prunze opuse câte 3,4, eliptielanceolate, mai adese-ori ncegal-serrate, acute. Racemi terminali, subpaniculaţi, elongaţi, laxiusculi. Bractec Jinear-lan-

ceolate egal de lungi cu pedicelele, ori și mai scurte. Capsulă subrotundă,

emarginată, inflată. Flori albastre, une-ori

jucând în roşu. Fârte comun pretutindeni.
. lonsifolia L. [Loc alb]. Frunze opuse
bas

ovată

ori cordată

lanceolate,

câte 3, 4, dela

aduminate, până

la basă

acut-duplicul-serrate. Racemi terminali, elongaţi, spiciformi,
fOrte indesuiţi. Bractee linear-subulate subegal de lungi cu
calicele. Capsulă subrotundă; inflată, emarginată Flori: al

bastre, une-oră jucând în roşu. 4

Iulie-August.

umede din Delta Dunărei, fârte comun,
„X. spicata L. [Loc alb]. Frunze opuse,
nat-serrate, la virf de tot întregi, cele
com terminal subsolilar, elongal, forte

In fineţele

(Leti, ete.)...... |
ovat-lanceolate, creinferire obtuse. Ra-.
indesuil. Pedicelele

mai scurte, bracteele aprâpe de jumătate cât calicele fructifer. Lobii corolei duplu mai lungi decât tubul, cei inferiori ovat-ori oblong-lanceolați, obtusi, patenţi. Capsule subrotunde, emarginate, inflate, cu peri septaţi. neglanduloşi.
Flori albastre. 4 Iulie-August. In. fineţe și pășuni aride ș
uscate. F6rte comun

pretutindeni.

-

-Y. orchidea Crantz. [Loc -alb]. Frunze opuse, ovate. ori
lanceolate, crenat-serrate, la .virt de tot întregi. Racem terminal, subsolitar, clongat, .spiciform, fârte indesuil. . Pedicele mai scurte decât bracteele şi calicele. Corolă bilabiată,
cei 3 lobi inferiori oblong-lineari.: obtusiusculi, fortuog-conivenţi, puţin mai lungi decât tubul. Capsule subrotunde,
emarginate, inflate, îndesuit-glandulos-per6se.
Flori albastre.
Fîneţe și coline aprice. Intre Medgidia
tele Sepelgin lângă. Başhkioi, ete.

V. arvensis L. [Loc alb]. Frunze

şi Cornavoda,

mun
,

cordat- ovate, crenate, cele. |

îlorale superidre lanceolate, de tot întregi. Tulpina şi ramurile

multiloră;

lax

racemos-spicată.

Pedicele

„erecte,. mai
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scurte. decât calicele. Capsulă compresă, obcordat-bilobată.
Stil abiă ceva mai lung decât fissură capsulei. Flori cerulee. G Martie-Aprilie. Câmpuri sterile. Comun pretutindeni.
Y, serpyllifolia L.. [Loc alb]. Frunze ovate ori oblonge,
subcrenate, cele infime mai mici, subrotunde, cele florale
superire lanccolate, detot întregi. 'Tulpinele “şi cu ramurile

multiflore, lax-racemâse.: Pedicele

ertcte subegal
de lungi

eu calicele. Capsule compresse, subrotund-obcordate, transversal .mai late, obtus-emarginate. Flori albe cu vine alba.
stre. %- Aprile-tâmna. Liocuri umede. Comun pretutindeni.
ovate

constitue: V. neglecta

Schmidt. iură forma mai mică detot

Forma. mai

simplă. şi cu frunzele

subrotunde:

mare cu frunzele
.

tenella

All.

OnsEnvanE.—V. nivalis Schov diferă prin frunzele subcărnâse, lucit6re, stilul de 2 ori mai, lun decât fissura și cu deosebire prin coldrea florilor, ce e.albastră

şi cu vine albe.

V. praecox All.. (Loc alb]. Frunzele inferidre cordat-ovate,
crenate, obtuse,

cele florale lanceolate.

Tulpina

şi ramurile

multiflore, lax-racemose. ' Pedicele subegal de lungi cu calicele ori şi mai lungi, ascendente. Capsulă oval-obeordată,
turgidă. Flori cerulee cuvine mai saturate.
Agriă, culturi. Comun pretutindeni.
_

'Y. polita Fries.
profund

cordate,

[Loc alb]. Frunze
serrat-erenate.

O Martie-Maiii,

subrotund- ovate,

Pedunculi

axilari,

subegal de lungi cu frunzele, fructiferi reflecţi.
peri patenţi indesuit pubescentă,

sub-

solitari,

Capsulă cu

acut-emarginată, lobii glo-

bos-convexi. Stamine. inserate pe marginea 'inferidră a tubuluj corolei. Corolă ceruleee. Capsulă sub-10-spermă. O
Martie-tâmna.
deni.

Câmpii aride,

-Y. Buxbaumii Tenor;
dunculi

axilari, solitari,

cultură.

Forte

comun

V. Touvnefortii Gmel. [Loc alb]. Pecei

fructiferi 'reflecţi,

cei superiori

mai lungi decât frunzele. Frunze ovate subcordate
dior crenat-serrate.
elevate, reliculată,
mai

lung.

profun-

Capsulă lransversal mai lată,.cu vine
obtus-emarginată, lobii la sutură com-

presi, divaricaţi. Stil de lungimea
.

pretutin-

emarginaturel ori şi ceva
,

V. hederifolia L. [Loc alb]. Pedunculi axilari, solitari, sub-
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egal de lungi cu' frunzele, cei fructiferi reflecți. Frunz
e cordat-rotunde, crenat-sub-5-lobate. : Capsulă globăsă, 4-loba
tă.

Laciniile calicelui cordate,la fructificare erecte.
Flori deschis-albastre. O Martie-Maii. Medgidia, Url6ia, ete.
..:-:

" Variază:
a
Di
a Ii
ta
B. triloba Opitz. (spec). (- ). [Loe alb].
a
V. triphyilos L. [Loc alb]. Frunze digitat-parlile, 'cele
infime ovate, întregi; cele florale lanceolate. Tulpina și ramurile multiflore, lax-racemâsă. Pedicele mai lungă decât calicele, ascendente. Capsulă subrotund-obcordată, turgidă.: Floră

saturat-cerulee.
f6rte comun.

GQ Martie-Maiă.
In
|
e

stepele

dela Constanţa,
Se

"Trib. 8. Rhinanthee. [Loc alb].!
CONSPECTUL

1. Loculele ovariilor 1-2-ovulare.

GENURILOR

Seminţe

..

netede. Melampyrum

1.* Loculele ovariilor multiovulare. Seininţe striate.
3. Saculele inferidre ale anterelor la staminele nai.

scurte spinul6se

2." Saculele
E

. .

cc...

anterelor la tâte

eronate

(nu

spinulse)

Genul

Melampyrum

staminele egal mu-

., ....., „ses

Melampyrum

'Tournef.

L.

|

+ Euphrasia.L,

-

IE

e Odontites

Hall,

Tournef.

(Melampir).

Calice tubulos-campa

nulat, cu 4 divisiuni; corolă bilabiată, cu basa superidră carenată, comprimată, emarginată, cu basa inferidră trilobată

bigibbâsă la gât; stamine 4, didiname, cu antere
mucronate;

capsulă

deschidându-se

prin

ovoidă,

acuminată,

2 valve. —

Frunze

ceme spiciforme, terminale, frunz6se.

biloculare

cu 2 loge 1-2-sperme
opuse;

flori

în

ra-

„ CONSPECTUL, SPECIILOR
1. Spice t-angular, indesuit-imbricat. Bractee cordate. . M. eristatnm
L.
î.* Spice conic, indesuit. Bractee ovat-lanceslate
. ... JM. arvense L..
1.** Spic unilateral, lax. . .... ea
M. pratense L.

M. eristatum: L. [Loc alb]. Spice 4-angular, îndesuit-imbri-

cat. Bractee vergi' cordate, în sus complicate, recurbate, pectinat-dentate. Flori albineţe, dinainte palid-galbine, labiul superior de col6re vitelină ori şi purpurii, labiul. inferior. pe
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Păduri,

O Iunie-lulie.

partea internă galbin.

neţe uscate. Comun pretutindeni.
3, arvense L..[Loc alb]. Spie laz,

tuferişuri, fi-

aa
-... .-ovate. lanBracree
egal.

subulat-dentate, pe fafa -înferi6ră 2-serial
pubescent-seabru, subegal de lung cu tu-

ceolat-acuminate,
punctate. Calice

bul corolci, dinţii dela basa ovată. elongaţi, setacei-acuminaţi. Corola purpurie, la mijloc cu un inel alb şi cuo ma-

culă

Iunie-lulie.

Fîneţe

inferidre. Braclee purpurii. O

labici

galbină la basa

uscate,

Demirkioi,

tuferișuri:

Gavgagia,

Medgidia şi Cernavoda, Delta Dunărei (Leti).
JI. pratense L. [Loc alb]. Spie az, unilateral. Bractee lanccolute, cele superidre la basă de ambele laturi 1-2:dentate.
Calice glabru, de 3 ori mai mic decât corola. Flori horisontal-patente, galbine, ori albe şi spre virf galbine. O Ilunie-luşi tuferişuri.

lie. In păduri

-

Comun.:

Genul Euphrasia' L.
zuphrasia L. (Eufrasie). Calice tubulos sait campanulat, cu
4 divisiuni; corolă tubul6să, bilabiată, cu gât deschis, cu

busa superidră, puţin în cască, stirbată, cu busa inferibră
trilobată, cu lobi emarginaţi sai bilobaţi; stamine 4, didiname, cu antere biloculare, inegal mucronate la basă; cap-

sulă biloculară, polispermă cu 2 valve, întregi sau bifide.—
Frunze opuse; flori în raceme spiciforme, frunzâse.

"GONSPECTUL SPECIILOR.
1, Plantă glandulos-păr6să, peri patenţi . ... . ... E. oflicinalis Pers.
„1% Plantăcu peri erispuli alipiți ...... „a E. nemorosa Pers,

E. officinalis L.; E. Rostkoviana Haync. (E. officinală. Vulg.
[Loc alb]). Frunze ovate, de ambele

ţii inferiori

apropiaţi,

laturi sub--dentate, din-

la frunzele superidre

mai lung mucronaţi.
scurt-oră:

Labiul

superior

acuminaţi, mai
al corolei bi-

lobat, lobii patenţi, 2-3 dentaţi, cel inferior B-fid, lacinii profund emarginate. Plantă glandulos-persă. Flori albe, la
basa labiului inferior cu o maculă galbină, și cu alte 9 linii
. păşunile, din păduri. Comun.
violacee. GQ) Lunie-AugustIn
E. nemorosa

officinalis L.

Pers;

£. stricta Host. [Loc alb]. Diferă de £.

prin perii crispuli şi. alipiţi (nu glanduloşi),
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prin frunzele

superidre

profund

serrate,

dinţii cuspidaţi,

și
“prin labiul superior mai adese-ori cerul
eii și une-ori întrâga
corolă ccrulee. Locuri uscate. Comună,
(
Genul

Odontites

Dill. |

Odontites Dill. (Odontite). Busa inferiră
a corolei cu 3
lobi întregi; antero cu loge tâte deopotri
vă aristate. (Cele-

lalte caractere

ca la Puphrasia).
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Flori purpură
1* Flori

0. rubra Pers.

galbine

0. lutea

Renhb.

0. rubra Pers.; Fuphrasia Odontites L.; E.
verna Bell. [Loc

alb]. Frunze

dela

basa

mat lată atenuate, lanceolat linea

re,
depărtat-serrate. Bractee oblong-lanceolate,
mai lungă decât
Iloril

e. Corola pe partea externă Și pe margi
ni indesuit-pubescentă. Antere la vîrf pe partea infer
idră Dbarbulate. Flo;

deschis purpurii. Q lunie-tâmna. Intre
Cocoş şi Isaccea, între Akpunar și Balabancea.
|
0. lutea Rehb.; Fuphrasia lulea |. [Loc
alb]. Frunze lanceolat-lineare, obsolet-depărtat-serrate, cele
superidre lincare,
detot întregi, tâte deîmproună cu tulpina
în partea superiGră și cu calicele pubescente, peri alipii
, erceți și neglanduloși. Corola barbulat-ciliată, labiul super
ior compres, trun-

cat-obtus. Stamine mai lungi decât
corola, glabre, libere,
Flori galbine. Q Iulie-August. Colin
e şi locuri aride: Demirkioi, Gavgagia, ete.
|

Fam. [Loc alb]. OROBANCIEE.

Floră “ermafrodite,

neregulate.

Culice. persistent, gamo

sepal, cu 4-5 divisiuni mai mult saii
mai puţin profunde, sai
divisat până la basă în dou& bucă
ţi laterale, întregi saii bi-

fide. Corolă gumopetală,

marcoescentă,

tubuldsă sai

campanulată, Dilabiată, cu busa inforicr
ă 3-fidă, de ordinar munită la gât de 2 îndoituri gibbâse.
Stamine 4, didinamo, in-

serate pe tubul corolci; antere bilo
culare introrse. Stil

simDlu, de ordinar areuat la vîrf; stie
mat capitat, bilobat. Ovariii
Brândză. - Flora Dobrogci.

.

,

20.
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unilocular,

super,

munit

ordinar

de

multiovulat,

sa

la basa

tale. Fruct capde un disc unilateral, cărnos; placente parie
idându-se ori
desch
sular, unilocular, polisperm, cu 2 valve
Seminţe forte mică
la vîrf, ori numai în partea lor mijlocie.
testa

cu

alveolat

gros,

tubereulos;

sai

gros, căr-

albumen

rădăcinele celornos.—Erburi nică odată verdi, parasite pe
lalte plante. 'Pulpină de ordinar

umflată

sca

la basă,

lipsite

grosă, cărnâsă, ade-

simplă,

de frunze şi munită de soldi

ee
alterni. Flori soliţare la subsudra unor bract
dispuse în spice, rar în raceme,

squamitorme,

GENURILOR

CONSPEOTUL

1. Corolă, remănându-i numai basa circumscisă,
-.:, Orobanche L.
eee
decidă
.. Lathraea L.
1.* Corola întrâgă deciduă . . . . cc... ....

2 bucăţi lato- Orobanehe 'Pournef. (Orobanche). Calice cu
i sait bilide;
întreg
basă,
la
vale libere sait de-abiă connate
întrâgă, cu
sai
corolă bilabiată, cu busa superi6ră stirbată
ându-se nubusa inferioră trilobată; valvele capsulei separ
în partea

mal

lor

la basă

aderente

şi vemâind

mijlocie

şi

ec.
la vîrf.—Flori munite la basă de o singură bract
SPECIILOR

CONSPEOTUL

.
1. Calice bisepal la basă numai cu o bractec
dela
,
corolci
ura
curbăt
în
e
inserat
e
2. Stamin

basă până la mijloc indesuit părâse.

2*

Stamine

inserate

aprope

la basa

. . .0. rubens Wallr.
|

corolei, în

0. pallidillora W & Gr.
partea inferiâră dispars pErose . e...
arenaria Porkh.
.0.
.
.
1* Calice monosepal la basă cu 3 bractee
[loc alb].

0. rubeus Wallr.
multinervate,

(O. [Loc

lat-ovatc,

...

o...

alb.

Vulg.

0.

hiaus

[Loc

subulat-acuminate,

Steph ?

alb]). Sepale

dinainte

şi din- ..

de judărăpt cu câte un dinte, oră şi ncegal bifide, aprâpe

conerescute.
mătate de lungi cât corola, dinainte alipite ori
dosul drept,
Coroli dela basă curbată tubulos-campanulală,

superior
vârful deelivegaleat, buscle neegal denticulate, col

subegale,
pilobat, lobii patenţi, laciniile busci inferiâre ovate,
Corolurd
curbă
cele laterale patente. Stamâne inserate în
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ici, dela basă până
un

disc velutin,

ca câra.

4

falcata

0.

la mijloe

fără

îndesuil-perose.

margine

Maiii-lunie. Parasită

şi saliva. Protutindenea.

pallidillora Wim.

& Gr;

ridicată,

de

pe rădăcina

Stiamat cu

colâre

galbină

lui Medicago
Aa

O. speciosa Dictr. (O. cu iloră

palide. Vulg. [Loc a1b]). Sepale multinervate, lat-ovate,
subit în o acumină subulată constrinsc, egal de lungi
cu tu-

bul corolei. Corolă campanulată, la mijlocul dosului aprope
dreptă,

la vîvt antrors

curbată, pe pariea externă deîmpre-

ună cu basa superidră pe partea internă glandulos-per6să,

perii insidenţi pe tuberculi alb-gălbinii. Busele ncogale
, acutdenticulate, pe margini înereţite, cca superidră la vîrf
pu-

ţin în sus curbată, bilobată, lobi patenţi, laciniile busci. inferiGre subegale. Stamine inserate aprâpe de basa corolei,
în partea

înferidră dispars per6se, în partea

bre. Stil în partea superidră

glandulos-p&ros.

superidră Sla-.

Corolă

albă-

gălbinie, nervure roşietice. 2 Iunie. Parasită pe rădăcina
lui Cirsium arvense. Regiunea Dunărci interidră.

0. arenaria Dorkh. (O. de nesipuri. Vulg. [Loc alb]). Calicee monosepal, 5-dentat, dinţii subulaţi. Corolă tubulosă
aprâpe drâptă, la mijloc ângustată, gâtul subinflat. Laciniilo
buselor obtuse, cu margini reflecte. Sutura antorelor p&rOsă. Tulpină simplă. Flori ametistine. 2 Iulie-August. Parasită pe rădăcina lui Artemisia campestris. Protutindeni.
0. hians Stov. ? [Loc alb].
Genul

Lathraea

L.

Lathraea L. (Latree). Calice 4-fid, campanulat. Corolă cu
busa superi6ră întregă, cu busa inferiâră mai scurtă și tridentată. Ovariii încunjurat la partea anteriră de o glandulă semi-lunară şi hypogină. Capsulă deschidându-se în

2 valve la vîrf, conţinând

mai

multe

seminţe fixate de 4 pla.

cente late şi apropiate în părechi.
— Flori munite la partea
inferisră de o bractee și lipsite de bracteole laterale.
|
L. squamaria L. (L. solzâsă. Vulg. [Loe alb]). Tulpină simplă, albă ori ceva roșietică, squamată. Flori pendule, uni-

laterale. Busa inforidră a corolci trifidă. 2 Martie-Aprilie.
In pădurile frunzâse, umbrâse şi umede: între Cocoş şi 'Ţi-

ganca.
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Phelipaca

(Felipee).

Tournef.

'Tournef.

Phelipaea

Genul

gamosepal,

Calice

tubulos

campanulat, cu 4-5 divisiună; corolă bilabiată, cu baso superi6ră stirbată, cu busa inferidră trilobată, valvele capsulei
la vîrf. -- Flori

despărţându se numai

bractee.

la basă

cu 2

Ă
- Fam.

[Loc alb]. LABIACEE.

Flori ermafrodite, neregulate.

Calice

egali

pal, cu 5 rar 4 dinţi aprpe

formând

munite

persistent,

gamosc-

adesea

inegali,

mai

saii

2 buze, fârte rar cu 10-20 de divisiuni. Corolă ga-

de
mopetală, caducă, mai rar marcescentă, cu 4-5 divisiuni,
ordinar bilabiată, mai rar părând unilabiată din causa scur-

timei buzcă superi6re, sai subregulată. Stamine 1, didiname,

mai rar 2-prin abortare, inserate pe tubul corolei; antere
introrse, cu 2 loge, confluente sai distincte, mai rar des-

părţite print”un conectif elongat. Stil simplu, gynobasic,
cu stimat întreg sait bilobat. Ovariit super, format din 2
carpele divisate fie-care în 2 loge falşe, uniloculare şi uni4 nuovulate inserate pe un dise cărnos. Fruct format din
indehicule (achene) libere între ele, monosperme, uscate,

scente.

Seminţe

de

lipsite

albumen, mai rar munite de un

albumen fârte subţire.— Plante erbacee, mai rar sub-irutescente, de ordinar aromatice; tulpină de ordinar totragonă,

cu ramuri opuse; frunze opuse, decussate, lipsite de stipuli;

“ flori rar solitare, mai

adesea

opuse, formând verticile
tuli saii în spice.

în

false, dispuse

CONSPECTUL
1.
2.
2+
1%
3.
3*
4.
5.

reunite

mici

cime

axilare,

în raceme, în capi-

GENURILOR

Stamine 2.
IL.
Corolă infundibuliformă. Calice 5-denlat. . . Liycopus
L.
Salvia
+
.
.
.
Dilabiat
încă
Calice
Corolă bilabiată.
Stamine 4, didiname.
e Mentha LL.
ee
Corola infundibuliformă . . .....
Corola 1-2-labiată.
Corola ?-labiată.
Stamine şi stil incluse în tubul corolci.
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6. Nucile la vîrt rotundate.
galbine ori albe. .

Flori

nebracteate,
« Sideritis

L,

6. Nucile trigonale. Flori bracteate, albe. ... Marrubium
5. Stamine şi stil neincluse în tubul corolci.
7. Stamine spre vîrf distante,
8. Calice ă-dentat

.

cc.

+ Orizunum

8% Calice bilabiat
cc
î.* Stamine la vîrt arcuat-eonivente.

+ Thymus

9. Calice 5-dentat.

9*
10.
10.*
7.**
11.

. „ Satureja

L,
"
LL.

IL,
L,

Calice bilabiat.
Flori încinse de numerâse bractee filitorme. Clinopo
dium L.
Flori nebracteate .
+ Calamintha Moench.
Stamine intre sine paralele,
”
Busa inferidră a corolei 3-lobulată, eci 2 10Duli laterali dentitormi ..
. Lamium L,

11.* Busa inferiră a corolei 3-lobulată, însă
cei
doi lobuli laterali, deși mai 'mici decât cel

12.
13.
14.
15.

intermedii nu ait forme de dinţi,
Tubul corolei cu un incl p&ros.
Calice 5-dentat conform.
Nuci angulare la virf plane.
Busa inferidră a corolei cu marginile revolute. Corolă mai .lungă decât calicele . . . Leonurus L.

15.* Busa

inferiră

a corolei

cu marginile

nere-

volute. Corolă numai puţin mai lungă decât calicele ...
cc...
. Phlomis [,

14.* Nucile rotundate.
16.
16,*
13.
12.*

Verticilii florilor sessili ..,......, . Stachys LL,
Verticilii florilor pedunculaţi. . .... . . Balota [,
Calice bilabiat. Calicele fructifer inclus . . . Prunella LL,
Tubul corolci fără inel piros.

17. Busa

inferiGră

a corolei

2-dentată

,.

..

. Galeopsis

L.

17.* Busa inferidră a corolei nedentată.
18. Calice 3-dentat.
19. Busa superidră a corolei plană şi bifidă,
20. Busa inferidră a corolei 3-lobulată . . . . . (Slechoma L.
20.* Busa inferidră a corolei nedivisată, crenată. Nepeta L.
19. Busa speriGră a corolei întrâgă și arcuată.
|
21. Nucile triangulare . ..
+
Chaiturus Host.
21. Nucile rotundate. . . .
e
Betoniea |.
7
18.* Calice Dbilabiat, buza superidră cu o squamulă convexă . .
|...
. . . e Seutellaria [.
+. Corolă 1-labiată, buza superidră forte mică,
ori lipsind.
22.
23.
23.*
22*

Tubul corolei cu un inel păros.
Flori verticilate, verticili multiflori. .... Ajusa
L.
Flori solitare, ori câte 2, axilare. ..... Phileboanthe
Tausch,
'Tubul corolei fără inel pâros. ,.....
. Teuerium |,
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Genul

.

Lycopus

'Tournef.

Lyeopus 'Tournef. (Licop). Calice campanulat, cu 5 dinţi
aprâpe egali; corolă puţin mai lungă decât calicele, infundibuliformă, cu 4 divisiuni aprâpe egale, cea mai superidră
mai lată, emarginată;

stamine

4, cele 2 superidre

sterile, fi-

liforme; cele 2 inferidre singure fertile; nucule trigone, no-

tede, trunchiatela vîrt.

CONSPECTUL

SPECIILOR

Frunze incis-dentate, și numai la basă penati„o e La. curopaeus
. . . . . |... . . . . .. ......
Îido.

1.

L.

pee + Da exaltatus Le

1* Frunze peste tot până la nervura mediană
. .... ese
natitide . . cc...

L. europacus I.. (L. europeii. Vulg. [loc alb). Frunze pețiolate, ovat-oblonge, profund incis-dentate, la basa lor pe-

natifide. Dinţii calicelui acuminaţi. Lacinia intermedie a busei inferiâre dela corolă porectă subquadrată, truncată, de
2 ori mai lată decât cele laterale. Flori albe, pe partea in-

ternă

cu

malurile

puncte
apelor.

purpurii. 4 Iulie-August.

lat-ovate,

umede
.

pretutindeni.

Comună

[. exaltatus L. (L. [Loc alb]). Frunze

rire

Locuri

cele superire

nervura mediană penatifidă,

peţiolate, cele infe-

lanceolate peste tot pănă

la

laciniile inferidre subdentate,

cele superiâre confluente. Dinţii calicelui acuminaţi. Laciniilo busci inforidre a corolei ovate, subegale, la virf recurbate. Flori albe, pe partea internă cu puncte purpurii.
2 Tulic-August. In locuri umede. Comună pretutindenea.
Genul

Salvia

'Tournet. :

a

Salvia Tournef. (Sălvie).: Calice tubulos sait campanuiat,
nud la gât, bilabiat, cu busa superidră într6gă sai 3-dentată, coa inferidră bifidă; corolă bilabiată, cu busa superiGră întrâgă sait emarginată, arcuată, comprimată, cea inferi6ră 3-lobată;

stamine

2 prin

abortare, cu filamente scurte,

articulate cu un conectif transversal şi arcuat, purtând la
fie-care din extremităţile sale o logiă de anteră, cea infe- .
|
ri6ră rudimentară sai nulă.
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CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Frunze cordat-hastate. Plantă glandulos-vilâsă . $. glutinosa L,
1,* Frunze cordate, ori | ovate, ori oblonge (însă nu
!
hastate).

2. Verticilii florilor 4-G-flori.
3. Dinţii calicelui spinos-aristaţi. Frunzele şi calicele alb-lanate . ...... ese eee e e 8.
3.* Dinţii calicelui scurt mueronaţi.
1. Stamine duplu mai lungi decât corola . . . . .S.
4* Stamine mai scurte decât corola.
3. Bractee purpurii mai lungi decât calicele , , ,S.
5% Bractee verdi, mai scurte decât calicele . . . ,$.
2.* Verticilii florilor multiflori (10-20-flori) subgloboși. Frunze subtriangular-cordate. .. ,, ,S.

Acthiopis [.
austriaca Jacq.
sylvestris L.
nutans L.
E
verticillata Lee

$. sluiinosa L. (S. cleiosă. Vulg. [Loc alb]). Tulpină erbacec, în partea superibră, deîâmpreună cu bracicele şi calicele glandulos-vilosă, viscidă. Frunze cordat-hastate, profungior-serrate, pubescente, cele superidre lung acuminate.
Verticili disjuncţi G-flori. Busa suporidră a calicelui ovată,
fâvte mărunt 3-dentată, dinţii ovaţi, acuţi, nearmaţi. Flori

„sullurii, brun-punctate. 24 In păduri și tuferişuri. Rară: între Alkpunar şi Balabaneca.
$. Acthiopis

Tulpină

L. (S. [Loc alb).

erbacee.

Frunzele

deîmpreună cu calicele alb lanale; frunze ovate ori subcordate, eros-erenate, sinuate ori lobate, fârte rugâse. Bracteo

subrotund-ovate,

cuspidate,

concave.

Vorticilii

florilor

disjuncţi, 6-10-flori. Dinfii calicelui ovaţi, acuţi, spinos aristaţi. Corolă albă, basa superiră uneori violaceii colorată.
& Iunie-lulie. In pășuni năsipâse, locuri inculte, câmpuri
aride, pe marginea drumurilor. Comun pretutindenea.
$. austriaca Jacq. (S. austriacă). Tulpină erbacee, în partea superidră, deîmpreună cu bracteele și cu calicele glandulos-părsă şi vil6să. Frunze

ovale, duplicat-erenate, lobate

și subpenatifide, pubescente cele radicale peţiolate, pe tulpină puţine (2-4), sessile, mult mai mică. Bractee ovate, acute,
erbacee, egale de: lungi cu calicele. Busa superidră a cali"celui scurt 3-dentată, cea inferidră bifidă, dinţii ovaţi, mucronaţi. Stamine de 2 ori mai lungi decât corola. Corolă
albintță ori alburiii-galbină. 4 Maii-lunie. Păşuni şi fi-
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noţe

Gavgagia,

Babadag,

aride:

coline

uscate,

Medgidia.

$. sylvestris L. (3. [Loc alb]). Tulpină erbacee, multifoliată,

deîmpreună

cu faţa inferidră

pubescentă.

Frunze

înferiâre

şi cu calicele sur-

a frunzelor

peţiolate, duplicaterenate, [a

basă cordate, cele superi6re descreseânde mai scurt peţiolate şi sessile, subsimplu crenate, la basă ovate ori cordate.
Bracetee ovate, acuminate, colorate, mai lungi decât calicele.

Verticili

sub-6-flori,

disjuneţi.

superidră

Busa

a calicelui

scurt 3-dentată, cea inforidră bifidă, dinţii ovaţi, acuminaţimucronaţi. Stamine mai scule decât corola. Florile şi bracteele violacee ori rosce.

drumuri. Comună

4

frunze,

L.

erbâse, lângă

pretutindenea.

„OBSERVARE.—S. pemorosa L. este v formă
şi mai patuli.

$. nutans

Coline

Iulic-August.

(S. nutantă).

deîmpreună

Tulpină

cu bracteele,

cu perii tulpincă mai lungi

erbacee,

calicele

și

aprope
corola

fără
pube-

scentă. Frunzele infime dela basa cordală ovat-oblonge, ing
peţiolate, duplicat-erenate, rugâse, pe faţa inferidră mai mult
mai puţin surii și glandulos-punctate, celelalte puţine ale
tulpinei mult mai mici, bracteeforme, ori lipsind. Bractee
fre mici, subrotunde, cuspidate, necolorale, de 2 ori mai

scurie decât corola. Raceme paniculale subintlorire nutante.
Corolă mică violaceii-albastră. 4 Lunic-lulie. Locuri aride,
coline aprici. Comună: muntele Consul, Gavgagia, între Greci
şi. Măcin, Kara-Hirman și Kara-Nasib, Poriclia, etc.

S. betonicacfolia Etling.; S. pendula Vahl. (S. cu frunze de
betonică). Zulpină vil6să, foliată. Frunze oblong-lanceolate,
obtuse, duplicat-erenate, la basă subcordate, rug6se, pubescente, cele infime peţiolate, cele supreme sessile. Bractee
orbiculare, acuminate, de 2 ori mai scurte decât calicele, re-

flecte. Raceme subramificate, la vîrf subnutante. Verticili 610-flori, distineţi. Busa superidră a calicelui tubulos și pubescent orbiculată, patentă. Corolă duplu atât de lungă cât
calicele, galea

subfalcată. Flori cerulii.

4

Iunie-lulie.

Stepe

şi coline aride. Comună pretutindenea.
$. vertiecillata L. (S. verticilată). Frunze sublriangular-cordate, neegal

dentat-erenate, pețiolii

celor înferidre

auricu-:

laţi. Verticiliă florilor subyloboşi, multiflori, disjuncți. Pedunculi subegali de lungi cu calicele. Stil incumbent pe basa
..
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inferiGră

a corolci. Flori albăstriii-violacec.

In tuferișuri, fineţele din păduri, marginea
pretutindenea.
Genul

Mentha

'Tournef.

Mentha

(Mintă).

4 Iulic-August.

agriilor. Comună

'Tournef,

Calice

tubulos sait campanulat,

cu 5 dinți plani, regulaţi sait subbilabiaţi; corolă infundibuliformă-campanulată, cu 4 lobi, eci superiori mai laţi, în-

sai

tregi

stamine 4, tote fertile,

emarginaţi;

gente; nucule

ovoide,

CONSPECTUL
1,
2.
2.*
1.*

egale, diver-

la virt.

netede, rotundite

SPECIILOR

Calice 5-dentat, la gât deschis.
Flori în spice cilindriforme , . .
e
. M. sylvestris [e
Flori verticilat-oapitate . ......... as. aquatiea IL.
Calice Dbilabiat, la gât închis prin peri. Flori
verticilate

.

eee

ee

ML

Pulegium

L.

M. sylvestris I. (M. [Loc alb]). Spice Zinear-cilindriforme.
Bractee

linear-subulate. . Calice

obsolei-siriat,

fructifer ven-

(ricos, la vârf constrâns, dinţi linear-subulaţi, la urmă

puţin

conivenţi. Frunze subsessile, ovate, ori lanccolate, dentatserrate. Flori violacee ori lilacine. 4 Iulie-August. Po ma-

lurile

apelor, pe lângă

bălți,

tuferișuri,

locuri umede. Co-

mună.

Variază: [Loc alb].
|
M. aquatica L. (A. aquatică. Vulg. [Loc alb]. Flori verticilat-capitate. Dinţii calicelui dela basa triangulară subulaţi, fructiferi porecţi, tubul sulcat. Frunze peţiolate, ovate,
serrate. Flori palid-purpurii

părâse. 4 Iulie-August.
malurile apelor.
Variază:
8. tomentosa

Uechtr.

ori lilacine,

Locuri

[Loc

umede,

alb].

Pe

pe partea

externă

pe lângă

bălți, pe

lângă

Dunăre

între

Tulcea şi Samova.
MN. Pulegium L.; Pulogium valegare Mill. (M. Pulogiti. Vulg.
[Loc alb]). Flori verticilate, verticili globoși, toţi depărtaţi.
Calice bilabiat, tubulos, fructifer închis cu un inel peros,
dinţii superiori ai calicelui recurbaţi. Frunze peţiolate, elip-
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tice, obtuse, obsolet-dentate.

deschis-purpurii

Flori

ori lila-

cine. % Iulic-August. Pe malurile apelor, locuri mlăștin6se.
Comun

pretutindenea.
Genul

Sideritis

L.

Sideritis L. (Sideritis). Calico tubulos, cu 5 dinţi spinoși.
Corolă bilabiată, cu busa superidră aprâpe plană, cu cea

inferiâră 3-lobată. Stamine 4, seurte, incluse; antere cu 2
loge opuse cap la cap şi deschidondu-se printr'o crăpătură

longitudinală comună. Achene rotundite la vîri.
S. montana L. ($. montană. Vulg. [Loc alb]). Plantă erbacee. Rădăcină simplă. Frunze lanceolate, în pețiol ângustate,
deînainte serrate. Calice mai lung decât corola, buza superiGră a calicelui trifidă. Corola la început concoloră galbină,
brune, la urmă peste
n
pe margini
îndată însă busele devi
tot brune. Q Iulie-August. Câmpuri şi locuri aride şi calcare, pe lângă drumuri. Comună pretutindenea.
Genul Marrubium

'Tournef.

Marrabium 'Tournef. (Marubiii). Calice tubulos, munit de
un încl de peri la gât, cu 10 dinţi sait mai mulţi, inegali,

setacei, uncinaţi la vîrf, nespinoşi; corolă bilabiată, cu buza
superidră plană, ercetă, bifidă, cea infori6ră întinsă, 3-lobată; stamine 4, paralele, incluse, cele 2 inferidre mai lungă;
antere cu loge opuse, reunite cap la cap.
CONSPEOTUL

1. Calice 10-dontat.
1*

[Localb]

ss...

SPECIILOR

. . .c-.........
..

cc... . ee

[Loc

JM. vulgare L. (AL. comun. Vulg.
tomentâsă,

la

basă

ramificată,

ramură

„a M, vulzare L
e e „AL. praeeox Janka,

alb].

Tulpină

ascendente,

alb-

simple.

Frunze ovato, în pețiol decurente,: meegal crenate, toment6se, rugâsc, pe faţa inferidră reticulat-foveolate, cele inferi6re cordat subrotunde. Vor ticili” multiflori, subgloboşi. Ca-

e

lice 10-dentat, dinţii și cu bracteele subulaţi, viloşi, dela
mijloc în sus glabri, la mijloc uncinaţi-revoluți Flori albe.
24 Iulie-August, Câmpuri năsipâse, pe marginea drumu-
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rilor, pe lângă sate, locuri ruderale.

Comun

pretutindenea.

Variază:

8. Apulum Ien. [Loc alb]. In Dobrogea. (0, Koch. Linn.
XAI, 696).
M. praecox Janka. [Loc alb]. Câmpuri și stepe aride. Forte

comun pretutindeni.
Genul

Origanum

Tournef.

Origanum 'Tournet. (Origan). Calice campanulat, bărbos la
gât, nelabiat, cu 5 dinţi aprâpe egali; corolă bilabiată, cu
busa superidră plană, corectă, omarginată, cea inferidră cu
3 lobi egali;

stamine

4, proeminente,

divergente;

antore

cu

logo divergente şi distincte.
0. vulgare L. (O. comun. Vulg. Sovîvv, [loc alb]). Calice
5-dentat, dinţi egali. Bractee pe partea interidră neglanduI6sc. Frunze ovate, acute. Flori purpurii, rare ori albe. Planta
polygamă-dioică. Spice colorate. 4 Iulic-August. In tuferișuri și în fiîneţile din păduri. Comun pretutindenea.
Genul

Thymus

Tournef.

Thymus 'Pournef. (Thym). Calice tubulos-campanulat, striat,
bărbos la gât, bilabiat, cu busa superidră 3-dentată, cu busa
inferi6ră cu 2 divisiuni lineare-subulate;

busa superidră

aprâpe

lobată, cu lobul median

dinar proeminente,
distincte.

plană,

puţin mai

divergente;
CONSPECTUL

corolă

emarginată,

bilabiată, cu

cea inferidră 3-

mare; stamine

antere

logo

4, de

or-

divergente şi

SPECIILOR

1. 'Tulpine jur împrejur vilos-părâse. . . . . T. pannonieus Al. Rehb.
1.* Tulpine jur împrejur pubescent-hirte. . .'T. Marschallianus Willd.
.
[Loc alb]. ..... . . T. zygioides Gris.

T. pannonicus All. Rehb. (T. panonic. Vulg. [Loc alb]). Tul„pine

prostrate,

mai

târdiii repente,

ramai

ascendente, jur-

împrejur vilos-perose. Frunze linear-lanecolate, obtusiuscule,
în un pețiol depărtat-ciliat angustate, plane, glandulos punetate. Bractee conforme. Verticili racemoși, cei inferiori de-

părtați. Buza

superiGră

a calicelui

scurţ

3-denţaţă, dinţii
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ovaţi lanccolaţi,

acuţi, ai busei inferidre

linear-subulaţi, toți

pectinat-eiliaţi. Corola puţin exsertă. . lori deschis-purpurii.
%

lulie-Augcust.

Constanţa,

Coline

Cocoş,

sterile, tuferişuri, pe lângă

drumuri.

Măcin.

T. Marsehallianus Wild. (P

Marschallian. Vulg. [Loc alb)).

Tulpine procumbente, jur împrejur pubeseent-hivte, peri pafenţi, ramuri florifere ereete. Frunze lincare, oblonge, ori
eliptice.

Celelalte

August.

Coline

caractere

năsipâse,

Cernavoda, ete.
'T. zysioides Gris. [loc

ca

la

fineţe
alb].

7

pannonicus.

uscate,

Prin

locurile

care şi pe câmpuri aride. l'6rte comun
kioi, Consul,

munţii

pe malul Dunărei,
“despre

'Tăbăcăric,

dela

între

Iulic-

Medgidia

stincâse

şi

și cal-

pe Sepelgin la Baş-

Greci, la Hârșova

la Constanţa

4

pe câmpul

pe stîneile de

arid și năsipos

ete.

Satureia 'Tonrnef. (Saturec). Calice campanulat, striat, glabru la gât, nelabiat, cu 5 dinţi aprâpe egali; corolă
biată, cu busa superiră plană, erectă, cea inferidră

bilacu 3

lobi aprâpe

egali; stamine 4, arcuate, conivente la vîrf; an-

tere cu loge

divergente

și distincte.

S. eoerulea Janka. (S. cerulic). [Loc alb]. Locuri aride. Pe
marginea

drumurilor

la Karaomer,

pe muntele

Balve

și pe

lângă Concodii (Janka).
Genul

Clinopodium

L.

ClinopodiumL. [Loc alb].
C. vulgare L.; Melissa Clinopodium Benth. (C. comun. Vulg.
[Loc alb]). 'Tulpine erecte, vil6se. Verticili egali, multitlori.
Involueru egal de lung cu calicele. Flori purpurii. 4 IulicAugust. In tuferișuri, stejerișurile de pe coline, pe lângă
garduri. Comun pretutindenea.
Genul

Calamintha

“Tournef.

Calamintha 'Lournef. (Calamintă). Calice îngust cilindric,
striat, glabru sait bărbos la gât, bilabiat, cu busa superiGră aprâpe plană, erectă, cea inferidră cu 3 lobi aprâpe
egali; stamine

4, arcuate, conivente

divergente şi distincte

la vîrf; antere

cu

loge
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COXSPECTUL
1. Verticili G-flori, pedunculi

SPECIILOR

nedivisi.

. ..

. ( Acinos Clairv.

1.* Vertieili corimboși, peduneuli diehotomi.
2, Pedunculi 3-5-flori . .
cc.
. . ... . e (4 oflicinalis Moench.
2* Pedunculi 12-15-flori. ....
eee
ee e 0, Nepeta Clairv,

C. Acinos Clairv.; Z/agmus dcinos L.; Melissa -einos Benth.;

dcinos vulgaris Pers. 4. thymoides Moeneh. (C. Acinos. Vulg.
[Loc alb]). Verticili 6-Mor:, peduneuli nedivisi. Frunze ovate,
serrate. Pădăcină simplă. 'Tulpină erectă la basă ramificată,
ramuri

ascendente.

Calice

fructifer la vîrf contras, cu dinţii

acumbenţi închis. Corolă deschis violacee.
Câmpuri și locuri inculte,
sala, ete.

aride

şi calcare:

Q Iunic-August.
Sepelgin,

Ienis.

C.oflicinalis Moench.; Melissa Calamintha Î,. (G, oficinală).verlicili corimboși, peduneulă dieholomi 3-5-fori. Frunze ovate,
obtuse, alipit-serrate, deîmpreună cu tulpina hirte. Gâtul calicelui puţin p&ros, peri subineluşi. Nuci subrotunde, brune.
Flori purpurii, buza inferiră cu o maculă albă violacecii-punetată. 3 Iulic-August. 'Tuferişuri, păduri de pe colino, locuri
stîncose. Comună: Ienigca, Akpunar, Ilirşova, Viganea- Cocoș, etc.
Variază:

&. mievanlha Vechtr. [Loc alb].
|
C. Nepeta Clairv.; C.parvi flora Lam.; C. trichotome Moench.;
C. rotundifolia Ilost; Melissa Nepela Li; Thymus Xepela
Smith.; T. Calamintha Scop. (C. Nepetă). Verticili corimboşi, peduneuli diehotomă 12-15-[lori. Frunze subrotundovate,
Gâtul

obtuse alipit-serrate, deîmpreună cu tulpina hirte.
calicelui indesuit-păros, peri exserţi. Nuci oblonge.

brune. Floră albăstrii-purpurii. [Loc alb]. In tuferișurile de
prin locurile calcare şi. stînese, pe coline stîneâse, între
Medgidia

şi

Cernavoda,

Cruco, pe muntele

Demirkioi,

monastrirea

Cocoş

la

Sepelein, ete.
Genul

Lamium

Yonrnef.

Lamium. 'Pournef. (Lamiii).. Calice tubulos-campanulat, nelabiat, cu 5 dinţi, subulați, nespinoși, aprope cgati saii cei
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superiori mai lungă; corolă bilabiată, de ordinar
un

inel

de

peri

la

gât, cu busa

cea inferidră cu 3 lobi. de
mici

decât

cel medium,

superidră

ordinar

munită de

mare,

în cască,

incgali, cei laterali mai

dentiformi

saii

nulă, rar

lanceolaţi;

stamine 4, apropiate, paralele, cele 2 inferire mai luni.
rar aruncate după antesă; antere cu loge opuse, reunite la
vîrf.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Tubul corolei drept, înăuntru nud. .. . . , L. amplexicaule
1.* Tubul corolei deasupra basei curbat, înăuni
tru transversal inelat-pâros.
A
2. Gâtul corolei de ambele laturi cu câte 2 den-

cui...
2.* Gâtul

a...

corolei de ambele

î... |

laturi cu câte

e

L,

+ L. purpureum

L.

1 dinte. [. maculatum

L.

L. amplexicaule L. (L. cu frunze amplexicaule.Vulg. [Loc alb].
Frunze

neegal

obtus-erenate, cele inferi6re cordat-ovate,

ori

subrotunde, peţiolate, cole superidre sessile, amplezieaule, sublobale

Tubul

corolei drept, înăunlru neinelal. Dinţii calico-

lui înainte şi după înflorire conivenţi. Antere barbulate. Corolă purpurie. Q) Vara-tâmna. In locuri inculte şi ruderale.
“Comun pretutindenea.
1. purpureum L. (L. purpuriii. Vulg. [Loc alb]). Frunze
„ovat-cordate,

neegal

crenat-sorrate,

peţiolate,

poţiolii

toţi

egal de laţi. Zabul corolei deasupra basci puţin curbat, subcurbaturi mai îngust şi înăuntru peros-inelul. Gâtul de ambele laturi pe margini cu câte 2 denticuli, dintro care cel su-

perior subulat. Dinţii calicelui după înflorire patenţi. Antere
barbulate. Flori purpurii. O Martic-Octombre. In locuri cultivate, pârlâge, ete. Comun pretutindenea.
IL maculatum L. (L. maculat. Vulg. [Loe alb]). Frunze ovatcordate,

acuminate, neegal

serrate. Tubul

corolei curbat, de-

asupra basei ventricos-dilatat, sub dilataţie constrîns şi pe
partea internă cu un inel p&ros transversal, pe marginea gdtului de ambele laturi cu eâte un dinte subulat. Antere barbu-

late. Flori mari purpurii, buza inferidră lilacină cu macule
purpurii, rare-ori florile sunt rosece. 4 Aprilie-Octombre. Pe
marginea

tindenca.

pădurilor

subhumedo,

tuferişuri.

Comun

pretu-
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„ Genul

Leonurus

L. (Leonur).

Calice

biat, cu 5 dinţi spinoşi,
busa

cu

superi6ră

puţin

Leonurus

puţin

tubulos-campanulat,

inegală;

concavă,

lobii laterali oblongi,

L.

corolă

bilabiată, cu

erectă, cea inferidră

cel mijlocii

nebila3-lobată

puţin mai marc, ob-

cordat, învârtindu-se după deschidere; stamine 4, apropiate
paralele, cele 2 inferi6re mai lungi, aruncate lateral după

antesă; antere cu loge opuse, reunite la vîrf.
T. Cardiaca IL. (L. Cardiacă. Vulg. [Loc alb]). Frunzele înferidre

palmat

5-fide,

incis-dzatate,

cele

superidre

po 'mar-

gini de tot întregi, 3-lobate, la basă cuneate. Calice glabru.
Busa inferi6ră a corolei rovolută în o lacinie oblongă. Corolă purpurie, busa inferiră la mijloc gălbinie şi notată cu
o maculă mai intensiv galbină. 2 Iulie-August. Locuri ruderale şi inculte. Comună pretutindenea.
Genul

Phlomis

L.

Phlomis L. (Flomidă). Calice tubulos, cu 5 dinţi, membranos între
în cască,

dinţi; corolă bilabiată, cu busa superidră boltită
curbată, comprimată latoval, cu busa inferidră 3-

lobată; stamine 4, exserte;
cap

şi deschidându-se

mună.

Achene

antero

printr'o

Lobul mediii

longitudinală

co-

trigone, rotungite la vîrf.
CONSPECTUL

"1.

cu 2 loge opuse cap la

crăpătură

al busei

inferiore

SPECIILOR
a corolei mult

mai mare decât lobii cci laterali. Tulpină
PETOSĂ . cc... .......
o... Ph. pungens Willd.
1.* Lobul mediii al busei inferire a corolei numai ceva mai mare decât lobii laterali. Tul-

pină glabră. ....

Ph. pungens

îm...

Ph. tuberosa L.

Willd. (E. [Loc alb]). Tulpină

ricat-ramificată, pubeseent-lomoniosă

erbacee,

ori perosă.

diva-

Frunze

pe

faţa superidră alipit-părose, subscabre, pe cea inferidră surpubesconte ori tomentâsc, cele înferidre oblong-lanceolale,
scrrato, cele suporisre mai înguste, mai de tot întregi. Praclee subulate, mai lungi decât tubul calicelui, dimpreună

320
ca calicele flocos-pubescente şi cu peri mai lungi. Dinţii calicelui subulaţi, rigidi, patenţi, egal de lungi cu jumătatea
tubului

ori şi mai lungi.

2

In

fîneţele

de

pe

câmpiile

şi

colinele aride și uscate. Comun pretutindenea.
Ph. tuberosa L.. (FE. tuberâsă. Vulg. [Loc alb]). Frunze radicale ovale,

la basă profund-cordale,

crenate,

cele florale

oblong-lanceolate. Bractee subulate, hispide. Tubul calicelui
și cu tulpina

beriferă.
pe

glabre.

Flori

muntele

Rădăcină

purpurii.

Consul;

multicipită, lung fibrâsă, tu-

Locuri pădurâse,

în munţii
Genul

dintre

Stachys

coline

stîncâse:

Greci, și Măcin, etc.
L.

Stachys L. (Stachidă). Calice tubulos-campanulat, cu 5 dinți
spinoşi, aprâpe egali; corolă bilabiată, cu tub munit de un
inel de peri, cu busa superidră erectă, concavă, cea inferiGră

3-lobată,

cu

lobul

mijlociii mai mare

decât

cele

laterale;

stamine 4, cele 2 inferidre mai lungi, aruncate afară din
corolă după antesă; antere cu loge opuse cap la cap.
CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Plante erbacee.
2. Flori purpurii ori bruniii-purpurii.
3. Verticilii florilor multiflori. Frunze superiâre
sessile, lanceolate

. .

..

3+ Verticilii florilor 6-12-flori,
4. Frunze

dela

basa

4% Frunze lat-ovate

cordată

.

...

cc...

|

lanceolate.

$. germania

po

LL,

. . . .N. palustris [.

.

SS. sylvaliea LL,

1.* Floră albe-galbine,
d. Frunze plabre . ,
ee e Sauna L,
5* Frunzele şi tulpina hirte .. cc...
$, recta L,
1.* Plante sufruticâse. Verticilii florilor 2-ilori . $. ingustifolia M. B.
[Loc alb]. ....
e e e S.sideritioides C.Koclh,

$. sermaniea L.; S. anale Crantz non. Jaeq. (S. gerimanică. Vulg. [Loc alb]). Vertieili multiilori. Tulpină crectă,
îndesuit-lanal-vil6să, peri simpli. Frunze peţiolate, ovat-cordate, crenate, lanat-tomentâse, ecle superidre sessile, mai înduse, lanceolule. Dinţii calicelui ovaţi, acuminaţi, mucronați,

punginţi. Flori purpurii. a Iulie-August. Prin finețile şi păşunile uscate, coline şi: locuri inculte şi aride. Comun pretutindenea.

321

S. palustris L. (S. de baltă). Verticili 6-12 Mori. Tulpină
crectă, simplă, hispidă, ori hirtă cu peri: deflecți. - Frunze
dela basa cordată lanceolate, acute, crenat-serrate, pubescente, cele inferi6re scurt peţiolate, cele superidre sessile şi
amplezicaule. Dinţii calicelui dela basa triangulară subulaţi,

mueronaţi.

Corolă

de 2 ori.mai

lungă

Sloloni subterană la vîrf clavați-îngroşaţi.

rie, busa

inferidră

decât

calicele.

Corolă

purpu-

cu linii albe flexuâse. Plantă

erbacee. 7

Iulie-August. Pe malurile apelor, fineţe mlăștin6se. Comună
pretutindenea.
S. sylvatica L. ($. de pădure). Verticili 6-flori. Tulpină
erectă, hirtă, în partea superidră ramificată şi elandulosper6să. Frunze peţiolate, lat-ovate, cordate, acuminate, serrate, hirsute. Dinţii calicelui dela basa triangulară subulați,

mucronaţi.

Corola de 2 ori mai

mai lungă

decât : calicele,.

Sloloni subterană egal de laţi, la vârf neîngroşaţi. Flori
bruniă-purpurii
busa
, inferidră cu strie floxu6se albe. Tubul corolei dela inelul păros până la gât egal de lat.:7 Iu-

nie August.

In

locurile

subumede

şi umbrâse

din păduri.

superidră

pubescentă.

Comun pretutindenea.
|
S. annua L. (S$. anuală). Verticili 4-flori. Tulpină dela basă

până

la

virf

ramificată, : în

partea

Frunze glabre, peţiolate, crenat-serrate, cele inferiâre ovaloblonge, cele florale lanceolate, acuminate, de tot întregi,
scurt mucronate. Calice vilos, dinţii mai scurți decât tubul
corolei, lanceolaţi, mucronat-subulați, mucrona la vîrf sub-

pubescentă. Flori albe-gălbinii. 0)
şi pârlge. Comună pretutindenea.

ori

Iulie-Octombre.

In

agrii
Da

S. recta L. (S. dr6ptă). Verticilii 6-10 flori. Tulpine erecte
ascendente, dimpreună:cu frunzele hirte. Frunze ob-

longe

ori lanceolate, la basă

atenuate,

cele

inferi6re peţio-

late, t6te crenate, cele florale mai superidre ovale, acumiate, de tot întregi şi aristate. Calice hirsut, dinți triangu:
lari acuminaţi și terminaţi cu o mucronă glabră, subegal
de lungă cu

tubul

corolei.

tombre. In tuferișuri,

fineţe

Flori

albe-gălbinii.

uscate,

2 Iunie-Oc-

locuri aspre

şi aride:

între Balabanceaşi "Țiganca, dealul dela Gâvgăgia, ete.

S. angustifolia M. B. (S. cu frunze înguste). Plantă sufru-

ticâsă, glabră. 'Tulpină ramificată, ramuri virgate.. Frunze
Prândză.—Flora

Dobrogei.

21*

399
lineare,

de

tot

întregi,

ori serrate,

ori: cele: inferiâre

pena]

tifide. Racemi elongaţi,: verticili depărtaţi, 2-flori. Calice tubulos-campanulat, glabru, dinţi subegali, acuminaţi, sub-spinoşi. Corolape partea externă pubescentă, tubul exsert. 2%
[Loc alb]. In locurile stîneâse şi calcare din munţi: pe muntele Sepelgin

la Başkioi, pe Consul

lângă

Alibeikioi, ete.

$. sideritioides C. Koch. [Loc alb].
»

Genul -Ballota

|

'Tournef.,

Ballota 'Tournef. (Balotă). Calice campanulat-iniundibuliform, cu 5 dinţi laţi şi egali, saii cu 10 dinţi alternativ mari
și mici îndoit în lung; corolă bilabiată, munită înăuntru
de
un.inel de peri, cu busa superidră erectă, concavă, cea inferi6ră 3-lobată, cu lobul median mai mare decât cei late-

ral; stamine 4, apropiate, paralele, cele 2 inferi6re mai lungă,
nearuncate după. antesă; antere cu loge distincte şi divergente.

:

B. nigra L, (B. nâgră. Vulg. [Loc alb]). Frunze ovate. Gatico 55-dentat, dinţi ovaţi, aristaţi. Flori violacee, rare- -oră albe.
2 Iunie-August. Tuferişuri, locuri ruderale şi. petrâse. Ienissala, Adam-Klysi, Hîrşova, ete.
Genul

Prunella

Prunella L. (Prunelă). Calice

L,

tubulos-campanulat,

închis-

comprimat la maturitate, bilabiat, cu busa superidră plană,
scurt 3-dentată, ccă inferidră bifidă; 'corolă bilabiată, cu tub
munit de un inel de peri, cu busa superidră în cască, întrâgă, inferi6ra 3-lobată; stamine 4, apropiate, paralele, cu
filamente bifide la vîri, cele 2: inferidre mai lungi; antere
cu loge. distincte, divaricate.
„CONSPEOTUL

SPEOIILOR

1 Stamine tâte mutice, Flori violacee,
cc. .P, granditlora Jaeq.
1 Stamine mai lungă la virf cu: un spin antrors-.-.
|

„areuat emma

e

ea

de Pe ala Pal

p. grandiilora Jacq. (P. cu îlori mari. Vulg: [Loc alb]). Siamine t6te mutice, cele mai lungi cu un vîrf gibos scurt. Din-

A
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ţii busei superidre a calicelui lat-o
vaţi, acuminat-aristaţi, ai
busci inferidre lanceolaţi, în arist
e acuminaţi, ciliați. Frunze
peţiolate, oblong-ovate, de tot
întregi, dentate ori penatifide. Flori violacee 4 Iulie-August
.. Intre Cocoş și Isacea,
între Akp

unar şi Balabancea.
Dă
P. alba Pall. (P. albă. Vulg. [Loc alb].
Stamine may lungi
la vârf cu un spin antrors areuat.

Dinţii busei superidre a
calicelui lat-ovaţi, acuminat-aristaţ
i, pectinat-ciliați. Frunze
peţiolate, oblong-ovate, de tot
întregi, dentate ori penati-

fide. Flori albe-gălbinii. 4 Iulie-August
. Fîneţe de pe coline
usca
te.

Genul

Galeopsis

Tournef.

Galeopsis Tournef, (Galeopsidă). Calic
e tubulos-campanulat, cu 5 dinţi spinoși, apr6pe egală;
corolă bilabiată,cu gât

dilatat, munit de 2 îndoituri conic
e, dentiforme, cu busa superiGră în cască, cea inferiGră 3-lob
ată, cu lobul mijlociii
mai mare; stamine 4, apropiate,
paralele, cele 2 interidre
mai lungi; antere cu loge opuse cap
la cap.
E

G. versicolor Curt; G. cannabina Roth.
non Poll. (G.ver- :
sicoloră. Vulg. [Loc alb]). Tulpină hispidă,
subgeniculi îngroşată. Frunze oblong-ovate, acuminate.
Tubul corolei de
2 ori mai lung decât calicele, lacinia medi
e a busei. inferi6re subrotund-cordată, plană, crenulată, obtu
să 'oră. emarginată. Corolă mare, sulfuric, tubul înău
ntru alb, busa inferiGră la basă citrină, laciniile laterale
dela mijloc albe, cea

intermedie violacee, cu margini albineţe.
GQ) Iulie-August.
In păduri, pe marginea piîraielor şi a isvâr
elor. Comună
pretutindenea.

Genul

Glechoma

L,.

Glechoma L. (Glechomă). Calice tubulos, nelab
iat, cu 5
dinţi inegali, cei 3 superiori mai lungă; corol
ă cu tub drept,

bilabiat, cu busa superidră aprâpe plană
, erectă, cea inferiGră 3-lobată, cu lobul mijlocii. obcordat,
mai mare decât
cei laterali; 'stamine 4, apropiate, paralele;
„antere cu loge

apropiate câte două în cruce.

Da

324.
CONSPECTUL
1, Dinţii calicelui

ovaţi

SPECIILOR

de 3 ori mai „scurți de
|

e e a G. hederacea L

se

e.

.

cât tubul. .,....

lungi decât ju+
1,* Dinţii calicelui lanecolaţi mai
mătatea

. .“ - G. hirsuta
..

o

.......

tubului

Kit.

W,

cre-

G. hederacea L. (G&. ederacee. Vulg. [Loc alb]). Frunze
nate,

reniforme,

cele

superidre

cordate. Verticili

6-flori. Din-

ţii calicelui ovaţi în aristă acuminaţi, de 3 ori mai scurți
decât tubul. Flori albastre, une-ori violacee, rare-ori albe.

2

Aprilie-Maiii. In păduri şi tuferișură

Comun

subumede.

pretutindenea.
G. hivsuta W. Kit; Nepeta Glechoma fi. hirta Benth. (G.
hirsută. Vulg. [Loc alb]). Frunze crenate, cordate, cele inferidre reniforme. Verticili 6-flori. Dinţii calicelui lanccolaţi,
acuminaţi în ariste, mai lungi decăt jumătatea tubului. Floră
mai intensiv

deschis-violacee, cu macule

Iunie. Locuri

umbrâse

violacee.

Maiil-

4

din pădurişi tuferişuri, şi pe lângă
Sopelgin,

stînci, între Grecă şi Măcin, Țiganca,
“Genul

Consul,

etc.

Nepeta L.

Xeveta L. (Nepetă). Calice -tubulos, nelabiat cu '5 dinți
aprâpe egali; corolă cu tub arcuat, bilabiat, cu busa supe
ri6ră

aprâpe

plană

erectă,

cea

inferidră

3-lobată,

cu lobul.

mijlociii orbicular, concav, mai mare decât cei laterali.
mine

4, apropiate, paralele;

Sta-

antere cu loge dive rgente, reu-

nite la viri.
CONSPECTUL

1. Nucă netede, globre
1% Nuci

...

la virf pubescente

. e cerute

, Cataria L,

ori! “pubăr ule.

2, Corola 1:/,-2 ori mai lungă decât

celui

SPECIILOR.

dinţii cali-

ee.

. .

PE

N. nuda Le

2* Corolă mai scurtă decâtidinţii calicelui . : „N. parvillora M. B. . |
N. Cataria L. (X. Catarie. Vulg. Catușnie). Frunze peţiolate, ovate, acute, profund serrat-crenate, la basă cordate,

"pe fața înferidră sur-tomentâse. Corimbii pedunculaţi, indesuiți, multiflori. Bractee subegal de lungi cu tubul calicelui.

|
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Limbul calicelui ovat, pubescent şi subincurbat, oblic, dinţii dela basa lanceolată,. subulat-mucronaţi.. Nucile "netede,
glabre. Flori roşietice-albe, busa: inferidră purpuriii-punctată.
4 Iulie-August, Locuri ruderale şi petrâse, pe lângă garduri şi drumuri. Comun pretutindenea.
N. nuda L. (N. nudă. Vulg. Pola Stă-dlărici). Plantă erectă,
glabriusculă. Frunze cordat oblonge,
bele fețe vergi, sessile, cele inferiâre

crenat-serrate, De auscurt peţiolate. Corim-

buli pedunculaţi, multiflori. Bractee mai scurte decât calicele. Calice fructifer ovat, pubescent, limb drept, dinți li-

neari, acutiusculi, mutici. Nae

tubereulat-seabre, la vîrf pu-

bescente. Flori albe. 4 In fineţele din păduri, tuferişuri şi
de pe coline: Tekechioi aprope de Dobromir, între Medgidia şi Cernavoda.
Variază:

|

|

|

a

8. violacea. Flori de col6re deschis-violacee, la gât şi pe
busa inferi6ră a corolei cu puncte intensiv-violacee (X. pannoniea

Jacq;

N. paniculata

Crantz.;

X. violacea

N. parviilora M. B. (N. cu floră mici).
niculată,

vil6să. Frunze

peţiolate,

Vill.) -

Tulpină erectă, pa-

ovate, ori ovat-lanceolate,

obtuse, sorrate, pe faţa superi6ră glabre, pe cea înforidră
vil6se, pe ambele feţe verdi, cele inferidre la basă cordate,
cele superidre truncate ori cuneate. Cime tricotom-paniculate. Bractee oblong-lineare, sub-egal de lungă «eu calicele,
şi egal de lungi cu gura calicelui la urmă subturbinat-tubulos. Dinţii calicelui lanceolaţi, rigidi, mai lungi decât
corola. Nuci la vîrfpuberule. 4 [Loc alb]. Cu specia precedentă.

|
Genul

Chaiturus

Host,

Chaiturus Host. (Chaitur). Achene la vîrf plan-triangulare
trunchiate. (Cele-lalte caractere ca la Betoniea,.
"Ch,

Marrubiastrum

Rehb.;

CH.

lconuroides

Ehrh.;

Leonu-

rus Marrubiastrum L. (Ch. Marrubiatru. Vulg. [Loc alb]).
Tulpină 4-angulară, erectă, pubescentă, simplă ori ramifi-

cată. Frunze

inferidre 'ovate, ori ovat-cordate,

incis-dentate,

ori une-ori ă-lobate, cele superiGre lanceolate, succesiv mai
mici. Bractee subulate, punginte. Dinţii calicelui ovați, pungint-setoşi. Corola puţin mai lungă decât calicele. Lobul in-

|
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termediii al busei inferidre a corolei rotundat. Flori roşietice, alb-punetate. 2 Iulie-August. Locuri ruderale, pe lângă
garduri şi drumuri, pîrl6go: Malcoci.
Genul

Betonica

Betonica 'Tournef.

'Tournef. (Betonică). Corolă cu tub

lipsit de inel

de peri; stamine nearuncate afară după antesă; antere cu
loge paralele: (Celelalte caractere ca la Stachys, dar cu port

diferit).
B. officinalis L; B. hirta Rehb, non Leys. neo Gouan. (B.
oficinală. Vule. [Loc alb]). Frunze dela basa cordată ovatoblonge,

ori ovate,

hirsute

ori

glabre.

Calice fără vine, în

partea inferidră glabru, în cea superidră hirtil, dinţiisăi abrupt-aristaţi, porecţi, de 2 ori mai scurţi decât tubul. Corola
pe partea externă indesuit puberulă, buse divergente, cea
superiGră oblong-ovată, de tot întrâgă, crenată ori emarginată, mai târgiii reflectă. Stamine mai scurte decât jumătatea busei superiGre.' Flori purpurii. 4 Iunie-August. In îi-

neţile şi prin poenile din păduri. Comun pretutindenea.
Genul

Scutellaria

L.

„ Seutellaria L. (Scutelarie). Calice campanulat, închis după
înflorire, bilabiat, cu buse întregi, cea superidră munită la
basa

sa de un solz proeminent,

transversal, cadue la matu-

ritate; .corolă bilabiată, cu tub înăuntru nud, cu busa superibră în cască, 3-lobată, cea inferi6ră aprâpe întrâgă; stamine

4, apropiate,

paralele,

cele 2 inferidre

mai

lungi, cu

antere 1-loculare; anterele staminelor r superidre cu loge opuse
şi reunite cap la cap.
ie

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Flori tetragonal-spicate, nu racemâse. . . . . +S. orientalis L.
„ 1.* Flori opuse, unilaterale.
T
„2. Frunze florale mici, neconforme cu cele cauli“ 2*

nare mai Marie...
Frunze florale conforme

e e S. altissima
cc...
cc.
cu cele caulinare, nu- .

mai succesiv mai mică.

“3. Calice glabru oră pubescent

......

--3.4* Calice glandulos-păros . « . sc...

. ..

L.

. . . +S. galericulata L.
SS. hastifolia L.
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S. orientalis L. (S. orientală). Tulpine procumbente, oră
crecte. Frunze caulinare peţiolate, ovat-orbiculate, ori ovatoblonge, serrate ori serrat-erenate ori şi incis-serrate, pe faţa
superi6ră
bele feţe

verdi, pe cea inferidră toment6se, ori şi pe amsur și m6le-tomentâse,
cele florale de tot întregi,

submembranacee, imbricate, glabre ori pubescente. Spice teiragone, oblonge. Corolă galbiniă, mai rave-ori purpurascentă.
2 [Loc alb]. Locuri stîneâse şi calcare: Gavgagia, muntele

Consul, munţii dintre Greci şi Măcin, ete.
S. altissima L.; S. peregrina

W.

Kit.;

|

|

S. commutata

Guss-

(S. îârte înaltă. Vulg. [Loc alb]). Tulpină erectă, ramificată,
puboscentă ori glabriusculă, dela 45 cent. până aprâpe 1
metru

înaltă. Frunze

peţiolate,

pe vine pubescente,.cele

proiund-crenate,

inferi6re

cordat-ovate,

glabre, ori

acute,

cele

superidre dela basa cordată-ori truncată ovat-oblonge, acute,
cele florale sessile, ovate, acute, ori acuminate, de tot în-

tregi, mai scurte decât calicele fructifer, ori şi egal de lungă

cu acesta. Racem elongat, lax, ramificat, glandulos-vilos.
Calice mai lung decât pedicelul, însă de 4 ori mai scurt de
cât corola (13m=).: Corola albstru-violacee. 2 Maiii-lunie, In

păduri. Pe lângă Babadag, între Țiganca şi Cocoş.
-Ș. salericulata

L. (S.. galericulată). Frunze

,

de la basa

cor-

dată oblong-lanceolate, depărtat şi obtus-crenat-serrate. Flori
- azilare, opuse, unilaterale. Calice glabru ori pubescent,
cu
peri simpli. Tubul corolei la basă aprâpe rectangular-curbat,

mult

mai

lung

decât

calicele.

Corolă

deschis-violacee.

2% Iulie-August. Fîneţe năsipâse şi umede,pe malurile apelor, păduri umede: La Hirşova pe stîncile de pe malul Dunărei; între Balabancea, Akpunar şi Țiganca; în Delta Dunărei în insula

Leti.

-

i

S. hastifolia L. (S. cu frunze hastate). Frunze
ceolate,

la

basă

cele infime ovate,

de

cele

ambele

latură

1-2-dentate,

a

oblong-lansubhastate,

supreme lanceolate, la basă subeor-

date. Flori axilare, opuse,

unilaterale,

subracemâse.

Calice

glandulos-pubescent. Tubul corolei la basă aprâpe rectangular curbat, mult mai lung de cât calicele. Corolă violacee.
% Iulie-August. In fineţe umede.
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Genul

„ Ajuga L. (Ajugă).
egali;

corolă

Calice

Ajuga

L.

campanulat,

submarcescentă,

cu 5 dinţi aprâpe

subunilabiată,

cu tub munit .

de un inel de peri, cu busa superidră fârte scurtă, emarginată, cea inferidră elongată, 3-lobată;
paralele, proeminențe, cele inferi6re

stamine 4, apropiate,
mai lungă; antere cu

loge opuse şi reunite cap :a cap.
CONSPEOTUL

SPECIILOR

1. Flori albastre, rare ori roșii ori albe, câte 6-12
în verticile

spiciforme,

axilare.

2. Plantă stoloniferă, glabră ori ceva păr6să.
2% Plantă fără stoloni,
lanat-vil6să . ...

. A. reptans L.

deîmpreună cu calicele
cc...
. |... 4. genevensis

L.

1.* Flori galbine ori rosee, solitare, ori câte 2.
3. Frunze profund 3-fide. ......
ee
A. Chumaepitys Schreb
3*

Frunze

nedivise

.

..

cc...

„4, salicifolia Schreb.

A. reptans L. (A. tîrîtâre. Vulg. [Loc alb]). Flori verticilate. Frunze repande ori obsolet-crenate. Stoloni repenţi.
Flori albastre, rare-ori roşii ori'albe..4 -Maii-lunie. In fîneţe şi păduri: în pădurea dintre Cincarova şi Başkioi.
A: genevensis L. (A. [Loc alb)). Flori verticilate. Bracteele
inferi6re

trilobate,

dentate,

ori şi de tot întregi, cele supe-

riGre mai scurte decât .verticilii. Sfolonii lipsesc. Flori albastre ori roşietice. 4 Maiu-lunie. In locurile umbrâse de pe
lângă stîncile muntelui
la Cocoş, ete.

Sepelgin,

în' pădurea

dela “Țiganca,

Â. Chamacpitys Schreb.; Zeucrium Chamaepit ys L. (A. [Loc
alb]). Flori

solitare,

zele fulerante.
cele.

Frunze.

nie, busa

Tubul

azilare,

opuse, mai, scurte

decât

frun-

corolei de 2 ori mai lung decât cali-

3-fide, lacinii lineare. Corolă

inferidră
la basă

galbină

ori gălbi-

cu-4 serii de puncte brunii. O

Iunie- Octombre. In agrii, pârlâge, marginea
cură aride și inculte. Comun pretutindeni.
Variază:

drumurilor, lo-

E. grandiflora Vis, Loc alb].
A. salicifolia Schreb. (A. cua frunze de salce). Plantă erba7
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cee ori sufruticâsă, pubescentă. “Frunze oblong-lanceolate,
obtusiuscule, de tot întregi, ori subdentate, la basă în pe:
țiol scurt angustate. Calice tomentos-hirt, scurt: pedicelat,
dinţi oblongi, obtusi, cel suprem mai scurt. Flori verticilate,
verticili 2-fârte rar +-ilori. 2 Iunie-lulie. Intre Cernavoda
Şi Constanţa.
Genul

Phleboaânthe

Tausch.

Pnleboanthe Tausch. (Fleboante).
Ph. Laxmanni Tausch.; Ajuga Laamanni Benth. (E. lui
Laxmann. Vulg. Aurămâsă și Cristentsă). Intr6ga plantă
lanuginos-vil6să.

Tulpine

simple,

erecte,

ori "ascendente, cele

mai lungi la urmă procumbente. Flori solitare ori câte. două,
axilare. Frunze nedivise, oblonge, obtuse, sessile, detot întregi ori și serrate. Rhizomă repentă. Corolă gălbinie, cu
vine purpurii. 24 Maiii-lunie. In fineţele uscate şi în tufe-

rişurile munţilor. F6rte comun

pretutindenea:

coş, la Greci pe Vuţuiatu, între
kuni, etc.

Cinearova

Genul

Teucrium

L. (Teucrii).

Teucrium

Consul,

şi Bașkioi,

Co-

Rdza-

L.

Calice tubulos

sai campanulat,

cu

5 dinţi apr6pe egali sait cea superiGră mai lată; corolă caducă, subunilabiată, cu tub lipsit de inel de peri, cu .busa

superidră profund crăpată, cu lobi aruncaţi către busa inferi6ră, acâsta 3-lobată, cu lobul median mai mare; stamine
4, proeminente, apropiate, paralele, cele 2 inferiâre mai lungi;
antere cu 2 loge opuse şi reunite cap la cap.
„CONSPECTUL
* 1. Flori

SPECIILOR

purpurii, în verticile axilar e, oră

în raceme.

"2. Flori în verticili axilari .,..... e
de ee
2* Flori în raceme terminale. ........ TI

Scordium L.
Chamaeărys L.1

1* Flori galbine, gălbinii ori albe, în verticili ca-.
pituliformi terminali Pa
eee
+ E, Polium

E,

Le.

Scordium L. (T. Scordiu.. Vulg. [Loc alb]).). Frunze ses-

sile, crenat-serrate,

cele

inferidre

oblohge,

date, cele superidre oblong-lanceolate,

la

adese-ori

basă

spre

rotun-

basă
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angustate şi dela mijloc spre basă de tot întregi, cele îlorale conforme. Perticilă 4-flori. Frunzele deîmpreună cu tul-

Iulie-Au-

2

Flori purpură.

pina vil6se, ori glabriuscule.

gnst. In fîneţele umedeşi inundate, în regiunea Dunărei
pretutindeni precum şi în Deltă, în insula Leti şi la Kara-

Orman.
" Variază:

Uechtr. et Sint.

„B. revifolium

T- Chamaedrys L. (T. Loc alb]). Frunze

peţiolate,

cuneat-

ovate, incis-crenate. Verticili 6-Jlori, racemoși. 'Tulpine procumbente, ramuri ascendente, pubescente. Flori purpurii.
4 Coline aride, locuri petrose şi ruderale pe marginea tu-

ferişurilor: Constanţa către vii, între

și Akpunar,

Ienikioi

Ienisala, etc.

T. Polium L. (T. Poli. Vulg. [Loc alb]). Plantă suriă toment6să, lanată ori p&ros-hispidă. Frunze sessile, cuneate,
oblonge ori lineare, obtuse, crenate, cu marginile revolute,

toment6se. Capitulii florilor subrotundi ori ovali, pedunculaţi. 'Tulpinele sufruticâse, ascendenţe. Flori gălbinii. 4 Iulie-August. Fîneţele de pe colinele şi câmpiile uscate. Forte
comun pretutindeni, cu deosebire în stepele de pe lângă

|

Constanţa.
Variază:
a. vulgare

[loc alb]. Frunze

oblonge

deimpreună

cu capi-

tulii tomentos-lanate. Flori albe.
8. composilum Uechtr. et Sint.

Fam. [Loc alb]. VERBENACEE.
Floră ermafrodite neregulate. Calice gamosepal, tubulos,
persistent, cu 4-5 divisiuni. Corolă gamopetală, tubulâsă, caducă,

adesea

bilabiată, cu 4-5 lobi. Stamine. 4, didiname, in-

serate pe tubul corolei,

cele 2 superidre

antere

biloculare, introrse.

Stil: simplu,

întreg

sai

super,

bifid.

Ovarii

basă de un disc cărnos, 4-locular,

de

câte-odată sterile;

terminal,

ordinar

cu stigmat

încunjurat la

cu loge de ordinar uni-

ovulate. Fruct uscat saii subdrapaceii, divisându-se
distincte,

de

ordinar

la mamono-

turitate

în 4 nucule: (achene),

sperme.

Seminţe lipsite de albumen.—Erbură perene, cu tul-

33]
Pina tetragonă, cu frunze simple,
Flori în raceme spiciforme.
Genul

Verbena

opuse,

cu tub cilindric,

de stipuli.
i

Tournef,

" Yerbena 'Tournef. (Verbină).. Calice

inegală; corolă

lipsite

tubulos

cu. tub

cu 4-5 dinţi

subbilabiat,

divisat

în 5 lobi aprâpe egali; fruct uscat, divisându-se la maturi
tate în 4 nucule

monosperme.

A

Y. oflicinalis L. (V. oficinală. Vulg. [Loc alb]). Spice fiiliforme, paniculate. Frunze ovat-oblonge, trifide, laciniate oră

crenate, în pețiol lat-contrase. Flori deschis-purpurii.
Q Iunie-Septembre. Locuri ruderale, pe lângă drumuri, gardur
i
Comun pretutindeni.

“Fam. [Loc alb]. LENTIBULARIEE.

îi

Flori ermafrodite, neregulate. Calice persistent, gamos
epal, mai mult sati mai puţin bilabiat, cu 2-5 divisi
uni. Corolă gamopetală, caducă, bilabiată sati personată, cu
busa

inferidră prelungită în pinten.

busei superidre, cu antere

Stamine

?, inserate la basa

uniloculare, introrse.

Stil scurt;

stigmat bilabiat, cu busa superidră forte scurtă. Ovarii su-

per unilocular, multiovulat. Fruct capsular, unilocular, polisperm, cu dehiscență neregulată, bivalv sait pixidiform. Seminţe mici, rugâse; albumen nul.— Erburi perene, aquati
ce

sai trăind în mlaștini. Frunze. lipsite de stipuli, aeriane şi
atunci întregi, dispuse în rosete radicale, saii submergiate
şi atunci

multisecate,

mai

mult

saii

mai puţin munite

de

vesicule, dispuse dealungul ramurilor. Flori solitare sait în
raceme scurte la extremitatea unor lungi pedunculi nugi.
Genul

Utricularia

Utricularia L. (Utricularie).
aprâpe

întregi;

corola

L.-

Calice cu 2 buse

personată,

chis, cu busa superi6răzemarginată

cu gâtul

întregi

de ordinar

sau
în-

sai întrâgă, mai scurtă

decât cea infeiioră
care este mai mare și întrâgă; capsulă

deschidându-se neregulat saii „circular deasupra basei.—
Plante plutind în ape; frunze submergiate, multisecate, al-
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terne,
late;
lungi
U.

mai mult saii mai puţin munite de vesicule opereufloră galbene, în raceme laxe, terminale, purtate de
pedunculi erecţi, aerieni.
vulgaris L. (U. comună). Frunze în t6te părţile patente,

penat-multipartite, laciniile capilare, depărtat şi subtil-spin6se. Pinteni oblong-conici, descendenţi. Busa superidră a
corolei de lungimea palatului umilat. Antere concrescute.
Flori întunecat-galbine. 2% Iunie-August. In apele stagnante

şi lin curgătre. “Comun

în Delta Dunărei.

Fam. [Loc alb]. PRIMULACEE
Flori ermafrodite, regulate. Calice gamosepal, tubulos, persistent sai caduc, cu 5 rar

4-7 divisiuni. Corolă gamopetală,

hypocrateriformă, infundibuliformă, subecampanulată saii rotată, caducă

saii marcescentă, cu 5 rar 4-7 divisiuni

alterne

cu acelea ale calicelui. Stamine inserate pe tub sai la gâtul
corolei, în număr

egal şi opuse

divisiunilor

corolei;

antere

biloculare, introrse. Stil simplu; stigmat întreg. Ovariii super, infer în genul Samolus, unilocular multiovulat. Fruct
capsular, polisperm, deschidându- -se în atâtea valve, câte
„divisiuni calicinale sunt, mai

rar printr” un opercul (pizidă).

Seminţe sessile; albumen cărnos sait subcoriace: — Erbură
perene, rar anuale. Frunze simple, rar penaătipartite-pectinate, opuse, rar alterne, adesea dispuse în rosetă radicală,
lipsite de stipuli. Flori! axilare saii terminale, solitare sa
în vraceme, saii verticilate, sai reunite. în umbele la vîrful

unui lung peduncul nud.
1. Ovariiă liber.
2.
3.
3.*
2.*
„3=*

CONSPECTUL

Na

GENURILOR

Corolă rotată cu un tub f6rte scurt.
Capsulă dehiscentă pri valve lonvitudinale . . Lysimachia L.
Capsula dehiscentă printr'un opereul ...... inagallis L.
Corolă cu un tub evident ovat.. ...... indrosace L.
Ovariu

semi-infer

. . . cc.

cc...

....

Samolus

L.

Genul Lysimachia Tournef.

Lysimachia Tournef.
corolă

(Lisimachie). Calice cu 5 divisiuni;

rotată, cu: tub f6rte scurt, cu limb

cu 5 divisiuni; sta-
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mine 5, libere sai reunite
rate pe gâtul corolei;

prin

basa filamentelor lor, inse-

capsulă

deschigându-se

la vîrf prin

2-5 valve.—F'runze opuse sai verticilate; flori galbine, -axi-

lare,

solitare

saă în racem

terminal:

CONSPECTUL

SPECIILOR

1, Tulpină erectă ....,....
eee
ee e Le vulgaris L,
1% Tulpină prostrată, repentă ....., o... L. XNumularia L.

L. vulgaris L. (L. comună. Vulg. [Loc alb]). Zulpină erectă.

Frunze

opuse oră verticilate,

oblong-lanceolate

faţa inferiGră subvil6se. Pedunculi
cilaţi,

racemoşi,

racemă

erecți,

ori ovate, pe

altorni ori verti-

paniculaţi. Laciniile

corolei ovale,

acutiuscule, detot întregi, pe margini glabre. Stamine 5, de

la basă până la mijloc concrescute. Floră aurii gălbene.

Iunie-lulie.'
In locuri mlăștinose, pe malurile

bălților. Comună
"

pretutindenea.

pâraielor

4
şi a

OBSERVARE.—L,. punctata L. diferă prin laciniile corolei, ce sunt
glandulos ciliate pe margini,
-

IL. Nummularia
pină prostrată,

Pedunculi

L.

(L.

repentă.

axilari,

Numularie.
Frunze

solitari,

mai

Vulg.

opuse,

[Loc

alb].

7ul-

cordat-subrotunde.

scurţi decât frunzele. Laci-

năile calicelui cordate. 4 Iunie-lulie, Fineţe și păduri umede,
locuri mlăștin6se. Comun pretutindeni.
Genul Anagallis

Tournef,

Anagallis 'Tournef. (Anagalidă). Calice cu 5 divisiună;

rolă rotată, cu 5. divisiuni întregi, cu tub

aprâpe

co-

nul; sta-

mine 5, inserate la basa divisiunilor corolci, cu filamente |
bărbâse; capsulă deschidendu-se circular print”un opercul
(pizidă)—Frunze opuse, rar verticilate câte 3; flori axilare

solitare. .

|

a

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Flori de colâre roşie-intunecată
1.* Flori de colâre albastră. ,.

.....:..

A. arvensis L.
A. caerulea L.

A. arvensis L. A. phoenicea Lam.; A. mas VII. (A. de câmp.

Vulg. Scânteuţă [loc alb]). Tulpină difusă. Frunze opuse, ori

.
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câte 3, sessile ovate. Laciniile corolei crenulate, crunt glan-

dulos-ciliate, puţin mai lungă decâţ calicele.

Pedunculi mai

lungi decât frunzele. Flori de colâre roşie-întunecată. Q lulie-August. Locuri inculte: şi. cultivate, agrii, ete. Comună
pretutindenea.
A. eoerulea Schreb. (A. albastră). Tulpină difusă. Piunze
opuse,

ori

câte

3, sessile,

ovate,

Jaciniile

corolei

crenulate,

mai de tot neglandulăse şi puţin.. mai lungă decât calicele.
Pedunculi subegal de lungi cu frunzele. Flori albastre, In
aceleași locuri cu specia precedentă,
Genul

|

Androsace 'Tournef.

Androsace

Pournef,

(Androsace),

Calice

5-fid. Corolă

in-

fundibuliformă sait în cupă, cu 5 lobi de ordinar întregi,
gâtuită la gât, adesea munită de apendice scurte, cu tub. mai
scurt decât “calicele şi cu mult mai scurt decât diametrul lim-

bului.

Antere

deschidându-se

obtuse.

Stil forte scurt. Capsulă
de la basă

în 5 valve

către virf.

globulsă,
Placenta

"globulos. Seminţe puţin numerâse. (&- 5).
_CONSPEOTUL
| 1. Scap puberul, perii

f6rte

SPECIILOR.

scurţi

nicele constringendgâtul...

stelulaţi. For.,

Â. clongata

1.” Scap pâros, peri articulați. Fornicele necon-:
stringând gâtul . .
cc... . «A. maxima

4. elongata IL. (A. clongată). Rădăcină

L.

L.

simplă, încoronată

cu rosula de frunze. Frunze lanceolate, dentate, pe margini
deâmpreună cu scapul şi cu. umbela puberule, peri fârte

scurți, stelulaţi. Calicele mai lung decât corola. Corolă albă,
fornicele gălbinii. Fornicele constrăâng gâtul. 2 Iulie-August.
Locuri

inculte; agriă şi câmpii năsipâse. Intre: Greci şi Măcin.

A. maxima
cu rosula

L. (A. [Loc alb)). Rădăcină simplă, încoronată!

de frunze. Frunze

eliptice, ori lanceolate, dentate.

Seapul şi cu umbela peroși, peri articulaţi. Calice mai lung
decât corola, fructifer fârte mare. Corolă albă oră puţin roşietică, gâtul gălbiniii. Fornicele crecte neconslr ângând gâtul. O Aprilie-Maiti. Câmpuri nesipâse,. locuri: îneulte, coline.
e
Constanţa, Murfatlar, între Greci Și Măcin. !

4
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Genul

Samolus

'Tournef.

Samolus Tournef. (Samol). Calice campanulat, cu 5 divisiuni;'corolă subeampanulată, cu 5 divisiuni, munităla vîrf
de 5 solgi alterni cu lobii corolei; stamine 5, inserate pe tub

şi opuse lobilor corolei;

ovariii

infer;

capsulă

deschiden-

du-se la partea. superidră prin 5 valve
— Frunze
.
întregi,
cele inferi6re în rosetă, cele-lalte alterne, flori în racem terminal.
|
|

S. Valerandi L. (S. [Loc alb)). Plantă erectă. Frunze obovate, ori oblonge, obtuse. Racemi la urmă clongaţi. Bracteele la mijlocul pedicelelor. Capsulă snbglobâsă. Flori albe.

Locuri umede, uligin6se şi inundate, mlaștini sărate. Comună.
Mamaia,

în Delta

Dunărei

la

Kara-Orman,

etc.

Fam. (Loc alb). GLOBULARIEE.
Flori ermafrodite, neregulate. Calice gamosepal, persistent,
tubulos, cu 5 divisiuni inegale, cu gâtul închis prin peri.
Corolă

gamopetală,

tubul6să,

bilabiată,

rar

subunilabiată,

cu busa inferiGră mai mare, 3-lobată. Stamine 4, prin abortarea celei posteridre, lung exserte, inserate la gâtul corolei;
antere

cu

2 loge

divaricate,

reunite-confluente

chigendu-se printr'o crăpătură comună.

la vîrf,

des-

Stil simplu, termin-

nal, filiform; stigmat întreg sai bifid.. Ovariii super, unilocular, uniovulat. Fruct uscat, monosperm indehiscent (achenă,),
inclusă în calice. Sâmânţă munită de un albumen cărnos.—

Erburi perene cu frunze alterne, întregi, coriace, persistente,
adesea dispuse în rosetă, fără stipuli. Flori sessile sati apropiate în capitul compact pe un receptacul comun! munit de
paiete şi înconjurat de un involueru comun.
Genul

Globularia

Tournef.

Globularia 'Tournef. (Globularie). (Caracterele familiei). G. Willkommii Nym. (G. lui Willkomm). Plantă. erbacee.
Frunze radicale spatulate, emarginate, pe tulpină mai multe,
„ lanceolate. Flori violaceti-albastre. 2 Maiă-lunie. Coline pe-

ir6se. Rară.

.

i

a
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Fam. [Loc alb]. PLUMBAGINEE.
" Flori ermafrodite, regulate. Calice gamosepal, tubulos, persistent, de ordinar scarios, cu 5 câste şi cu 5 dinţi. Corolă
maârcescentă, când gamopetală, tubul6să, 5-partită, când cu

5 petale libere, unguiculate, în preflorescenţă răsucită. Stamine :5, opuse petalelor saii lobilor corolei, inserate la basa
petalelor sait pe un disc; antere biloculare, introrse. Stile 5,

libere saii reunite în o .parte a lungimei lor; stigmate libere,
filiforme. Ovariii super, unilocular, uniovulat, munit la vîrf
de 5 îndoituri în stea. Fruct închis în calice, unilocular, monosperm, membranos, indehiscent, sai deschigându-se în 5
"valve saii circular şi neregulat. Seminţe munite de un al-

bumen făinos. — Erburi perene cu frunze

t6te radicale, în-

tregi, lipsite de stipuli; flori apropiate în capitul pe un receptacul comun, munit de paiete şi încunjurat de un involu-

ceru polifil.
Genul

Statice Wild. (Statice). Calice cu tub munit de 5 unghiuri,
cu limb 5-10-partit. Corolă cu petale libere sai lipite numai
la basă, mai rar lipite în tub. Stamine inserate la basa corolei. Stile glabre, libere saii lipite numai la basă; stigmate
filiforme-cilindrice. — Scapuri ramose; spicule munite de 3
bractee şi formând spice.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Tulpină rotundă.
2. Ramurile infime sterile.
3. Tulpină glabră, netedă.

|

p

_

Statice Wild.

Ramuri erect-patente

......

4"
3*
2.*
5.

Ramuri fârte patente . . . . ..
S. Gmelini Wild.
'Tulpină granulat-scabră
. . . .
"+
S. caspia Willd.
Ramuri t6te florifere.
Tubul calicelui glabru.
.. cc..... $. Besseriana Schult.

...

5.+ Tubul calicelui păros.
1.* Tulpină angulat-sulcată,

:....

+. S. Limonium L.

SS.

latifolia Smith,

unghiurile aripate . S. tatarica L.

$. Limontum L. (5. [Loc alb]. Vulg. Limba pescelui). Frunze
oblonge

ori obovate, mucronate,

în pețiol ângustate, glabre,
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1-nervate.
riGră

7e ulpină erectă, rotundă, glavră, în partea

ramificată, ramuri

relele la urmă

crect- -patente,

reflecte. Ramurile

subcorimbâse,

superămu-

infime sterile. Spice unila-

terale, îlori indesuit-apropiate. Bractea interiră încinsă cu
o margine lată scari6să. Dinţii ealicelui ovați, acuți. 4 Iulic-August. Prin fineţele năsipâse și umede din Delta Dunărci în insula Leti.
:
.
$. Gmelini Willd. Frunze oblong-obovate, oră obovate
mucronate, în pețiol atenuate, glabre, 1-nervate.: Tulpină
erectă, rotundală, glabră

ori pubescentă,

ficat-paniculată,

ramuri

forte patente,

ramurile

sterile. Spice unilaterale. Flori fârte apro-

infime

de

la mijloc rami-

ramurile

recurbate,

piate. Bractea interidră cu o margine lată scaridsă. Dinţii
calicelui ovaţi, acuţi. Floră violaceii-cerulee. 7 Iulie-August.

In stepe şi în regiunea maritimă.
$. caspia Willd. (S. [Loc alb]). Frunze obovate,
ceolat-cuneate,

ori lan-

în pețiol atenuate, scurt-mucronate, 3-nervate,

glabre. Tulpină forte ramificală, paniculată, granulatăscabră.: Ramuri inferidre sterile. Spice scurte, floră. indesuite. Bracteele exteridre tte, cele interire de la mijloc până
la viri alb-scari6se. Dinţii calicelui ovaţi, scurt-acuminați,
subtil denticulaţi. Flori cerulee. 4 Iulie-August. In regiunea
maritimă comună.
.
S. Besseriana Schult. ($. Besseriană. Vulg. [Loc alb]). Plantă
«pabră. Frunze oblong-lineare, ori oblonge, acuminate, plane,
asperule în pețiol angustate. Tulpină erectă, spre vîrf ra-

mificată, ramuri lriguelre, subulate. Fasciculele florilor 2lore, depărtate, spicate, 1-bracteate, bractea ovată ori lanseolată, acuminat-cuspidată, una dintre îlori este sessilă,
ceialaltă subpedicelată, fie-care 3-bracteolată, două din aceste bracteole conforme cu bractea fasciculelor, cea de a treia

eliptică, tricuspidată.
cinii lanceolate,

Tubul calicelui glabru, limb 5-fid, la-

acute, la basă

de lungi cu limbul calicelui.

2

atingându-se.

Petale subegal

[Loc alb]. In stepe și coline

aride şi petrâse. Fârte comună pretutindenea.
$. latifolia Smith. (S. cu frunze late). Plantă pubescentă

peste tot cu peri subfaseiculaţi. Frunze eliptice, ori eliptie-!
oblonge, în pețiol decurente, mucronate. Tulpină erectă, spre
vîrf

forte

ramificată,

Prândzâ.—Flora

Dobrogei.

ramuri

divaricate,

l6te

fruetifere.
2

a

__838
Squame

brune,

ovat-lanceolate,

oră

lanceolate,

spre

basă

membranaceii-marginate. Fascilulele florilor subbiflore, di.
stante, spicate. Bractee (mai adese-ori) 3, lat-eliptice, oră suborbiculare, obtuse ori emarginate, pe margini scari6se. Zubul calicelui

peros,

limb

semi-5-fid,

lacinii

crenate, de 2 ori mai lungi decât limbul

ovate,

obtuse,

petalelor.

2

[ILoe

alb]. In fîneţe: Constanţa, Mangalia, între Medgidia şi Cernavoda, etc.

$. tatarica L. (S. tatarică. Vulg. [Loc alb]). Frunze oblongobovate, acuminat-cuspidate. Zulpină erectă, angulat-sulcată,
unghiuri aripale. Bractee ângust-scarios-marginate. Calice

pelucid-niveii. Corolă puţin mai lungă decât calicele, de cul6re roseă.

4

[Loc

alb]. In Dobrogea

meridională.

Fam. [Loe alb]. PLANTAGINEE.
„Floră

ermafrodite,

rar

unisexuate,

regulate.

Calice persi-

stent cu 4 rar 3 divisiuni, mai mult sai mai puţin profunde. Corolă gamopetală, scari6să, persistentă, cu 4 rar
3 divisiuni în preflorescenţă imbricată. Stamine 4, alterne
cu divisiunile corolei, inserate la basa corolei saii pe receptacul, lung proeminente la antesă; antere biloculare, introrse. Stil simplu, filiform, terminal; stimat întreg sait
bilobat.

odată

Ovarii

super,

subdivisate

în

tură îalșă.

cu 1-2

2 loge

loge

uni-multiovulate,

secundare

Fruct capsular, membranos,

printr'o

câte-

despărţi-

deschidându-se

cir-

cular printr'un 'opereul (pizidă), cu 2 loge mono-polisperme, câte-odată subdivisate printr'o despărţitură falşă; mai
rar fruct osos, indehiscent, unilocular,

monosperm (achenă).

Seminţe cu testa devenind mucilaginos prin umiditate; albumen cărnos.—Erburi anuale saii perene, acaule sai caulescente. Frunze simple, peţiolate saii sessile, lipsite de stipuli, dispuse în roset
în speciile
ă
acaule saii caulescente.
Flori reunite în spice densela vîrful unor” lungi pedunculi
radicali sai

axilari, mai rar solitare sai subsolitare.
Genul

Plantago

Tournef,

Plantago 'Tournet. (Plantagină). Flori ermâfrodite; calice
cu + divisiuni; corolă hypocrateriformă, cu 4 divisiuni, sta-
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mine inserate pe tubul corolei; fruct capsular,
membranos,
deschigându-se

circular

printrun

opercul,

multiovulate, câte-odată subdivisate
falsă.-—Flori dispuse în spic.

cu

printr'o

2 loge

uni-

despărțitură

CONSPECTUL

SPECIILOR
1. In locul tulpinei un peduncul radical nefolia
t.
Frunze radicale.
2. Tubul corolei glabru.
3. Frunze radicale ovate ori eliptice.
4. Peduncul radical subegal de lung cu frunze
le
radicale.
. ,..
eee
e Pe major L,
4. Peduncul radical mult mai lung decât frunzele radicale.

5. Capsulă d-spermă

5.* Capsulă 2-spermă.

. .,.,

«ss

,

e P. Cornuti Gouan.

Pe

media L,

3. Frunze radicallanceolate . ........,
P. lunecolata L.
2.* Tubul corolei vilosul,
...
+ P. maritima
1* Tulpina foliată şi ramificată ......,
.P. arenaria W, Kit,

P. major
peţiolate,

L. (P. mare. Vule.
ovate

pubescente,

ori eliptice,

5-9-nervate.

tundi, obsolet

Pallagină,
subdentate,

Pedunculi

striaţi, subegal

Platagina). Frunze
glabre,

oră

dispars

radicali ascendenți, ro-

de lungi cu frunzele radicale.

Spice linear-cilindriform, elongat. Bractee ovate, obtusiuscule
,
carinate, pe margini membranacee, subegal de lungi cu calicele. Capsulă 8-spermă. Tubul corolei glabru. 4 IulieAugust. Păşuni. umede. Intre Constanţa și Mangalia, între Medgidie şi Cernavoda, ete.
OBsERvARE. — P. major L. 3. minima; P. minima De. este
o formă
mai mică cu frunze 3-5-nervate, cu spic mai scurt și mai lax.

P. Cornuti Gouan. (P. (Loc alb]). Frunze peţiolate, ovate,
ori eliptice, de tot întregi, ori subdentate, glabre, 5-7-nervate.
Pedunculi radicali erecţi, profund-striaţi, de 2-3 ori may
lungi decât frunzele radicale. Spic linear-cilindriform. Brac-

tee ovate, obtuse, carinate, pe margini

membranacee, de ju-

mătate cât calicele. Capsulă 4-spermă. Tubul corolei glabru.
Spic aprâpe negru. 4 Iulie-August. In fineţe sărate. In stepe
la Kara-Orman (Delta).
|
|
„P. media L. (P. mijlocie. Vulg. [Loc alb]). Frunze eliptice,
subdentate,

'7-9-nervate,

pe

ambele

feţe hirte, la basă

con-
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trase. în pețiol 'scurt și lat. Peduncul radical rotund, subtil

strial. Spie oblong-cilindriform, indesuit. Practee ovate, acutiuscule, glabre, cu ma? gini membranacee. Tubul corolei
glabru. Capsulă 2-8-spermă. 4 Maiit- Iunie. In fineţe, păşuni.

Comună pretutindeni.
P. lanceolata I.. (P. lanceolată). Frunze lanceolate, la ambele capete angustate, subdenticulate, 3-6-nervate, glabre
ori hirsute. Pedancul radical ă-suleat. Spic ovat ori oblongcilindriform, indesuit. Bractee ovate, angustat-acuminate, sca-

ri6se, glabre.

Laciniile

laterale ale calicelui naviculare,

la

vîrful obtus acuminate, pe margini glabre. Capsulă 2spermă. Tubul corolei glabru. 4 Aprilie-Maiii. In fineţe şi
păşuni. Comună pretutindeni.
P. maritima L; P. graminea Lam. (P. maritimă). Frunze
lineare ori lanceolat: lineare, la ambele capete angustate, de
tot întregi, ori și dentate, pe margini glabre ori setulos-ciJiate, cărnâse,

3-nervate,

nervure

ogal

distante.

Peduncul

radical rotund. Spice linear-elongat, cilindriform, indesuit.
Bractee ovate, acutiuscule, cu margini membranacee, partea
membranacee egal de lată cu cea erbacee, cele posteridre
erbaceii-carinate, carina acută. Zubul corolei vilosul. Capsulă 2-spermă, 2 Iulie-Octombre. In locurile umede din regiunea

maritimă. Constanţa, Mangalia, în Delta Dunărei irte

abondentă.
Vaviază:

z. goenuina. Frunze glabre de tot întregi (P. maritima Roth.).
Forma cu frunzele fârte înguste (P. IPalfenii Willd. non M.
et „Soch).
3. dentata [loc alb]; P. dentata Roth. Frunze glabre, pe
margini

cu vre-o

câţi-va dinţi clongaţi.

-. ciliata [loc alb]; P. Walfeni M. et K. non Willd. P.
aspera Gaud.; P. alpina Siebr. non L.; P. gramineca Schleicher. non De. Frunze setulos-ciliate, de tot întregi oră cu

unul sait doi dinţi.
P. arenaria W. Rit. (P. de nă&sipuri). 'Pulpină erbacee, erectă,
ramificată, foliată. Frunze lineare, de tot întregi, ori şi subdentate. Spice ovat-oblonge, îndesuit imbricate. Bractee infime subrotund-ovate, erbaceit-aristate, cele superire spatulate, fârte obtuse. Laciniile anteridre ale calicelui oblic:
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spatulate,

fOrte

„Iulie-August.
rakioi,

în

obtuse,

cele

în locuri

Delta

posteri6re

năsipâse.

Dunărei

în

lanceolate,

Mamaiakioi,

insula

acute.

Hirşova,

Q

Ka-

Leti.

Fam. [loc alb]. SALSOLACEE;
Floră ermafrodite, monoice, dioice sati polizame. Periant
persistent, erbaceii saă cărnos-indurat, acerescent după antesă,

cu

3-5

divisiuni

libere

sai

connate,

în

preflorescenţă

quinconcială; periant nul în unele flori femele, şi înlocuit
„prin 2 bractee opuse, accreseente, în formă de valve.
Stamine 5 saii mai puţine prin abortare, libere saii reunit
e.

prin basa filamentelor
lor, opuse divisiunilor poriantului,
inserate pe receptacul sait pe un disc; antere biloculare, introrse.

Ovariii

nat de 2-3-4

super,

rar

stile reunite

hiscent, cu pericarp

infer,

unilocular,

uniovulat,

la basă. Fruct monosperm,

membranos

sai

coriace,

liber

coro-

îndesai in-

duviat de periantul acerescent. Sămînţă lenticulară saii
niformă, orisontală sait verticală,
cu testa membranos
crustaceii; albumen abundent sai nul, încunjurând un
brion spiral, sai încunjurat
de un un embrion anular
semi-anular.—Erburi anuale sai perene. Frunze alterne,
opuse, întregi, sinuate, dentate sait penatifide, lipsite de

resai
emsait
rar
sti-

puli. Flori mică, numerâse, verdi sai roşietice, nude saii însoţite de 1-2 bractee laterale, rar solitare, de ordinar reu-

nte în glomerule, în cime saii în panicule.

9

CONSPECTUL GENURILOR.
1. Flori t6te ermairodite,
2. Periant cărnos, întreg. Tulpină fără frunze, articulată. Stamine 1-2...
. „ Salicornia IL.
2* Periant calicitorm, 5-fid, ori 5-partit, oră şi 5
foliolat. Tulpină foliată, continuă (nearticulată).
3. Frunze îngust-lineare, setacee, cilindriforme ori
subulate.
3. Embrion spiral.
5. Periant 5-partit, neapendiculat.
„6. Stil lipsesce. Frunze cărnâse. Plantă glabră . . . Suaeda Forsk.
6.* Stil distinct. Plantă glabriusculă ori sur-părâsă. Malimoenemis Mey.
5*. Periant 5-foliolat, transversal-carinat ori apendiculat e
cc...
ee e Salola L,

4.* Embrion

7.
7*
3.
8.

periferic.

Stamine 3.
cc...
«e e: + Polyenemun LL.
Stamine 5. cc...
îs
ee ee e Kochia Roth,
Frunze late.
Stamine inserate pe un inel cărnos ce încinge
Ovariul .
cc...
.... o. „Beta L,

8* Stamine inserate la basa periantului.
9. Periant uscat. ..
cc...
...

. . ..

+ Chenopodium

L.

9.* Periant cărnos devenit o bobiţă . . .,... . Blitum L.
1.* Flori dicline,
10. Flori monoice ori poligame, Stamine 3-5 . . . Atriplex L.
10.

Flori

monoice.

Stamine

Genul

1..,........

Salicornia

. Ceratocarpus Burb.

Tournef,

Salicornia Tournef. (Salicornie). Flori ermafrodite saii polygame, ascunse în nisce escavaţiuni ale rachisului. Calice
utriculos, truncat sait denticulat la vîrf, la sfirşit suberos,
apter sait încunjurat la partea superidră de o aripă membran6să transversală f6rte scurtă. Stamine 1-2, cu filamente

scurte şi grâse, sait subulate. Stile 2. Fruct comprimat, învelit de calice, închis, cărnos, apter sai puţin aripat; pericarp membranos, distinct sai aderent de sămînţă. Sămînţă
cu tegument simplu saă duplu. Embrion când central şi învelit de albumenul

excentric, când

periferic, semi-anular

și

acoperind partea laterală a unui albumen central.
$. herbacea L. (S. erbacee. Vulg. Zarba porcului, [loc alb]).
Tulpină

erbacee,

ramificată,

articulată,

articulii spicelor de

ambele laturi 3-flore. Periantele dispuse în triangul. Semințe pubescente, netede. 0) August-Septembre.. In regiunea maritimă şi prin locurile sărate. Comună.
| Variază:
8. major Vechtr [Loc alb]. Pe lângă lacul Babadagh aprâpe
ae Zibil.
Genul

Suaeda

Forsk.

Suaeda Forsk. (Suedă). Flori ermafrodite sai poligame.
"Calice urceolat, cu 5 sepale egale, erâse, cărnâse, la sfirşit
“umflate
-şi bacciforme, câte-odată subscaridse şi lipsite de
„aripi

sai

de

apendice.

Stamine

5,

cu

filamente

filiforme.

Stil nul; stigmat63, rar 4-5. Fruct comprimat, învelit de calicele închis şi neapendiculat; pericarp f6rte subţire şi nea
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aderent. Sămânţă
cu testa crustaceii.

verticală, lenticulară, cu tegumente
duple,
Albumen

nul, sai

divisat

în 2 grămedi
aședate pe laturile embrionului;
acesta gros, învârtit în spirală plană; radicula externă şi infe
ră.
N
CONSPECTUI,

1.

[Local]

SPECIILOR

.

«8.

Ie [Localb]

Ș$. maritima

maritima Dum,

$. splendens

Dum.; &. chenopoidioides

Gr,

et Godr.

Pall.; Seho

beria marilima C. A. Meyer; Chenopodium
maritimum L. (S. maritimă). Plantă erbacee, glabră. Frun
ze semicilindriforme,
acute. Stile 2, Laciniile periantului
carinate. Seminţe lucitâre, spre margini subtil striat-punta
te. G) August-Sept. In
regiunea maritimă și stepele aride.
Fârte comună Și cu deosebire în Delta Dunărei,
S. splendens Gr. et Godr. [Loc alb].
Pe malul lacului sărat Razim (Janka).
Genul

Halimoenemis

Mey.

Halimoenemis Mey. (Halimoenemis).
[Loe alb].

--

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Filamente 5. Plantă glabriusculă
...., « IL. crassifolia C. A. Mey.
1.* Filamente 3, rare-ori 2. Plantă sur-p
ărâsă . „11. Volvox C.A, Mey

II. erassifolia C. A. Meyer. (H. cu frun
ze grase). Plantă la

început mai mult ori mai puţin

indesuit pubescentă, oră

glabriusculă, la armă mai de tot glabră.
Tulpină erectă, ori
mai rar procumbentă, dela basă fOrte
ramificată, rare-ori
subsimplă. Ramurile inferiâre opuse, cele
superidre şi cele
supreme alterne şi cu deosebire la virf de
la fire la fl6re
flexudse. Frunze cărnâse, semi-rotund
filiforme, recurbatpatente. Flori alterne mai indesuit
ori mai lax spicate,

glabre și la vîrf mai adese-ori puberule..
Filamente 5. [Loc
alb]. Pe lângă lacul sărat Razim (Jank
a), lîngă Kalika şi

Sarnosa.

|

HI. Volvox C. A. Meyer; Salsola lanata
Bmg. (H. Volvox).
Plantă alipit sur-perâsă. Tulpină în part
ea inferiră brachiat (cruciat) mai în sus altern ramificată
. Frunze semi-
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rotund filiforme, la urmă variu curbate și flexudse. Flori
alterne, solitare, f6rte depărtat spicate. Filamente 3, rare-

ori 2. [Loc alb). Pe ţărmul

sărate.

mărei şi a lacurilor

Co-

mună.
Genul

Salsola

Gaertn.

Calice cu 5,
5, rar 3, cu

Salsola Gaertn. (Salsolă). Flori ermafrodite.
rar cu 4 sepale aripate transversal. Stamine
filamente

şi lipite în

dilatate la basă

adesea

şi mai

lineare

forte scurtă cupulă. Stil de ordinar elongat; stigmate 2 rar
3. Fruct deprimat, învălit de calicele capsuliform şi munit
de 5 aripi întinse în stea; pericarp

uscat şi membranos, rar

cărnos şi subbaceiform. Sămânţă orisontală, subglobulâsă,
cu tegument simplu. și membranos. Albumen nul. Embrion
verde, învârtit în helice; radicula
CONSPECTUL

terminând

SPECIILOR

1. Frunze subulate, la virt spinâse . . . .. ...
. .... 1. Frunze lineare, scurt mucronate

cam

. . .S. Kali L.
Soda L.
„8.

Scop. (S. [Loc alb). Plantă erba-

S. Kali L; Fals uragus
cce, cu peri scurți

spirala.

îngroșaţi,

ori şi glabră,

ditus rami-

ficată. Frunze subulate, la vîrf spindse, patente. Flori axilare
solitare. Periantul

“nii acuminate,

fructului cartilagineii, fără

la vîrf

nervure,

laci-

membranacee, la mijloc transversal-

carinate, ori tot aici cu un apendicul subrotund; patent şi de
lungimea periantului. G) Iulie-August. In regiunea maritimă
şi în Delta Dunărei pretutindeni, prin locuri n&sipâse și subsalse, î6rte comună.
Variază:

a. vulgari is (loc alb]; $.« Kali L. Periant roşeat-marginat,
apendiculul dorsal ajungând până la vîrful laciniilor,
8. brevimarginata [loc alb]; S. Tragus L. Apendiculu laciniilor periantului f6rte scurt, formând numai o margine
scurtă, cartilaginee.
1. mizta Țloc alb]. Mai multe periante ca în var. a şi £.
amestecate

cu altele mai

puţine

din:Yvar. a. pe aceeaşi tul-

»
pină.
$. Soda L. (S. Sodă. Vulg. (Log. alb]).

Plantă erbacee, ra-
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mificată, ramuri

ascendente.

Frunze

lineare,

semirotunde,

acutiuscule, scurt mucronulate. Periantul fructului membranaceii, laciniile la mijloc transversal-carinate. 0) Iulie-Sept:

In regiunea maritimă. Vara.
Genul

Polycnemum

L.

„Polyenemum I. (Polyenem). Flori ermafrodite; periant cu
5 divisiuni libere; stamine 1-3 sait 5, cu filamente reunite la
basă; fruct monosperm, indehiscent. — Frunze lineare-subulate,

dilatate

membranâse

la basă,

litare sait geminate la subsudra
bractee laterale, scari6se.
CONSPECTUL
1. Bractee abia

mai

lungi

P. arvense

L. (P. de câmp.

triangular

decât periantul

subulate,

floră

frunze,

sessile,

so-

însoţite de 2

SPECIILOR

atât de lungă cât periantul

1.* Bracteele

dule,

sessile;

unei

. . . . P. arvense L.

. ....: P,

Vulg.

majus

A. Br.

[Loc alb]). Frunze

mucronate.

Flori

axilare,

rigi-

sessile.

Bracleole abia atât de lungi cât periantul. GQ) Iulie-August.
Locuri

n&sipâse

și

argil6se,

pe

lângă

mună pretutindeni.
P. majus A. Br. (P. mare. Vulg.
dule, triangular-subulate,

drumuri,

[Loc

mucronate.

agrii. Co-

alb]). Frunze

Flori

rigi-

axilare, solitare,

sessile. Bracteole mai lungi decât periantul. Q Iulie-August.
Impreună cu specia precedentă. Fârte
Genul

Kochia

Roth.

(Itochia).

Kochia

Flori

comună

pretutindeni.

Roth.

ermafrodite

sai

poligame

prin abortare. Calice urceolat, 5-fid, cu divisiuni presentând
la sfîrşit pe spinarea lor apendice spiniforme întinse, saii
aripi membran6se

Fruct deprimat,

o aripă

transversale. Stamine 5, de ordinar exserte.

coriace,

membrandsă

acoperit:

transversală

de calicele încunjurat

sati de apendice

de

spini-

forme întinse în stea. S&mânţă rostelată sai subumbilicată.
Embrion anular saii subanular.
CONSPECTUL
1. Laciniile periantului cu
ori scurt trigonali.

SPECIILOR

apendiculi

rotundaţi
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2. Plante erbacee.
3. Frunze subulat-filiforme, pe faţa inferioră sulcate ,.
eee eee see e E.
"3* Frunze linear lanceolate, ciliate. .. .. . .K.
2.* Plante sufruticâse. Frunze lineare, plane . . K.
1.* Laciniile periantului cu apendiculi conici,spiniformi. Plantă erbacee anuală. . ..... .K:

K. arenaria Roth;

Salsola

arenaria

W.

arenaria Roth.
Scoparia Schrad.
prostrata Schrad.
hirsuta Nolt.

Kit;

Iilematia

avenaria Maerkl.; Chenopodium arenarium FI. d. West. (K.
de năsipuri. Vulg. [Loc alb]). Plantă erbacee, hirsută. Frunze
subulut-filiforme, subcărnâse, pe faţa înferidră cu un sule
longitudinal. Flori subterne, axilare, sessile. Apendiculii periantului fructifer subrombei, neegali. O Maii-lulie. In stepe.

Pretutindenea.
Variază:
a. longifolia. [loc alb]; Camphorosma monspeliaea Poll.
Frunzele florale mult mai lungi decât florile.
Ș. Drevifolia [loc alb]; Camphorosma acuta Poll. Frunzele
florale de lungimea florilor ori şi numai ceva mai lungi.
N. Scoparia -Schrad.; Chenopodium Scoparia I.. (K. de
mături. Vulg. Mături). Planta
linear. lanecolate, ciliale. Flori

erbacee, pubescentă. Frunze
geminate. Apendiculii peri-

antului fructifer f6rte scurţi, triangulari, acuţi. O Iulic-Sept.
Cultivată şi subspontanee.
|
K. prostrata Schrad.; Sal/sola prostrala LL; Chenopodium
angustatum All, (K. prostrată. Vulg. [Loc alb]). Plantă su-fruticâsă. Frunze

lineare,

plane, pubescente,

ori vilos-sure.

Flori subterne, axilare, sessile. Apendiculii periantului fructifer subrotundi,

ceva

mai lungi

decât discul.

3

Iulie-Sept.

In stepe şi pe țărmurile mărei. Fârte comună pretutindeni.
R. hirsuta Nolt.; Salsola hirsula L.; Chenopodium hirsutum Wahlbrg.;. Echinopsilon hirsutum Moequin-Tand. (K.
irsută. Vulg. [Loc alb]). Flori geminate, axilare. Apendiculii
periantului fructifer conici, spiniformi. GQ August-Sept. In
locurile inundate din regiunea maritimă; f6rte comună şi pe
lângă lacul Razim şi în insula lacului Sinoc, ete.
Genul Beta Tournef.

Beta 'Tournef. (Betă).
cu 5 divisiuni,

Flori

ermafrodite;

periant urceolat,

eu tub acrescent, indurat, sublemnos

la ma-
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turitatea fructului;

stamine

5; îvuct

subglobulos,

deprimat,

învelit de periantul. crescut; sămânță deprimată-renif
ormă, .
orisontală.— Flori reunite în glomerule formând o panicu
lă
elongată.
B. trizyna W. Kit. (S. digynă). Rădăcină fusiformă,
ingro-

șată, la urmă

ramificată, multicipită. 'Tulpină

erectă, sulcată-

angulară, simplă ori puţin ramificată. Frunzele radica
le subcordat-ovate, obtuse, cele tulpinale triangular-oblonge,
acute,
cele supreme ovat-oblonge ori lanceolate, cele florale
lipsesc. Flori 2-3 glomerate, intrerupt-spicate, spice pa: iculate
.
Stigmate subulate, mai adeseori 3. Laciniile periantului
oblonge, cuculate, semimembranacce, galbininde la
fructul erect-

patul. [Loc alb]. In stepe la Gavgagia, în pădurea
badag, în tuferişurile dela Demirkioi.
OBSERVARE.
— P. vulgaris L. diferă prin
niile calicelui erbacee la fructul deflex.

Genul

stigmatele

Chenopodium

dela Ba-

2 ovate

şi laci-

'Tournef.

|

Chenopodium 'Tournef. (Chenopodii). Flori de
ordinar ermaîrodite; periant erbaceii, cu 5, rar 3-4 divisi
uni connate
la basă, adesea carenate; stamine 5; fruct depri
mat, liber,

învelit de periantul

neindurat, nici cărnos;

sămânță

lenti-

culară, orizontală.—Flori reunite în glomerule formâ
nd

sait panicule.

|
CONSPECTUL

cime

|

SPECIILOR

1. Frunze, cel puţin cele inferidre lobate ori dentate (nu de tot întregi).
- 2. Frunze pennatifid-sinuate. Plantă glandulospubescentă.

..

... i.

2.* Frunze nu penatifide.

Plante

pubescente.
3. Frunze subrotund-rombee,

3.*
4.
5.
_5*
6.

Frunze
Frunze
Frunze
Frunze
Seminţe

6.* Seminţe

1.*- Frunze

eee

de tot glabre

..

.

|

. . Ch.opulifoliuun Schrad,

Ch. hybridum

L.

. . . . . . Ch. murale L.
.

...

cc...

alburiă-sur-farinate . . ..

L,

. Ch, urbicum LL.

netede, lucitre, necarinate.

pe margini.

e Ch. Botrys

glandulos-

subtrilobate

cordate.
. .......
nu cordate.
triangulare . ....
rombei-ovate.
opace, carinat-marginate

1* Frunze de tot îutregi
î. Frunze

nu

Ch. album

L.

Ch. polyspermum

Ch. Vulraria L.

LL.
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Ch. Boteys L; Ambrina Botrys Moquin Tand.; Botrydium
aromalicum Spach.- (Ch. Botrilă. Vulg. Tămăiţă). Plantă
glandulos-pubescentă.
Frunze oblonge, subpinatifid-sinuate,
obtus-dentate, cele supreme bracteeforme, lanceolate, de tot
întregi. Cimele florilor dispuse în racemi elongaţi. O Iulie-

August. In locuri umede şi năsip6se: între Medgidia și Cernavoda,

în

Deltă

aprâpe

de

Sulina.

Ch. opulitolium Schrad. (Ch. [Loc alb]). Frunze subrotundvombeec, subtrilobale,

forte

obluse,

eros-dentate,

cele superi-

Gre eliptic-lanceolate, cime aprâpe nefoliate. Seminfe netede,
luciltâve.. Ramurile, frunzele pe faţa inferi6ră şi florile farinate.

Q

Iulie-August. Locuri ruderale

de pe lângă

locuinţi.

Constanţa.
Ch. hybridum L. (Ch. ibrid. Vulg. [Loc alb]). Frunze cordate.
dentat-angulate,

unghiurile

acuminate,

cel

intermediii

mai

mare, elongat. Cime paniculate. Seminţe foveotat-punetate.
G Iulie-August. Locuri cultivate şi ruderale. Pretutindenea.
Ch. urbicum LL. (C. urbic. Vulg. [Loc alb]). Frunze lucitâre,
tviangulare, la basă în „pețiol contrase, sinuat-ori repanddentate. Spice compuse,

erecte, aprâpe

nefoliate. Seminfe ne-

tede (ori sub lupă f6rte subtil punctate. O Iulie-Sept. Locuri cultivate şi ruderale, pe lângă locuinţi. Pretutindeni.
Ch. murale L. (Ch. de ziduri. Vulg. (Loc alb]). Frunze rombeii-ovule, lucilore, acut-dentate. Cyme divaricate. Seminfe

opace, carinat-marginate. Q Iulie-Sept. Locuri ruderale, pe
lângă locuinţi. Mai rar: la Kara-Hirman.
Ch. album IL. (Ch. alb. Vulg. [Loc alb]). Frunze rombeiovale,

eros-dentate,

cele

superi6re

oblonge,

de tot întregi.

Cime aprâpe nefoliate. Seminţe netede, lucilâre. Ramurile,
frunzele pe faţa inferidră şi calicele mai mult mai puţin farinate. Q Lulie-Sept. Locuri ruderale de prin sate. Pretutindeni.
Variază:

a. spieatum; Ch. album L. Glomeruie spicate.
5. cymigerium [loc alb]; Ch. viride L. Glomerule cimose.
„Ch. polyspermum L. (Ch. polisperm. Vulg. [Loc alb]). Frunze
ovate,

de

toi întregi,

mucronate,

de

tot glabre.

Raceme

ne-

foliate. Seminţe lucitâre, î6rte subtil-punctate. Periantul fructului patent. Q Iulie-August. Locuri umede, stuhării în re:
giunea Dunărei. Comun.
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Ch. Vulvaria L. (Ch. Vulvaria. Vulg. [Loc alb]. Frunze
rombeii-ovale, de tot întregi, „alburi-sur-farinate. Raceme
nefoliate. Seminţe lucitâre, frte subtil-punctate. Plantă pictată. O Iulie-August. Locuri ruderale, pe lângă drumuri şi
ziduri. Comun

pretutindeni.
Genul

Blitum

'Lournef.

Blitum

(Blit).

Flori

periant cu 4-5 divisiuni

Tournef.

ermafrodite,

libere sii connate

rar polygame;

la basă, erbacee

sai devenind cărnse-suceulente la maturitate; stamine 5
saii mai puţine; fruct comprimat, invălit de periant; s&mânţă
comprimată,

verticală,

cu

testa

crustaceă;

embrion

periferie.—Flori reunite în glomerule formănd

anular,

spice sati pa-

sai frunzâse.

nicule nude

CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Periantul fructifer sucos, dev enind o bobiţă. B. vivgatum L.
1.* Periant nesucos.
2. Frunze peste tot verdi, lucitâre ..., ... .B. rubrum Rehb.

2

Frunze

pe faţa inferiâră

plauce

......

B. glaucum Koch.

B. virgatum IL. (B. virgat. Vulg. [Loc alb]). Frunze oblongtriangulare, subhastate, profund. dentate. Glomerule tote axilare. Periant fructifer baceiform. Seminţe cu o margine obtusă, pe o lature canaliculată. O Iulie-August.
înalte ale Dunărei aprâpe de Rasova.

B. rubrum

Rehb.;

Chenopodium

tre, rombei-triangulare

rubrum

subhastat-trilobate,

Pe malurile

L.

Frunze luei-

sinuat

dentate,

dinţii lanceolaţi. Spice compuse, foliate. Periant fructifer nesucos.

Seminţe

netede,

glomerulelor orisontală.
Variază:
2.

crassifolium;

[Loc alb]. Locuri
mun pretutindeni.
B. slaucum

loch.;

erecte,

sămânţa

florei

terminale

Q Iulic-Sept.

Chenopodium

a

.
crassifolium

ruderale, pe lângă sate
Chenopodium glaueum

R.

et

Seh.

şi drumuri.

Co-

L.

(B. glaucu.

Vulg. [Loc alb]). Frunze oblonge, ori ovat- oblonge, obtuse,
depărtat dentate, pe fafa înferidră glauce. Spice netoliate.
Seminţe netede, erecte şi orisontale. Q) Iulie-Sept. Locuri
umede.

Comun.
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Genul

Atriplex

Tournef.

Atriplex

Tournef.

(Atriplice).

Flori

monoice,

dioice

sai

polygame; periantul florilor femele nul și înlocuit prin 2
bractee opuse, erbacee, acrescente, libere sait connate; stamine

3-5;

fruct

comprimat

între

bracteele -crescute,

cu

să-

mânţă verticală în fructele ce succedâză florilor femele, sai
deprimatat, cu s&mânţa orizontală în fructele ce succedeză
„florilor ermafrodite—Flori reunite în glomerule dispuse în
vracem

sai

în paniculă.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunze pe ambele feţe, ori cel puţin pe faţa
inferi6ră argintiit-glauce, ori farinos-lepidote.
2. Periant până la basă bipartit . . . . . . . „4. nitens Rebent.
2*

3.
3.*
1.*
4.

Periant

dela

basă

până la mijloc concr escent

și alb cartilagineil.
Spice nude, numai la basă foliate. . . . . „A. tatarica LL.
Spice întrerupte, foliate . . . . . .... „A. rosea [.
Frunze nici argintiu glauce, nici farinos-le=
pidote.
Frunze ovat-lonceolate . . . . ss...
4. oblongifolia W, Rit.

4.* Frunze
hastat-rombee
,
4** Frunze linear-lanceolate,

A. nitens
erbacee,

. . . . . . . . . A.
ori lineare e,

Rebent. (A. [Loc alb]. Vulg.

erectă.

Prunze

patula L.
litoralis L,

[Loc alb]). Tulpină

cordat-triangulare,

sinuat-dentate,

pe fața superidră lucilore, pe cea înferidră argintii-glauce,
cele superidre dela basa triangulară sinuat-dentată lung
acuminate,

de

tot întregi.

Periant

fructifer ora,

acuminat,

reticulat-vîros, de tot întreg, până la basă bipartit. Flori polygame. Seminţe la florile femenine verticale, la cele ermafrodite orizontale. O Iulie-August. Locuri ruderale, pe lângă
drumuri. -Comun
OBSERVARE.—A.
“prin

periantul

pretutindeni.
hortensis

fructifer

|

|

L. diferă prin frunzele concolore, opace

şi

sub-rotund-ovat.

A. tatariea L.; A. laciniata Koch et
(A. tatarica. Vulg. [Loc alb]). Tulpină
îund sinuat-dentate, subhastate, cele
vombee, cele superidre hastat-oblonge.

plur. auctor.-non L..
erbacee. Frunze proinferidre triangularSpice nude, numai.
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la basă foliale. Periant fructifer
vombeit ori subtrilobat,
dentat ori aprâpe de tot întreg, dela
basă până la mijloc
alb-cartilagineii şi concrescent. Forte
comun pretutindeni,

A. rosea L.; A. alba Scop. (A. rosee. Vulg.
[Loc alb]). Tulpină erbacee, divaricată. Frunze sinu
at-dentate, cele inferiGre rhombee, cele superiGre ovate.
Spice întrerupte, foliate.
. Periantul

fructifer triangular-rombeii,

acut,

dentat, de
la basă până la mijloc alb-cartilagincă
şi conereseut. O Iulie-August. Locuri ruderale. Mai rar
decât speciile precedente.
A. oblonsifolia

W.

Kit. (A. cu frunze

alb]). Tulpină erbacee, erectă.

Ramuri

oblonge.

Vulg.

erect-patule.

[Loc

Frunze

inferidre ovat-lanceolate, dentate,
sub-hastate, cele superire lanceolate, de tot întregi. Periant
frueti fep ovat-rombeii,

de tot întreg, până la basă bipartit. Spice
fructifere laxe,
la vîrf nutante. GQ Iulie-August. Locuri
petrOse și calcare.
Comună.
|
A. patula L. (A. [Loc alb]. Tulpină erbacee.
Ramuri infe-

rire divaricate. Frunze concolore, cele
inreridre lanecolathastate, dentate, cele-lalte lanceolate, cele
superidre lineare

Periant fretifer, hastat-romveii, până la basă
bipartit: Spice.

fructifere striate. Locuri enltivate, pe lâng
ă
pretutindeni.

drumuri. Comun.
A

A. litoralis L. (A. [Loe alb]). Tulpină erbacee.
Ramuri di-

varicate, ori erecte. Frunze linear-lanceolat
e ori lineare, acutdentate ori şi de tot întregi. Periant fruct
ifer, rombeii-ovat,
dentat. Spice stricte. O Iulie-August. Pe ţărm
ul mărei, pre-.
tutindeni.
Genul

Ceratocarpus

Buxb.

Ceratoearpus Buxb. (Ceratocarp). [Loc alb].
C. arenarius L. (0. de nesipuri). Plantă stelat pubesc
entă.
şi cu alţi peri simpli surie ori tomentos-hirsută. Tulpin
ă erectă.
ori ascendentă, mai adese-ori forte ramificată. Frunz
e opuse
și alterne, sessile,

cele

mai mari

îngust-lineare, mucronate,.

cele-lalte subulate, rigide, punginte, cu marginile
revolute şi
de tot întregi. Tâca celor 2 flori femenine radicale
și opuseOvat-lenticulară, tomentos-hirsută, la vîrf obsolet
bicornută

și sterilă,

ale celor-lalte flori tâca este deitoidee,

divaricat--
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bicornută, velutin-tomentâsă, corniculele elongafe aristiforme
şi f6rte rigide. [Loc alb]. Pe câmpurile năsipâse, pe lângă
drumuri. Forte comun
Variază:
î. virens Dechtr.

pretutindeni.

Genul

Eurotium

Eurotium.

(Euroţiii). Loe alb].
C. A. Meyer.

E. ceratoides

[Loc alb]. Prin locură umede

Şi

sărate între Ienikioi şi Akpunar.

Fam. [Loc alb]. AMARANPIIACEE.
Flori monoice,
Periant

cu

3-5

dioice, ermafrodite sai polygame, regulate.

divisiuni

libere sati connate

persistente,

la basă,

aprâpe

scari6se,

|

egale, în preflorescenţă

erbacee

sai

.!

quinconcială. Stamine 3-5, opuse divisiunilor periantului,
câto-odată alterne cu staminode, libere sait reunite prin filamentele lor; antere biloculare, introrse. Ovariit super, unilocular, uni-pluriovulat, coronat de 2-3 stile libere sau reunite. Fruct cu pericarp membranos, indehiscent sait deschi-

qQându-se, ori neregulat,
ordinar

ori printr'un opercul. Sămânţa

solitară,- lenticulară-reniformă,

cu

de

testa crustaceii;

embrion curbat sai anular, încunjurând un embrion făinos şi central.—Erburi anuale sait perene, cu frunze întregi,
alterne sati opuse, lipsite de stipuli. Flori mici, solitare la
subsudra unei bractee scari6se sait câte odată a unei frunze
şi însoţite de 2 bracteole; inflorescențe compuse cele mai
adese-ori din glomerule destul de dense, formând prin reuniunea lor o paniculă nudă sait frunz6să...
Genul

Amaranthus

Tournef. ..

polygame-monoice;
|
Amaranthus Tournef. (Amarant). “Floră
cu filamente li3-5,
stamine
libere;
divisiuni
3-5
cu
periant
mijlocul înălcătre
se.
bere; fruct monosperm, deschidânduţimei sale print”'un opereul—Frunze ovale-romboidale, pețiolate;

flori

născând.

fie-care la subsudra

însoţită de 2 bracteole laterale.

unei bractee

și

CONSPECTUL
1

Flori:pentandre

1* Flori triandre

A. retroflexus

.

..

SPECIILOR

ce.

. , . . . .

[ce

L. 4. spicatus

A. retroilexus

ee

L.

e e A, deflexus L.

Lam. (A. retroflex. Vulg. [Loc

alb]). Glomerulele florilor spicate, flori pentandre, spic terminal compus. Tulpină erectă, părosă. Frunze ovate, dcuminate, vîrful însă obtus. Bractec de 2 oră: mai lungi decât
periantul, subspinos-mucronate. Laciniile periantului linearoblonge, obtuse ori retus-mucronulate. Q) Iulie-August. Locuri cultivate şi nesip6se. Pretutindeni chiar şi în Delta Dunărei.
A. deilexus L. (A. deflex. Vulg. [Loc alb]). Glomerulele flo-

rilor spicate, flori triandre, verdi. Spicele îructifere nutante
cărnâse. Tulpine prostrale. Frunze alterne, peţiolate, ovate
O

Iulie-August.

Pe lângă

calea

ferată

Cernavoda.
Fam.

[Loc alb]. POLYGONEE.

Flori ermatrodite,

rar unisexuate.

rar 3-4, imbricate

pe

rar 4 pe 2 rânduri,

erbacee

la basă,

cele

între : Constanţaşi

m

un

singur

rând,

cu 5 divisiuni

sai cu 6 divisiuni,

saii colorate, libere saii connate

interidre adesea

sistente-mareescente.

Periant

mai

mari,

Stainine' 4-10,

acerescente Şi per-

inserate pe receptacul,

mai rar pe un dise hypogin, libere saii reunite la basă, dispuse pe 1-2 rânduri, opuse divisiunilor externe a periantului,

saii

câte-va -alternând cu ele;

Stil 2-3, rar

(achenă)

4.

uscat,

Ovariii

super,

monosperm,

antere

unilocular,

biloculare, introrse.

uniovulat.

Fruct

indehiscent, lenticular-compri-

mat, sait trigon, rar. tetragon,

de ordinar

învelit de divisiu-

nile

acerescent.

Sămânţă

interne

ale

periantului

cu testa

membranos; albumen -gros, făinos saii. cornos.— Plante erbacee, iî6rie rar subfrutescente, cu tulpina adesea nodorâsăarticulată, câte-odată volubilă. Frunze alterne, munite de

stipuli intrapeţiolari adnate între ele şi cu peţiolul şi formând în jurul tulpineă o tâcă membranâsă.
Brândză.—Flora Dobrogei.
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" CONSPECTUL: GENURILOR.
1. Periant până la basă G-partit, Stamine 6 . . ... Rumex.L.

1. Periant 4-5-fid, ori 4-5-partit. Stamine 5-6-8 , . . Polygonum L.
" Genul Rumex:

L.

Rumex L. [Loc alb] Flori ermafrodite,. polygame s sati dioice; periant :cu 6 divisiuni . erbacee, : dispuse pe 2 rânduri,
cele 3 exteriGre connate la basă, cele 3 interi6re mai mari
acerescente ;. stamine . 6, pe 2 renduri; stile 3, cu stiomate
multifide, în' smoc; fruct trigon.— Floră. purtate pe: pedicele

articulate, reunite în vertioile falşe formând
întrerupte.

.
CONSPECTUL

::4, Frunze

la basă

spice dense sail

|

ERE

SPECIILOR

în pețiol atenuate,

rotundate,.

:.:.

.:.

ori cordate, însă nu hastate ori sagitate.
2. Laciniile interne ale periantului îructifer-dentate, tte califere,
3. Frunze palid-vergi. Dinţii.laciniilor de lungi :: .
-mea diametrului longitudinal al lacinici . . R. maritimus L.
3.* Frunze, intunecat-verdi. Dinţii laciniilor 1 mai
:* seurţă decât periantul - e eine
„Re alustris
12% Laciniile interne ale periantului tructiter AR
„tot întregi ori numai puţin. denticulate..
4, Verticilele de flori cu frunze fulcrante, de.

L.:

părtate . PR
î... .
„B. conslomeratus Murr,
" 4% Ventieilele de flori fără frunze fulerante, ori
,
numai cu puţine atară frunze la basă.
i
CI
e

-.5, Frunze undulat-crispate, lanceolate . :... . „R. crispus L,:
„5%

Frunze

plane, ovat-lanceolate..

. . . .

. .,

„1.* Frunze la basă hastate ori sagitate.

6. Rădăcină tuberosă.

....

6.* Rădăcină nctuberâsă.

cc...
i

RR. Patientia L.

Pa

R. tuberosus L,
o

"1. Laciniile externe ale periantului 'refracte . .R. Acetosa L.
:. 7% 'Laciniile externe ale periantului: erecte (nu + «i
_refracte) . . .... eee
a atatea e Re Acetosella L.

NR. maritiius L; R. Anthozdniltna Mar ; R. aureus Wister;

R. acutus Poll. (R. maritim). 'Laciniile

interiâre ale perian-

tului fructifer subrombee,; de ambele laturi, setaceii-bidentate, la vîrful Janceolat-elongat de tot întregi, tâte califere,

|

dinții de' lungimea diametrului longitud
inal: a laciniilor.
Verticilele cu frunze fulcrante, cei superiori conflu
enţi. Frunze

lanceolat-lineare, în pețiol îngustate. 0) Iulie-Augu
st. Pe mar-

ginea

lacurilor şi mlaştinilor,

deosebire

pe

R. palustris

lângă

pe

Dunăre.

Smith.;

ţărmul

:

mărei.

Comun, cu

pe

2, maritimus

Hoftm.

non

ii

L.; R. lino-

sus-Thuill. (R. palustru). Laciniile: interidro ale
periantului

fructifer ovat-oblonge,

de

ambele

laturi “setaceii-bidentate,

spre virful lanceolat-elongat de -tot întregi,;
tâto calitere,
dinții mai scurţi . decât. lungimea periantului.
:Verticiluri

cu frunze fulerante, puţin depărtate.

are, ori elongat-lanceolate,

Frunze :lanceolat-line-

în pețiol îngustate. . 4: Iulic-Au-

gust. In mlaștini, pe marginea

pe lângă Dunăre.

apelor.

Doe

Comun

„R. conglomeratus Murr. R: glomeralus

lapathum

Ehrh.. R. acutus Smith;

cu deosebire

A

4

Sehreb.; :R.. Nemo-

R. paludosus -Wistr.;. fi.

undaulalus Schrank. (R. conglomerat). Laciniile
interidre ale
periantului fructifer linear-oblonge, obtuse, de
tot întregi,
tote califere. Frunze infime cordat-ori ovatoblonge, obtuse
ori

acute,

cele

intermedie

cordat-lanceolate,

acuminate:

Ra-

muri f6rte patente, ascendente. Verticilele de ilori
cu frunze
fulerante, numai

In locuri

cele supreme

fără frunze. 2

Iulie-August.

umede, pe malurile apelor, mlăștini, bălți. Comun

pretutindenea.

|

E
" OBSERVARE.— PR. sanguineus L. diferă prin laciniile interiGr
e ale pe-

riantului, dintre care numai

una este califeră și prin verticilele de flori

ce sunt fără frunze fulcrante, ori numai

cele infime

R. erispus L. (R. crispat. Vulg.
ri6re ale periantului

fructifer

întregi, ori la basă

denticulate,

fere.

Racemi

[Loc alb]).: Laciniile. inte-

subrotunde,

numai

nefoliaţi. Verticile

late, acute, undulate, crispule.
sova.

cu asemenea frunze.

subcordate,

una

apropiate.

14
|

de tot

ori şi -tâte

Frunze

cali-

laneco-

Iulie-August. Pe lângă Ra.
a

R. Patientia L. (R. Paţienţie. Vulg. Stevie [loc alb]).. Laciniile interidre ale periantului fructifer subrotund-cordate,
obtuse, de tot întregi ori abia

denticulate,

numai

una

cali-

feră. Racemi paniculaţi, nefoliaţi. Verticile apropiate. Frun-

zele

radicale

şi

cele

caulinare

înferidre

ovat-lanceolale,

--

4

-

ADR
o.
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plane,

acuminate, cele supreme. lanceolate.: Peţioli canalicu-

laţi.. 4 Tulie- August. Cultivat. şi subspontaneii la Kara- Na-

sib,

etc. .

i

i

-

,

R. tuberosus Lia. tuiberos). pădăcină tiberosă, tuberculi
linear: oblongi. Frunze hastate ori sagitate, oblonge sait ovat-

lancedlate,! auriculate, acute, ochreele fimbriat-lacerate. La'ciniile interidre ale perimitului fructifer suborbiculav-cordate; membranacee, de!'tot întregi, Za.basă neînsemnat culifer e, 'cele''exteridre' refracte. 4 In păşunile din locurile stincâse şi calcare ale: munților, : pe muntele : Consul, la monastirea Cocoş pe cruce, în munţii de la Greci. pe Ţuţuiatu:
R. Acctosa L. (R. Macriş. Vulg. JMacriş). Laciniile interiore ale pericantuulati fructifer ovat-subrotunde, la basă truncale ori cordate şi squameform califere, cele: exicridre de
jumătatea lungimei: celor interne, refracte.. Frunze hastate

orl-sâgitate;, vânse.

Stipuli

laciniat-dentaţi.

7 : -Maiu-lunie.

în.
Pineţelo din păduri.
i
“Variază:
9. vulgaris. Frunze: sagitate -ori: hastate, oblongo; cele in:
feri6re obtuse, cele superire acute.
oblonge,
agitate,
hastat-s
3, auriculata.. Frunze inferidre .
cele subsecuente hastate, elongat-lanceolate, undulate, auriculele :curbate, cele

revolute.
fissus. Ca acelea
.

nde..

Cocoş, pădurea Viganca, ete.

supreme: f6rte: ânguste, adese- -ori Spiral:

de sub £ „ însă

|

!
auriculele, frunzelor

A

|

bi-

N. Acetosella L. (h. Acetoselă. Vulg. [Loc alb]). "Lacinăile
înteriâre ale periantului fructifer subrotund-cordate, mem-

branacec, verticulat-vân6se, detot întregi, fără sguame e gal
de lungi cu nucile, cele exteridre ercele, alipite.. Frunze: hastate, lanceolate oră lineare. 4: Maii-lunie.
La forma vulgaris sunt frunzele lanceolate și sagitate.
"La forma angustifolia sunt frunzele lineare .ori -angustlanceolate, adese-ori cu o ) auriculă, rare- ori fără nică una.
|
gi
Variază: -

£. multifida. Mai mare, frunzele la: basă cu. 2. 3 auricule,
Pe stîncile munţilor: Consul, munţii dintre. Greci şi Măcin
pe 'TȚuţuiatu,- ete.

aa

AMINTE
CEASARLĂ CELIERSITAZĂ );
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Genul Polygonumm

Tournef...:

.

n...

Polyg zonun 'Tournet, (Polygon).. Floră ermafrodite, rar po-

lygame. Periant de ordinar colorat cu 5 rar 3-4 divisiunk
dispuse pe un singur rând, aprâpe eggale, puţin conniate la
basă,marcescente, puţin: saii de loc acrescente; stamine 5-8
dispuse pe 2 rânduri, cele externe alterne cu divisiunile periantului

tate;

şi

cele

interne 'opuse;

stile: 2-3,

fruct! comprimat-lenticular

sai

cu “stigmate: capi:

trigoii, învelit de pe-

jiantul persistent.:— Flori: sessile sai pedicelate, reunite în
spice sai în raceme, mai rar solitare sait fasciculate la

subsudra frunzelor.

ui

e

CONSPEOTUL,. SPEOIILOR Ra

1 "Fruiizele la basă' ângustate ori rotundate, nici

“> odată 'cordate ori sagitate!!

: .îi:

e

-

iti

a

i

i

pi

2. Flori t6te, ori cel puţin cele inferidre axilare, tut
nici odată în spice terminale,
e
oii

3. Ramuri

până la virf foliate.

|

"4. Nucile rugulos- -striolate, subopace. Frunze lan-

ceolate ori eliptice ......,
+* Nucile

netede,

a...

|

P. aviculare L.

lucit6re. Frunze: lineare . ..P, graminifolium

3. Ramuri (raceme)

spre vîrf nefoliate. De

Wierb,

i

"5. Nucile subiil- -rugulos-stiolate die
* Nucile netede, lucităre.:
De

RES

o P. Beltardl ALL A
N
a a

- 6. Frunze! eliptice; cu' marginile: revolutie .:.. ;:. P. maritimun W. K.,
;.6,* Frunze lineare ori linear-lanceolate,. alc + P. arenarium W. Ki:
2*.Flori.în spice terminale. Stamine 5-6:
pi
a rețtipa

. Frunze la basă rotundate.

qi Frunze

Rădăcină repentă

la basă îngustate. Plante

anuale.

P. amphibium

|

L.

EI

pt,

et

6 „Frunze la:basă' îngustat-rotundate, "Tanceolat- ”
"lineare.: Spice filitorme, laxe . ... ::. i ..-B, minus

Huds,

-B% Frunze la basă atenuate. Frunze ovate, clip... gt
|
„lice, lanceolate,ori oblong-lanceolate.
9 Spice indesuite, erecte ori subnutante..
E
RE
Di
ia

.

«îi
i
:
:
Pai

10. Pedunculii și calicele' glandulos-scabri. Ochree scurt-ciliate . . .. cc... . P. nodosum Pers. vi
"10.* Pedunculii. și calicele' neglanduloşi. "Ochree : tri
-. lungeeiliate
e
ee e eri
P, Verstearia 1.
E + Spice filiforme, laxe, ;
:
pe
11. Flori

hexandre.

Ochrec

scurt: ciliate

pb,

„.11.* Flori pentandre. Ochree lung-ciliate ... a
-"1.* Frunze la' basă cordat-săgitate.
i

ilyărobiper. L.

miite Schrank.
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12. Laciniile periantului obtus-caritate (nearipate)

P. Convolvulus

12. Laciniile e periantului membrenaceti-aripate, P. dumetorum
oc alb] .:
aa.
„P. Raşi Bob.

L.

LL.
::-.::

“o, aviculare. L. (e. [Loe alb]. Vulg. Tr oscol) Flori azilare
Pr Unze lanceolate, ovi eliptice, vîndse, plane. Ochree sub6-nervate, bifide, Jaciniile lanceolate, acuminate, la urmă

multifide. Tulpină ramificată, prostrată. Ramuri până la vîri
foliate. Wucile rugulos-str iolate, subopace. Q. Iulic- -Sept. Pe
lângă drumuri, locuri inculte şi ruderale. Comun pretutindenea.
NE

E

Variază:
8. ercetum

Roth.

'Tulpină

erectă. In regiunea litorală.

P. graminifolium. Wierz. (P. [Loc alb]). Frunze Zincare, 1nervate, ne-nervate, ori obscur ven6se, plane. Ochree sub-6nervate, bifide, la urmă multifide.. Tulpină ramificată.. Ramuri până la vîrf foliate. Flori tâte axilare, dispuse în spice
terminale, laxe. Wucile. netede, lucitOre. : August-Octombre.

Printre pietrele de pe malul Dunărei la Cernavoda.
OBSERVARE. —Diferă de. P. aviculare L. cu deosebire prin trunzăle li
neare și prin nucile netede și lucitore.

“P. Bellardi ALL. “(P. lui Bellard). Frunze eliptice, ven6se,
plane, cele superi6re lanceolate, acuminate.. Tulpină erectă,
ramificată. Ramuri virgate, întrerupt” spicate, spice numai
spre. vîrf fără. frunze.

Ochree sub-6-neryvate,

la urmă. multi-

îlde. Nucile fârte subtil rugulos-str iolate. O Iulie: August. Pe
colinele din. regiunea „litoree şi prin stepele sărate. Pretutindenea.

P. maritimum

L. (p. maritim), Flori

axilare. Frunze elip-

lice, vân6se, cu marginile revolute.. Ochree sub-12- -nervate,
bitfide, laciniile lanceolate, acuminate, la urmă multifide. Tulpină ramificată. Nucile forte netede, lucitore. 4 Iulie-August.

In locurile

n&sipâse

de pe țărmul

mărei, „aprpă. de. Por-

tiţa, etc.
P. arenărium W..K. (P. de. năsipuri). Frunze lineare, ori
linear-lanceolate, vân6se, plane. Ochree 6-nervate, bifide, la
urmă multifide. Tulpină ramificată. Ramuri virgate, între-

rupt-spicate. Spicele dela basă până la vârf fără frunze.
Nucile netede icitore. Auguste-Septembre. In năsipul mobil
.
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din Dunele de pe ţtrmul mărei: și din Delta Dunărei cu.
€ deosebire:la Kara-Orman. . .
DI
-P. amphibium L. (P. amphibiu: [Loc alb].) Tulpiniă vamifi-

cată. Spice

solitare,

indesuite,

cilindriforme,

Flori pentan-

de. Frunze oblong-lanceolate. Rădăcină repentă. Flori pur-

puri.

24

Maiii-lulie. In apele. stagnante

şi lin curgătâre na-

tant. Comun cu. deosebire prin bălțile de pe lângă Dunăre.
Variază:
9. nutans Moench. Frunze nutante, lung. peţiolate, glabre,

£. coenosum [loc alb]. Tulpina după desecarea mlaștinei
deîmpreunâ cu frunzele prostrată, emițând rădăcini, la vîrf
ascendentă şi aci cu frunze ca la var. 7. ...
:

1. terrestre

mai

Leers. 'Tulpină erectă, îrunze

înguste, pubescent-scabre.

-,. maritima. „Tulpină
însă

undulate.

......

scurt- eiolate:

.

pt,

prostată, frunzele ca. la, var, “%

a

to

d

P. minus Huds, (P,, mic), Spice filitorme; laxe, eretiuscule,

Flori pentandre.
ngustându-se,

acute.

Ochree

Frunze. lanccolat-lincare, spre vârf. merci

la

basă

rolundate,

purpurii, ori mai rar albe. Q)
curi umede inundate iarna.
Dea
bire în Deltă..

P. nodosum

cele .ale

alipit-păr6se, lung-ciliate.

ramurilor:

mai

Flori: neglandulâse,

Iulie-Octombre. In bălți și lo- .
ve lângă

Dunăre

şi cu .deose-

Pers. P.. nodoros,. [Loc alb]). Spice oblong-

cilindriforme, indesuite, erecte, ori subcernue. Flori. hexandre. Frunze ovate, eliptice, -ori.: lanceolate. Ochree glabre
ori sublanate, Scurt și tare subtil ciliate.. Pedunculi deâm-

preună cu, calicele glandulos. scabri. “Tulpină. la geniculi,
f6rte îngroșată. Flori Yerdi ori roşietice. Comun în mai tâtă
|
Dobrogea.
.P, Persicaria IL. e. Persicarie,
longg-cilindrifor me, îndesuite,

Vul.

erecte

oră

hezandre,. „purpurii ori albineţe. . Frunze

[Loc alb)).. Spice
ceva. plecate.

ob-

/lori

ovate, eliptice. oră

lanceolate.. Ochroe „hârsule, lung-ciliate. Pedunculi: deîmpreună cu. calicele ne glandutoși. „O Iulie- Octombre, In, locurile

umede, pe malurile apelor. Comun pretutindeni. Mai
P. ydropiper L. e. Idropiper. Vulg. [Loc. alb]. “Spice fi
liforme, laxe, pendule, în partea inferiGră întrerupte, Flori
hezandre. Frunze lanceolate oră eliptice. Oehree subglabre,

|

„860
scurt-ciliate,
cele - florale .aprâpe neciliate. Flori verdipe
margini purpurii ori albineţe, rar peste tot purpurii, glaudalos-punetate: Q Iulie- Octombre.: In locuri umede, bălți. Pe
lângă Dunăre, forte: comun. .
-

-- Pi mite Schrank. P, laziflorum Weihe; (P. [Loc alb]). Spice
filifornie,
laze, pendule, subpenduculute. Flori hexandre.
Frunze lanceolate ori oblong-lanceolate. Ochree hirsute, lungciliate. Flori neglandulâse. O Iulie- 'Octombre. In. locurile

umede

din păduri. Comun.

-P. dumetorum-L. Fagopyr TI) duinetorum Băningh. (P. [Loc

alb]) Floră fasciculate în azilele frunzelor. :Tulpină

erba-

cee, volubilă, netedă, -substriată. Frunze cordat:sagitate.
La-

ciniile exterire 3 ale periantului! membranacei-aripate. Nucile trigonale, lucitâre. Flori de col6rea celor de la P. Convolvulus L.: Q Iulie-August. In tuferişuri. şi pe. "marginea
pădurilor, Babadagh, muntele Consul, etc.
Di
n

P. Convolvulus

L. (P. Convolvul. Vulg.

fasciculate în azilele

[Loc ao] Proră

frunzelor. Tulpină- erbacee,

volubilă,

angulat-striată. Frunze 'cordat-sagitate.: Laciniile interidre 3
ale pertiaritului Oblus- carinate.: Nuci (achene) trigonale; opace.
Flori verdi,: pe margini şi pe partea internă albe. Q) lulieAugust.. Locuri: cultivate şi ruderale, 'tuferişuri: lenisala,
apele sulfurâse de la Mangalia, Constanţa către vii, -. - -::
-L Ragi: Bab. [Loc alb]. Pe: malul: mărei: apr6pe dde:> Portiţa
Fam. [Loc. alb]. DAPIINOIDEE:
“Flori ermafrodite saii dioice prin abortare: Periant erbaceil saii petaloid, gamofil, infundibuliform saii'urceolat, adesea pubescent în afară, cu 4-5 lobi egali. Stamine 8-10 libere, dispuse pe 2 rânduri, cele superidre inserate pe! 'gât
şi opuse: divisiunilor - periantului, cele inferi6re 'alterne cu
cele precedente - şi inserate pe tub; antere biloculare, introrse. Ovariăi super, unilocular, uniovulat; stil . simplu, la-

teral sai terminal.
drupacei,: invelit
țire; albumen- nul
cu frunze: alterne,
fasciculate' sati
terminale,

Fruct monosperm, indehiscent, uscat sâii
sai nu de calice. Sămânţă cu testa 'subsati: apr6pe' nul:—Erburi 'saă subarboraşi
rar opuse, întregi lipsite de. stipuli. Floră

reunite

în raceme,

rar solitare; axilare sai
A
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, Genul Passerina

Passerina

prin

L.: (Passerină).

abortare; -periant

L.

Flori ermafrodite sait unisexuate

erbaceii, persistent-marcescent, ur-

ceolat sau infundibuliform ; stil

lateral sai

oblic subtermi-

nal; îr uct uscat, învălit de periantul persistent. —Erburi.
* P.annua Wickstr; Sfellera Passerina L. (P. anuală. Vulg.
[Loc alb]). Tulpină glabră, "amificată. Frunze disparse, lanerect-patente. Frunze axilăre,
ceolat-lineare, acute, glabre,

câte 5, 3 ori şi solitare,
după înflorire conivente.
agrii,

locuri” aride. şi

pubescente, Laciniile peri iantului
Flori vergi. o Iulie-August. In

năsipâse.' Forte

Ienikioi, "Ostrov,

Constanţa,

-

Ortakioi şi Akpunar, ete.
Fam.

comun pretutindeni:

Hiişova, Balabanca,

îi

Țiganci,

.

alb). SAXTALACEE.

Loc

le)

1

pasa

RN

„Floră ormafrodite, rar polygame-dioiee.. Periant gamotil,
tubulos, de ordinar persistent, inserat pe marginele recep-,

taculului, cu 4-5, rar 3 lobi egali, în preflorescenţă valvară.
Stamine egale în număr și opuse lobilor periantului la basa
cărora ele sunt inserate, saii câte, odată inserate pe 'un disc,
cărnos; antere 2-4 loculare, introrse.. Ovariti inter, „unilocu-,
lar, 2-4-ovulat; stil. simplu, seurt. Fruct uscat sati drupacei,
indehiscent, monosperm. prin: abortare, coronat de. periantul
persistent. Seminţă cu testa membranos, aderent. cu peri-,
carpul; albumen cărnos.— Plante perene erbacee saii subfrutescente,; adesea parasite pe. rădăcinele altor plante.: Frunze
alterne, întregi, subsessile, lipsite de :.stipuli.: Flori: munite.
de o bractee și de 2 bracteole laterale, dispuse în raceme

saii în cime axilare sai, extra-axilarerar
,
aj

p

*,

Genul, Fhesium . L..

“ 'Phesium! L. (Thesium).

solitare, axilare.

Mai

Flori ermafrodite;

Nat

- pertant

per'si-

stent; infundibuliform sau: campanulat, cu 4-5'l0bi conivenţi,
invertindu-se! înăuntru după antesă; stamine 5,5 cu'filămente

de ordinar “ perâse! la basă; îruot. uscat, cu:2 înveliş extern
erbaceii:

MD:

:

ie

.

Pa

:

,

tea,

zi
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CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Ramuri florigere mult mai lungi decât fructul. Th. ramosum Hayn.
1.* Ramuri florigere mai scurte decât fructul. Th. „humile Vahl.,

Th. ramosun
urmă

Hayne. . (. vamos). Rădăcină. fusiformă, la

multicaulă.

ramură racemâse

Tulpine erecte, ori ascendente,

ramificate,

deîmpreună cu rămurelele. „erect-patule şi

cu marginea frunzelor superiâre şi a Dracteelor denticulat
scabre, ramurile florigere de 3-4 ori mai lungi decât. r -ut6tul. Frunze lanceolat-lineare, ori lineare, subtrinervate. Brac-

tee câle 3, cea întermedie la tote florile mai lungi. decât fruio-

tul. Fructe ovate, subsessile; Periantul involut al îructulu
de 3 ori mai scurt decât drupa. 4 Iunie-lulie.Fineţe,
F
uscate,
coline n&sipâse. Comun în tâtă Dobrogea, chiar și în Deltă
“în insula Leti.
|.
.
Variază:
E
:
A. caespitans Led. "TPulpine forte numerse, simple, alipite
de

pământ,

ungiurile,

marginile frunzelor
şi

serrulat-scabre. In insula”

a. bracteelor

SE. Gheorghe. în: pădurea Kara-

“2
Orman. '.:
o:
aa
i
Th, Dumil6: Vahl: (1: umil: Rădăcină fusitormă, uni-multi-

caulă. “Tulpine 'erecte, 'oiă ascendente, ramificate, ramuri ra-

cem6s6

deîmpreună - cu :rămurelele,cu marginile frunzelor

| superidre: şi a bracteelor denticulat-scabre. - Rămurelele florigere : for te scurte; erccle, mai scurte decât fruclul.: Fructe
ovate, : subsessile, de:tulpină alipite. Frunze lineare, 1:ner-

vate..: Bractee câte 3, cea intermedie mai lungă decât fructul.: Periantul

involut al:fructului. de 3 ori mai scurt decât

după: lunie-Iulie., „Porte comun în: totă Dobrogea. i,

rii,a

[Loc alb]. CERATOPIDVLLE.

Flori monoice. Periant nul. Flâre niăsculă: 10-25 stamine
cu antere sesile, biloculare, tricuspidate: la 'vîrf, deschigen- du-se printr'un' por. Flore femelă:,ovariii super, solitar, unilocular, uniovulaţ;. „stil. subulat, persistent

şi acrescent. Fruc-

tul 'este :o. achenă, monospermă, indehiscent... S&minţă. cu
testa membranos; albumen nul. — Erburi perene, submer-
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-

giate, cu, tulpină ramâsă, articulată- nodor6să. Frunze verticilate, sessile, lipsite de.stipuli, divisate, dichotomie. în segmente

filiforme, . rigide, ascuţite,

solitare, încunjurate
divisiuni

denticulate.: Flori axilare,

de .un. involueru

lineare, egale, incisate

persistent, cu, 10-12

sati întregi.

pi

Ii

„Genul

Fi
i

Ceratophiyllum L

“Ceratovșimm L (oratotil. (Caracterele fanii) ro

" CONSPECTUL

Re

SPEOIILOR.

E: Fructe între spini de ambele laturi aripate, . “e
1." Fructe

între spini

nearipate

|

alb].

ac

tat

gaeantun ”
Chamiss.
demers L.,

e platyaeatiu Ciiamiss, (0. [Loc alb]). “Frunze! dieliotome,
divise în 2-4 laciniă lineare-filiforme. Fructe obovate, 3--spin6se, între spini de ambele laturi aripate, aripa subdentată,

spini la basă complanaţi, cel terminal mai lung decât fructul. 34 Iunie-lulie. In ape stagnante şi 'lin curgătâre. Fârte
rar, In Deltă, în insula Sf. Gheorghe, în gârla Litkov.

C. demersum L. (C. demers). Frunze
2-4 lacinii linear-filiforme. Fructe ovale
2: spini la basă. recurbaţi, cel terminal
tul ori și mai lung. Iunie-Iulic. In ape

găt6re. In lacul
Delta Dunăre.

dela
:

N LI DR

Mamaia,
E

dichotome, divise în
near ipate, 3--spin6se,
egal'de lung cu frucstagnante şi din cur-

dar cu deosebire comun în
Di
a uiti

a

Di,

,

e

e

IERI DORI
RR

Fam. [Loc alb]. ELEAGNEE.

e

E

IIIII

arii

.

“Ploi ermafrodite, ssaii '“unisoxuate; aicline sai "polygame,
regulate. Flori mascule” dispuse în ament, solitare şi 'sessile

la subsudra unei. bractee solqâse;. periant cu 2 folidle libere
opuse axei sai bracteei, saii cu 4 folidle lipite în tub scurt
la basă

opuse

şi munite

şi 4 alterne

înăuntru de

8 glande, dintre

cu ele; stamine

care

4 sunt

4- 8, dintre care jumătate

alterne .cu. divisiunile periantului: şi jumătate le este opuse:
filamente aprâpe nule; antere introrse,. biloculare. Flori femele. sait: ermafrodite,: cu

periant

tubulos,

liber, -ventricos,

cu limb regulat, campanulat, 2-4-5-fid, cu: estivaţiune-imbri-

:
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cativă, disc lipsind 'câte- odată, “Sati întins“ în lamă! câre aco-

peră. tubul“ periantului şi vine: 'să formeze la gâtul: tubului
un inel. Stamine! inserate la 'gâtul” tubului şi pe prolongi:
mentul glandulos” al discului. Ovariu 'sessil, “acoperit 'de'tubul periantului şi'cu totul liber, uniloeular, uniovulat. Ovul

răsturnat, inserat lateral, aprâpe
de

un

funicul

gros

de basa

ovariului și fixat

şi erect. Stil terininal,

simplu, elongat,

lăţit, și stigmatifer pe.o singură, margine. Fruct indehiscent,
cu o sămânță,

acoperit

de

basa periantului

persistent,

um-

flată, cărnâsă sati: indurată şi; chiar-aprâpe os6să, umbilicată la vîrt și. de loc aderentă de fruct; epicarp crustaceiimembranos, 'munit de 'c6ste longitudinale. Semânţă ascendentă, cu testa'membranos sai .cartilaginos. Albumen' cărnos. Embrion drept, axil; cotiledâne grose; padiculă diri-

giată” „către hil. Aa

i

Pa

e

-

ai

' CONSPEOTUL GENURILOR ot
„1. Flori matei

1 i., asa

1. Flori „ioice dee
!

ema Și ae
Genu

Elaeagnus

Aa E

„ Elneagnus L.

ati - . Mippophai L
L.:

ae

Blacasnus; L. “(Eleaen)., Flori ormafeoăite
Periant.

tubulos

la

basă,

cu

limb

aa

campa

mi

sati: “polygame,

nulat,

regulat,

cu

4-6 divisiuni,: Stamine 4-6, inserate la basa divisiunilor. limbului şi alternând cu ele. Prolongimentul discului. anular
sati conic, coronând gâtul periantului. Achenă acoperită de
limbul periantului , tumefiat, cărnos, indurat înăuntru, umbiJicat la virf.
„E. angustifolia L. (E. cu frunze. înguste. Vulg. “Salee., mă
rositor 2), Frunze, lanceolate,

acute, de; tot

feţe, argintiă-lepidate.: Flori

axilare, pedunculate,

întregi, pe. ambele

lițare oră. câte 3.5 b [Loc alb]. (Cultivat în. Vi.
pi

Sai

“Genul

Hippophat L.

i

erectie, so:
pai
pe

a
e

Aippoptat L. (Ipotae) Flori dioice. Flori niasculeo dispuse
în ament scurt; periant difil; stamine 4. Flori :femele' axilare, 'solitare,:
cu: periant tubulos, cu limb erectși bifid. Disc
nul.: Achenă -acoperită.de periantul devenit. bacciform.
pa
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- AL. rhamnoides L. (|. ramnoidă. Vulg.

Căzină albă). Fru-

tice.. Ramuri. glabre, escurente în un spin, cele din: anul curent: lepidat-punctate. Frunze . linear lanceolate, obtuse,. de

tot întregi,; discolore, pe

faţa : superi6ră, glabre, pe cea in-

foriGră lepidat- argintii. Flori

evolute

înaintea. frunzelor. in-

desuite în spice laterale. Fructe globse ! ori elipsoidee, galbine. $ Aprilie- -Maiil. In regiunea litoree
Delta

Dunărei.

Ma

,

şi cu deosebire în

Ea:

“Fam. [Loc alb]. ARISTOLOCIILACEE.
Flori: ermafrodite, regulate saii neregulate. Periant colorat, regulat, cu 3 lobi egali, în profloroscenţă ' valvară, Sail

neregulat,

cu tub

lung;

truncat

'oblie și: prelungit în lim-

buţă. Stamine 6-12, inserate pe un 'dise epizyn; antere' extrorse, libere și cu filamente scurte sail sessile şi lipite cu

stilul prin faţa dorsală. Ovariii infer, cu 3-6 loge multioiulate; stil scurt, în colonă, terminat prin 6 stigmate. Fruct
capsular, cu 3-6 loge polisperme, cu "dehiscenţă * neregulată
sai cu dehiscenţă septicidă, rar septifragă, deschidendu-se

regulat în 6 valve. Seminţe plane, angulse, cu testa subţire,
cu rafeă de ordinar fongos; albumen gros, cărnos sait subcornos.'— Erburi perene, cu rizom tirîtor. Frunze alterne

sati opuse, peţiolate, întregi, cordate saii reniforme, lipsite
de stipuli. r lori exilare, solitare saui fasciculate, rirarr terminale,
i

„CON SPECTUL

GENURILOR.

1, Periant tubulos, tubul la basă. ventricos,
oblic dilatat în o ligulă. Stamine 6 i
„1.* Periant campanulat, 3- 4-Îid, Stamine 12

la viri
«e e.
Aristolochia
.
.. Asarum L
:

„Genul

Aristolochia

Da

L

„i

Tournef.

“Aristolochia Tournef. (Azistolochie). Periant, neregulat, caduc, lung tubulos, umilat deasupra ovariului, după aceea
oblic

dilatat în limbuţă

unilaterală;

stamine

6, sessile, cu

antere lipite. cu stilul scurt,. în colonă, | terminat printr” un
stigmat cu 6 lobi; capsulă. umbilicată la “virf, deschigându- -se
neregulat în 6 valve.—Flori axilare.
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“A. Clematitis L. (A. Clomatită. -Vulg. Cucurbeţică, Măru-lupuluă).

Rădăcină

- repetă. ''Tulpine

simple,

'erecte.: Frunze

ovate, profund- cordate, peţiolate, glabre. Flori axilare, fasciculate, galbine, ori: palid-galbine: 2 Maiiă-lunie. In vii, agrii,
tuterişuri, locuri! petrâse! şi calcare, Fârte, comun! pretutin.

denea.” ta

tie

after
Genul

Asarum

Îi

Tournef.

pa

pt

pia!

Asarum 'Tournef. (Asar). Periant regulat, urecolat-campanulat, cu 3 lobi! ogali! şi persistenţi; stamine 12, libere, înserate pe un, disc epigin; stil scurt, în, colonă, terminat prin"trun stigmat cu 6 lobi; capsulă cu 6 loge, desehidându- -se
neregulat. — Flori solitare, terminale, purtate pe un scurt

peduncul ce nasce între 2 frunze opuse.
A. europacum L..(A. europeii.. Vulg. Pochionie, Pipăruş).
Frunze reniforme, obtuse.. Flori pe partea externnă verdibrune, „pe cea internă întunecat-roșii. Rhizomă repentă.. 1

Martie-Aprilie. In pădurile umbrsc: “Țiganca, Cocoş, Isvoru
Urloia, ete,

. i,
Mi

“Fam. [Loe alb]. EUPILORBIACE E.
„Flori unisexuate, monoice sait dioico. Periant nul, sati cu
4-5-5 divisiuni libere sait connate. la basă, caduce saii marcescente. . Stamine solitare sai numerâse. Şi atunci în nu-

măr indefinit sati egal cu acela al divisiunilor periantului,
inserate în centrul florei saii sub rudimentul ovariului; antere biloculare, extrorse. Ovarii super, 3-locular, rar 2-l0cular, cu loge 1-2- ovulate, stile 3, rar 2, întregi sai bifide.

Fruct capsular, cu 3, rar 2 loge
ţindu-se

de un

de-alungul

ax central

şi

nervurei dorsale.

(coco),

1-2-sperme,. despăr-

deschidendu-se

Seminţe

cu

cu elasticitate

testa crustaceii,

munite de o caronculă; albumen cărnos- -oleos. —Erburi anuale saii perene; conţinând adesea un sue lăptos- și f6rte acru:

Frunze simple, împrăştiate

saă

opuse,

lipsite

de

stipuli:

Flori dispuse. în glomerule, în spice, saii în''umbele solitare,
adesea o flâre femelă şi mai multe flori mascule, reduse la
o stamină, reunită în acelăş involueru, aşa ca să simuleze

o îl6re ermafrodită.

:

mp
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CONSPECTUL GENURILOR.
1. Flori monoice. Capsulă tricocă' . . .. DIR

1.* Flori dioice. Capsulă

bicocă

Genul

.

.. . ADR

Euphorbia

Euphorbia L
Mercurialis

L.

L.

Euphorbia_L. (Euphorbie). Floră monoice, reunite întrun
involucru comian, o singură fl6re femelă aşedată în centru

și mai multe flori mascule dispuse prin prejur; involu
ere
dispuse în cime pedunculate, munite dedesubtul florilo
r de

bractee

opuse

sait verticilate, şi formând

'de

ordinar prin

reuniunea lor o umbelă terminală prev&dută la basă
sa de
un verticil de frunze

(frunze umbelare);

involueru simulând

un.;periant regulat, cu 8-10 lobi dispuşi pe 2 rânduri, cei.
45 externi, membranoşi, erecţi saii înclinați înăuntru,
alterni

cu lobii

interni (glande), groși,

glanduloși, întregi sait stir-

baţi în crai noă, întinşi în afară; periant nul; flori mascu
le
10

cel mult, reunite în 4-5 fascicule,

constituite

fie-care

prin-

tr'o singură stamină inserată la basa involuerului
şi munită -la. basa . filamentului de solgi fârte mică; îl6re
femelă
solitară în centrul involucrului, redusă la un ovarii
i stipi-

tat, 3-locular, cu loge uniovulate;

ordinar plecat pe pedicel

cu 3 coce

persistentă

monosperme

cari

afară de involucru,

se deslipese

şi se deschid.
cu

dorsale. —Plante

stile 3; fruct” capsular'de
,

şi proeminent

de axa centrală

elasticitate dealungul

cu suc lăptos și fârte acru. îi:

- CONSPECTUL

SPECIILOR

nervurei

.

„1. Glandulele involucrului 'calicitorm rotundate
ori

„ ovate (nică semilunare nici bicornute). *
e
2.. Frunze stipulate. Flori axilare.
N
NED
3. Seminţe transversal-rugâse. . cc...
.E. Chumaesyee
3% Seminţe - netede oc... .. see
ee E Peplis L,

2.*
4.
5.
5"

Frunze
Seminţe
Capsule
Capsule

6. Umbelă

ae
L..

nestipulate. Flori umbelate.
DE
foveolat-reticulate . ...:....'...E helioscopia L.
verucâse. Umbelă multiradiată . se e E. palustris L,
netede. ,
.
„i
Ai

multiradiată.

Frunze

lineare, ori lanceo=

latlineare . .
ce
6.+ Umbelă 5-6-radiată. Frunze oblong-lanceolate

Ma

E Gerardiana Jacq.
-. E. villosu W. Kit,
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1. Glandulele

involuerului

ori bicornute:

-

caliciform

semilunare

a

7. Seminţe netede. Plante perenale,

8. Rădăcină repentă horizontală.
9. Frunze lincare ori lanceolate.
10. Frunze

11.
„ 11*
„10.
"9.*

Frunze
Frunze
Frunze
Frunze

opace.

glabre, lineare, ia vîrf puţin mai late. E. Cyparissias
pubescente, lanceolate. . . . ... .-. „E. salicifolia
lucitâre, lanceolate eee
E. Ineida W.
cordat-eliptice .. ..
„E. aagraria N.

8.* Rădăcină vertical- descendentă.”

a

“12. Umbelă multiradiată.
:
13. Radiile : umbelei - repeţit-bifide,

Frunze

a
linear-

lanceolate opace. .
... ct...
_13* Radiile umbelei numai odată bifide.

oblonge
i...
"12% 'Umbelă 5-6-radiată . .

L. .
Host.
Kit.
B.

:

;::..

m
E. legata
Frunze

a
2.

w. it,

E. glaveosă ML. B..
E. pseudosaxatilis

a,
.
Vechir. et Siut. 2.
„7. Seminţe rugâse ori punctate.
|
e.
"14. Seminţe foveolat-rugâse. ....,....... E. XIyrsinites 1.
14 Seminţe cu 4 serii de linii transv ersale esculp-

tate

ee

a

-

e

„E. Chamaesyee.
azilaro solitare.

a.

Loc alb].
. ..., ee
De,
ia
gi

E. faleata T.

|

E. pseudosaxatilis:
„. Veehtr. et Sint.

L.. (E. [Loc alb].; Vug. “Loc alb). Ftoră
Glandule întregi. Valvele. -capsulelor cari-

nate, netede. Seminfe 4» ansoersal

rugâse.. Frunze

stipulate,

opuse, peţiolate, la basă oblice, dinainte neînsemnat-crenate,
crenelurile mutice.

Tulpine prostrate, ramificate, deîmpreună

cu frunzele glabre ori hirte. Glandulele roşii.
„gust. Pe malurile prundâse ale Dunărei.

E. Peplis L. (E. Peplis).

24 Iunie-Au|

Flori azilare solitare. Glandule

întregi. Valvele capsulelor carinate,

deîmpreună
cu semin-

jele netede. Frunze stipulate, opuse,.peţiolate, oblonge, obtuse, emarginate, detot întregi ori în partea inferi6rră: crenulate, la:basă semicordate.. Tulpine : prostrate, ramificate,
dimpreună cu frunzele glabre. Glandule: roşii. O IulieAugust. Pe n&sipurile

de pe

ţ&rmul mărei: Constanţa, Tuzla,

Sulina,
E. helioseopia L. (E. [Loe alb], Vule.
5-fidă, ramuri

trichotome,

[Loe alb]).

ramurele dichotome.

iregi. Capsulă netedă. Seminţo

Umbelă

Glandule în-

foveolat-reticulate.

Frunze

369

nestipulate,

obcordate,

dinainte: serrate. Glandule

galbine.

Q.lulie-Sept. Locuri cultivate şi inculte: „Constanţa,
dia, ete.
E. palustris L. (E. palustră.

Medei-

Vulg. Arior, Aliov, Laptele cu-

cului, Laptele cânelui). Umbelă multiradiată, radiile trifide şi

apoi iarăși Difide. Glandule întregi. Capsule verucose, verucosităţile oblonge, scurt-eilindriforme. Seminţe netede. Frunze
nestipulate,

sessile, . lanceolate,

de

tot

întregi,

ori

subdonti-

culate, glabre. Folidlele involucelelor . eliptice, obtuse, spre
basă ângustate, sessile. Glandule de colâre roşu-galbină. 2%
Maiii-Iunie. În -mlaştini, fineţe umede, pe malurile apelor.
Fârte comun pe malurile Dunărei.
E. Gerardiana Jacq.; F£.' Caiogala Ehrh.; £. linariaefolia
Lam. (E. Gerardiană. Vulg. Arior, Alior, Laptele cucului,

Laplele eânelui). Umbelă mulliradiată, radiile iarăși bifide.
Glandule întregi, galbine. Capsule netede ori fărte subtil
punetat-seabre.

Seminţe

lanceolat-lineare

netede. Frunze

oră lineare,

nestipulate,

acuminat- -mucronate,

glauce,

de

tot

în-

tvegi şi de tot glabre. Folidlele involucelelor triangularovato, transversal mai late, aristat-mucronate, la basă truncate ori cordate. Rădăcină multicipită, descendentă. 7 Iulie.
Fiîneţe şi păşuni din locuri uscate şi năsipâse. Fârte comun

pretutindenea.
E. villosa W. Kit; £.procera M. B. (E. vil6să. Vulg. Arior,
Alior, Laptele cucului, Laplele cânelui). Umbelă 5-6-radiată, radiile trifide şi încă odată bifide. Glandule întregi.
Capsule netede, glabre ori părâse. Seminţe netede. Frunze
nestipulate, sessile,

de tot întregi, pe

oblong-lanceolate,

ambele

Folidlele involucelelor

serrulate,

fefe vil6se, unc-ori

ovale, obtuse,

la basă

spre

basă

glabrescente.
rotundate,

ori

subangustate. Glandule. galbine. 24 Iunie-lulie. In locurile
umede din păduri. Comună: Cocoş, Babadagh, etc.
Variază:

|

&. tricocarpa
mai

mult

mai

5

[loc alb]; E
puţin,

mollis

uneori

Gmel.

Capsule

indesuit-păr6se, peri

netede,
elongaţi

Impreună cu specia gemină.
E. Cyparissias L. (E. [Loc alb]. Vulg. irîor, Alior, Laptele
cucului, Laptele cânelui). Umbelă multifidă, radiile repetatbifide.

Glandule

Brândză.— Flora

bicornute.

Dobrogci.

Cocele

(găocile)

capsulei pe dos
24

.
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subtil punctat-seabre. Seminţe netede.: Frunze esact-lincare,
ori spre basă puţin alenuale de tot întregi, glabre ale ramurilor forte înguste. Involucele rombeit-ori subtriangularovate, mai late decât lungi, scurt acuminate, de tot întregi,

Rădăcină

repentă.

4

Aprilie-Maiti.

Câmpuri

năsipâse,

pe

marginea drumurilor: Constanţa.
E. salicifolia Host. (E. cu frunze de salce. Vulg. irior,
«Alior, Laptele cânelui, Laptele cucului). Umbelă multifidă- -

radiile

repeţit bifide.

Glandule

bicornute.

Cocile

(găocile)

capsulei pe dos punctat-scabre. Seminţe netede. Frunze lanceolate, la basă și la vîrf atenuate, de tot întregi, îndesuitpubeseente. Involucele rhombeii-ori triangular-ovate, mai
late decât lungi, obtuse, mueronate, ori scurt acuminate. Ră-

dăcină repentă. 24 Maiă-lunie. Coline argil6se. Rară.
E. lucida W. Kit. (E. [Loc alb]. Vulg. Arior, Alior, Laptele

cucului, Laptele

cânelui). Umbelă

bifide. Giandule

bicornute. Cocele (găocile) capsulei pe dos

punctulat-seabre.

Seminţe

mutifidă,

netede. Frunze

radiile

lanceolate,

repeţit
ori li-

near-lanceolate, de la mijloc spre vîrf mereă atenuate, de tot

întregi, giabre, lucitore. -Involucelele
ovate, mai

late

decât lungi,

rombeii-ori

obtuse, mucronate,

triangular
ori

scurt-

acuminate. Rădăcină orisontal-repentă. Glandule gălbinii.
1 Iulie-August. In fîneţele mlăștin6se, lunci, bălți Târte
comună către Dunăre, pretutindeni.
E. agraria M. B. (E. agrarie. Vulg. Arior, „llior, Laptele
cucului, Laptele cânelui). Plantă glabră şi glaucă. Umbelă
multiradiată, ramuri repețit bifide. Frunze cordat-eliplice,

pe marginile subcartilaginee scabre şi subtil suberenulate,
tâte, ori şi numai cele inferidre la vîrf rotundate şi mucro-

nate, cele supreme une-ori
lor reniforme, mucronate,

acuminate. Folidlele involucelemai late decât lungi. Glandule

lineare. Cocele (găocile) capsulelor glabre pe dos rotundate
şi tuberculate. . Seminţe glabre. 4 Iulie-August. Coline uscate, îineţele de prin tuferişuri: Murfatlar, Malcoci, între
Măcin și Greci, ete.
Variază:
|
î. raussilvanica Schur. Glandule semilunare, bicornute.
Capsule pe dos f6rte subtil granulate. In fineţele din pă-

duri la Cinearova.
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. angustifolia

Uechtr.

et Sint.

[Loc

alb].

Impreună

cu

spec. gemină dar mai rară.
[. vivrgata W. Kit. (E virgată. Vule. Arior, Alior, Luptelecucului,

Laptele-cânelui).

petit-bifide.

Umbelă

multiradiată,

Glandule bicornute. Cocele

radiile

re-

(găocile) capsulei pe

dos punctat-seabre. Seminţe netede. Frunze lincar-lanceolate,
“de la mijloc spre vîrf mercă. alenuate, de tot întregi, glabre,

opace. Involucele rombei-ori triangular-ovate, mai late decât
lungi, obtuse, mueronate,

ori scurt acuminate. Rădăcină des-

cendentă, multicipită. Glandule galbine.

4 Maii-lunie In fi.

neţe, tuferișuri, poenile din păduri: în tuferișuri aprâpe de
Malcoci, în pădure la Babadagh.
E. glareosa M. B.; E. îicuecusis All. 8 glareosa Ledeb. (E.

[Loc alb] Vulg. Arior, Alior, Laptele-cucului, Laptele-cinelui),
Umbela 5-multiradială, vadiile încă odată bifide. Frunze
glabre, glauce, oblonge, obtuse, ori scurt acuminate, mucro-

nulate, de tot întregi,

spre basă puţin

îngustate.

Frunzele

involucrale mai late. Folidlele involucelelor cordat-ovate, obtuse, mucronate. Glandule semilunar-truncale (nu bicornute).
Capsulele uscate rugul6se. Seminţe netede. 4 Iulie. Câmpii

şi coline sterile. F6rte comun
OBsERvARE.

în tâtă Dobrogea.

— E. nicacensis A]. forma

cornute.

tipică diferă prin glandulele bi-

!

E. MyrsinitesL. (E. Myrs inites). Umbelă 5-8-7 adiată, ramuri
bifide.

Glandule

rugul6să, cocele

bicornute, eoruele dilatale.

Seminfe

foveolal-rugose.

obovate,

obtuse,

margini

Capsulă uscată

(găocile) pe dos subcompresse, obtus-carinate,
ori scurt

Frunze

glavce, obovat-oblonge, ori

acuminate,

mucronate,

glabre,

scabriuscule. Foli6lele involucelelor reniforme,

pe

mu-

cronulate. Glandule galbine. 2 Iunie. In locurile stincâse şi
petr6se de la Ienissala ; în muntele Krasny-Mort.
E. faleata L. (E. falcată). Umbelă trifidă, ramuri. repeţitbifide. Glandule scurt bicornute. Capsule netede. Seminţe cu
4 scrii de linii transversale

esculptate. Frunze lanceolate, la

basă atenuate, acute ori acuminate, glabre, cele infime spatulate,

obtuse

ori

emarginate

cu

o

ovale, ori eliptice, mucronate. Glandule

tombre. In stepe la Kara Nasib, etc.
E. pseudosaxatilis Uechtr. et Sint.

mucronulă.

gălbinii. Q

Involucele

Iulie-Oc-

Genul

Mercurialis

Yournef.

Mercurialis 'Lournef. (Mercurială). Flori dioice sati accidental
monoice, periant cu 3 divisiuni, dispuse pe un singur rând
şi connate la basă; flori mascule cu 8-12 stamine sai mai
multe, libere; fl6rea femelă cu ovarii nestipitat, 2-rar 3-locu.
lar, cu loge uniovalate, munită de 2-3 filamente, lipsite de antere, alterne cu carpelele; stil 2-3; truct capsular cu 2, rar
3 coce monosperme, cu dehiscenţă asemenea cu acea a ae-

nului Fuphorbia. — Plante cu suc nelăptos ; flori nereunite
într'un involucru comun aderente în glomerule sait în spice.

CONSPECTUL

SPECIILOR

-

1. 'Tulpină
de tot simplă.
2, Frunze peţiolate. Rădăcină repentă. . . ..... . M. perennis L.
2". Frunze sessile ori scurt peţiolate.
Rădăcină fibrosă .. ..... . + „XM. ovata Sternberg et Ioppe.
1%. Tulpină ramificată. Rădăcină fibrosă. . .
Me
amnua L,!

M. perennis L. (AM. perenală). Tulpină de tot simplă. Frunze
peţiolate, ovat-oblonge, ori lanceolate. Flori femenine lungpeduneulaie. Rădăcină repentă. 4 Aprilie-Maiii. In pădurile
umbrâse
ganca,

din

regiunea

etc.

muntâsă.

Fârte

|

comun:

Cocoş,

Ți-

.

M. ovata Sternb. et Hoppe. Zulpină de tot simplă. Frunze
subsessile ori scurt peţiolate, ovate. Plori femenine lungpeduneulate. Rădăcină fibrosă. 4 Aprilie-Maiii. Impreună
cu specia precedentă fârte comună.
N
M. annua L. (AM. anuală. Vulg. Trepddătore). Tulpină ramificată. Frunze peţiolate, ovat-lanceolate ori ovate. Flori
fomenine subsessile. Rădăcină fibrâsă. Q Iunie-August. In
locuri inculte şi ruderale: Constanţa, Hirşova, Sulina.
Fam. [Loc alb] URTICACEE Benth
Flori ermafrodite

sau unisexuate

monoice

et Ilook.
saii dioice, mai

var poly game, regulate saii neregulate. Periant format dintr'un
singur învăliş floral erbaceii sait membranos, libet (fârte rar
nul), cu preflorescenţă

imbricată

stamine (4-8, adesea 5), în număr
e

sati valvară. Flori mascule:

egal

(în regiunea n6stră)
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cu acela a lobilor periantului şi opuse cu ci; filamente libere
sait puţin adnate la basă; antere-biloculare dehiscente prin

două crăpături longitudinale; rudiment de ovariii când nul,
când destul de desvoltat cupuliform. Flori femele: staminode
nule saii puţin desvoltate; ovariii super (în regiunea n6stră),
unilocular, coprinded un singur ovul sai două ovule dintre.
este

unul

care

când

rudimentar,

fixate

la basa logei, erecte,

când suspendate la virf, anatrope cu micropilul în sus; stil
mai întâiii terminal, devenind, în urma desvoltărei puţin inegale a carpelului, mai mult sait mai puţin oblie sati lateral,

fruct

întreg saii bifid;
puţin

suculent;

sămînţă

indehiscent,
sai

ercctă

lipsită de albumen.—Arboră

monosperm,
pendentă,

uscat

saii

munită

sait

sai erburi erecte saii acăţătâre,

cu frunze alterne sait opuse, munite de stipuli; inflorescențe
în cime mai mult sait mai puţin. compuse, saii f6rte contractate în formă de con.
CONSPECTUL

GENURILOR

1. Fruct uscat, nearipat
2. Tulpină nevolubilă.

.

3. Flori monoice ori dioice. Frunze
3*. Flori polygame. Frunze alterne.

4.
4*.
2".
1*
5.

opuse.

...

. .Urtica

[.

Stamine 4. Fructul o nucă .. . . . .. . . . . . „ Parietaria L.
Stamine 5-6. Fructul o drupă os6să ,....
. .Celtis L,
Tulpină volubilă. Flori dioice. Stamine 5. . . . . . Jumulus L.
Fruct cărnos ori suculent, nearipat.
Stamine 3, incluse în receptaculul cărnos ... , .Yicus L.

5%, Stamine

4, libere..

..

se

e «Morus

1**. Fructul o samară. Flori ermafrodite ae...
Genul

Urtica

'Tournef.

(Ursică).

Urtica

Flori

Tournei.

monoice

L,

Uimus L,

*

sai

dioice,

mascule munite de un periant cu 4 divisiuni aprâpe

cele

egale

şi de 4 stamine; cele femele -munite de un periant cu 4 divisiuni inegale, cele exteridre f6rte mici saii nule, cele inte-

riGre persistente, erecte, acerescente. cuprindând fructul;
achenă comprimată. — Plante acoperite de peri rigigi, urticanți; îrunze opuse dentate.
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CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Flori dioice. Panicule axilare mai lungi decât peţiolii
frunzelor . . .î. . . 1 . . . . .. . . ..... U. dioica L.
1.* Flori monoice.
2. Panicule axilare

frunzelor
2%

Spice

.:.

femenine

geminate,

.

mai

scurte

1...

globose. ....

decât

.

peţiolii

. ..

ee

ee

| U. urens ÎL. |
e

„VU. pilulifera De.

U. dioica L. (U. dioică. Vulg. [Loc alb]). Frunze opuse,
oblong-cordate, acuminate, adineat serrate. Panieule axilare

mai lungi decât peţiolii frunzelor. Flori monoice. Rădăcină
repentă. % Iulie-Sept. Comun pretutindenea.
-U. urens L. (U. pişcătâre. Vulg. [Loc alb]). Frunze
ovale,

acute,

incis-dentate.

Panicule

axilare,

geminate,

opuse,
mai

scurte decât peţiolii frunzelor. Flori monoice. Rădăcină fusiformă. Q Iulie-Sept. Locuri cultivate și ruderale. Comun
pretutindenea.

U. pilulifera L.

(U.

piluliferă.

Vulg.

(Loc.

alb]). Frunze

opuse, ovate, acuminate, incis-serrate. Spice fenenine globăse

pedunculate. O Iunie-Oct. In locurile ruderale de pe lângă
linia ferată la Constanţa, probabil introdusă.
Genul

Parietaria 'Tournef.

Parietaria

Tournef.

(Parietarie). Flori poligame; florile er-

mafrodite compuse dintr'un periant acrescent, învelind fructul,
cu 4 divisiuni aprâpe egale, connate la basă; stamine4;
florile femele cu periant persistent, neacerescent, tubulos,

umflat la basă; achenă comprimată-convexă, lucitâre.—Plante
vil6se, dar lipsite de peri urticanţi, frunze alterne, întregi sau
sinuse; flori dispuse în mici glomerule la subsudra frunzelor,
însoţite fie-care de 1-3 bractee libere sait connate în formă
de involucru.

„P. ofticinalis L. (Willd), (P. oficinală. Vulg. Paracherniță).
Frunze alterne, peţiolate, oblong-ovate, la basă şi la vîri acuminate, de tot:întregi, cu 3 nervure principale, stravedetoriti-

punctate, hirte. Pedunculi dichotomi. Bractee sessile, mai scurte
decât florile. Periant -campanulat,

la cele

de lung cu staminile. (P. erecta M. et K.).

staminigere
4

egal

Iulie-Oct. Lo-

curi ruderale şi umbrâse, locuri stîncâse, umede și umbrose:
+

375
In satele
Var.

Sepeljin,

& pauciflora
In pădure

Kocoș,

-

Nicoliţel, pădurea

Babadagh.

Uechtr.

la Cincarova,
Genul

Ulmus

Tournef.

Vlmus 'Tournef. (Ulm). Floră ermafrodite saii poligame prin
abortare, Periant format dintrun singur înveliş floral, membranos, campanulat saii cu 5 lobi; 5 stamine; mai rar periantul divisat în 4-8 lobi cu tot atâtea stamine; 2 stile
divaricate; ovul suspendat, de vîrful logei; fruct (samară)

uscat, comprimat, încunjurat de o aripă lată papiracee. —
Arbori mijlocii sai înalți cu scorță fârte rugâsă, adesea
gr6să şi suberâsă ; flori născând înaintea frunzelor și fascicu-

late dealungul ramurilor din anul precedent.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1, Scorţa ramurilor netedă (nesuberâsă). ....
1.* Scorța ramurilor suberâsă. . .

U. campestris

L. (U. campestru.

Vulg.

U. campestris L.
U. suberosa Ehrh.

[Loc alb]).

Frunze-

duplicat-serrate, la basă neegale, la vîrt lung acuminate, pe
faţa superi6ră —
chome

scurte,

încă şi de către tâmnă

rigide.

Fructe

mature

atât de lung, încât loja (loculul)
mijlocul

îructului

aripat,

aripi

cu

seminţei

—
un

seabre
canal

devine

cu

tri-

al stilului

situat

subțiri-membranâse,

la

sai “Şi

verdiit-brune. Flori pentandre, hexandre (UV. montana Smith).
5

Martie-Aprilie.

In

păduri

fârte

comun.

OBSERVARE. — U. glabra Mill. diferă prin frunzele la virt scurt şi
lat acute, apoi pe faţa superi6ră — de către tâmnă — glabre, netede şi
lucit6re precum și prin fructele mature, ce sunt mai mici şi ai un canal
al stigmatului

atât de scurt, încât loja

(loculul)

seminţei

devine tocmai

sub excisura stigmatului. (Conf. Oester. bot. Zeitschr. 1876, pag. 52-53;
Schedae ad îlor. exs. Austro-Hungar. 1881, pag. 98-99).

U. suberosa Ehrh. (U. suberos. Vulg. [Loe. alb]: Seârfă
ramurilor suberos-aripată. Frunze obovate, scurt-actiniinate,
la basă neegale, pe margini duplicat-triplicat-serrate, pe faţă
superiGră glabre, lucitOre, pe cea inferi6ră pubescente. Flori
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triandre, tetrandre,rare-ori şi pentandre. Calice 4-fid.$ Martie-

Aprilie. In pădurile cu deosebire din regiunea muntâsă.
OBSERVARE.

—

Diferă

de

U. glabra

Mill.

cu

deosebire

prin

sc6rţa

ramurilor suberos-aripată.
Genul

Ceitis

Tournef.

Celtis 'Tournet (Celtidii). Flori ermafrodite saii polygame.
Periant

cu 5 folidle egale, concave, imbricate, întinse. Stamine

5, opuse divisiunilor periantului; filamentele staminelor in:
curbate la vîrf, pe urmă îndreptate. Ovarii unilocular, oval,
curbat,

solitar suspendat;

stigmate

2, elongate, întinse

sai

recurbate, pubescente-glandul6se. Fruct drupacei, puţin cărnos, cuprindând un sîmbure cu o sămînţă. Embrion curbat
cu cotytedâne conduplicate, şi încunjurând un albumen central aprâpe gelatinos; radiculă gr6să şi apropiată de hil.—
“Arbori sait arborași cu frunze alterne; floră axilare, solitare,

pedicelate.
|
C. australis L. (C. austral. Vulg. Simbovin). Frunze oblonglanceolate, acuminate, acut-serrate, pe faţa superidră scabre,
pe cea inferidră mâle şi scurt vil6se, la basă neegale. Drupă
n6gră. $ Maiii. Pe stâncile abrupte şi calcare la Mangalia
şi la Hîrşova

pe malul

Dunărei.

Genui

Ficus

Tournef.

“Ficus Tournef. (Fie). Flori monoice f6rte numer6se, închise
întrun receptacul globulos saii piriform, dişert, cărnos
aprâpe

închis, perforat

şi umbilicat

la vîrf;

cele

superidre

mascule; cele inferire femele. Fl6re masculă: periant cu 3
sepale; stamine 3, opuse sepalelor. Fl6re femelă: periant cu
5 sepale, lipite către partea inferidră

întrun tub decurrent pe

pedicel; ovariii unilocular, oblic şi scurt stipitat; stil lateral
filiform, bifid la vîrf. Achene f6rte mici, fârte numerâse, parietale,

curbate,

cu testa dur

şi fragil. —

Arbori

sai arbo-

raşi cu ramuri cenușii sai puţin verii; frunze alterne cu
stipuli liberi şi caduci.
F. Cariea L. (F. comun. Vule. Smochin, [Loc alb]). Frunze
cordate, întregi, ori palmate, pe faţa superibră scabre, pe
cea inferiâră pubescente.

Flori monoice

ori

dioice.

$ Iulie-
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August. In crăpăturile stîncilor caleare şi abrupte de la apele
minerale de la Mangalia și de la Hirșova pe malul Dunărei.
Genul

Morus

'Tournef.

Morus 'Tournef. (Mor). Flori monoice, în spice unisexuale
şi dense. Fl6re masculă: periant cu patru divisiuni ovale,
întinse în timpul înflorirei; stamine 4, opuse sepalelor, cu

filamente filiforme subulate, transversal rugâse. Flâre femelă:

periant cu 4 divisiuni ovale; opuse în părechi; ovariii sessil,
bilocular; stile 2, filitorme. Fruct cu pericarp membranos sai
puţin cărnos, unilocular prin obliteraţiunea unei loge, cu o
s&mînţă, încunjurată de periantul marecescent, sait învelită
de periantul devenit cărnos-suculent.

M. alba L. (AL. alb. Vulg. Agud, Dud). Frunze cordate,
basă neegal

ovate, întregi, ori lobate, serrate. Amentele

la
fe-

menine subegal de lungi cu peduneulii. Jarginea periantului glabră. Stismat glabru, scurt, papilos. Fruct alb. $ Maiii.
F6rte frequent cultivat.
Genul

Humulus

L.

“Mumulus L. (Hemeiit). Flori dioice. Flori maseule: periant
cu 3-4 folidle aprâpe egale; stamine5, erecte şi apiculate de
conectiv. Flori femele dispuse în părechi la subsâra unei
bractee membranbse — foliacee; periant monofil, squamiform
încunjurând ovariul; stigmate 2, elongate-subulate. Fruct
(achenă) uscată, încunjurată şi neînvălită de periant. Embrion
cu .cotyledâne lineare, învârtite în spirală; radicula corespundând spinărei unuia din cotyledâne. — Plantă perenă

cu tulpină ramâsă-sarmentâsă, volubilă, cu frunze opuse, munite cu stipuli; flori mascule, dispuse în raceme opuse, axilare sai terminale ramâse; flori femele în amente pedunculate, devenind

conuri ovoide.

II. Lupulus L. (H. comun. Vulg. Hemeiă, Hameiu, Cu pen6).
Tulpină volubilă. Frunze lung peţiolate, 3-5-lobate ori şi
întregi, profund-serrate Flori dioice. 4 Iulie-August. Prin
tuferişuri, huciuri, garduri. Comun pretutindenea.
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Genul

Cannabis

Tournef.

Cannabis 'Tournef. (Cânepă). .
C. satira L. (C. cultivată). Fârte
r

mai

.

Ft

!

A

t6te pădurile

şi cu deosebire

Fam. [loc alb]
Flori monoice,

apărând

comună

și spontanee

în Delta

Dunărei.

în

JUGLANDEE.

înaintea frunzelor;

cele

mascule

dispuse în amente cilindrice, munite de o bractee solzâsă
şi de un periant cu 5-6 divisiuni membranâse, inegale; stamine 3-36, cu filamente î6rte scurte, inserate pe mai multe
rânduri pe faţa internă a periantului; antere biloculare, extrorse ; flori femele solitare sau agregate, încunjurate de un

involucru 4-fid, cu periant 4-lobat, inserat pe marginile

re-

ceptaculului. Ovarii infer, la inceput unilocular, mai pe urmă
divisat în 4 loge falşe incomplete, uniovulate; stile 1-2, fârte

scurte. Fruct drapaceii, cu pericarp gros, cărnos-fibros, cre- pându-să

neregulat

nedeschidându-se

şi conţinând

o nucă

cu 2 valve lemnâse

decât în timpul germinaţiu::ei. Sămînţă cu

testa membranos, cu cotyledâne gr6se, cărnâse, ole6se, bilobate, sulcate-cerebriforme; albumen nul. — Arbori destul
de înalţi, cu ramuri întinse, munite de o medulă întreruptă.

Frunze caduce, alterne, imparipenaate, lipsite de stipuli, exalând prin îrecarea între degeteun miros aromatic.
Genul

Juglans

L.

Juglans'L. (Nuc). (Caracterele familiei). .
J. regia L. (N. comum. Vulg. Nuc). Frunze impari-penate,
folidlele 7-11 ovale, glabre,

subserrate,

nucă glob6să. 5 Maiii. In pădurea
(spontaneil).

din

subegale,

munţii

fructul o

de la

Greci

Fam. [Loe. alb] CUPULIFERE.
Flori monoice. Cele mascule reunite în amente cilindrice, rar

globul6se;
sai redus
inserate în
rând pe un

periant cu 4-6 divisiună în preflorescenţă vulvară,
la un singur solz întreg saii trifid; stamine 4-20
mai multe rânduri pe solz, sait întrun singur
disc aședat în fundul periantului; antere bilo-
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culare, extrorse. Flori femele 1-5, sessile întrun involueru
comun, persistent, mai mult saii mai puţin acrescent; periant

forte scurt, denticulat, dispărând adesea fârte de timpuriii.
Ovariii infer, cu 2-4, rar 6 loge 1-2 ovulate; stile 2-3, rar
4-6. Involucru fructifer crescut, foliaccii, coriace sait lemnos,
câte-odată spinos, cuprindând mai multe fructe şi deschigându-se

în 4 valve,

saii

neconţinând

decât

un

singur fruct

pe caro nu-l înconjâră decât în parte şi atunci indehiscent
(eupulă). Fruct indehiscent, unilocular şi monosperm prin abortare. S&mânţa cu testa membranos; albumen nul. — Arbori
înalți sau arboraşi. Frunze alterne, simple întregi, sait mai
mult saii mai puţin profund tăiate, caduce saii marcescente

peţiolate, munite de stipuli caduci.
CONSPECTUL
1. Flori femenine în amente.
2. Flori femenine şi masculine în
Amente femenine laxe .. .
1.* Flori femenine nu în amente.

3.
*3.*
4.
4%

GENURILOR.
amente

-

solitare.
Carpinus
:

L.

Flori evolute înaintea frunzelor . ..... . . Corylus L.
Flori evolute de-odată cu frunzele.
Amente masculine subglobâse, lung pedunculate Fasus L.
Amente masculine cilindriforme . . . .. . . + Quercus L.

Genul

Carpinus

'Tournef.

Carpinus Tournef (Carpîn): Flori mascule în amente cilindrice, dense; periant nul; stamine 6-20, inserate în .mai multe

rânduri pe solzii bracteali, ovali-acuminaţi,

ciliaţi;

flori fe:

mele solitare într'un involucru foliacei, acrescent, reunite în
vaceme laxe, pedunculate; periant scurt, denticulat, coronând
ovariul; stile 2; ovarii infer cu 2 loge uniovulate; involucru

fructifer foliacei, trilobat cu lobul median cu mult mai mare
decât cei laterali, îmbrăţişând fructul prin porţiunea sa externă; fruct ovoid-comprimat, unilocular. și monosperm prin

abortare, cu pericarp lemnos.
C. Betulus L. (C. [Loc alb] Vulg.

Carpîn). Squamele stro-

bilelor tripartite, laciniile lanceolate, cea intermedie elongată

serrată ori de tot întrâgă. 5 Aprilie.-In păduri comun.
OBsERvARE.— Varietatea
pinizza

Hort.

cu laciniile de 307 întregi

constitue: C. Car-
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Genul

Corylus

'Tournef.

Corylus Tournef. (Alun). Flori mascule în amente cilindrice
dense, solitare, sait geminate, apărând înnaintea frunzelor;

periant în formă de solz

bilobat, mai

mult

sai mai puţin,

lipit cu bractea solzsă; stamine 6-8, cu filamente fârte scurte,
inserate în mai mule renduri pe periant; flori femele soli-

tare sai geminate întrun involucru tubulos, laciniat și grupate întrun mugure solzos, periant f6rte scurt, denticulat,
coronat de ovarii; stile 2; ovariii infer cu 2 loge uniovulate;

involucru fructifer tubulos, foliaceii, puţin cărnos la basă
larg deschis la vîrf, neconţinând decât un singur fruct ovoid.
unilocular și monosperm prin abortare, cu pericarp lemnos
C. Avellana L. (A. comun Vulg. Aluz).. Stipuli oblongă, ob-

tusi. Involucrul fructului campanulat, la vîrf patul, laceratdentat. Frunze subrotunde, cordate,
Martie. In păduri fârte comun
Genul

Fagus

acuminate. $ Februarie-

'Tournef.

Fagus Tournei (Fag). Flori mascule în amente lung pedunculate, periant campanulat cu 5-6 divisiuni ; stamine 8-12

inserate pe un dise în fundul

periantului;

flori femele

cu

periant laciniat, închise câte 1-3 întrun involucru ureeolat
quadrilobat; ovariii cu 3 loge biovulate; stile 3, filiforme;
“ involueru fructifer lemnos, încărcat de spini moi, închidând

complet 1-3 îructe, deschidându-se în 4 valve; fruct trigon, cu
3 unghiuri tăitâre, cu pericarp coriace, vilos pe faţa internă.
F. sylvatica L. (F. de pădure. Vulg. Fag). Frunze ovate,
glabre, obsolet-dentate, pe margini
durea de la Babadagh, forte rar.
Genul

Quercus

ciliate.

$

Maii.

In

pă-

'Tournef,

Quercus 'Tournef.: (Stejar). Flori mascule în amento luxe,
filiforme, întrerupte, lung pedunculate, periant cu 6-8 divisiuni
înguste, inegale,ciliate ; stamine 4-12,

dise în
volucru

exserte, inserate

pe un

fundul periantului; flori femele solitare întrun inaccrescent format din bractee lipite în cupulă;

periant, 6 dentat, coronând ovariul; stil scurt; ovarii infer
cu 3-5 loge biovulate; involueru fructifer hemisferic, indurat-
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lemnos;

indehiscent,

neîmbrăţișşând

acesta /ghinda) ovid-oblong,
abortare, cu pericarp coriace.
,

decât

uniloculor,

CONSPECTUL

1. Lobii frunzelor obtuşi. Squamele

basa

fructului,

monosperm

prin

SPECIILOR
cupulei alipite.

2. Frunze glabre.
3, Fructe scurt pedunculate, ori subsessile . 4). sessiliflora Sm.
3* Fructe lunu pedunculate. ...,..... Q. peduneulata Ehrh.

2.* Frunze, cu deosebire cele mai tinere, pe
faţa inferidră sur-tomentose ...... 0. pubescens Willd,
1; Lobii frunzelor acuminaţi și mucronaţi . . 0. Cerris L,

Q. sessilillora Smith; Q. sessilis Ehrh.; Q. Robur Roth; Q.
Robur &. L. (S. cu îlori sessile. Vule. [Loc alb]). Frunze peţiolate, Obov ate, la basă emarginate ori în poţiol contrase,
sinuate, glabre, lobii rotundat-obtusi, mutici. Podunculi egal

de lungi eu pețiolii, ori mai scurți. Squamele cupulci alipite.
% Aprilie-Maiii. In tâte pădurile, fârte comun.
Q. pedunculata Ehrh.; Q. Robu o. L.; Q. femina Flor. dan;
Q. Robur Smith non Roth; Q. racemosa Lam.; Q. peduncudala Sehkuhr. (S. pedunculat. Vulg. [Loc. alb]). Frunze scurt

peţiolate ori subsessile, oblong-obovate, la basă profund emarginate, pare, sinuate ori penatifide, lobi rotundaţi-obtusi, mutici. Pedunculi mult mai lungi decât peţiolii. Squamele cupulei alipite. % [Loc alb].
Delta în Dunărei la Kara-Orman

In păduri fârte comun şi
şi în pădurea Leti, ete.

Q. pubescens Wild.; Q. lanuginosa Thuill.; Q. collina
Schleich.; Q. Roburî. Lam.; Q. faginea Rohr et Mey. non
Lam. (Ș. cu foi pubescente. Vulg. [Loc alb]). Frunze peţiolate, obcordate,

sinuate, cele

la basă

tinere

emarginate,

tomentăse,

saii

ori în

Vălrîne

pețiol

contrase,

pubescenie

pe

fața înferioră ori la urmă glabreseente, lobi obtusi, întregi
ori obtusi 1-2-angulaţi, mutici. Sguamele cupulei alipite.
% F6rte comun în tte pădurile: Ortakioi şi Akpunar, Krasny

Mort aprâpe

de Tulcea, ete.

Q. Cerris L.; Q. Crinita Lam. (S. Cer Vulg. Cer). Frunze.
obovate ori oblonge, sinuate ori pinatifide, pubeseente ori

pe fața înferidră sur-tomentose, lobi acuminaţi, mucronaţi.
Squamele cupulei elongate, linear-subulate, » patente, contorte,
5 In păduni comun.
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Fam. [Loc alb]. BETULACEE.
Flori

monoice,

dispuse

în

amente

ovoid6

sait

cilindrice,

geminate saii ternate, apărând (cel puţin cele mascule) tâmna
pentru a nu înflori decât primăvara următâre înaintea frun-

zelor. Flori mascule geminate

sait ternate şi sessile

la sub-

suGra unei bractec solz6se, peltate, munite de 2 bracteole
laterale; periant squamiform monofil, saii caliciform cu 3-t
divisiuni; stamine 2-4 inserate la basa periantului şi opuse
_divisiunilor sale, libere, cu antere biloculare, extrorse, sai

diadelie, cu antere uniloculare. Flori femele geminate sait
ternate la subs6ra unui solz Dracteal munit sai lipsit de
bracteole laterale; periant nul. Ovariă super, cu 2 loge uniovulate;

cular,

stil nul;

2 sperm,

membran6să.

stiomate

2. Fruct

comprimat-angulos

S&ămânţă

uscat, indehiscent, unilo-

sai

munit

cu testa membranos;

de o

aripă

albumen nul.—

Arbori saii arbuşti cu frunze simple, alterne, peţiolate, munite de stipuli caduci.
Genul

Alnus

'Tournef.

Alnus 'Tournef (Anin). Flori mascule cu sold bracteali muniţi de 2 bracteole bifide; periant cu 4 divisiuni; stamine
4, cu filamente întregi şi cu antere biloculare, inserate la
basa divisiunilor periantului; solqii amentelor femele asemenea cu acei a celor masculi, bracteolele laterale dând fie-

care, la subsudra lor, inserţiunea: unei flori;
fere ovoide,

în racem

ramos,

amente fructi-

cu soldi persistenţi,

orizontală

lemnoși fruct nearipat.
A. slutinosa Gaertn.; Betula Alnus a. glulinosa L. (A. cleios
Vulg. Anin, Arin). Periant 4-fid. Frunze subrotunde, fârle obluse și vetuse, la basă cuneate şi glabre, pe faţa inferidră
la subsuGra vânelor barbuliate. Nucile fără aripi membranacoe. 5 Februarie-Martie. In Delta Dunărei în insula Loti formând păduri întregi.

Fam. [Loc alb] SALICINEE.
Flori dioice, reunite

în amente cilindrice sai oblonge, cele

mascule și cele femele lipsite

de

stipuli, solitare

subsudra
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unei

bractec

sqamiforme,

liform saii redus la 1-2
sexuale.
parte

Stamine

a lungimcei

munite

glande

fic-earo

aședate

de

2-24, cu filamente 'libere
lui, inserate

la basa

un

disc

cupu-

la basa organelor
saii reunite într'o

soldului

sait pe disc;

antere biloculare extrorse. Ovariii super, sessil sai pediculat
,
unilocular saii cu 2 loge incomplete, multiovulate, stile
2,
libere saii reunite. Fruet capsula, -ovoid-conic, polisperm,
deschgându-se de la vîrt la basă în 2 valve co se învârtese
în afară. Seminţe cu testa membranos, munit în jurul hiului de lungi peri setacei; albumen nul—Arboră sai arboraşi. Frunze simple, alterne caduce, de ordinar peţiolate
,
munite de stipuli persistenți sai caduci, câte odată nuli,
CONSPECTUL
1. Stamine

GENURILOR

2-5 (î6rte rar 5-10). Flori fără periant, în locul

acestuia la basa organelor sexuale câte 1-2 glandule . Salix
L.
1.* Stamine 8-12-30. Floră cu un periant eyatiform inserat
pe o squamulă a amentului.,

Genul

Salix

Tournef.

(Salce).

.

cc.

Salix

. Populus

L.

Tournef.

Amente

cu soldi întregi ; disc redus

la 1-2 glande aşedate la basa organelor sexuale pe care nu

le înconj6ră

nici odată

complect;

stamine

2-3, rar 5,

cu

fi-

lamente libere sait reunite și simulând atunci câte-odată o
stamină cu o anteră 4-loculară; ovariii sessil sait pedicelat;
stil elongat, fârte scurt sai nul.
|
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Squamele amentelor concolore, galbine-verdi.
2. Flori diandre. Frunze sericee. ....,.
„S. alba

2.* Flori triandre. Frunze glabre

....

LL,

. .S. triandra [i

1.* Squamele amentelor discolore, la virf brune

ori negricidse. Flori diandre.
3. Frunze pe faţa inferidră tomentos-hirte. Stipuli reniformi.. .
S. cinerea
3.* Frunze pe faţa inferi6ră scricee. Stipuli lan-

ceolaţi.

ce.

L.

roimarinitolia Koch (L),

S. alba L. (S. albă). Amente pedunculate, pedunculi foliaţi,

acestea frunze de tot întregi. Squame concolore, decidue. Cap-
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sule ovat-acute, obtuse, glabre, la urmă subpedicelate pedicele abia egal de lungi cu nectariul forte scurt. Stismat
puţin îngroşat, emarginat. Frunze lanceolate, acuminate, serulate, pe
luncile.

ambele

fețe

sericee.

Stipuli lanecolaţi. 4 In tâte

„S. triandra L. (S. triandră. Vulg. [Loc alb]). Flori triandre.
Amente pedunculate, pedunculi foliaţi. Sqaamele persistente
concolore, la vîrf glabre. Capsule ovat-conice, obtusiuscule,
glabre, pedicelate, pedicele de 2-3 ori mai lungi decât glandula nectariferă stil f6rte scurt. Stigmate orizontal-divergente,
emarginate. Frunze lanceolate, oră oblonge, acuminate, serrate,

de tot glabre, pe fafa înferidră vergi, ori numai fârle pufin glaucescente. In luncile cu deosebire din Delta Dunăre.
OnsERVARE.
— S. amygdalina L. (S. amygdalina «. discolor Koch
Synops.), diferă numai prin frunze, care pe faţa inferiGră sunt glauce.

$. cinerea L.; S. acuminata Hottm.; S. polymorpha Hort.
S. Hoffmaniana Blafi. et fingerh. (8. cenușie. Vulg. [Loc
alb]). Flori diandre. Amente sessile, la basă bracteate. Capsule

de

la basa

ovată

elongat lanceolate, foment6se,

pedice-

late ; pedicele de 4 ori mai lungi decât glandula nectariferă.
Stil fârte scurt. Stigmate ovate, bifide. Frunze eliptic ori
lanceolat-obovate,

scurt

acuminate,

plane,

undulat-serrate,

cinerei-verdi, pe fafa superidră pubeseenie, pe faţa înferidră tomentos-hirle. Stipuli reniformă. Muguri sur-pubescenți. b Martie-Aprilie. Comun cu deosebire în luncile din
Delta Dunărei.
S. rosmarinifolia Koch. (L.). (S. cu foi de rosmarin. Vulg.
[Loc alb). Flori diandre. Amente sessile, fructifere subrotunde, scurt pedunculate, pedunculi foliați. Capsule de la
basa

ovată, lanceolate,

fomentse,

lung pedicelate; pedicele

de 2-3 ori mai lungi decât glandulele nectarifere. Stil scurt.
Stigmat

ovat, bifid. Frunze Zincare ori linear-lanceolate,
an-

gustat-acuminate, cu marginele plane, ori numai puţiu revolute, la vîrf drepte, de tot întregi ori depărtat glandulos-denticulate, pe fafa înferidră ar ginliăt-ser îcee. Stipuli lanceolaţi.
Variază.
8. argentea Sm.; [Loc alb]. Frunze lat-ovate, une-ori pe
faţa superidră tomentâse. Comun pe colinele -din Delta Du-nărei
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„Genul

Populus. Tournef.

Populus 'Tournef. (Plop). Amente cu solgi incisați sati laciniaţi; disc cupuliform aşedat la basa organelor sexuale care
le înconj6ră complect; stamine 8-12 sait mai multe libere, inserate pe disc; ovariii sessil sai scurt pedicelut; stil f6rte
scurt saii nul.
CONSECTUL

SPECIILOR.

1. Squamele amentelor ciliate. Frunzele pe faţa inferidră
alb-tomentâse . . cc... .. .. .
1* Squamele amentelor glabre. Frunze glabre pe ambele

feţe.

. cc...

P. alba
Frunze

L.;

2

nivea Willd.

subrotnnd-ovate,

deîmpreună

cu

. eee

ramurile

(P.

eee

alb.

e „P. nigra L.

Vulg.

angulat-dentate,
alb-tomentose,

„P.alba L,
|
:

Plop, Plută)

pe faţa înferidră
celea

ale ramurilor

terminale cordat-palmat-5-lobate. Squamele amentelor temenine lanceolate, la vîrf arcuate, ciliate. $ In luncă şi cu

deosebire în Delta Dunărei.

|

P. nigra L. (P. nigra. Vulg. Plop). Frunze triangular-ovate
acuminate, serrate, pe margini și pe ambele fefe glabre, la

basă truncate şi serrate. Ramuri patente.
elor glabre. v Aprilie. La

Hiîrşova

Fam. [Loc alb]

Sguamele

amen-

pe malul Dunărei.

GNETACEE.

Flori monoice saii dioice. Amente mascule munite de bractee; periant membranos, tubulos, la început închis, după
acea deschidându-se în doui lobi; o stamină sati mai multe
stamine a căror filamente sunt mai mult sai mai puţin lipite în col6nă; antere cu 1-4 loge deschidându-se la vârf

printr”un por oblong. Flori femele solitare sai geminate,
nude sau înconjurate de un involucru cu 2-3 rânduri de foli6le opuse;

ovariii sessil, unilocular, uniovulat;

ovul erect,

munit la vârful săi de o deschidere ce lasă să iasă un prolongiment tubulos, ligulat saii disciform la vârful săi; fructul
este o baccă falșă. Seminţe lipsite de aripi; embrion drept,
așegat într'un albumen cărnos; 2 cotyledâne libere sai li-

pite.
Brândză.— Flora Dobrogei.

.

-

25
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Genul

Ephedra

L.

"

Ephedra L. (Efedră). Amente mascule ovoide sati globul6se, cu bractee opuse în cruce şi connate la basă; stamine - de ordinar multiple, lipite prin filamentele lor în col6nă ra
m6să. Flori femele geminate, învelite printr'un involucru ale
cărui îolidle interne devin cărn6se şi dă fructului un aspect
|
baceiform. Două cotiledâno libere.
E. vulgaris Rich. (E. comună. Vulg. [Loc alb]). Tulpină
îrutescentă, fără frunze, f6rte

ramificată,

ramuri

aticulate,

drepte, mărunt tubereulate, Amente Ia articulii ramurilor subsessile, oră pe pedunculi continui saii şi articulaţi, solitare
câte două sait câte trei. % Aprilie-Maiă. Pe stîncile muntelui
'Sepeljin la Başckioi, în dunele de la Mamaikioi.

JONOCOTYLEDONATE
————

Fam. [Loc alb]. MYDROCITARIDEE.
Flori dioice,

regulate.

Periant

cu 6 divisiună

disp

stil cu 3 ramură bifide.

Fruct

use pe
2 renduri, cele 3 exteridre erbacce,
cele 3 interidre mai mari,
petaloide; flori mascule reunite mai
multe în acelaş spath,
periant cu divisiuni libere, stamine
2-12, cu antere biloculare, extrorse; flori femele solitare
în fie-care spath, periant
cu divisiuni externe connate în tub
la basă. Ovariă infer,

cu 1-6 loge polisporme;
nos, indehiscenț.

Seminţe

bumen

nul.

Frunze

tâte radicale

— Erbură

cu testa

aquatice,
sau

membranos,

înotătâre

inserate

sati

submergiate:

pe tulpină şi atunci

ciculate. Flori închise înt”un spath înai
ntea antesei.
CONSPECTUL
1. Stamine

9. Frunze

căr-

coriace ; alfas-

GENURILOR

renif

orm-orbiculare .....
„ Iydrocharis L,
1.* Stamine fertile 12. Frunze ensiform-t
riangulare . . Stratiotes L.

Genul

IIydrocharis L.
exteri6re

erbacee,

Hydrocharis

(ldrocaridă).
cele interire

L,

Periant
mai

cu 6 divisiuni,
mari,

cele

petaloide;

flori |
mascule pedicelate, închise câte 3 întrun
spath membranos,
2-valv, scurt pedunculat; stamine 12, reuni
te în inel prin

basa filamentelor lor; flori femele

mici, solitare întrun spath .
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1-valv, lung pedunculat; ovarii cu 6 loge multiovulate; fruct
baccitorm, ovoid-oblong.
JI. Morsus ranac L.
brâseei). Rădăcină în

(EH. Muşcatu-brâscei. Vulg. Mușeatumâl repentă. Frunze peţiolate, reni-

form-orbiculare, de tot întregi. Flori pedunculate. Petale mai

mari decât sepalele, albe. 24 Iulie-August. In mlaştini, ape
“stagnante. Comună, cu deosebire în regiunea Dunărei şi în

Deltă.
Genul

Stratiotes

cu 6 divisiuni, cele exte-

Stratiotes L. (Stratiote). Periant
vidre erbacee,

cele

interiâre

L.

petaloide

mai

mari;

îloră ma:

scule pedicelato, închise mai multe întrun spath bivalv.
purtat pe un scurt peduncul radical; stamine numerâse,
cele exteridre sterile; floră femele solitare, într'un spath bivalv, periant lung tubulos,
fruct bacciform, hexagonal.

ovarii

cu 6 loge

multiovulate;

$. aloides L. ($. aloidă). Rădăcină în mâl repentă, Frunze
ensiform-triangulare, ciliat-aculeate. Stamine fertile 12, parastamine 20-30 gălbinii. Sepalele pe partea externă vergi,
pe cea internă albe. Petale albe. 4 Iulie-August. In mlăștini,
ape stagnante şi lin curgătâre. In regiunea Danubială, cu

|

„deosebire în Deltă.

Fam.

„Floră

ermafrodite

[Loc alb). ALISMACEE.

sai monoice,

visiuni libere, pe 2 rânduri;

cele

Periant cu 6 di-

regulate.

exteri6re

caliciforme, er-

bacee, persistente, cele 3 interiGre petaloide, adesea caduce,
Stamine 6 sai în număr indefinit, libere, inserate pe re-

ceptacul la basa divisiunilor interire a.periantului; antere
biloculare introrse sait extrorse. Ovare “supere, 6-12 saii în
număr

indefinit, verticilate sau capitate,

libere sai reunite

la partea inferi6ră prin sutura ventrală, uniloculare, 1-2sperme. Stile libere, persistente. Fruct format din carpele

indehiscente

saii deschigându-se

prin

sutura-.ventrală.

S&-

mânţă cu testa coriace saii -membranos; albumen nul.—Erburi perene, aquatice saii crescând în mlaștini. Frunze radicale invaginante, de ordinar.dispuse în rosetă, lipsite de
stipuli.
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„CONSPECTUL GENURILOR.
"1. Flori monoice. Stamine numerâse
........
„1%. Flori

ermatrodite.

Stamine

Genul

6 ....,.....,

Sagittaria L,

„. Alisma

L.

Sagittaria L.

Sazittaria L. (Sagitarie). Flori monoice; calice cu 3 divisiuni erbacee; corolă albă cu 3 divisiuni; stamine în număr
indefinit, cu antere extrorse; carpele numerdse, libere,
.1sperme, reunite în capitul globulos pe un receptacul cărnos:
Floră în paniculi cu ramuri verticilate.

S. sasittaetolia L.. (S. cu frunze sagitate. Vulg. Săgăla apei).

Frunze profund sagitate. Pedunculul radical simplu. Floră
monoice. Petale albe, unguiculate, purpurii. 3 Iunie-lulie.
Bălţi, ape stagnante. Pretutindenea cu deosebire în regiunea Danubială.
Alisma

L.

(Alismă).

Genul

Alisma

L.

Flori

ermairodite;

stamine

6-12,

cu

antere introrse; carpele numerdse, libere, 1-sperme, verticilate sait capitate.—Flori dispuse în paniculă vamâsă verticilată sau în umbelă.
-

A. Plantago IL. (A. Plantagină. Vulg. Limba broseci, Patlugină de apă). Peduncul radical verticilat-paniculat. Ovare
pe partea lor internă deasupra basci stiligere. Carpele la

vîvi rotundat-obtuse,

mutice,

pe

dos

1-2-suleate

coadunate

întrun fruct 'obtus-trigonal. Frunze cordate, ovate oră lanceolate. Flori albe ori cova rosee. 4 Iulie-August. Bălţi, ape
stagnante. In regiunea Danubială pretutindenea.
Variază

cu frunzele

mai

late, mai. ânguste,

mai

mult mai

puţin cordate, şi
_
5. lanccolatum [loc alb]; 1. Zanecolatum Wither. Frunze
lanceolate, la basă mai ângustate. ,

1. graminifolium [loc alb]; A. graminifolium Ehrh,; 4:
nataus Pall. non L. Frunze tâte graminiforme şi natante,

una ori două cu lamina ângust-lanceolate şi natante.
Fam. [Loc alb]. BUTOMEE.
în

Flori ermafrodite, regulate. Periant cu 6 divisiuni dispuse
2 rânduri: 3 exteridre, erbacee sati petaloide, 3 .inte-.

890
riGre

mai

“părechi

mari,

petaloide,

divisiunilor

riGre a periantului;

caduce.

exteridre

Stamine

şi 3 opuse

9;

6 opuse

în

divisiunilor inte-

antere biloculare, introrse.

Ovare

6, su-

pere, uniloculare polysperme, reunite prin sutura ventrală.
Stile libere, persistente. Fruct format din carpele deschiqându-se prin sutura ventrală. Seminţe fârte mică; albumen
nul. —Erburi aquatice. Frunze tote radicale, lipsite de stipuli, născând

dintrun

rizom

orizontal;

flori dispuse în um-

belă terminală compusă din cime unipare.
Genul

Butomus

Tournef.

Butomus 'Tournef. (Butom). (Caracterele familiei).
„DB. umbellatus L. (B. umbelat. Vulg. Fenal-cămilei).

Rhi-

zom orizontal, tuberos. Frunze lineare, sulcate, trigonale,
acute. Peduncul radical mai lung decât frunzele. Flori în

umbelă terminală simplă lung pedunculate, roşietice, devenind mai palide. 2 Iunie-August. Ape stagnante și lin curgăt6re, bălți. In regiunea

Dunărci

pretutindenea.

Fam. [Loc alb]. JONCAGINEE.
Flori ermafrodite, regulate. Periant cu 6 divisiuni
erbacee,

dispuse

pe

2 renduri.

Stamine

6, inserate

divisiunilor periantului cărora ele sunt opuse;
culare,

extrorse.

Ovare

3-6,

supere,

libere,
la basa

antere

1-2-ovulate;

bilo-

stile 3-6,

f6rte scurte saii cu stigmate sessile. Fruct uscat, format din
3-6 carpele deschidându-se prin sutura ventrală, aderând de
un prolongiment al axului din care se desprind la maturitate de la basă la vârf, seminţe fără albumen.—Erburi erescând în locuri umede. Frunze t6te radicale, invaginante la
basă. Flori dispuse în racem terminal, elongat. Genul

Triglochin

L.

Trislochin L. (Triglochin). (Caracterele familici).
T. palustre L. (E. palustru). Fructe lineare, angulare, spre
basă atenuate, alipite de pedunculul comun și secedente în
3 capsule. Stigmat sessil. 4 Iunie-lulie. In păşunile umede
cu deosebire năsipâse. Pe țărmurile lacului Sino.
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Fam. [Loc alb]. NAIADACEE.
Flori ermafrodite sat unisexuate, monoice sait dioice. Periant nul saii erbaceii, format din 6-4 segmente, saii hialin,

şi atunci 4-partit. Stamine 1-6, hypogine în florile ermaftrodite; florile unisexuate totdeauna cu o singură stamină;

filament staminal distinct: saă nul; antere uniloculare
biloculare, cu polen globulos sai confervoid. Gineceii

mat din 1-6 carpele

connate

distincte

sati

sai
for-

mai mult saii mai puţin

prin faţa lor ventrală, cu ovarii uniloculare, cu un

singur ovul basilar şi erect, anatrop, sait pendent dela vârf,
campilotrop sati ortotrop, cu micropil totdeauna infer; un
stil pentru fie-care carpel, scurt sait elongat, cu stigmat dis-

coid, sai decurent,

saii subulat;

carpele

c6pte

coriace

sai

membranse sai indurate, indehiscente sai dehiscente printo linie internă; semânţă ercctă saii pendentă; albumen
nul—Erburi seapiforme saii mai adesea cu tulpine frunz6se
și atunci submergiate saii plutitâre; stipuli nuli saă intra-

peţiolari, membranoșă şi adesea invaginanţi; frunze alterne,
sait opuse, sait verticilate; flori fârte mică axilare, sai în

racem, sait în spice pedunculat.
CONSPECTUL

GENURILOR

1. Ovarii 4 ori mai multe (Potamee).

2. Flori ermafrodite,
3. Periant s-partit.
3.* Periantul

, ,..

lipsesce

2* Flori monoice, vaginate
1:* Ovariit

numai

o...

. ....

1. Flori

. . ..

. . ..

unisexuate

Genul Potamogeton

Potamogeton

'Tournef.

. « Potamogelon IL.
e

,..

e Nuppia

L,

e + Zanichellia LL,
. . . . Zostera L.

'Tournei.

(Potamogeton).

Flori

ermafrodite,

în spice mai mult sai mai puţin elongate; periant cu 4 divisiuni întinse,

erbacee;

stamine

4,

subsessile,

inserate

la

basa divisiunilor periantului cărora ele sunt opuse; carpele
sessile cu pericarp drupaceii și cu endocarp osos.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunzele superi6re florale natante, coriacee, celelalte submerse membranacee, sessile . . ... „P. gramineus Le.
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1.* Frunze t6te submerse, membranacee,
2. Frunze mai late, ovale ori lanceolate.

3. Frunze pe margini

neundulate,

ori

pelucide,

obsolet un-

_ dulate.

4, Frunze
"4.* Frunze

a

|

neamplexicaule, peţiolate
unplexicaule.

..

.,...

Frunze pe margini undulat-crispate

,

......

|

P. luceus L.

ae

a Pe perfoliatus

a.

P, erispus L.

2* Frunze lincare, ori linear-setacee, la basă vaginante . cc... .. o
eee... .| „ P. pectinatus

| >. gramineus L.

(P. gramineii.

Vulg.

[Loc

alb].

L.

L.

Frunze

submerse nemembranacee, străvădătâre, lanceolat-lineare,
ângust ori lat-lanceolate, acuminate, spre basă atenuate,
sessile, pe margini scabriuscule, cele supreme mai scurte,
mai late și peţiolate, cele natante lanceolate ori ovate, lung

peţiolate, coriacee, acestea însă adeseori lipsind.
spre vîri îngroşaţi.

Fructele

mai recente

gini obtuse. Tulpină î6rte ramificată.
Variază:
|
8. heterophyllos [loc alb]. Frunze submerse
recurbate,

mai

adesc-ori

sai cele mai

rare-ori deplin rigide. Bălţi,

Pedunculi

comprese, cu mar-

multe

mai

mai

scurte»

rigide, nu

ape stagnante și curgătâre: la

Macin.

P. lucens L. (P. lucitoriii.
submerse,

membranacee,

Vulg.

[Loc

străvădătâre,

alb]). Frunze
pefiolate

ovale

tâte
ori.

lanceolate, mucronate, pe margini servulat-seabre, cele îlorale opuse, cele-lalte alterne. Pedunculi în partea superidră
îngroşaţi. Fructe mai recente comprese, cu margini: obtuse»
puţin cârinate. Tulpină ramificată. 3 Iulie-August. Ape stagnante şi curgătâre.
In regiunea Dunărei şi cu deosebire în
Deltă.
P. perfoliatus IL. (P. perfoliat. Vulg. [Loc alb]). Frunze tâte
submerse,

membranacee,

străvăgătâre,

dela

basa

cordată -

“amplexieaule, ovate ori ovat-lanceolate, pe margini seabriuscule. Pedunculi egali. Fructele recente comprese, cu
margini obtuse. Tulpină subramificată.
Variază. cu frunzele

cordat-subrotunde

Sch.), cu frunzele cordat-oblonge,

până

(P. Loeselii R. et

la 8 cent. lungi şi

21:/, cent. late, către mijloc mai late, şi cu

lanceolate. 4 Iulie-August.
t6re: Rasova, Sulina. :

Bălți,

ape

frunzele

stagnante

cordat-

Şi curgt-
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i

. erispus L. (P. increţit. Vulg. [Loc alb)). Frunze tote submerse, membranacee, străvâdătâre, sessile, linear-oblonge,
obtusiuscule, scurt acuminate, serrulate, zndulat-erispe, egal
de lungi cu pedunculii. Fructe comprese, rostrate. 'Tulpină
ramificată, compresă. 24 Iulie-August. Ape stagnante şi cu
a&târe, bălți: Macin, Delta Dunăre.
|

P. pectinatus L. (P. pectinat. Vulg. [Loc alb]). Frunze tote
submerse, membranacee, străvădătâre, la basd vaginante,
lineare, ori linear-setacee, acute, 1-nervate, transversal vâ-

n6se, vânele puţin îngroşate. Spice lung pedunculate. Fructe
oblice, obovate, subsemiorbiculare, comprese, uscate pe dos
carinate, terminate cu un stil scurt, ascendent. 4 Iulie-Au-.

gust. Ape stagnante şi curgitâre: Mangalia, Mamaia.

Ruppia L. (Rupic).

Genul

Ruppia

Flori

ermafrodite,

mai multe pe un spadice axilar
chis într'o tâcă spathiformă, după

L.

dispuse

două

saii

şi filiform, mai. întăi înaceea squammiformă ; an-

tere mari, extrorsc, biloculare, fixate prin mijlocul spinărei,
cu loge divergente la basă, deschidându-se în lung. Ovariit
format

din 4 carpole

libere,

contigui

prin faţa

internă, la

început sessile, după aceea stipitate, uniloculare, uniovulate.
Ovul suspendat, curbat. Stil nul; stigmate sessile, peltate şi umbilicate. Fruct format din 4 carpele sati mai puţine prin
abortare, puţin comprimate și gibâse, la sfîrşit lung stipitate.
— Plante submergiate; frunze lineare și subcapilare;
stipuli membranoși, lipiţi de frunză în formă de tecă care
îmbrăţişeză pedunculii şi ramurile; tulpine ramâse.
R. rostellata

Koch.

(R. rostelată). Logele

anterelor subglo.

bâse. Fructe subsemilunar-ovate, dela basa obtusă ascendente.7 August-Octombre. Prin bălțile de pe malul Mărei,
lacuri:

în lacul Sino&, la Sulina

OBSERVARE.—2, maritima
Genui

în gura

Dunăre.

L. diferă prin logele anterelor oblonge.
Zanicheilia

Michelli.

Zanichellia Micheili (Zanichelie). Flori monoice, solitare
saii geminate la subsudra frunzelor; flori mascule lipsite
de periant, munite de o singură stamină cu filament filiform;
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flori femele cu periant scarios, cupuliform ; carpele 2-6, subsessile sait stipitate, cu pericarp coriace.
Sa
4 palustris L. (Z. palustră). Fructe scurt pedicelate. Stil
numai

de jumătate

cât fructul.

4

stagnante şi lin curgătâre: în lacul
bălțile «le pe. malul Dunărei.
Genul

Zostera

Iulie-Septembre.

Sinoă;

la

In

Macin

ape

prin

L.

Zostera L. (Zosteră). Flori monoice, purtate pe un spadice
ce nasce pe faţa superi6ră a frunzelor crăpate longitudinal
la basa lor. Spadice lăţit, membranos, nud pe faţa dorsală,

purtând

înainte

staminele

şi ovarele

alterne

şi biseriate.

Periant nul. Fl6rea masculă formată printr”o singură anteră .
„ subsessilă, uniloculară, deschidqându-se longitudinal. Flârea
femelă dintrun pistil unilocular, uniovulat. Stil 1; stigmate 2.
Fruct constituit print”o utriculă ce se deschide rupându-se
neregulat. Sămiînţa cu testa subţire.
4. nana Roth. (7. pitică). Frunze 1-nervate. Pedunculul
spatului de lăţime egală. Nucile mature netede. 4 IulieSeptembre. In fundul năsipos al mărei şi al lacurilor de pe
lângă mare: în lacul Sinoă, la Constanţa în mare la portul
genovez.

„Fam.

[Loc alb] LEMNACEE.

Flori monoice, născând în crăpătura ce presintă marginea

frunzelor,

1 femelă

şi 2 mascule

reunite

în

același

spath

univalv; îlori mascule constituite printr'o singură stamină
cu anteră biloculară, cu dehiscență transversală; flori femele compuse dintr'un stil și dintr”'un ovariii super, unilocular, uni-pluriovulat. Fruct monosperm, indehiscent saii oligosperm,

deschidându-se

transversal.

Seminţe

cu testa coriace.

„ Plante f6rte mici, erbacee, afile, plutind pe apă, cu tulpina
formată din îronde foliiforme eșind una din alta.
Genul

Lemna

Lemna

L.

L. (Lemnă). (Caracterele familiei).
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CONSPECTUL

SPECIILOR .

1. Frunzişorele (tulpina lenticular-compresă foliacee)
|
lanceolate, cruciat-coherente. ....,....
IT. trisulea L,
1.* Frunziș6rele rotundat-ovate.

2.
3.
3."
2*

Frunzişorele pe faţa inferidră plane.
Rădăcini fasciculate . . . cc
I. polyrrhiza IL.
Rădăcină solitară .
cc.
e e Li mMicor L.
Frunzișore pe faţa înferiâră convexe. Rădăcină sotară

a

o.

Î

Sibba

LL,

L. trisulea L. (L. trisulcata. Vulg. Lintiţă, [loc alb]. Frun-

zișdrele lanecolate,

la urmă

peţiolate,

cele prolificate

cru-

Vulg. [Loc alb]. Frunziș6re

obo-

ciat-coherente. Rădăcini solitare. Q Aprilie-lunie. In apele
stagnante submersă. Comună pretutindenea, cu deosebire
în regiunea Danubială.
|
L. polyrrhiza L. (L. poliriză. Vulg. [Loc alb)). Frunzişore
subrotund-obovate. Rădăcină fasciculată. G Aprilie-Maii.
In apele stagnante natantă. Comună cu deosebire în Delta

Dunărei.
L. minor

'
L. (L. mititică.

vate; pe ambele feţe plane. Rădăcină solitară. Q AprilieMai. In apele stagnante natantă. Comună pretutindenea.
L. gibba L. (L. gibâsă. Vulg. [Loc alb]. Frunziş6re obovate,
convexiuscule, pe faţa înferidră spongios-conveze. Rădăcină
solitară. O Aprilie-Maiii. In apele stagnante: mai rară de-:

cât speciile precedente.

Fam. [Loc alb] TYPIIACEE.
Flori monoice, dispuse în spice compacte sai globulse,
cele mascule “ocupând partea superi6ră a inflorescenţei şi

cele femele

partea inferidră.

Flori

mascule

numerâse,

re-

duse la o stamină liberă sati formate din 2-4 stamine reunite prin filamente și amestecăte de sete sai de solgi dis-

puși fără ordine;

antere

dinală. Flori femele

uniovulat,
atunci

solitar

bilocular,

biloculare

reduse

la un

sati apropiate
încunjurate

de

cu dehiscență
ovariă

super,

longitu-

unilocular,

două câte două şi părând
sete numerâse

sai de 3-5

solqi dispuşi fără ordine. Stil simplu, persistent. Fruct sub-
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drupaceii, indehiscent, unilocular, monoposperm, cu endocarp

coriace. Seminţe munite de un albumen cărnos încunjurând
un embrion drept. — Erburi perene, cu rizom tirîtor, crescând în apă sai în mlaștini. Tulpine simple sati ramâse.
Frunze alterne, lineare, cu nervure paralele, adesea inva-

ginante.

CONSPECTUL
1. Spice cilindriflorm.

1.* Spice globâse

GENURILOR

. cc... .. Typha

.,....

Genul

Typha

L.

„+ Sparganium

L,

Tournef.

“ "Typha 'Tournef. (Papură). Flori fârte numerâse, dispuse în
două spice, unisexuate, f6rte compacte, cilindracee, super-

puse, contigui saii indepărtate, învelite la început întrun
spath fârte caduc; stamine fârte numerâse, lipite 2-1 prin
filamente, încunjurate de numerâse filamente sterile ; fruct
f6rte mic, aprâpe
„munit

de

lungi

drupaceii,

sete

purtat

pe un

pedicel

capilar»

claviforme,

CONSPEOTUL

SPECIILOR

1. Spie masculin în continuitate cu cel femenin T. latitolia L.
1.* Spice masculin indepărtat de cel femenin.
2. Interstiţiul între ambele spice mai scurt de
cât spicul masculin ..........
- e Te angustifolia L.
2.* Interstiţiul între ambele spice esal de lung
cu

spicul masculin

T. latifolia L. (P.
lineare, mai lungă
partea masculină
lamentele la florile

e

e

+ T. stenophylla Fiseh.
et Meyer.

cu foi late. Vulg. Papară). Frunze lat
decât culmul înfloritor. Spie cilindriform»
în continuitate cu partea femenină. Fimasculine de 3 ori mai lungi decât an-

terele, ilorile temenine

nebracteate.

Stigmat

oblic,

spatulat-

ovat, acut. 4 Iulie-August. Ape stagnante şi curgătâre: co„_mună în regiunea Dunărei şi cu deosebire în Deltă.
T. angustifolia L. (P. cu foi înguste. Vulg. Papură, [loc
alb]). Frunze îngust-lineare, mal. lungi decât culmul înfloritor. Spice cilindriform, partea masculină indepărtată de

„897

-

partea femenină. Filamentele la florile masculine de 1:/, oră
mai lungă decât anterele. Flori femenine cele mai multe cu
bractee filiforme la vîrf subspatulat-dilatate. Stiamat elongat, ângust-linear, lung-acuminat. 4 Iulie-August. In ape
stagnante -şi curgâtâre:

comună

în regiunea

Dunărei

şi cu

deosebire în Deltă,
T. stenophylla Fisch. et Meyer. (P. [Loc alb]). Frunze caulinare

elongate,

angust-lineare.

Șpie femenin

la urmă

elip-

tie, separat prin un spații nud egal de lung de spicul masculin. % [loc alb). Rară în Delta Dunărei aprâpe de KaraOrman.
Genul

Sparganium

tuli

'Tournef.

unisexuaţi,

spath;

Sparganium

(Sparganiu).

globuloşi,

stamine

'Tournef.

numerâse,

Flori

dispuse

superpuşi și spaţiaţi,
libere,

amestecate

de

în capi-

lipsiţi
soldi

de

mem-

“branoși filiformi; ovare libere sat reunite 2 câte 2, încunjurate fie-care de 3-5 soli membranoşi; fruct de ordinar

sessil.
S$. ramosum Huds. (S. ramos. Vulg. Buzdugan). Frunze la
basă trigonale, cu laturile concave. Zulpină ramificată. Stigmat linear. 4 Iulie-August. Prin Dălţi, pe malurile apelor.
“Comună cu deosebire în regiunea Dunărei.
OnsEnvARE.—S$. simplex Iluds. diferă prin frunzele cu laturi plane și
tulpină simplă.

Fam. [Loc alb] AROIDEE.
Flori monoice,

lipsite de periant, rar ermafrodite,

de un periant cu 4-6 divisiuni,
rul

unui

ax

simplu

şi cărnos

(spadice),

încunjurat

spath monofil, de ordinar învârtit în cornet.
de ordinar

reduse

munite

sessile şi aglomerate în ju-

fie-care la o singură

Flori

stamină,

de un

mascule

amestecate

cu îlorile femele sai mai adesea dispuse în inel deasupră
acestora. Flori femele reduse fie-care la un ovariii super
2-3-locular, uni-pluriovulat; stil simplu sai nul. Fruct bacciform, indehiscent, mono-oligosperm. Seminţe subglobul6se
sait angulbse;

albumen

gros, cărnos, făinos. —Erburi perene

cu rizom trâtor saii tuberiform-cărnos. Frunze

alterne, pă-
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adesea

ralele.

tote radicale, cu nervuri anastomosate sati paGenul

Arum
umflat

'Tournef. (Aron).
în

măciucă

Arum

Tournef.

Spath învârtit în cornet;

la vîrf,

nud

sai

munit

de

spadice

flori rudimen-

“tare în formăde filamente; floră unisexuate, lipsite de
periant, formând la basa spadicelui două inele superpuse, cel
superior compus din flori mascule şi cel inferior din flori
femele; baccă subglobul6să, de colsre roșie, mono-oligospermă. — Frunze
mosate.

cordate

sati

sagitate
:

cu nervuri

ariasto-

A. maeulatum L. (A. maculat, Vulg. Aron, Rodu-pămân„tului, Cocosgică, [loc alb]. Frunze hastat sagitate, concolore,
oră brun-maculate.

Spadice

drept,

claviform,

mai scurt de-

cât spatul, clavul de 3 ori mai scurt decâţ stipetele săi.
Spadice negru-purpurii. 24 Maii. Prin pădurile umbrâse:
între Cocoş şi Țiganca; la Alibeikioi pe muntele Consul.
Fam. [Loc alb]. ORCIIIDEE.
Flori ermatrodite,

neregulate.

Periant

cu 6 divisiuni po-

taloide, dispuse pe două rânduri: 3 exteridre întinse, erecte

sait

conivente,

de ordinar

în cască

cu cele dou&

divisiuni

_interidre şi superidre, divisiunea interidră şi inferidră (label)
f6rte diferită de cele-lalte, adesoa prelungite în pinten la
basă. Stamine 3, cu filamente reunite în colonă cu stilul
(gimnostem), cele două laterale sterile, reduse la staminode,

cea mijlocie fertilă, aşedată deasupra stigmatului; anteră biloculară, contânând un polen aglomerat în masse (nasse pollinice) granul6se, pulverulente sai

polinice

adesea

(relinaclu) liberă

munite
sai

compacte-ceracee;

masse

la basa lor de o ghindură viscâsă
reunită

cu cea vecină, câte-odată

în-

chisă într'o îndoitură a stigmatului (bursiculă). Ovariă infer, unilocular, adesea răsucit pe el însuşi, cu 3 placente
parietale. Fruct capsular, polisperm, deschigânduse prin 3
valve care rămân aderente între ele la vîrf şi la basă; seminţe f6rte mici, cu testa lax; albumen nul —Erbură perene,
munite de bulburi şi de fibre radicale “cilindrice sati for-
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mate numai din fibre, mai rar rizomatâse. Tulpina simplă,
frunzâsă cel puţin la basă, mai rar lipsită de frunze şi

atunci munită de solgi alterni. Flori dispuse în spic.
CONSPECTUL

GENURILOR

1. Tulpină foliată, frunze verzi. ori une-ori maculate.
2. Label la basă pintenat.
3. Label 3-partit ori 3-lobat.

oi

4. Lacinia intermedie a lobului mai scurtă ori
cel mult duplu atât de lungă cât periantul
şi neconvolută.
„ Loculele (logele) anterelor conjuneţi prin o

bursiculă comună.

6.
6.*
5.*
4%

|

Masse polinice pe 2 retinaecli separați . .
Masse polinice pe 1 rectinaclu, comun . .
Loculele (logele) anterelor fără bursiculă
Lacinia intermedie a labelului fârie lungă

contortă ...
3. Label nedivis.
î. Label

[|

. . Orehis L,
|
. . Anneamptis Rich.
. . Cymmadenia R. Br.
și
Mimantoglossum Sprgl.
+ + Platanthera Rich,

.

biarticulat.

8. Ovariii stipitat, necontort. Label nedivis.
. . Epipactis Rich.
8." Ovariii sessil, contort. Label 3-lobat. . . + e Cephala
nthera Rich.
7.* Label nearticulat.
9. Label deflex ,
cc...
. „ Listera R. Br.
9* Label erect... .., [eee ee...
Sturmia Rehb.
1.* Tulpină nefoliată, numai cu squame.
10. Label pintenat. Ovarii contort ....... Limodor
um 'Tourn.
10. Label nepintenat. Ovariă necontort .... Neottia
L.
Genul

Orchis Tournef.
conivente

(Orchis).

sai întinse;

mai mult sai mai puţin
bat sait bifid;

Orchis

Tournef.

Periant

cu

divisiuni

exteri6re

label prelungit în pinten, cu trei lobi

profundi,

retinaele libere

cel mijlocii întreg, bilo-

închise înt”o

bursiculă

culară; ovariă ră&sucit.—Bulburi întregi saii palmate.
CONSPECTUL
1. Tuberculi

nedivi

longi.
2. Bractee

1-nervate.

3. Label 3-partit.

(întregi),

SPECIILOR

ovat-globoșşi,

ori ob:

bilo-
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4. Lacinia întermedie a labelului
şi bifidă.

Sei

„ Bractee

mult

mai

scurte

dinainte

decât

dilatată

ov ariul.

Laciniile laterale ale labelului drepte, iar lacinia
intermedie

obeordată

. ..

.,...

0.

fusea Jaeq.

6. Laciniile laterale îngust-lineare ale labelului incurvate, iar lacinia intermedie bifidă și conformă cu cele laterale ......
os... .. 0. Simia Lam.
5.* Bractee de jumătate cât ovariul, ori şi mai lungi 0, variesata All.
3* Label B-lobat, lobii laţi, scurți.
1. Lobul intermediit al labelului elongat, întreg,
|
lobii laterali mai scurţi, subrhombei . . . . .0. coriophora li.
7.* Lobul

intermediii

al labelului

rotundat-ovat, nu

elongat . .. cc...... e
+ 0. Morio L.
2* Bractee 3-5-nervate. Pinten orisontal ori ascendent. cc...

..

e.

«0. palustris Jacq.

....

0. ansustifolia Rehb.

Vulg. Poroinie,

[loc alb)). Label

1.* 'Tuberculi palmaţi. Tulpină fistulosă

„0. fusca Jacq.

(O. brună.

penicelat-punctat, tripartit,

lacinti laterale lineare, cea în-

termedie

dilatată

dela

basă

mereii

obcordată,

mai

adese-

ori cu un dinte setacei, lobi ovaţi subtruncaţi, eros-erenate.
Pintenii aprope de 3 ori mai scurţi decât orariul. Latiniile periantului în partea superiră cuculiform-eonivente,
în partea inferidră concrescente. Bracicele membranacec,

I1-nervate mult mai scurte decât

ovariul.

Frunze

oblonge.

Tubereuli triplicaţi, globoși, nedivisaţi. Floră cu laciniile cuculate negre-purpurii cu puncte şi mai întunecate, ori verqi
şi cu puncte negre-purpurii, label alb ori deschis roseii, cu

puncte purpurii hirsute. 4 Maiă-lunie. In fîneţele din păduri: Babadagh, Cocoş, Țiganca, Cincarova, Başkioi, ete.
--0 Simia Lam. (O. Simie. Vulg. [Loc alb]). Label subvelutin punctat, tripartit, lacinii laterale ângusi-lincare, de
tot întregi, încurbate, cea intermedie bifidă, cu un dinte

linear interject,. bifureaţiunile elongate, conforme cu laciniile lobilor laterali, şi duplu atât de lungi cât însaşi lacinia. Pintenii de jumătate cât ovariul. Laciniile periantului
-cuculiform-eonivente, în partea inferidră conerescente. Bracteo 1-nervate, 7nembranacee,

malt mai scurte decât ovariul.

Frunze oblonge. Tuberculi nedivisaţi. Galea purpurascentăsură, labelul palid-purpuriă, ori alb, cu puncte mai întunecat
purpurie. 4 Maiii. Pe colinele din regiunea silvatică. (U. Ș.).-
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0. variegata All. (O.:vargată. V ulg. [Loc alb]). Label punc-

tat-glabru, tripartit, laciniile laterale oblonge, cea intermedie
lat-obeordată mai adese-ori cu o mucronă interjcetă,
tote

acut-dentate. Pinteni de jumătate cât ovariul, ori și mai
lungi. Laciniile periantului cuculiform-conivente, tâte ate-

nuat-acute,
dorsal.

cele 2 mai

Bractee

intime

mombranacee,

puţin

mai

1-nervale,

scurte

decât

de jumătate

col
cât

ovariul ori şi mai lungi. Frunze oblonge. Tuberculi nedivisaţi. Flori palid-purpurii, label purpureii-punetat. 4 Maii.
In fineţe şi pășune: între Babadagh şi Ienissala.
0. coriophora L. (O. Ploșniţă. Vulg. [Loc alb]). Label somi-

irifid, dependent, lacinii subegale, cea medic oblongă, îniregă, cele laterale subrombee, mai scurte. Pinteni conică,
arcuaţi descendenţi, de 2-3 ori mai scurţi decât ovariul. La-

ciniile periantului
membranacee,

mai

lungi.

Galea

cuculiform-eonivente,

I-ncrvate,

Frunze

egal

de

acuminate. Bractee

lungi

linear-lanceolate.

cu ovariul,

Tuberculi

ori şi

nedivisaţi.

bruniit-purpurie, label la mijloc palid-roşui cu punete

obscure purpurii, laciniile verdi, pe margini roșietice.3 MaiiăIunie. In fineţe: Rară pe lângă Țiganca.
|
0. Morio

L. (0. Morio.

Vulg.

Poroinie). Label 3-lobat, lobi

laţi, cel intermediii iruncat-omarginat. Pinteni cilindriformi
ori subelaviformi, orizontali ori ascendenți, subegali de lungi
cu ovariul. Laciniile periantului obtuse, tâte cuculiform-conivente.

Bractee

li-nervate,

ori

cele

intime

subtrinervate,

egal de lungi cu ovariul. Frunze oblong-lanceolate. 'Tuberculi duplieaţi, globoşi, nedivisaţi. Flori purpurii.
Variază:

cu flori

saturat-violacee,

purpurii,

rosee

și albe.

A Aprilie-Maiii. In fineţe şi păşuni; comună între Mamaia
şi Gargalik, Cocoş, Babagagh, Cincarova, la Greci pe Ţuțuiatu, etc.

|

0. palustris Jaeq. (O. palustră. Vulg. [Loc alb].

Labe

3-

lobat, lobii laterali rotundaţi, cel medii profund emarginat,
egal de lung cu cei laterali ori puţin şi mai lung. Pinteni
cilindriformi, orizontali, ori ascendenți, mai scurţi decât ova-

viile. Laciniile periantului oblonge, obtuse, cele laterale reîlecte. Practee 3-5-nervate şi cele interi6re deodată şi vînose.
Spic elongat, lax. Frunze lanceolat-lineare. 'Tuberculi nediBrândză.— Flora Dobrogei.

,

26
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visaţă. Flori purpurii. 4 Maii-lunie. Prin fîneţele mlăştin6se
în regiunea Dunărei.
0. angustitolia Rehb. (0. cu foi înguste. Vuleg. Poroinie,
[loc alb]). Label 3-lobaf. Pinteni conică cilindriformi, mai
scurți decât ovariul.: Laciniile laterale ale periantului în sus
reflecte. Bracco 3-nervate şi vîndse, cele

inferidre

egal

de

lungi cu florile, cele superidre mai scurte. Tulpinăfistuldsă,
4-5-foliată. Frunzele

inferidre lanceolat-lineare,

erect-patule,

cele superiâre erecte, la virf plane, subeanaliculate. Tuberculi palmaţi. Flori purpurii. [Loc alb]. In Delta Dunărei.
Genul

Anacamptis

Rich.

Anacamptis Rich. (Anacamptis). Periant cu divisiunile exte-

i6re. laterale fârto întinse, cea mediană erectă; label lat
trilobat, prelungit în pintene filiform, egalând sait întrecând
ovariul; retinacle reunite, închise într'o bursiculă uniloculară; ovariii r&sucit.—Bulburi ovoide, întregi.

A. pyramidalis Rehb.; (O. pyramidalis

I.. (A. pyramidală)-

Label semitrifid, la basă bilamelat, lobi oblongi, obtusi, egali,
de tot întregi. -Pinteni filiformi, egal de lungi cu ovariul,

ori şi mai lungă. Laciniile periantului ovat-lanceolate, cele
laterale patente. Bractec la basă trinervate. Spice indesuit.
Frunze lanceolat-lineare. 'Tuberculi nediviscţi. Flori purpuvi. 4 Maii-lunie. In fineţe, pe colinele cu tuferişuri. Comună în totă Dobrogea.
Genul

Gymnadenia

Gymnadenia

Rich. (Gimnadenie).

Rich.

Periant cu divisiuni exte-

riâre tâte întinse; label lat, trilobat, prelungit în pintene
subţire, elongat, egalând sait întrecând ovariul: retinacle
libere, lipsite “de bursiculă; ovariii răsucit.—Bulburi palmate.
G. eonopsea R. Br. (G. [Loc alb]). Label trifid, lobi ovaţi, obtusi. Pintonă filiformă, aprâpe de 2 ori mai lungi decât ovariul. Laciniile exteridre ale periantului fârte patente. Bractee
3-nervate, egal de lungi cu ovariul ori și mai lungi. Spice cilindriform, elongat. Frunze clongat-lanecolate. Tuberculi palmaţi. Flori purpurii, rare-ori albe. 4 Iunic-lulie.
Sa
Variază:
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B. densiflora [loc alb]; G. concigera Rehb. Plantă
mai robustă, flori mai mici, însă mai indesuite şi mai
numerâse,
pinteni puţin mai lungi decât ovariul şi mai puţin
curbați.

Pe lângă Cincarova.

Genul

Himantoglossum

Spreng.

Mimantoglossum Spreng. (Imantoglos). Periant
cu divisiuni exteridre t6te conivente, în cască; label cu 3
lobi lineară, conturaţi în spirală în timpul preflorescenţei,
prelungit

în pinten scurt; retinacle

reunite,

inchise

într'o

bursiculă

uniloculară ; ovariii răsucit.—Bulburi mari, ovoide
, întregi.
II. hireinum Rich; Satyrium hireinum L.; Lorog
lossum.

hircinum Rich; Orchis hăreina Swartz. (1. ircin. Vulg.
[Loc
alb]. Label trilobat, lacinii linoare, cea intermedie
fârte

lungă, subcontortă, cele laterale mult
crispate. Galea albinâţă, în interior

mai scurte, undulatcu strie purpurii şi

verdi, label verde-albineţ cu puncte roșictice. 4 Maiiilunie.
In tuferişurile și pădurile de pe coline, rară.
Genul

Platanthera

Platanthera Rich. (Platanteră).

rale externe

întinse, cea modiană

Rich,

Periant. cu
erectă;

divisiuni

lato-

label linear-elon-

gat, întreg, prelungit în pintene fârte lung; retinacle
libere,
lipsite de bursicule; ovariii r&sucit.—Bulburi întregi.
CONSPECTUL

1.
2.
2.
1.*

Pintene
Loculele
Loculele
Pintene

SPECIILOR

11/,-2 mai lung decât ovariul.
.
anterei paralele . ...,..
„P. bifolia Rich,
anterei în partea inferidră civaricate . P. ehlorantha Cust.
forte scurt, seoliform . . ...,.... P. viridis Lind.

P. bifolia Rich.;

Orchis

bifolia

L.;

O. difolia

3. brachy-

glossa "Wallr.; Habenaria bifolia R. Br. (P. bitolia. Vulg.
[Loc alb]). Label nedivisat, linear. Pinteni de 1:/„-2 ori mai
lungi decât ovariul. Loculele anterei paralele. Floră albe.
Tuberculi duplicați, ovaţi, nedivisați. 2 Maii-Iunie. Prin pădurile umbrâse: Consul, Cocoş-Kîșla, Țioanca, la Greci pe

'Țuţuiatu, etc.

P. ehlorantha Cust. (P. ehlorantă. V ulg. [Loc alb]).

|

Label
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lungi

nedivisal, linear. Pinteni de 2 ori mai

decât ovariul,

filiform-subelavat. Loculele anterelor la viîri alipite, în par-

icu inferidră divarieale. Tubereuli duplicaţi, ovaţi, nedivisați. Flori vergii albe. 4 Maiii-lunie. In pădurile umbrâsc:

între Cocoş şi "Țiganca.
P. viridis Lindl; Coeloglossum viride Hartm;
vidis

Swartz;

Gymnadenia

Rich.;

viridis

Orchis vi-

Habenaria

viri-

dis R. Br; Peristylus viridis Lindl. (P. verdo). Label linear,

la vîrf tridentat, dintele intermediii f6rte scurt, cci. laterali
porecți. Pinteni fârte scurți, scotiformi. Periant cuculiform.

Flori galbin-vergii. 4 Iunie. Fîneţe umede.
Cincarova.
Genul

- Bpipaetis

Rich.

Epipactis

(Epipactidă).

Rară

pe lângă

Rich.

Flori în spic lax; periant cu

divisiunile exteridre tâte puţin conivente în cască; label
î6rte îngustat la mijloc, întreg saii subtrilobat, neprelungit
în pinteno; anteră liberă; masse polinice. reunite printr'un
rotinaclu comun; ovariii stipitat, nerăsucit; rizom tirîtor

garnit de fibre radicale numer6se.
E

palustris

Crantz.;

Serapias

palusiris

Scop.

Serapias

longifolia L. Syst. nat. (E. palustră. Vulg. [Loc alb]). Frunze
lanceolate.

Lamina

labelului

subrotundă,

obtusă,

egal

de

lungă cu laciniile periantului. Flori cenuşiii-vergii, label alb,
roşu-striat. 34 Iunie. In fîneţile mlăztin6se:
"tei Dunăraoi.
Genul

Cephalanthera

Rich.

Cephalanthera .Rich. (Cefalunteră). Flori
riant cu divisiuni

tâte

cunivente;

în regiunea Del-

label

în spic lax;

pe-

î6rte

în-

trilobat,

gustat la” niijloc, neprelungit în pintene; anteră liberă;
masse polinice bipartite reunite printrun retinaclu comun ;
ovariii sessil, răsucit; rizom tiritor.
C. pallens Rich; Serapias grandiflora

Scop.

Serapias

longifolia Huds.; S. lancifolia Roth. (C. [Loc alb]. Ovarii
, decât lungă.
mai lată
glabru. Lacinia labelului cordat-ovată
lungi decât
mai.
Bractee
obtuse.
tâte
Laciniile periantului
ovariul. Frunze ovate, ori ovat-lanceolate, acuminate. Flori
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gălbiniu-albineţe.

Rădăcină

duri:

şi în munţii dela

la “Țiganca

Genul

fibrosă.

Lister:

4 Maii-lunie.

In pă-

Greci.
R.

Br.

Listera R. Br. (Listeră). Flori verdii, în spic Jax şi subțire; periant cu divisiuni externe t6te conivente; ovariii sti-

pitat, nerăsucit. (Restul ca în genul precedent).
L. ovata R. Br; Ophrys ovata L.; Epipactis ovala All.
(L. ovată. Vulg. [Loc alb]). Tulpină bifoliată, frunze oposite,
ovate. Label lincar bifid. Flori verdii. 4 Maiii-lunie. In
duri: comună.
Genul

Liparis

pă-

Rich,

Liparis Rich. (Liparis). Flori în spice lax; periant cu divisiuni întinse; label întreg, dirigiat în sus, de acecază lungimo ca şi cele-lalte divisiuni. neprelungit în pintene; anteră
liberă, caducă, terminată printrun apendice membranos;

masse polinice bipartite, cu lobi colaterali și cu două roti-

nacle; ovariii ncrăsueit.—Bulburi 2, uncinate, juxtapuse.
L. Loeselii Rich.; Sfurmia Loesclii Rehb.; Ophrys Loc-

selii L. (L. lui Loesel. Vulg. [Loc alb]). Tulpină triangulară,
la basa bifoliată, frunzele eliptic-lanceolate. Spic 3-8-flor,
Label ovat, obtus, crenulat, de lungimea laciniilor periantului. Flori galbine-vergii. 4 Iunie-August. In mlaştinile

spongi6se:

în regiunea Deltei Dunărei.

Limodorum
antul cu

Genul

Limodorum

'Tournof.

(Limodor).

divisiunile

contractat

tâte

Tournef,

conivente;

Flori în spic lax;
label

oblong,

periîntreg,

în unguiculă la basă, prelungit în pintene;

teră liberă;

masse

naclu comun;
L. abortivum

polinice

întregi,

reunite

printrun

anreti-

ovariii nerăsucit; rizom gros, tirîtor.
Swartz;

Orehis

abortiva

1;

Serapias

abor-

tiva Scop. (L. abortiv. Vulg. [Loc alb]. Tulpină (scap) nefoliată, vaginată. Label ovat-undulat. Pinteni subulaţi de
lungimea ovariului. Intr6ga plantă palid-violacee. 24 MaiăIunie. In păduri: rară.

Genul

Neottia

Rich;

Neottia Rich. (Neottie). Flori decolorate, roșietice, dispuse
în spic dens; periant cu divisiuni extoridre t6te conivente
în cască; label neîngustat la mijloc, gibos la basă, neprelungit în pintene,

masse

polinice

bifid,

cu lobi divergenţi;

reunite printr'un

sessil, nerăsucit.— Fibre

radicale

anteră liberă;

retinaclu

comun;

cilindrice, numerâse,

ovariii
fasci-

culate.
N. Nidus

avis Rich;

Acol/idium

Nidus

avis

Schlechtd.;

Epipactis Nidus avis All. (N. Cuib de pasăre. Vulg. Trînji).
Intrâga plantă brunie. Tulpină fistulosă fără frunze, numai
cu squamele alterne. Spice multilor. Bractee mai lungi de
cât pedicelele. Label elongat, la vîrf mai lat, 2-lobat. Ovariii
păros.

4

Maiii-lunie. In pădurile

umbrâse:

Cincarova,

Ţi-

ganca, Cocoş.
[Loc alb]
CONSPECTUL

GENURILOR

1]. Laciniile periantului tote ogal de lungi .. . . . . Leucoium L..
1% Laciniile periantului ncegali de lungi, cele 3 exte-"
vi6re mai lungi, cele 3 interi6re mai scurte . . Galanthus L.
Genul

Leucoium

L.

Leuecoium L.. (Leucoii), Periant campanulat, lipsit de tub»
cu 6 divisiuni ovale, aprâpe egale, lipite la basă. Stamine
6, inserate

pe discul

epigin;

filamente scurte; antere erecte,

- deschidându-se în tâtă lungimea lor prin dou& crăpături,
neapiculate la vîrf. Stil de ordinar claviform şi mai rar fiJiform ; stimat simplu. Capsulă cărnâsă cu 3. valve loculicide. Seminţe globul6se.

L. acstivum L. (L. de vară. Vulg.

Gui

vogaţi)

Spat

multiflor. Stil filiform-elavat. Flori “albe, laciniile periantului
la vîrt verză. 4 Maiii. In fineţele umede: în Delta Dunărei
până la Sulina.
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Genul

Galanthus

L.

Galanthus LL. (Galant). Flâre solitară terminală, închisă
înt”un spath monofil; periant campanulat, lipsit de tub, cu
3 divisiuni externe întregi, mari, semi-întinse, cele 3 interi6re

emarginate,

erecte, pe jumătate

mai

scurte;

capsulă

cărnosă, 3-valvă; seminţe subglobulâse.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Frunze lincare, plane. . . . . . . . ... a. GG. nivalis Li.
1.* Frunze angust-oblonge, plicate, plicile paralele
cu

marginile

......

Î...

G. nivalis L. (G. nival. Vulg.

.....

e.

Ghiocei

G

[loc

plicatus M.B,

alb].

Scap 1-

flor. Frunze lineare, carinate, plane. Cele 3 lacinii exteriGre ale periantului albe, mai lungi, cele 3 interire mai
scurte.

4

YFebruarie-Martie. In pădurile umede:

G. plicatus

M. B. (G. plicat. Vulg.

Ghiocoip.

f6rte comun.

Frunze

dn-

gust-oblonge, plicale, plice paralele cu marginile. Flori ca
la G. nivalis IL. 4 Februarie-Martie. In pădurile umede,

împreună

cu specia precedentă, î6rtoe comun.

[Loc alb]
CONSPECTUL

GENURILOR

1. Laciniile limbului periantului alternativ 3 reflecte şi 3
|
erecte.;,.
îi...
Iris Li
1.* Laciniile limbului periantului tote erecte . . . . . . Crocus LL.
„Genul

Iris

L.

- Iris I,. (Iride). Flori regulate; periant cu divisiuni extevi6re reflexe, cele interidre erecte; stamine aplicate po faţa
externă

a stigmatelor,

acestea

î6rte mari, petaloide; cupsulă

coriace, cu 3-6 unghiuri; seminţe mai mult sai mai puţin
comprimate.—Rhizom gros, cărnos, articulat; tulpină. nodorosă,

frunz6să;

frunze

ensiforme, equitante:
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CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Laciniile exterire ale periantului pe faţa înternă la basa îndesuit-păr6să (barbulate).
2. Tulpină bi-multiiloră. Flori galbine . .. ..L. rariegata LL. |
2.* 'Tulpină 1-floră. Frunze mai lungi decât tulpina. Flori violacee .....,......, I. pumila LL.
1.* Laciniile exteridre ale periantului nebarbu- -

late.

3. Flori

albineţe

cu vine violacee

3.* Flori galbine

.

........

.......
„ese

I. Pseudo-graminea
Schor,
e a Î. Pseudo-Acorus L,

[Loc alb]. .............,

I.. suareolens

I. variegata L. (I. vargată. Vulg. Stînjin, Stânjinel).
niile

periantului

oblong-obovate,

cele

interiâre

mereii atenuate, cele ezteridre la basa internă
rose (barbulate).

Boiss.

Laci-

spre basă

indesauit-pe-

Frunze ensiforme, falcate, subegal de lungi

cu tulpina mullifloră. Spate erbacee. Flori galbine, laciniile exterire cu vine brune purpurii, oră negre-purpurii
elegant depicte. 4 Maiă-lunie. Prin tuferișurile Şi pădurile
de pe colinele uscate
coci, Babadagh, ete.

şi erbse:
|

Comună

la Demirlkioi, Mal|

I. pumila L. (L. mititică. Vulg. Sfânjinel, Răţişâre). Laciniile periantului oblong-obovale, cele exteridre la Vasa înternă îndesuil-per6se (barbulate). Frunze ensiforme, mult
maă lungă decât tulpina 1-Mloră şi forte scurtă. 'Tubul periantului exsert. Flori violacee, deschis-albastre oră albe, 2,
Aprilie-Maiii. Prin fîneţele uscate de prin stepe, pe colinele
aride şi prin locurile stineâse şi erbâse din munţi: muntele
Consul, la Greci pe 'Țuţuiatu, pe lângă Constanţa.
Variază:

Lutea M. B. Pe lângă Constanţa împreună cu specia gomină.
|
IL. Pseudo-graminea Schor.; Z. graminea Heuft,; 1. Sinteni“sii Janka. (L. lui Sintenis). Lamina laciniilor eztleridre ale

periantului

nebarbulată,

apendiciformă,

ovată,

mult mai

scurtă decât unguicula dilatată. Ovariul' hexagon. Frunzele
ensiforme,

lineare, rigide, glauce, pe timpul

înflorirei

de 2

ori mai lungi decât tulpina ancipită, 1-3-ilori. Plantă mai
robustă decât Z. graminea 1. 'Tulpină de 60 centim. şi mai
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înaltă.
4

Flori mai mari.

Lamină

albinâţă, cu vino violacee.

Maiii-lunie. Prin tuferişurile din locurile aprice, la Toko.
I. Pseudo-Acorus L. (I. Acor-neadevărat. Vulg. Sfînjină gal-

bin, Stînjină de baltă). Laciniilo periantului cele exteridre
ovate, lat unguiculate și la Vasa internă nebarbulate, cele in-

terire

lineare, mai ânguste şi mai scurte decât laciniile stig-

matului. Frunze ensiforme, lanceolat-lineare, subegal do lungi
cu tulpina rotundă şi multifloră. Florile galbine, laciniile
exteriGre in locul barbulei cu o maculă ros-galbină şi cu

vino negre, ori negre-purpurii elegant depicte. 4 IunicIulie. In bălți şi ape stagnante. Comun cu deosebire în re-

giunea Danubială şi în Delta Dunărei.
I. suaveolens Boiss. [Loc alb]. In stepelo uscate: între Kiustendje şi Cernavoda.
Genul

Crocus

L,..

Crocus L. (Șofran). Flori regulate; periant petaloid, campanulat, cu tub fGrte elongat, cu divisiunile externe puţin
mai lungi decât cele interne, t6te întinse erecte. Stamine

crecte.

Stil filiflorm,

fârte

elongat și născând

aprâpe

din

bulb; stigmate cărnâse, obconice, săpate la vîrf într'o mică
cupă denticulată pe margini saii spintecate în lacinii. Cap-

sulă mombransă, triquă. Seminţe subglobul6se.—Bulb solid.
„CONSPECTUIL;

1. Spatul florei I-foliat. Flori aurii
1.* Spatul florei 2-foliat.
2. Gâtul

periantului

glabru

2% Gâtul periantului vilos.

SPECIILOR

........
|

. . cc...

. cc...

(Loc alb]... cc...

C. moesiacus Ker.
„ C. variexatus Hopp.

et Hornsch.
C. Pallasii M. B.

C. suitureus
' Ker,

C. moesiacus Ker.; C. aureus FI. grace.; C luteus Roch.
(C. moesiac. Vulg. Sofran galben). Spat 1-foliat. Periant au-

ranfiac, campanulat, laciniile subegale. oblong obtuse, gâtul
nud. Scap strimt-vaginat. Stigmat trifid, de 3 ori mai scurt,
decât limbul periantului. Laciniile periantului erecte, spre
partea superiGră dilatate denticulate. Frunze desvoltate deodată cu îlorilo, lincare. Fibrele tuniselor radicale. fili forme,
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paralele. Flori aurii. 4
Cincarova, etc.
C. variegatus Hoppe et
zărgat, [loc alb]. Spat
Stigmat 3-fid aprâpe de

Aprilie-Maiii. Comun pretutindeni :
Hornsch. (C. vaargat. Vulg. Șofran
2-foliat. Gâtul periantului glabru.
2 ori mai scurt decât limbul peri-

antului. Laciniile periantului crecte, spre partea superidră
mai late, denticulate ori incise. Fibrele tunicilor radicale
valide, reliculale, anaslomosanie, areolele ovale ori sub-

volunde. Flori
Martie. In stepe
C. PallasiiM.
riantului vilos.

palid-cerulee, gâtul gălbinii. 4 Februarieşi prin fineţele din păduri fârte comun.
B. (C. lui Pallas). Spat 2-foliat. Gâtul peStigmat 3-fid, truncat. Tuniciie radicale mem-

branacec, solute în fibre subtile, paralele şi în partea superiGră anastomosante. Frunzele desvoltate mai târgiii de-

cât florea.
către

4 [Loc

alb].

mare, la Murfatlar,

In

stepele

Kara-Nasib,

din

regiunea

australă

ete.

€, sulfureus Ker. [Loc alb]. In fineţele din păduri la Cincarova, împreună cu forma albifloră şi cu Cr. mocsiacus
Gris.
Fam. [Loc alb] LILIACEE.
Flori

ermafrodite.

Periant

cu 6 divisiuni

petaloide, dis-

puse pe 2 rânduri, libere sait connate în o parte a lungimei
lor. Stamine 6, opuse divisiunilor periantului şi inserate pe
receptacul sait pe tubul periantului; antere biloculare, in-

trorse.

Ovarii

super, cu 3 loge

multiovulate;

distincte sait reunite. Fruct capsular,

stigmate

3,

cu 3 logo polisperme

sait oligosperme, cu dehiscenţă loculicidă. S&menţa

cu testa

îragil; albumen cărnos, învălind obişnuit embrionul. — Erburi perene, munite de bulburi sati de rizome. Frunze întregi, opuse sai verticilate.
CONSPECTUL
1.

GENURILOR

Periant G-partit, la basă contras în un tub pediceliform . .

.

cc...... + Asparagus

"1.* Periant G-fid ori G-dentat.
- 2. Periant

cilindriform-tubulos,

2. Periant campanulat.

...

L

”
.....

ee

see

Polygonatum

e e Convallaria Li

Tournef.

411

Genul Asparagus

Tournef,

Asparagus 'Tournef. (Sparangă). Flori dioice prin abortare;
periant campanulat, cu 6 divisiuni puţin
basă ; stamine 6, libere, inserate la basa

connate în tub la
divisiunilor peri-

antului; baccă globul6să, roşie cu 3 loge 2-sperme.—'Tulpină

erectă, î6rte ramâsă; frunze alterne, reduse la soldi membranoşi la subsudra cărora nasc ramuri foliiforme, setacee,
fasciculate.
CONSPECTUL

SPECIILOR

I Frunze şi rămurele de tot glabre.
. Tubul periantului mult mai scurt decât limbul A, tenuifolius Lam.
2.* Tubul periantului de 2 ori mai lung decât
linbul
sees
e e e A, collinus Schur,
1.* Rămurele

mai

3. Pedunculi

2 din sus de mijloc articulaţi.

mult

mai

puţin

seabre.

|

4. Antere eliptic-oblonge puţin mai scurte decât
filamentele . ....
eee
ed, frichophyllus Bung
4. Antere subcordat- oblonge de jumătate mai
Ă
scurte decât filamentele. .. .. ... . A. polyphyllus Stev,

a.” Pedunculi masculini 4-5 din jos de mijloc
articulaţi, iar femeninii 2 la mijloc articulaţi A. verticillatus L.

A. tenuifolius Lam.; A.-sylvaticus W. Kit. (A. cu foi subțiri. Vulg. Umbra iepurelui). Tulpină erbacee, rotundă, erectă.
-Ramuscule (frunze) fasciculate, capilare, deîmpreună cu rămurelele de tot glabre. 'Tubul periantului f6rte scurt, mult
mai scurt decât limbul. Pedunculi solitari, elongați, sub vîrf
articulaţi. Antere ovat-cordate ori subrotunde mult mai scurte

decât filamentele. 24 Maiă-lunic. In păduri şi prin tuferişurile din stepe. Comun pretutindenea.
OBSERVARE.

— A. officinalis L.

diferă prin tubul periantului, care e

numai de jumătatea lungimei limbului
sunt egal de lungi cu filamentele.

A. collinus

Schur.

(S. de coline.

și

prin

Vulg.

anterele

Umbra

oblonge,

ce

iepurelui).

Tulpină înaltă, divaricat-ramificată: Ramuseule (frunze) 'scJacee, drepte, acule deâmpreună cu rămurelele de tot glabre.
“Tubul periantului la florile femenine de 2 ori mai lung de
cât limbul. Pedunculi erecţi patuli, verticilaţi egal de lungi
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cu tubul periantului.

Antore

de 2 ori mai scurte

decât fila-

mentele. 4 Maii-lunie. Impreună cu specia precedentă şi
|
mai comun încă.
A. trichophyllus Bunge. (S. [Loe alb]. Tulpină erbacee,
debilă, flexu6să. Ramuri f6rte patente, arcuat-ascendente
ori refracte. Ramuscule (frunze) fasciculate sotacee, drepte
ori arcuate. Pedunculi 2 din sus de mijloc articulaţi. Antere
eliptice oblonge, la vîrf mucronulate, puţin mai scurte decât
filamentele. 2 [Loc alb]. Pe ţărmul mărei, pretutindenea.
A. polyphyllus

Stev;

A. scaber Brign.;

A. amarus De; A.

marinus Rehb. (S. polifilă.Vulg. Umbra iepurelui). 'TPulpină erbacee, rotundă, erectă. Ramuri rotunde, striate, scabre. Rămurelele deâîmpreună cu ramuseulele (frunzele) setitorme, mu-

cronate fasciculate și striate, pe unghiuri denticulat-seabre.
Pedunculi îngeminaţi deasupra de mijloc articulaţi. Pubul
periantului numai de jumătate cât limbul. Antere obionge ori
subcordat-oblonge,

mucronate

subegal

de lungi

cu filamen-

tele. 4 [Loc alb]. Pe ţărmul mărci pretutindenea şi în Deltă
în pădurea dela Kara-Orman.
A. verticiliatus L. (A. verticilat). Tulpină erbacee, scandentă. Ramuscule (frunze) linear-subulate, mucronate, acute,
triangulare, pe margini şi pe carină scabre, pe ramuri câte:
8 ori mai multe pe rămurele câto 3 ori şi solitare. Pedun„Culi I-floră reflexi şi mai lungi decât fl6rea, cei masculini
câte 4-5, sub mijloc, cei femenini îngeminaţi, la mijloc arti- .
culați. 2 [Loc alb]. Prin tuferișurile din stepe și pe marginea pădurilor. Comun în t6tă Dobrogea.
Genul Polygonatum Tournef.

Polysonatum 'Tournef. (Poligonat). Flori ormafrodite; periant lung tubulos-cilindrie, cu 6 dinţi scurți; stamine inserate la mijlocul tubului; bacce globulâse cu 3 loge 2. sperme.
Tulpină simplă, erectă, arcuată la virf; îrunze alterne.
"e

CONSPEGTUL

SP BCIILOR: !

1. Frunze amplexicaule glabre .......
« P. vulgare Desf.
1. Frunze scurt peţiolate pe faţa inferisră la nervure peţiolate., ,...... eee
ee ss P, Datifolium Red.

Ma
P. vulgare Desf.; P. anceps Moench.; P. officinale All;
glaberrimum C. Koch.; Convallaria Polygonatum L. (P. comun. Vulg. Câda-cocoșului). 'Tulpină angulară. Frunze: amplezicaule, alterne, ovat-oblonge, ori eliptice, obtusiuscule,
glabre. Pedunculi axilari, 1-2-flori, deîmpreună cu stami-

nele glabri. Filamente

asupra

mijlocului

rile umbrâse:

de lungimea

tubului

“Țiganca,

anterelor

inserate

corolei. 4 Maiii-lunie.

Cocoş,

de-

In pădu-

ctc.

P. latifolium Red; Convallaria latifolia Jacq. (P. cu frunze
late. Vulg. Coda-cocoșului). 'Tulpină angulară. Frunze scurt pețiolaie, alterne, ovate, acuminate, pe fafa înferiâră la
nervure, asemenea și pedunculii -azilari 1-4-Mlori pubescente.
Stamine

glabre. 4 Maii-lunie.

OssenvanE.—P.

multiflorum

feră prin tulpina rotundă,
filamentele părâse.

prin

Genul

In păduri. Fârte

Mânch.;

îrunzele

Convallaria

mulliflora

amplexicaule,

Convallaria

comun.
glabre

L., di-

şi prin

L.

Convallaria L. (Convalarie). Flori ermafrodite; periant campanulat-globulos,

cu 6 dinţi scurți, întinşi;

la basa periantului;
Scamp nud; îrunze
mai multe

stamine

inserate

bacce globulse, cu 3 loge 2-sperme.
t6te radicale, încunjurate la basă de

tece membranâse;

flori în racem

terminal.

„C. majalis L. (C. de mai. Vulg. Lderdmidre, Mărgăritărele, Sufilejele, Georgiţe, Cerceluşi, Florea turcului). Peduncul radical, nud, semirotund.

Flori

campanulate,

racemâse,

nutante, albe. % Aprilie-Maiii. In păduri, frte comun.
CONSPECTUL GENURILOR.
_1. Periant G-fil ori G-partit.
2. Stiemat 3-lobat,
2.* Stili presenţi.

sessil,

în..
. .
. ....

Tulipa

L.

3. Stil la virf trifid ,
e...
- Fritillaria L.
„9. Stil nedivis cu stigmat simplu ori cel mult subtrilobat.
4. Pedunculi articulaţi.
|
"8.

Filamente

la basă

9+* Filamente înguste
4. Pedunculi

mai late acoperind ovariul.

neacoperind

ncarticulaţi.

. Asphodelus

L.

ovariul , . . . Phalaneium LL.
(Anthericum).
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- 6. Flori in racem, ori în corymb,
7. Stamine inserate pe receptacul.
$. Antere

incumbente

(dorsifixe)

ori şi solitare.
..

. ..

.

...

+ Ornithogalum

8.* Antere crecte (basifixe) ......,.....
+ Gagea Salisb.
7.* Stamine inserate la basa foli6lelor periantului . Seilla L.
6.* Flori umbelate ori în capituli globoşi, înainte
de înflorire învelite în un spat membranaceii Allium L.
1.» Periant globos-ovat ori cilinâriform, limb fârte
scurt, G-dentat.

.,.....

[Loc alb].

Genul

Tulipa

'Tournef.

Î...

.......

eee

....

ae

. Museari

L.

Tourn.

e e e Neectaroseordium.

Tulipa 'Tournef.

(Lalea). Periant campanulat,

cu divisiuni

libere până la basă; stamine hypogine ; stigmat sessil, cu 3
lobi groşi; capsulă oblongă, trigonă, cu loge polisperme;
seminţe discoide.— Plantă bulbâsă, fl6re mare, solitară, ter-

minală.
T. Bicbersteiniana

Schult.;

7. sylvestris L. 8. minor Ledob.

(T. lui Bieberstein. Vulg. Lalea de pădure). Tulpină 1-floră,
forte rar 2-floră. Flârea înainte de înflorire nutantă. Foli6lele interidre ale periantului deîmpreună cu staminele la
basă barbulate. Flârea pe partea externă deschis galbină,
pe cea internă mai intensiv galbină. 4 (Loc alb]. In muntele petros de lângă 'Testemel f6rte copios.
OBSERVARE. — 7. $ lvestris L. are îlGrea mai mare şi este pe ambele
îeţe de coldre deschis-galbină.
Genul

Fritillaria L,

Fritillaria L. (Fritilarie). Periant campanulat,

cu 6 divisi-

uni libere, caduce, munite de o foveolă nectariferă la basă.
Stamine 6, aderento la basa divisiunilor, cu antere fixate

de filament prin faţa lor internă şi deasupra basei lor. Stil
elongat, subelavitorm. Stigmat 3-fid. Capsulă trigonă sai
mai rar hexagonă. Seminţe comprimate, membran6se pe margini.—Flori plecate înaintea antesei.
Fr. tenella M. B. var. Jatifolia VUechtr. [L.oc alb]. 4 Mai.
In pădurea muntâsă aprâpe de Cincarova împreună cu
Symphitum tauricuin.
mr

Ş
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Genul

Asphodelus

L,

Asphodelus I.. (Asfodel). Periant cu 6 divisinni
Stamine alternativ maj scurte, hypogine; filamente
la basă

și ciliate,

arcuat-ascendente.

Capsulă

întinse.
dilatate

membran6să-

coriace, trigonă. Seminţe triquetre, cu testa crustacei,
grici6se-marochinate. — Flori albe (în speciile n6stre);

dunculi articulați.
A. Iuteus L.;

Asphodeline

[Loc alb]). Frunze

lutea

Rehb.

(A.

galbin.

nepe-

Vulg.

subulate, trigonale, striate, netede, la basă

dilatate în o vagină mombranacee. 'Tulpină de tot simplă,
munită cu vagine de frunze până la racem. Flori indesuite.
Bractee subegal de lungi cu florile galbine. 4 Maiit. Pe
colinele petrâse de lângă Teke şi 'Testemel.
Genul

Phalangium
siuni

'Pournol.

3-nerviate,

stamine

inserate

form; capsulă

Phatan gium

(Falangiu).

L.

Periant

connate

la basă

la basa

divisiunilor

subglobuldsă,

angul6se, punctuate

într'un

întins, cu divitub

fârto

periantului;

cu loge oligosperme;

rugse. — Plante

cu partea

scurt ;

stil fli-

seminţe
subterană

fibrâsă; flori albe, dispuse în racem simplu sait ramos.
Ph. ramosum L.; Anthericum ramosum [loc alb]. (F. ramos. Vulg. [Loc alb]). Frunze lineare, canaliculate, erecto.
Tulpină fără frunze, ramificată; mai înaltă decât frunzele.
Flori în paniculă cu ramură îndepărtate. Stil drept. a Iunie-lulie, In fîneţele uscate din păduri: Dobromir, Babadagh,

Karvan,

Rejepkuns.

OBsERVARE.—A. Liliago L. diferă prin
cată) şi prin stilul declinat,
Genul

Ornithogalum

Ornithogalum

'Tournef.

tulpina

sa simplă

(neramifi-

Tournef.

(Ornithogal).

Periant întins, cu di-

visiuni libere până la basă; stamine hypogine, sai inscrate la basa divisiunilor periantului,. cu filamente aplanate
şi dilatate la basă; stil filiform; capsulă trigonă, cu loge
polisperme; seminţe globâse saii angulse. —Plante bulbâse;
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flori albe saii gălbii,
nite în racem

sai

munite de bractee

în corimb
CONSPECTUL

1. Filamente

reu-

SPECIILOR.

nedentate.

2. Flori în racemi

elongați

"2+ Flori corymbâse.
3
3*
3.
1.*

membrandse,

paucitlor.

........

„+. 0. pyrenaicum L.

Pedunculi patenţi . ..........., „0.
Pedunculi orizontali-patenţi. .......
0.
Pedunculi divaricat-refracți ..-...... 0.
Filamente dentate . . .....
0.

tenuifolium Guss.
umbellatum LL,
refractum W, Kit,
Joucheanum Ascher:

0. pyrenaicum L.(O. pirenaic. Vulg. [Loc alb]). Racem elon-

gat

multijlor. Pedunculi patenți, cei fructiferi alipiţi de pe-

dunculul comun. Bractee ovat lanceolate mereit atenuate in
o acumină. Folidlele periantului linear-oblonge. Stil egel de
lung cu staminele. Ovariii oval, la basă şi la vîrf egal rotundat. Frunze glauce, profund canaliculate. Flori albineţe.

Folidlele periantulni pe-partea externă cu o 'strie glaucă-

verde. Florile uscate detrec în colsre gălbinie. 4 Iunie-lulie.
La Redgepkuns, Mangalia, prin fineţe şi locuri cultivate.
0. tennifolium Guss. (O. cu frunze subțiri. Vulg. [Loc alb])
Flori

corymbâse.

Pedunculi

iloriferi şi fructiferi sub un un-

ghiu semidrept patenţi, ecă inferiori mai luni. Folidlele pe-

rigonului, oblonge, acute. Stamine nedentate. Frunze filiforme, îlaceide, verdi, notate cu o linie medie albă, adese-ori
şi ciliate. Flori albe cu o strie dorsală verde. 4 Maiu. Câm-

puri sterile și locuri aride şi petrâse. Fârte comun în
pele de la Constanţa, Medgidia, Perieclia, la Başkioi
muntele Sepelgin.
0. umbellatum L. (O. umbelat. Valg. [Loc alb]). Flori
rymbose. Pedunculii inferiori fructiferi orizontal-patenţi

stepe
cocu

fructul ascendenţ. Folidlele periantului albe, oblonge, obtuse.
Stamine nedentate. Frunze lineare, canaliculate, glabre, cu

o strie medie albă. 4 Aprilie-Maii. Fineţe, păşuni, câmpuri
sterile,

agrii:

0. refractum

Periclia,

«te.

W. Kit. (O. răstrîns. Vulg.

i

[Loe

alb]). Flori

corymb6se. Peduneulii inferiori dela seup divaricut-refracţi
cu 'frurtul ascendent Bractee abia ceva mai lungi decât pe-

dunculii.

Folidlele

periantului

albe,

oblonge,

obtuse. Sta-

41%

mine

nedentate.

Frunze

lineare,

canaliculate,

strie. medie albă. 24 Aprilie-Maiii. Stepe,
lângă Constanţa şi mai pretutindenea.
0. Boucheanum

(O. lui Bouch.
pe timpul

(Kunth)

Vulg.

glabre,
cu: o

locuri, aride: pe
|
i

Aschers.;: O. chloranthum

[Loc

alb]).

Flori

Saut.

apropiat-racemâse,

înflorirei orizontale, mai târdiii unilaterale şi pen-

dule. Stamine tâte 3-dentate alternativ de jumătate
mai
scurte. Dinţii laterali la filamentele mai lungi de lungimea
anterelor oră şi mai

scurte.

Ovariit

oblong,

la vîrf

„neumbilicat, de lungimea stilului. Pedicelii pe timpul

obtus,

înflo-

rirei de 2 ori mai scurți decât ovariul. „Frunzele pe acest
timp în partea supremă vestedite. Florile pe partea internă
albe, pe cea externă folidlele ati o strie lată intens: verde,
4 iprilie-Maiă. In fîneţele din păduri. Forte comun: la

Greci pe muntele Fratele-Țuţuiatului.
Genul

Gagea

|

Salisb.

Gazea Salisb. (Gagee). Periant cu divisiuni de ordinar întinse, libere până la basă; stamine hipogine saii inserate
la basa divisiunilor periantului; stil filiform; capsulă trigonă, cu loge oligosperme; seminţe subglobulse.
— Plantă

cu partea subterană compusă din 2 sait mai mulţi tuberculi învăliți printr'o tunică comună; flori galbine, venate de

verde,

în cime

munite

de

bractee

filiforme.

„CONSPECTUL SPECIILOR.
1. Rădăcină compusă din 3 bulbi orizontali ncînfăşuraţi de o tunică comună. ...... e e G.pratensis Schult
1% Rădăcină compusă din 1-2 bulbi înfășuraţi de.
Da

o

tunică comună.

2. Frunze

radicale numai

i

1.

3. Umbelă numai cu o frunză lanceolat-spatacee iîncludend peduneylui comun ........i
. G.:minima

» 3. Umbelă
4. Frunza

4*

cu 2 frunze.

,

radicală plană, linear-lanceolată

Frunza radicală lineară, canaliculată. .....

G. pratensis

Schult.;

Brândză.— Flora Dobrogei.

G.

stenopelala

aa

. . . . . G, lutea Schult,

2.* Frunze radicale 2. Plantă vilâsă . . . mai
[Loc alb] ..... ee

Vulg. [Loc alb]). Frunză

Schult.

e

Rchb.

G. pusilla Sehult.

G saxatilis Koch.
G. taurica Stovi

(G.: de fineţe.

radicală. solitară, lineară,

la basă
27

+18

şi la vîrt atenuată, plană,

acut-carinată, cele florale 2 opuse.

Pedunculi glabri, simpli, defloraţi patenţi spre tâte laturile.
Bulbi

3 orizontali,

galbine.

cei din anul

Aprilie- Mai.

In

curent

clavat-sstipitaţi.

Flori

agrii şi arve. Comună „pretu-

tindenea.

G. minima Schult.; Ornithogalum mânimum Li; (G. î6rte
mică. Vulg. [Loc âlb]). Frunză râdicală solitară, erectă lineară, pe ambele feţe plană ori sub canaliculată, cea florală spatacee, lanceolată, la basă includând pedunculul comun al umbelei pedunculate şi consistând din 2-5 flori. Pe-.
dunculii parţiali simpli ori ramificaţi, glabri. Folidlele periantului linear-lanceolate,

bine.

acuminate.

Bulb

ovat.

Flori gal-

% Aprilie-Maiii. In tuferişuri şi în fîneţile din păduri:

comun pretutindenea.
G. lutea Schult.; Ornithogalum

luteum î. Li; O. ssylvalicun

Pers. (G. galbină. Vulg. [Loc alb]). Frunză radicală solitară,
erectă, linear-lanceolată, abrupt-acuminată, plană, acut-carinată; frunze florale 2, subopuse. Pedunculii parţiali, simpli,
umbeliformi, glabri. Folidlele periantului oblonge, obtuse.

Anterele oblonge. Bulb
lie-Maiti. In păduri,

ovat, solitar. Floră galbine, 4 Apri-

comun

pretutindenea.

G. pusilla Schult.; Ornithogalum pusillum Sehmidt. (G.
-mititică Vulg. [Loc alb]). Frunză radicală solitară, erectă,
îngust-lineară, atenuat-acută, canaliculată; frunze florale 2,
sub-opuse, cea inferidră mai mare, convolută, spatacee. Um-

belă sessilă, 2-6-floră. Peduneuli parţiali simpli, umbelaţi,
glabri. Folidlele periantului lanceolate, obtuse. Antere subrotunde. Bulb ovat, solitar. Flori galbine. 2 Martie-Aprilie.
In locuri aren6se şi petrâse din păduri, Comună pretutindenea.
G. saxatilis Koch. (G. de stînci). Frunze radicale 2, filiforme, canaliculate,

cele

caulinare

alterne,

lanceolate,

acu-

minate ori şi terminate în un vîrf elongat şi filiform. Flori
terminale mai adese-ori solitare. Folidlele periantului oblonglanceolate, obtuse, la basa lor dimpreună cu . tulpina şi cu
marginea frunzelor vil6se. Ovarii oblong-obovat, subretus,
cu 'laturile convexiuscule. Bulb subrotund. Flori galbine. 24
. Martie. Pe stîncile subumede: în munţii stîncoși dela Malîsi
cocă şi în alte locuri frequentă.

G. taurica
aprope

Stev.

[Loc alb].

4

[Loc alb].

Rară

în

stepe

libere

până

de Alpunar.
Genul

Seilla L. (Scilă). Periant

la basă;

stamine

Scilia

întins,

hypogine,

L,

cu

inserate

divisiuni

la

basa

divisiunilor

periantului; capsulă obovată, cu loge oligosperme; seminţe |
subglobulse cu rafeit proeminent sai cu umflătură ariliformă.—Plante bulbse; flori în racem simplu, terminal.
$. bifolia L. (S. cu două frunze. Vulg. Viorele). Bulb bifoliat, frunze patente, ori recurbate, lanecolat: lineare, canaliculate şi convolute în un vîrf rotund. Scap rotund. Pe-

dunculi

erecţi.

Bractee

lipsesc.

Flori

albastre.

4

Martie-

Aprilie. In tuferişuri şi păduri cam umede, vii, semănături,
ete. FOrte comună pretutindenea, chiar şi cu /osi albe.
Genul

Allium

L,

Aium L. (Ali). Periant campanulat saii stelat, cu divisiuni libere sati puţin connate la basă; stamine inserate la
basa divisiunilor periantului, cu filamente dilatate sai pu-

ţin reunite la basă; stil filiform, ginobasie; capsulă trigonă,
deprimată în centru, cu loge 1-2-sperme; seminţe angul6se,
marochinate. — Plante de ordinar bulbâse; flori în umbelă
simplă, adesea globul6să, închisă întrun spat înaintea antesei.
CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Frunze t6te radicale iung-pețiolate, Tulpină ne|
£. ursinum L. !
foliată e...
1. Tulpină cel puţin până la mijloc foliată, frunze
amplexicaule.

2. Filamente nedentate.
3. Stamine mai scurte decât

periantul.

Flori pur-

purii.

3. Spatul bivalv, mucronat
4*

. . cc... d i. moschatum

Spat Divalv, una dintre valve fârte lung rostrală A. paniculatum

L.
L.

3.* Stamine mai lungi decât periantul.
5. Flori galbine. .... E
4. flavum L.
* Flori rosce.
6. Stamine puţin mai lungi decât periantul . .. . A. fuscum VV. Kit.
6.* Stamine de 1:/,-2 ori mai lungi decât periantul A. Steveni Willd.
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2.* Filamentele cele 3 interi6re tricuspidate.
"7. Frunze plane.
,
8. Umbelă capsuliferă . ,
PI
e
8*

Umbelă

bulbifteră

......

7.* Frunze semi-rotunde. -

eee

*

4. rotundum

ae

L.

e A, ScorodoprasuiLL,

”

9. Cuspidele intermediii anterifer de 2 ori mai scurt |
decât articulul sâii inferior . mese
A. sphaerotephalum Le

„9.* Cuspidele intermedii anterifer egal ce lung cu
- articulul săi inferior, ori şi ceva mai lung. .A. gutiatum
Stev.

A. ursinum L.. (A.

ursin. Vulg. Leurdă,

Aiă'de pădure),

Rădăcină bulbosă.. Tulpină fără frunze, triangulară.
Frunze
radicale lung peţiolale, eliptic-lanecolate. Spat 1-valv,
: bi- -

trifid, persistent. Umbelă
mine

nedentate,

mai

capsuliferă, fastigiată,

scurte

Aprilie-Maiii. In pădurile

cu deosebireîn Dobrogea.
Urldia, cote.

A. moschatum

decât

periantul.

umbrâse

şi umede:

septentrională:

laxă. Sta-

Flori albe.

4

î6rte comun,

Cocoş,

“Țiganca,

|

L.; A. setaceam. W..Iit. (A. moscat). Tulpină

rotundă, in partea inferidră foliată, fvunzele setaceii-subulate, rotunde, sulcate, angust și profund canaliculate,
pe

margini

ciliat-scabre.:

capsuliferă.

Spat

Stamine-cu

Divalv,

mucronat.

1/, parte mai

scurte

Umbelă

laxă,

decât perian-

tul, t6te simple. 'Tunica bulbului în urmă la virf reticulatfibrâsă. Flori albe cu o strie dorsală purpurie. 4 Iulie-August. Pe colinele uscate şi stîncâse: la Sarighiol, între Malcocă şi Kalika.
- A. paniculatumL. (A. paniculat. Vulg. [Loc alb)). 'Tulpină
rotundă, până la. mijloc. foliată ; frunze îngust-lineare, semirotunde, canaliculate nu fistulose. Spat bivalv, persistent,
o valvă f6rte lung rostrată. Umbelă capsuliteră. Stamine nedentale, mai scurte decât. periantul. Folidlele periantului
acutiuscule. Flori deschis-rosee. 24 Iunie-lulie. Pe colinele.
uscate: comun în mal tâtă Dobrogea.
Variază:
|
|
î. longispalhum Rea. Diferă prin frunzele pe faţa inforiGră striate şi pe margini scabriuscule,"
apoi prin folidlele

periantului, ce sunt la vîrt truncateşi mucronate.
ţele nesipâse din Delta Dunărei, în insula Leti.

In

fine.
|

„4. flavum L. (A. galbin. Vulg. [Loc alb). Rădăcină bulb6să. Tulpină rotundă, până la mijloc foliată. Frunze li-
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neare, medul6se, (la planta viue), de tot netede,

pe partea

inferidră convexe, pe cea superiGră adese-ori
puţin canaliculate, cu marginile obtuse. Spatul bivalv,
persistent, una

din aceste valve lung rostrată: Umbelă capsuliferă.
Stamine
nedentate,la urmă de 2 ori mai lungă decât
periantul.

Folidlele periantului truncate ori retuse.
Flori galbene. 4
[Loc alb]. Pe colinile aprice şi petrâse:
între Medgidia şi

Cernavoda; Mangalia, Beilic.
A
4. fuseum W, Kit. (A. negricios. Vulg. [Loc alb).
Tulpină
rotundă, până la mijloc foliată; frunze lineare
fârte subtil
carinate, pe faţa inferidră angulate. Spath bivalv,
persistent,

dintre

care

una

forte

lung

rostrată.

Umvbelă

capsuliferă,

ofusă. Stamine nedentate, puţin niaă lungă decât
periantul.
Folidlele periantului oblong-eliptice, concave, obtuse
și emar-

ginate. Flori 'albineţ-verqii,

verde.

ori

roșietice cu o strie dorsală

% Iulie-August. In pădure apr6pe de Cincarova,
rar.

OBSERVARE. — Diferă de.l. oleraceum L. cu
deosebire prin
capsuliferă (la A. oleraceum IL, este umbelă bulbiferă).
.

umbela

A. Steveni Willd. (A. lui Steven). Rulbi solitari
ori agregaţi, ovat-cilindriformi, truncați, tunică întrâgă.
'Tulpina în
partea

inferiOră foliată, frunze

linear-subulate,

faţa superiGră canaliculate. Umbelă
bivalv,

una

rotunde,

pe

globâsă, indesuită. Spat

mai scurtă, ceia-laltă numai

ceva

până

şi de 3

ori mai lungă decât umbela. Folidlele periantului
ovate, ori
ovat-lanceolate, acute ori acuminate, fârte rar
obtusiuscule
şi mucronulate; Filamente tote simple, subegale,
de Dl—2

ori maă lungi decât periantul.

Flori roşietice. ori. albe. 4

[Loc alb]. In fineţe la 'Tuleea, în munţii dela Greci.

Variază:

p. mânor

colinele

Ia

Uechtr.

potrâse

Akpunar.
A. rotundum

[Loc alb].

dinspre

|

--

In munţii. dela

Gavgagia;

a

L. (A. rotund.

V ulg.

colinele

Sarighiol, pe

calcare

dela

.
[Loc alb]). Tulpină ro-

tundă, până la mijloc foliată. Bulb format din bulbile nu-

merse şi incluse în o tunică. Frunze plane. Umbelă cap:
suliferă, sub-glob6să, pedunculii laterali niult mai scurţi.

FoliGlele periantului

pe. dos

scabre. .Antere incluse nu

atât

de lungi cât periantul. Filamentele 3 înteridre tricuspidale,
cuspidele intermediă anterifer de 3 ori mai. scurt 'decât

avticulul sc inferior. Flori purpurii.

24 Iunio-lulie. Comun

în tâtă Dobrogea.

4. Scorodoprasum L. (A. Scorodopras. Vule. [Loc alb]). Tulpină până la mijloc foliată, frunze plane pe margini scabre.
Umbelă bulbiferă. Stamine mai scurte decât periantul, cele
alterne

tricuspidate,

cuspidele

întermediii

anterifer

de

2

"ori mai scurt decât articulul sei inferior. Flori negre-pur- purii. 4 Iunie-lulie. In fîneţe, rar.
A. sphacrocephalum L.; A. veronense - Poll. (A. sferocefal.
Vulg. [Loc alb]). Rădăcină bulbâsă. Zulvină până la mij-loc folială. Frunze

semirotunde,

pe partea

fund. canaliculate, fistulose. Umbelă

superi6ră

capsuliferă,

pro-

glob6să, la

urmă subconică. Folidlele periantului cu o carină netedă:
Antere exserte; filamentele 3 interidre tricuspitate, cuspi- dele întermediă anterifev de 2 ori mai scurt decât arliculul sc inferior. Flori purpurii. 4 Iunie-lulie. Comun în

t6tă Dobrogea, chiar şi în Deltă.
A. guttatum. Stov. (A. [Loc alb]).. Rădăcină bulbâsă. 'Tulpină până la mijloc foliată; frunze semirotunde, pe partea
superiGră

“profund

canaliculate,

fistulâse, scabre.

Umbelă

globssă, multifloră. Folidlele periantului eliptic-oblonge, obtusiuscule, pe dos Ia mijloc stropite cu puncte purpurii. Stamine aprâpe de 2 ori mai lungă decât periantul, neciliate,
cele 3 interidre tricuspidate, euspidele întermediii anterifer
maă scurt decât cele laterale, însă egal de lung cu articulul scit inferior, ori şi ceva mai lung. % Prin fîneţile din
locurile n&sipâse, stepe şi de prin munţi şi chiar din regiunea maritimă: în Delta Dunărei în insula Leti şi în stepele
năsipâse de pe lângă Karakioi, etc.
Genul

Muscari

“Tournef., .

- Muscari Tournef. (Muscari). Periant ovoid-globulos
ceolat,

cu

6 dinţi

scurţi,

întinși

în

afară;

stamine

sau urincluse,

cu filamente scurte, inserate pe tub; stil-filiform, scurt; eapsulă trigonă, cu 'loge disperme; semințe
Plante bulbâse; flori în racem terminal.
CONSPECTUL

1. Flori tâte indesuite ......
1.* Flori inferidre fertile depărtate.

subglobul6se. —

SPECIILOR.

au

AL racemosum Mill,
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2. Dinţii periantului î6rte scurţi, de colâre tăciun6să ..,.,... Da
« A. tenuillorum Tausch,
2.* Dinţii periantului recurbaţi, de colâre albinâţă-verde . . ..
„see AL. eomosum (Mill)
Tausch.

M. racemosum Mill; He paeinthus acemosus L. (M. racemos..

Vulg. Cepa-cidrei). Flori ovate, nutaute, îndesuile, cele supreme erecte, neutre; dinţii periantului albi. Frunze lineare.
canaliculate, arcuat-recurbate, faceide. Flori -saturat albastre, pruinse. 4 Aprilie-Maii. In vii, agrii, stepe. F6rte comună pretutindenea.

MI. tenuiltorum Tausch. Myacinthus comosus Jacq. non L.
AL tenuiflor. Vulg. Câpa-cidrei). Florile înferidre fertile de-

părtate, orizontal-patente; dinții periantului an gular cilindriform forte scurţi, de col6re tăciunosă, gura constrînsă
subînchisă. Florile superidre neutre, apropiate, comose; periant cilindriform ori claviform egal de lung cu "pedicelele
ori şi ceva mai lung. Frunze lineare, canaliculate. Perian-

tul florilor fertile de colâre albinâţă-verde, al florilor neutre, deîmpreună cu virful seapului și cu pedicelele de col6re ametistină. 4 [Loc alb]. In fîneţele din păduri: : între
Tristeni și Cilik, ete.
M. eomosum (Mill) Tauseh.; Hyacinthus comosus L. (A. comos. Vulg. Cepa-cidrei). Florile înferidre fertile depărtate,
orizontal-patente ; dinţii periantului an gular şi cilindriform obovat recurbaţi, albinej-vergi, gura deschisă ; florile
superi6re neutre, apropiate; comâse, periant mic, subglobos;
elaviform

ori cilindriform,

celele. Frunze
de

col6re

de 4-6

ori mai

scurt

lineare, canaliculate. Periantul

ametistină.

2

Maiu- Iunie.

In

agrii,

decăt pediă-:

florilor

fertile

vii Și

stepe,

f6rte comun pretutindenea.
Genul Nectaroscordium.

Neetaroseordium [Loc alb]. (Nectaroscordiu).
N. Dbulgaricum

Janka.

silvatică f6rte comun:
în locurile

umbrâse

(N. bulgaric). [Loc alb]. In regiunea

între Nicoliţel,

şi umede

Handierca

dela monastirea

şi: Cerna;

Clik.
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“Fam. [Loc'alb]., COLCIIICACEE, Flori ermafrodite, râr poligânie, reglate. Periant cu 6 ai-

visiuni petaloide, aprâpe egale, dispuse pe 2 renduri,
libere
saii connate întrun tub ângust şi eiongat. Stamine 6,
inserate la gâtul periantului saii la basa divisiunilor sale;
antere” biloculare, extrorse. Stile 3, libere sai reunite
la basă.

Ovariă super, cu 3 carpele lipite între ele prin
sutura ven-.

trală. Seminţe cu testa membranos;

albumen

gros,

cărnos

saii cartilaginos, învălind un embrion subcilindric
.— Erburi
perene, cu tulpina, câte-odată fârte scurtă născâ
nd dintr'un

rizom saii dintr'un
caule.

bulb

cărnos.
;

Frunze, alterne,

CONSPECTUL GENURILOR.
1. Periant infundibulitorm,

„1 Periant G-sepal

tub

elongat,

6-fid.,

..

....... emma

amplexi-.

i
. . , Colehicum LL:

e Veratrum Le

Genul Colchicum Tournef,
Colchicum 'Tournef. “(Colehic). Periant infundibuliform
, cu
divisiuni connate întrun tub fârte subţire şi fârte
lung, pă-:
rând.că nasce din bulb; stamine inserate la gâtul
perian-

tului; 'stile libere,. filiforme, forte elongate. — Bulb
ovoid,
comprimat deoparte, învălit. de o -tunică. brună; tulpin
ă.

fOrte scurtă; trunze tote radicale. .
„_C. bulbocodioides AM. B. (C. bulbocodioid. Vulg. Brănd
ușă).
Antere oblonge (brune). Bulb multiflor și multifoliat
; frunze
lat-lineare, pe margini scabre. 4 In stepe. Comun
pretutin-,

- denea.

LL

a

"C. spee, (C; parvuli 'Ten. proximum).
Genul

Veratrum

Si

Tournef.

Veratrum Tournef. (Veratru). Periant cu 6 divisiuni
libere, sessile și persistente. Stamine 6, inserate la basa
di-

visiunilor; antere reniforme, deschidându-se trans
versal în
2 valve ce se întind pe acelaș plan. Stile 3, diverg
ente. —:
Plante nebulbâse, cu tulpină erectă, destul de lungă
frund6să.

,

4125

Y. nigrum

pâniculate,

L. (V. negru

Vulg.

Sferigâie

[loc alb]). Raceme

tomentâse. Laciniile periantului eliptice,
de tot

întregi, forte patente, egal de lungi
cu pedicelele. Bractee
mai scurte decât pedicelele. Frunzele
inferidre lat-eliptice,

pe faţa inferiGră zubescente. Flori negre-purp
urii.

August.

carova.

In tineţele din păduri:

pe lângă

Babadagh

2 Lulieşi Cin-

Fam. [Loc alb]. JUNCACEE.
Flori ermafrodite, rar unisexuate, regul
ate. Periant cu 6
divisiuni libere, scari6se-glumoide, persi
stente, dispuse pe 2
“rânduri. Stamine 3-6, opuse divisiunil
or periantului Şi in-

serate la basa lor pe receptacul; antere biloc
ulare, introvse.
Stil simplu;

stigmate

3, filiforme.

Ovariă

super, 'sessil, for-

mat din 3 capele. Fruct capsular, 3-locular,
cu 3 valve, cu
dehiscenţă loculicidă și cu loge .polisperme, sati
unilocular»

3-sperm.

Seminţe

apendice

la virf sati la basă;

cu

testa

membranos,

adesea

albumen

prelungit

Sros, cărnos

în

cu em".

brionul fixat la basa sa:— Erbuti anuale sati peren
e. Frunze

invaginante

la basă; plane,

canaliculate

sai cilindrice, pre-

sentând câte odată umflături spaţiate în formă
de noduri,
când tâte radicale, când nule şi reduse atunci la
tece. Flori

solitare saii apropiate în glomerule formând
prin reuniunea lor o cimă sai un corimb, munite de una
sait mai multe

bractee la basa inflorescenţelor.

-

CONSPECTUL GENURILOR.

1. Capsulă 8-loculară. Seminţe numerâse, ....,.,

1." Capsulă 1-loculară, 3-spermă

. .:........

"Genul Juncus

+

|
Juneus L,

Luzula De.

Tournef.

„Juneus 'Tournef. (June). Capsulă cu 3 loge polisperme,
deschigându-se în 3 valve munite fie-care pe partea lor
mediană de o despărţitură ce pârtă semințele pe marginea
sa
internă. — Frunze cilindrice, canaliculate sai compri
mate;
glabre, nodorâse sati nu, câte-odată reduse la tece; inflore
-

scență în corymb sati în paniculă terminală sati părând
la-

terală din causa bracteei
'ce însoţesce

„pare

a continua

tulpina.

”

inflorescența
a

şi care
ea
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CONSPECTUL
cu

tulpine fertile şi sterile fără noduri,

incluse la basă de vagini
liifere.
2. Capsulă

mucronată

foliifere şi nefo-

de lungimea

perigonului

=

1. Planta

SPECIILOR.

„ maritimus

Lam.

2.* Capsulă acuminată de două ori mai lungă decât perigonul . . . . cc... .. I. acutus L.
1.“ Planta numai cu tulpine fertile, fără
sterile, în locul acestor din urmă

tulpine
cu fas-

ciculi de foi sterile. Tulpine foliate;
3. 'Tulpine articulate. Frunze caulinare loculosfistulose

|

.

.

cc

|

cc... .. J. lamprocarpus Ehrh.

3.* 'Tulpine nearticulate. Frunze nelacunos-tisturl6se.
|
4. Folidlele perigonului fârte obtuse.
5. Foli6lele perigonului pe jumătate mai scurte
decât capsula sub-globâsă.
. ...
I. bulbosus L.
5.* FoliGlele perigonului egal de lungi cu capsula oblong-ovală și sub-triangulară . . .d. Gerardi Lois,
-4* Folidlele perigonului acuminate.
a
:
6. Flori solitare şi depărtate . . . ... . ... . +. bufonius L.

'6.* Flori câte 2-3 fasciculate ......... 4. hybridus Brof.
J. maritimus Lam. (J. maritim. Vulg. [Loc alb]). Culm. (tulpină) nud
fără

(fără frunze). Frunze

noduri.

Anthelă

decompusă,

radicale
erectă.

rotunde, punginte,
Folilele

perigo-

nului lanceolate, cele exteridre acute, cele interidre obtuse,
întregi. Capsulă eliptică, mucronată, egal de lungă cu perigonul. 4 Iulie-August. In locurile umede şi mlăștinâse din
regiunea maritimă.
J. acutus L. ? (J. ascuţit. Vulg. Loc alb]). Culm nud. Frunze
radicale rotunde, punginte, fără noduri. Anthelă supradecomposită, conclubată: Folidlele perigonului cele exteridre
lanceolate, obtusiuscule, carinate, cele interidre ovate, f6rte

obtuse şi profund emarginate. Capsulă subi'otund-ovată, acuminată de 2 ori mai lungă decât perigonul. 4 Intre Babadag şi Mangalia.
J. lamprocarpus Enrh.; J. aquaticus Roth; J. adscendens
Host; J. articulatus a. 8. L. (]. [Loc alb]) ). Culm 2-3 foliat,
deîmpreună

" Frunzele

cu

frunzele

şi

cu

vaginile -rotund

loculos-fistul6se, disepimentele

compres..

pe;partea externă
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vizibile, arliculii nelegi ori la planta uscată forte subtilstriaţi. Yolidlele perigonului egal de lungi, drepte, la vîrf
mucronulate,

cele oxteri6re

acute, cele interi6re obtuse, tâte

mai scurte decât capsula ovat-lanceolată și mucronată.
thela

terminală

August.

În

decompusă,

bălți

şi

patentă

locuri

umede,

oră

divaricată.

4

AnIulie-

la Ienikioi, între Bala-

bancea şi Akpunar.
Variază

cu capitulii mai

paligi şi mai negricioşi,

apoi:

8. Nuitans, Culm pe pâraie elongat şi fluitant (J. lamprocarpus 2. Meyer), iară după scurgerea apei dacă culmul este
procumbent

şi radicant

(J. lamprocarpus

*. Meyer).

]. bulbosus L. 4. compressus Jacq. (d. bulbos. Vulg. [Loc
alb]). Culm compres, Ja mijloc 1-folial. Frunzele radicale şi
cea caulinară Zincare, canaliculate. Anthelă
pusă, ramuri erecte, rămurele corimbâse.
gonului

ovai-oblonee,

fârle

obluse,

aprope

terminală comPolidlele perinumai

de Juno

tatea lungimei capsulei subglovose. Stil încă numai de jumătatea lungimci ovariului.
pOse mai pretutindenea.

4

In

locurile

umede

și nesi-

4. Gerardi Lois. (J. lui Gerard. Vulg. [Loc alb]). Culm subrotund, la mijloc 1-foliat. Frunzele radicale şi cea caulinară
lineare,

canaliculate.

Anthelă

terminală,

compusă,

ramură

erecte, rămurele corymb6se.: Folidlele -perigonului ovat-oblonge, î6rte obtuse, mai egal de lungi cu capsula oblongovală și sub-trigonală. Stil de lungimea ovariului. 4 IulieAugust. In regiunea maritimă: între Mangalia. și Constanţa,
la Mamaia, etc.

. butonius L. (J. [Loc alb]). Culm foliat, trunze setacee, la
basă canaliculate. Ramurile anthelei elongate, bifide, erecte.
Flori solitare, depărtale. Folisiele perigonului lanceolate
acumânate, mai lungi decât capsula oblongă şi oblusă. O
Iulie-August. In locurile umede mai cu s6mă din regiunea
maritimă.
2. nybridus

nops-;

Brot; J,

J. mactabilis

foliai. Frunze

Vaufonius L. f. fasciculatus Koch Sy-

Sav.

(J. ibrid. Vulg. [Loc alb]). Culm

setacee, la basă canaliculate. Ramurile anthe-

lei elongate, bifide, erecte. Flori câte 2-3 fasciculaie. FoliGlele perigonului lanceolate, acuminale, mai dungi, decât
capsula oblongă şi obtusă. % In regiunea maritimă.
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Genul

Luzula

DC.

Luzula DC. (Luzulă). Capsulă uniloculară, cu 3 valve lipsite de despărţituri; s&minţe 3, inserate în fundul capsulei.

Frunze

plane,

genul Juneus).

graminiforme,

a

adesea . părâse.

deflorate

ca

în

|

CONSPECTUL,
1. Anterele

(Restul

de 3 ori mai

SPECIILOR
lungi

decât

lamentele,. Spice pedunculate subeernue

fi-. |

. .. .L. eampestris De.

1.* Anterele deflorate de 2 ori mai lungi decât filamentele Spice erecte . . ...,.:.,...
Le multiftora Lej.

L. campestris

De;

Juncus

Host. (L.de camp. Vulg. [Loc
sessile şi pedunculate, acestea
cernue. Folidlele perigonului
capsula subrotundă, obtusă şi
rate de 3 ori mai lungi decât

campestris

L;

alb]). Spice
din' urmă
accuminate,
mucronată.
filamentele.

J.

nemorosus

ovate, umbelate
mai târqii submai lungi. decât
Anterele defloFrunze pe mar-

gini păr6se, la urmă glabre. 4 Martie-Maiii. Păşuni, fîneţele
de pe coline, locuri inculte, pretutindenea. N
L. multiitora Lej.; Z. ereeta Desv.; L. campestris 8. De. Fl;

L. campesiris
Juncus

î. 'nemorosa. Meyer;

multiflorus

Ehrh.;

L.

J. erectus

intermedia

Pers.;

Spen;;

J. întermedius

Thuill. (L. multifloră. Vule. [Loc alb]). Spice ovate, umbelate, sessile şi pedunculate, pedunculi striați. Folidlele perigonului acuminate, mucronate,
rotundă, obtusă şi mucronată.

mai lungi decât capsula subAnterele deforate de 2 ori

mai lungă decât Alamentele. Frunze pe margini pârâse la
urmă glabre. Spice brune-lucitâre. [Loc alb] Maiii-lunie. Comună în regiunea silvatică: în păduri la Țiganca şi Greci.
Fum. [Loc alb] CYPERACEE.

* Flori ermafrodite

sai

unisexuate, - solitare la subsudra

unui sold unicarenat -(glumă),

dispuse

în

spic sai

în spi-

cule. Periant nul, saii representat prin squamule, sete sai
un învăliş solzos, sacciform, deschis la vârf (utriculă) care
încunj6ră 'ovariul, cresce cu el-și-simul6ză un pericarp. Stap
Ei

i
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mine 2-3, cu antere biloculare, dehiscente longit
udinal. Stil
simplu, terminat prin 2-3- stigmate plumâse.
Ovarii super,

unilocular,

uniovulat.

monospermă, cu epicarp

gros, lateral în raport
perene.

lipsită

este

adesea

simplă,

de umflături

neare-graminiforme,

o achenă,

dur, testaceii. Albumen

indehiscentă,

făinos, f6rte

cu embrionul, — Erburi anuale sau

'Tulpină (calm),

triquctră,

Fructul

plină,

nodorâse.

cu nervure

rotundă.

Frunze

sai

tristice, Ji-

paralele, cu tâcă necr&pată,

de ordinar lipsite de ligulă.

CONSPECTUL GENURILOR.
i. Flori ermatrodite,
2. Spice distice,
3. Glume tâte florifere, ori 2-3 infime
mai mici
3.* Glume infime 3-6 mai mici sterile. ..,

2.* Spice imbricate pe tâte laturile
1.* Flori

unisexuate.

Fructul

Genul

Cyperus
sessile

dite;

solgi

inferisre

singure

Spicule

reunite

la basă

numeroşi,

în utriculă

„3 Scirpus

..,..

Carex

L.
L.

Cyperus 'Tournef,

pedunculate,

terminal, munite

..,........

închis

'Tournef. (Ciper).

sai

și sterile. (yperus L, |
Sehoenus L.

multiflore,

în

capitul

în

fascicule

sai în:corimb

de bractee foliacee. Flori ermafro-

aprâpe. egale, tâte fertile sati cele 2

sterile,

regulat

opuse; stigmate glabre; sote
vată, trigonă-subcomprimată.

imbricate

hypogine

nule;

pe

2 rânduri

achenă obo-

CONSPECTUL

-. 1.
2.
2.
1.

Rădăcină
Stigmate
Stiomate
Rădăcină

SPECIILOR
fibrosă,
|
2. Glume gălbinii . ...
C. flaveseens L.
3. Glume negre-brune . ee.
C. fuscus L.
repentă. Glume roşietice. Stigmate 3. C. slomer
atus L,

C. Ilavescens L. (C. gălbiniii. Vulg. [Loc alb]). Anthe
lă descompusă. Capituli subrotungi, pedunculaţi şi sessili
. Spicule
lanceolate, compres-plane. Glume oblong-ovate, îndesu
it imbricate. Stimate 2: -Nucula subrotund-obovată,
compresă.
Involucrul

subtrifoliolat, mai lung

decât umbela. Râdăcină

fibrăsă. Glume de colâre gălbinie, cu o stie dorsală verde
care dispare înaintea vîrfului. a [Loc alb]. In locur
ile

'
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umede

şi n&sipâse;

pe malul

în Deltă la Kara-Orman.
C. tuseus L. (C. negricios).

mărei

în dunele dela Mamaia,

|
Anthelă -subdecompusă.

Capi-

tuli subrotungi, pedunculaţi şi sessili, la vîrful ramurilor
mai lungi câte 2-3. Spicule lineare, compres-plane. Glume

oblong-ovate, la urmă patule şi ceva depărtate. Stiymate 3.
“Nuculă eliptică, la .ambe capete atenuată, acut-trigonală. Involucru subtrifoliolat, mai lung decât umbela. Pâdăcină fibrâsă. Glume negre-brune, cu o strie dorsală lată verde,

escurinte în un apicul. O Iulie-August. In locuri mlăștinse:
în Delta Dunărei
Variază:

la Kara-Orman.

2. virescens [loc alb].; C. virescens

|

Ioftm. Glume

brunii

cu o carină verde, ori palide cu o strie br ună pe lângă carina verde. In aceleași locuri cu specia gemină. :
C. glomeratus L.; C. australis Schrad. (C. alomerat. Vulg.

[Loc alb]). Anthelă decompusă. Spice îsrte indesuit imbricate,globâse şi ovale, sessile şi pedunculate, câte 3 la vîriul
ramurilor mai lungi. Spicule lineare, acute, comprese. Glume
lineare,. roşietice

cu

carina verde.

Stigmate

3.

Nucula ob-

longă, 3. -angulară. Involueru .î6rte lung. Rădăcind repentă.
% Iulie-Septembre. Pe malurile apelor: în regiunea Dună-

vrei, aprâpe de Malcoci.

|

Genul

Schoenus

L.

Schoenus L. (Schen). Flori ermafrodite, dispuse în spicule
pauciflore şi formând un spic oval şi dens. Solqi floral
3-6, distici, carenaţi, cei superiori, şi câte. odată cea superi5ră singură, fertilă;

cele 3-4 inforidre

mai mici: decât cele

superidre. Stil filiform, caduc; stigmate 3, pubescente. Disc
“nul; sete hypogine 1-5 denticulate. — Inflorescenţă încunjurată

de

două

bractee.

RR

" Sch. nigrieans L. (S. negricios). Culm/ votină, nud. Foliola
exteri6ră a involucrului oblic ascendentă. “Sete hypogine
'subnule (mai adese-oră lipsesc). Frunze subulate, de 1/, atit
de lungi cât culmul. Spicule negre-brune. 4 [Loc alb] In
dunele de la Mamaia. |
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Genul Scirpus Tournef.
Seirpus Tournef. (Scirp).

Spicule

solitare,

terminale

saii

mai mult sau mai puţin nnmerse şi dispuse în corimb terminal sait lateral. Flori ermafrodite; soldi imbricaţi din tote
părţile, cei 2 inferiori sterili, mai mari decât cel superiori;
sete hypogine puţin numerâse și incluse, rar nule; stil nearticulat; achenă triquetră, mucronată sait nu.dela basa stilului persistent, dar necumflată. CONSECTUL

SPECIILOR.

1. Stil Ja basă dilatat şi articulat cu ovariul.
coronată cu. basa
mate 2,.....

Nucă

persistentă a stilului. StigÎ . . [ [1 |...
. ....

Se. palustris L.

1.* Stil nearticulat cu ovariul. Stiomate 3.

”

2. Inflorescenţă în aparenţă laterală, fiind-că foliâla

mai lungă a involucrului este erectă și arată
a fi o continuare a culmului.
3. Inflorescenţă fasciculat-paniculată . . . . . . „Se. lucustris L.
3.* Inflorescenţă compusă din capituli forte indesuit-compacţi şi sloboși . ... ........ Se. Ioloschoenus L.
2. Inflorescenţă terminală. Foli6lele involucrului
mai multe. ...,. eee
ae... Se. maritimus L.

Se. palustris L.; /leleocharis palustris

R. Br.

(S. de

mla-

ştină.Vulg. [Loc alb]). Spicul terminal, solitar, oblong. Glume.
acutiuscule, cea infimă nu mai mare, înfășurând cu basa sa
jumătatea spiculului. Sfigmate 2. Nucă obovată, compresă,

netedă, brună, pe margini rotundat-obtusă. Basa stilului remanent ovată. Culm rotund, subcompres. Rhizomă repentă.
% Iulie-August. Bălţi, mlăştini, malurile lacurilor, Comun
pretutindenea.

Se. lacustris L. (S. de lacuri. Vulg. [Loe alb). Culm
tund. Anthelă compusă, în aparenţă laterală. Folidla
mare a involucrului erectă. Spicule fasciculat-agregate,
ciculi pedunculaţi şi sessili. Glume netede, fimbriate,
cronat-emarginate. Stigmate 3. Nucă trigonală, netedă.

ro
mai.
fasmuSete:

hypogine retrors-aculeolate. Vîrtul anterelor scurt barbulat..
4 Iunie-luiie. Bălţi, ape stagnante şi lin curgătâree: comun.

pretutindenea.

Se. Molosehaenus L.; Zsolopis Holoschaenus R. et Seh. (S.
Holoschen). Culm rotund. Anthelă: în aparenţă laterală. Foli6la mai mare a involuerului crectă, elongată. Capituli forte.
indesuiţi

compacţi,.

globoşi,

sessili

Şi

pedunculaţi;

pedun-

culi simpli oră compuşi. Glume truncate, mucronate. Stigmale 3. Nucă glabră. Sete hypogyne lipsesc. Frunze semirotunde, canaliculate. 4 Iulie-August. In regiunea maritimă
prin

dunele

de pe malul

Delta Dunărei.

mărei

pretutindenea,

chiar. şi în

|

Variază:

2. vulgaris [loc alb]; Se. Holoschoecnus
la 50-95 cent. Anthelă compusă; &. australis

[loc alb];

LL. Culm

Se. australis L. Culm

subtil. Capituli frte mici, unul

înalt de
|

mai mie, mai

sessil, solitar, alţii puţin pe-

dunculați.
i
1. romanus [loc alb]; Se. romanus L.; Ilolosehoenus custralis Rehb. Culm mai mic. Un capitul mai mare, ori cu
unul sait doi capituli mai mici şi pedicelaţi.

Se. maritimus L. (S. maritim. Vulg. [Loc alb]). Culm tri-.
angular, foliat. Anthelă compusă, terminală. Spicule fasciculate, pedunculate și sessile. Folidlele involuerului plane.
Glume la vârf mucronate şi Difide, lacinulele acute, denticulate. Stigmate 3. Sete hypogine, retrors-hispide. Rădăcină
tuberos nodorâsă. 2 Iulie-August. In regiunea maritimă și

marginea mlaștinilor şi a bălților, între Medgidia

voda.

Variază:

|

|

și Cerna-

|

i

&. macvostachys [loc alb]; Se. macrostachys Wila. Spicule
mult mai mari, până la 3 cent. lungă.
|
Forma. cu 2 stigmate constitue: Se. digynus Gorl. „Genul

Carex Micheli

.

|

Carex .Micheli (Carice). Flori unisexuate, reunite în spice
monoice sai androgyne, mai rar dioice; solqi mai mulți sati

mai puţin numeroşi, imbrieațipe mai multe renduri; stamine 2-3; ovarii închis într'o utriculă deschisă la vîrf pentru trecerea stilului ; -sete hypogine nule; stil indivis, caduc,
nearticulat, nici îngroșat la basă, terminat prin 2-3 stiomate;

achenă lenticulară sai trigonă
şi simulând

un pericarp.

închisăîn utricula crescută
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CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Stiomate 2. (Vinea).
2. Spicule în partea supericră masculine, în cea
inferi6ră femenine. Rădăcină cespitOsă fără
,
stoloni . ..
cc...
. . .C. muricata L.
2.* Spicule în partea inferioră
superidră femenine.

masculine, în cea

3. Rădăcină repentă cu stoloni elongaţi . . . + (, Schreberi Schrank.
3.* Rădăcină cespitâsă fără stoloni. . .... . C.remota L.
1.* Stimate

3. (Acone).

4, Fruct nerostrat, ori cu un rostru fârte scurt
şi rotund.
5. Bractee nevaginante ori cele infime forte scurt
vaginante. Rădăcină stoloniferă . . . . . . C. praeecox Jacq.
5.* Bractee vaginante.
6. Fruct pubescent. Spic masculin solitar. Rădă:
cină cespit6să. .
....... . . ... .C. disltata [.
6.* Fruct glabru. Spice masculine mai adese-ori
2. Rădăcină stoloniteră .........
+ C- glauea Scop.
4.* Fruct rostrat, rostru marginat, la vîri bidentat,

dinţi

scurţi porecţi.

î. Bractee lung vaginante. Spice masculin
8. Marginea rostrului netedă, glabră . .
8.* Marginea rostrului serrulat-seabră.

1.
.:.

. « (, sylvatica

Iuds.

9. Spicele femenine t6te exsert pedunculate. Spice
|
cu 2-6 flore ... . . . .. . . . .. . . + C, depauperata Gord.
9.* Spicele femenine superidre, sessile.
10. Fruct

obsolet nervat.

|

11. Fruct ventricos-trigonal. Spice cu 6-12 flori,
Rădăcină stoloniferă, emitând une-ori culmi
solitari. Glume albineț-verdi . .. .. . . CC. Michelii Host.
11. Fruct elipsoid ori subglobos. Spice multiîiore. Rădăcină repentă și indesuit cespitâsă. Glume negrii . .
CC.
brevicollis De.
10.* Fruct nervat. Rădăcină cespitâsă
4.* Fruet rostrat, rostru rotund ori

marginat,
12.

13.
13.*
14.

bicuspidat

ori

....
.,C. distans
compres,

bidentat,

L,

dinţii

patuli.
Bractee nemarginate, ori scurt vaginante.
Culm erect angular, pe anguli scabru.Fruct
glabru.
,
Spice masculine 1. Spice femenine lung pedunculate și pendule . ... ...... . C. Pseudo-Cyperus L.
Spice masculine 2:5.
Fruct compres, subtrigonal. Spice mascu-

Brândză.— Flora Dobrogei.

28

line 2-3,
cc... ... Î...
.| „ C. acutiforimis
14.* Fruct ovat-conic de ambele laturi convex,

Spice masculine 3-5, .......

«.

.

Ehrh.

CC. riparia Curt,

C. muricata L.; C. spicata Huds.; C. contigua Hoppe; C.
canescens Leers. non L.. (C. muricat. Vulg. [Loc alb]). Spice
compus, indesuit ori la: basă întrerupt. Spiculele în partea
superiGră masculine, în cea inferiră femenine. Stigmate 2.
Fructe squarâse, cele inferiâre mai orizontal-patente, lan"ccolat-ovate, plan-convexe, acuminate în un rostru pe mar„gini indesuit serrulat-scabru, fără nervure ori obsolet nervate. Glume

acuminate,

mai

scurte

decât fructul.

Culm

pe

anguli în partea superidră scabru. Rădăcină îndesuit cespilosă, fără stoloni. 4 Maiu-lunie. In fineţe și păduri. Comun

pretutindenea.

Variază:
Ș. virens [loc alb]; C. virens Lam. Glume mai palide, spice
adese-ori mai elongat și întrerupt, bractea foliacee mai lungă
decât spicul.
C. Sehreberi Schrank. (C. lui Sehreber). Spice compus. Spicule sub-5, alterne, indesuite, drepte, ovat oblonge,

în par-

tea :inferi6ră masculine. Stigmate 2. Fructe

erecte,

de lun-

gimea

mai

glumei,

oblong-ovate,

plan-convexe,

dela

basă

începând pe margini serrulat-ciliate şi acuminate în un rostru bifid. Rădăcină repentă cu stoloni clonggați. Spicule
întunecat-brune.

p6se:

comun

3

Maiă-lunie:

Păşuni

uscate,

locuri

nă&si-

pretutindenea.

C. remota L. (C. [Loc alb]). Spice compuse. Spicule alterne
în partea

superiGră

femenine,

în cea

inferi6ră

masculine,

spiculele inferidre 3-4 depărtate, t6te simple ori rareori cel
infim compus. Bracteele spiculelor inferiâre mai lungi decât culmul. Stigmate 2. Fructe erecte, plan comprese, ovate
şi acuminate

în un

rostru

bidentat

lungă decât glumele. Culm gracil,

şi serrulat-scabru,

debil,

dăcină indesuit-cespitâsă, fără stoloni.
C. praceeox Jacq.;

precoce. Vulg.
menine

C. montana

[Loc alb]).

1-3, apropiate,

dunculat.

Bractee

ori şi cea

infimă

Spice

Poll.

non

masculin

oblong-ovate,

arcuat-nutant. RăL. nec

Leers.

solitar,

spice

cel infim

cu margini membranacee,
vaginantă.

mai.

Stigmate3. Fr uete

(C. -

fe-

adese-ori:pe-

amplexicaule,
obovate,

tri-

135
gonale, scurt rostrate, cu gura subemarginată,
pubescente..
Glume cu o nervură excurintă mucronulate.
Culm ercet. Ră-

dăcină stoloniferă.
inculte, pe lângă

14 Martie-Aprilie.

drumuri. Comun

Pășuni uscate, coline

pretutindenea.

C. disitata L. (C. digitat. Spic masculin

solitar, sessil; spice

femenine subţiri, lineare, puţin depărtate,
pedunculate, fructifere laxiflore. Pedunculi incluşi în bracteo
membranacee,
vaginante și oblie truneate. Stigmale 3. Fructe
obovate, tri-

gonale, f6rte scurt rostrate, la gură subemarginate,
pubescenle cgal de lungi cu glumele. Rădăcină fibrâsă,
cespit6să. Culm floriger cu frunze fârte mici, frunzele
radicale
lipsesc, însă frunzele fasciculilor sterilă lungi și
cam late.
Aprilic-Maii. In regiunea
pretutindenea.

C. glauca Scop.;
sculine

silvatică,

C. recurva Huds.

sub 2, spice femenine

prin

locurile

(C. glauca).

2-3, indepărtate,

.

umbrâse,

Spico

ma-

cilindriforme,

cu flori indesuite, lung pedunculate, la urmă pendule.
Brac-

toa foliacee, cele inferidre scurt vaginante. Sligmate
3. Fructe *

eliptice, obtuse, cu un rostru fârte scurt, şi subemarginat,
apiculate, compres-convexe, scabriuscule, fără nervure.
Culm
noted. Frunze pe margini seabre. Rădăcină stoloniferă.
2

Aprilie-Maiii. In fineţele umede:

în Delta Dunărei.

C. sylvatica Huds. (C. de pădure). Spice masculin terminal,
solitar, spice femenine 4, depărtate, lung pedunculate,
pendulce, lincare, laxiflore.

Bractec

foliacee,

elongat-vaginante.

Stigmate 3. Fructe eliptice, trigonale, glabre, de tot
netede
şi acuminate în un rostru linear, marginat, bifid,
pe margini glabru. Culm neted. Frunze latlincare. Ligula
opusă

frunzelor aprâpe
giunea silvatică

lipsind. Spice palide. 4 [Loc alb]. In roprin locurile umbrâse, comună pretutin-

denea.
C. depauperata Good.; C. fri/lora Sehkuhr. (C. [Loc
alb]).
Spie masculin solitar, spice femenine mai adese-ori
3, depărtate, exsert pedunculate, crecte, cu câte 3-6-flori.
Bractee
vaginante, foliacee, mult mai lungi decât spicul
respectiv,
subegal de lungi cu culmul. Sfigmate 3. Fructe
eliptic-obovate, trigonale, turgide, glabre, subit contrase în un
rostru

linear, elongat,

pe

margini

serrulat-seabru,

dinainte

pian,

la virf scarios şi bilobat,. mullinervate, nervure aprope
80,
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promâinuli. Rădăcină fibrâsă. 4 Maiu-lunie. In regiunea silvatică, comună

pretutindenea.

C. Miehelii Host. (C. lui Michel). Spice masculin solitar, spice
femenine 1-2, depărtate, eliptice, inclus-ori cel inferior exsert
pedunculate,

subegal
cât

de

culmul.

erecte,

lungi

cu

câte

cu spicul

Stigmate

6-12 flori.

Bractee

respectiv, mult

3. Fructe

obovate,

vaginante,

mai scurte de-

ventricos-trigonale,

glabre, subit acuminate în un rostru linear, elongat, pe margini serrulat-scabru, dinainte plan şi la virf acut bifid, obsolet nervate. Rădăcină stoloniteră. Spice palide. 4 In pădurile

din regiunea

septentrională,

comună.

C. brevieollis DC.; C. rhycocarpa Heuit. (C. [Loc alb]). Spic
masculin solitar; spice femenine 1-3, depărtate, oblonge,
-exsert pedunculate, erecte, cu multe flori. Bractee vaginante
subfoliacee,

mai scurte

decât spicul respectiv, ori și cea in-

fimă egală de lungă cu spicul său. Stfigmate 3. Fructe glabre, ori și puţin puberule, nervate, elipsoidee, oră subglo" b6se, în un rostru linear, pe margini serrulat scabru şi la
vîri acut, bifid, mereit atenuate ori şi subit acuminate. Rhi-

zomă repentă,

indesuit

cespitsă.

4 [Loc alb]. Pe

muntele

Beschtepe.

C. distans L. (C. [Loc alb]). Spice masculin solitar, spice îemenine mai adeseori 3, erecte, oval-oblonge, cu flori indesuite, t6te forte depărtate, cea infimă exsert pedunculată.
Bractee lung vaginante, cea infimă foliacee şi mai lungă de
cât

spicul.

Sfigmate

3.

Fructe

ovate,

trigonale,

subinflate,

dinainte planiuscule, acuminate în un rostru bifid, drept şi
pe margini serrulat-scabru, glabre, nervate, nervurele latevale. ceva mai proeminuli. Glume ovate, obtuse şi terminate

în o mucronă seabră. Culi glabru. Ligula oposită foliacee,
oblongă. Rădăcină cespitâsă. Dinţii rostrului fructului pe laturea interiGră muniţi cu-spinuţi fârte mărunți. 24 Maiă-lunie. Prin fineţele şi păşunile umede | cu deosebire din regiunea maritimă.
C. Pseudo-Cyperus L. (C. [Loc alb] Vulg. [Loc alb]). Spice
masculin solitar, spice femenine 4-6, lung pedunculate, pendule, cilindriforme,

cu îlori indesuite. Bractee foliacee, scurt

rare-ori mai lung vaginante. Stigmate 3. Fructe ovat-lanceolate, în un rostru bicuspidat atenuate, nervate, glabre. Glume
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linear-subulate, scabre. Culm acutangular, pe anguli scabru,
Spice palid-vergi. 4 Iunie. Prin mlaștini şi pe marginea
apelor. Comună, cu deosebire în regiunea Danubială.

C. aeutiformis Ehrh.; C. paludosa Gord. (C. [Loc alb].Vulg.

[Loc alb]). Spice masculine 2-3, slume inferiâro obtuse; spice
femenine 2-3, cilindriforme, erecte, cu floră indesuite, sessile

ori pedunculate, glume acuminate oră cuspidate. Bractee fo-

liacee,

nevaginante.

ovate,

comprese,

și bidentat

Stamine

subtrigonale,

acuminate,

3. Fructe
nervate,

ovate

ori

în un

rostru

glabre. Culm acutangular,

oblong-

pre

scurt

anguli

scabru. 4 [Loc alb]. Prin mlaștini și pe malurile apelor,
Comună cu deosebire în regiunea Danubială.
C. riparia Curt. (C. [Loc alb]. Vulg. Rogoj). Spice mascu-

line 3-5, terminale, glumele lor cuspidate; spice' femenine
3-4 cilindriforme, erecte, indesuite, sessile ori pedunculate,

glumele lor cuspidate. Bractee

mate

3. Fructe

bele laluri

ovat-eonice,

conveze,

fin

foliacee,

nevaginante.

Slig-

cu marginile votundate, de am-

mullinervate

şi prelungite

în un

rostru scurt și acut-bidenţat, glabre. Culm acutangular, pe
anguli scabru. % [Loc alb] Prin mlaştini. Comun pretutin
deni.
.

Fam. [Loc alb]. GRAMINEE.

ste

Flori ermafrodite sai unisexuate, dispuse în spicule, acecompuse din una sait mai multe flori coprinse între

două bractee (glume) cari pot lipsi câte-odată;

fio-care fl6re

este învălită de doi solgi (humele) opuși, inegali, dintre
cari unul este inserat decât celalalt. Periant nul sai format

din 2-3 mică solgi (glumelule) membranoşi sai cărnoşi. Stamine 3, rar 2 sati 6, cu filamente capilare şi cu antere biloculare dorsifixe și oscilante, de ordinar incombante, dehi-

scente longitudinal. Ovarii super, unilocular, uniovulat; stigmate 2, rar 1 saii 3, deordinar plumâse. Fruct uscat (earyopsă), indehiscent, monosperm, cu pericarp subţire; albu-

men făinos, fârte gros, lateral în. raport cu embrionul.—
Erburi anuale sai perene. Tulpină (cula) rotundită, fistul6să,

nodurâsă. Frunze

alterne,

constituite dintr'un limb îngust,

cu nervure paralele și dintr'o tâcă crăpată, îmbrăţişând
tul-

.
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pina

într'o mare

întindere;

tâca munită

ridră de un apendice membranos
CONSPECTUL
1, Flori

monoice,

cele

la partea

GENURILOR

masculine

terminale

ra-

cemos-panieulate, cele femenine în un spadice învălit în vagini foliacee .-. . .. . ea
1. Flori ermairodite ori polygame. Inflorescenţa
o paniculă

ori un

sa supe-

(figulă).

L.

spic,

2. Spiculele tte, ori şi numai din parte, pedicelate, însă nici odată sessile în escavaţiunile ori pe dinţii pedunculului comun.
3. Spicule la articulii spicului ori a paniculei
articulate ingeminate (câte 2), una sessilă,
alta pedicelată.
4. Spicule

ermatrodite,

sessile,

cele

pedicelate. tote lincare. Spicile
în panicule

* 4

vertieilate.

..

masculine

digitate ori

.

Spiculele ermafrodite sessile, ovute ori ovat„.

lanccolate,

la vîrt 3.dentate, cele masculine

Pedicelate.

Spicile în panicule.

„8.* Spiculele

mai

mult

sati mai

. Andropozon

LL,

. . . , . . Sorghum Pers.

puţin lung pedi-

celate, 1-flore, ori I-flore şi cu un rudiment
de 1 fl6re superiGră, ori şi de 2 flori infe.
riGre.
5. Spiculele despre dos'compresse.
6. Glumă

3-valvă,

valva

inferidră

mai

mică.

Spiculele la basă fâră involueru,
Spicile digitate . . ,. ... .. . . . . . + Digitaria Scop.
Spicile paniculate.
Paniculă formată din spice unilateral compuse.
Spicule aristate. ..
1
2: Echinoehtoa P.B.
9% Paniculă răspândită, cernuă. Spicile nearistate . .
|...
cc...
.
Panicum L.
7.* Spicule la basă cu un involucru sets .. «Setari P.B.
E
6.* Glumă 2-valvă.
10. FlOrea cariilagineă nearistată mai mare. . . Milium Li.
10.* FlGrea. cartilagincă aristată mai mare, arista

7.
8.
8.*
9.

deciduă .
cc.
5. Spiculele despre laturi comprese.

p...

- Pintatheruna

11. Spiculele 1-flore, la basă cu un rudiment pa. Phalaris L.
leaceii de 2 flori inferidre . ee
11.* Spicuiele 1-flore, ori 1-flore. şi
«ment de o îl6re superidră.

cu

un rudi-

12, Stigmat filiforin emerginte din vîrful florei.

P.B.
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13. Glumelă

l-valvă

,

cc...

..

. Alopecurus

13.* Glumela 2-valvă.
giumelor

carinate,

egale,

decât glumelele

, . . ,.

. ..

14. Valvele

L.

mai i lungi

. . . . . «Phleum L.

14.* Valvele glumelor carinate, neegale, mai scurte
Cerpsis
+
decât glumelele . .

Ait

12.* Stigmat insident pe un stil lung, aspergiliform și emerginte sub virful “orei. Glumele ânguste, patente. . ..... . . + + Crnodon Rich,
12." Stigmat plumos şi emerginte la basa florei.
Stili scurţi ori lipsesc.
13. Glumele
Numai

15*

şi glumelulearistate., ......
. Polyposon Desf.
glumelele aristate, glumele neari-

state.
16. Glumelele la basă fără faseiculi de peri. Glumela inferidră fârte lung aristată. . . . . Stipa L.
16." Glumelele

cu fasciculi

la basă

de peri.

17, Fasciculii de peri forte scurţi . , .. . . + Agrostis L.
17.* Fasciculii de peri mai lungi decât diame. . Culamaerostis
trul transversal al glumelei. ,....
11.** Spiculele bi-multiflore, cele inferi6re rareori neutre ori masculine, cea supremă une-

ori tubescentă.
18. Stigmat aspergiliform emerginte sub
fl6rei.
19. Spiculele mmultiflore, fl6rea inferidră
lină ori neutră, denudată, celealalte
frodite şi învălite de peri elongaţi
19." Spiculele

3-flore,

cele

Roth.

vîrful
mascuerma. . « . Phragmites Trin.

2 flori inferidre ma-

sculine triandre, cea superidră ermafrodită
diandră . . ... . . . . . . . . . . .. „ Iicrochloa Gmel,
18.* Stigmat plumos emerginte la .basa fl6rei.
20. Spiculele bi-multiflore, florile mutice, îlSrea
inferidră, ori ambele flori inferi6re ermairo-

-1-2 flori nepertecte . . . . Meliea L.
dite, includena
20." Spiculele bi-multiflore, florile tâte ermatrodite.:

21. Glumela inferiră

pe dos

compresă

şi cari-

nată.

22. Glumele cât epicul de lungi. Inflorescenţa
indesuită .. . .. ... . . . . . . . . . „ Koeleria Pers,
22.* Glumele

mai

scurte

decât

spicul.

"93, Vaginele frunzelor la gură nebarbulate.
24. Florile ovate

,
25

ori lanceolate,

mutice,

decidue

|
deîmpreună cu articulii axei,
Paniculă unilaterală. 'Spiculele insidente pe
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pedicele forte scurte.și îngroşate .. . . .
25.* Paniculă egal disparsă. Spiculele pedicelate.
24.* Florile ovate, scurt aristate. Inflorescenţa
lobată. . ... . . . . . . ....... |...
23.* Vaginele îrunzelor la gură barbulate ...
21.* Glumelele pe dos rotundate, nu carinat-comprese,
26. Stigmat inserat către viriul ovariului pe
partea anteridră , . ..

e

. Selerochloa P.B.
Poa L.
|
e Dactylis L.
Eragrostis P.B.

e + Bromus

LL.

26.* Stigmat inserat către vîrful ovariului.
27, Glumela
să.

superidră
|...

pe

margini pectinat-se. . . .
.
... „Brachypodium

27. Glumela superi6ră pe margini

P.B.

subtil ciliată,

însă nu pectinat-setâsă.

,

28. Glumela inferi6ră la basă auriculat-cordată . Briza L.
28* Glumela inferidră la basă nu auriculat- -cor-,
dată,

29. Spiculele oblonge, acute. Stiomat necolorat . Festuca L.
29.* Spiculele cilindriforme, mutice. Stigmat albineţ .
cc...
.. ... .. . . . e Glyeeria R.Br.
2. Spiculele t6te sessile pe dinţii pedunculului
comun,

nici unul

30. Spiculele
comun.

pedicelat.

câte 2-3 la articulii

pedunculului

31. Spiculele -1-ilore cu un rudiment setiform de
de o a doua îl6re. Ambele valve ale glu-

melor dinaintea spiculelor, nu opâsite . . . Hordeum IL.
31.* Spiculele multiflore, oră și uniilore şi cu un
rudiment scuteliform' de o a doua flâre,.
Ambele valve ale glumelor dinaintea spiculelor ..
cc...
.... e o a Elymus L.
30% Spiculele solitare, multiflore. Valvele glumelor

oposite

.

32. Glumelele la vîri 2-4-dentate,
Spiculele 3-i-flore. . .
32.* Glumelele la vîri nedentate.
33. Spiculele

33.* Spiculele
doua

tri-multiflore.

2-flore,

fl6re.

cu

Glumele

dinţii aristaţi.
+
Fgilops L,
|
A

Glumelele

un

ovate

rudiment

subuliforme

.

Triticum

de oa
. . . , . Sceale

:

L.

|
[. |

Genul Zea L.
Zea L. (Zea). Spicule mascule biflore, în paniculă terminală; spicule femele uniflore, în spice axilare învălite de
mai multe bractee foliacee; stil 1, filiform, fârte lung; cariopsă netedă, subglobul6să- reniformă.
|
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4. Mays L. (7. Porumb. Vulg. Porumb, Popuşoii, Cucu7u2). Frunzele de tot întregi, po margini scabre. Culmul
înalt. Florile masculine în paniculă terminală, cele femenine
în spice indesuite, axilare şi învălite de vagine foi6se. Cultivat.
Genul Andropogon

L.

Andropogon L. (Andropogon), Spicule comprimate prin
spinare, geminate, unul sessil cuprindând 2 flori, cea su:
periGră ermafrodită. și cea inferiră redusă la un solz, cealaltă pedicelată masculă 'sai neutră ; spicule reunite în spice

lineare formând

o paniculă

digitată;

glume

aprâpe egale;

glumela
superi6ră a florei ermatrodite lung aristată, cu
aristă geniculată; cariopsă oblongă comprimată prin spinare, necanaliculată.
CONSPECTUL

1. Spicele digitate, câte 5-10.

SPECIILOR

..,.,...,..

sd.

1.* Spicele paniculate, ramurile paniculei verticilate.

Isechaemum L.

. A. Gryllus

L.

A. Isehaemumn L.; A. angustifolius Sm. (A. Ischemum. Vule.
Sadina). Spicele 5-10, digitiform dispuse. Glumele _striate,
valva inferidră a spiculului ermafrodit dela basă până aprâpe
la mijloc păr6să, iar-a spiculului masculin glabră. Pedunculul comun deîmpreună cu pedicelele părâse. 7 Iulie-August. F6rte comun pretutindenea: Babadagh, Ienissala, Mangalia, ete.

A. &ryilus L;; Chr 'ysopogon Gryllus Trin. (A. (Loc alb]).
Ramurile paniciileă simple, verticilate. Spicele câte 3, terminale, laterale lipsesc. Pedicelele

la basă barbulate. 2 Iunie-

prin stepe şi prin fîneţele de prin
Iulie. F6rte abunden- tă
pădurile din locurile uscate. Ienissala.
Genul

Sorghum

Sorghum

Pers,

Pers. (Sorg). Spicule geminate sai ternate, uni-

flore, unul sessil şi cu fl6re ermafrodită, celalalt sait celelalte două pedicelate și cu îl6re masculă, nudă la basa lor,

formând tâte prin reuniunea lor o paniculă ramâsă. Glumele florei ermafrodite 2, aprâpe egale, cartilagin6se, mu-
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tice; cea inferi6ră tridentată. Glumela inferidră membran6să, concavă, ascuţită, mutică; cea superidră mai scurtă,

bifidă la vîrf, mutică sai prevădută de o aristă în fundul
divisiunei. Glumelule nule. Stamine 3. Stile 2, terminale; stigmate aspergiliforme întingându-se sub vîriul florei. Cariopsă

glabră

şi liberă, ovală,

comprimată

prin

spinare, con-

vexă pe fețe, necanaliculată.
$. vulgare Pers.; Zolcus Sorghum L. (S. comun. Vulg.
[Loc alb]). Paniculă ovat-oblongă, indesuită. Spiculele ermafrodite obovate, cele masculine oblong-lanceolate, fârte
scurt pedicelate. Rădăcină fibrâsă. O Iulie-August. Cultivat.
Sorshum halepense Pers. [Loc alb]. Intre Kara-Nassi şi
Tatar-Gargalik; între Balabancea şi Țiganca ; între Isaccea
şi Tulcea.
Genul

Digitaria Scop.

Disitaria Scop. (Digitarie). Spicule comprimate prin spinare, scurt pedunculate, reunite în spice filiforme unilate„vale formând o paniculă digitată; glume fârte inegale, cea
inferiGră

î6rte mică

sai nulă, cea superidră

inferiGră cu o singură
pe spinare,

munită

glumelă

mutică;

mutică; cariopsă

de o depresiune

ca în genul precedent).

fl6rea

convexă

pe faţa internă. (Restul

_D. sanguinalis Scop.; Panicum sanguinale L.; Paspalun
san guinale Scop; Dactylon sanguinale Vill.; Suyulherisma

vulgare Sehrad. (D. [Loc alb]). Spicile subeinci, digitate,
crecte-patule. Frunzele deîmpreună cu vaginele subpărâse.
Spiculele

oblong-lanceolate.

Glumela

fl6rei

neutre

glabră,

pe margini pubescentă, pe nervura laterală cea mai extremă
fără cilii. G Iunie-Septembre. Pretutindenea.
|
Genul

Echinochloa

P. B.

Echinoehloa P. B. (Echinochloă). Spicule comprimate prin
spinare, scurt pedunculate, dispuse în spice unilaterale formând prin reuniunea lor o paniculă; 2 flori în fie-care spicul, cea superiră

ermafrodită,

cea

inferiră

masculă

sai

neutră ; glume f6rte inegale, cea superisră mucronată sai
aristată; -glumelele florei superire cartilaginâse; glumela
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inferiGră a îlorei sterile, mucronată

sait aristată; -cariopsă

comprimată prin spinare, plană pe faţa anteriâră.
E. Crus Galli P. Boauv.; Panicum
Crus Gali L.

alb]). Spicile alterne şi oposite, compuse, lineare.

(E. Loc

Spiculele -

apropiate, aristate. Pedunculul comun la basă 5-angular.—
Variază cu florile neutre scurt ori şi lung aristate. Q) Iulie-

August. Porte comună pretutindenea.
"Genul

Panicum

L,

Panicum L. (Panic). Spicule comprimate prin spinare. Glume
î6rte inegale, cea suporiGră

mai mare, mucronată.

Flâre er-

matrodită însoţită de 2 glumele (fl6rea neutră) dintre care
cea inferidră este mucronată. Glumelele fiârei fertile cartilagin6se.—Spicule pedunculate, dispuse în o paniculă forte
ram6să.

P. miliaccum L.; 2. Milium Pers. (P. miliaceii. Vulg. [Loc
alb]). Spiculele paniculate, panicula răspândită, cernuă. Foile
lanecolate, deîmpreună cu vaginele
lor acuminat-mucronate, 7-nervate.

părâse. Valvele glumeCariopsele netede, luci-

i6re. O Vara. Prin locurile n&sipâse
giunea meridională a Dobrogei.

cu deosebire din re-

Genul Tragus Hall.

Trasus Hall. (Trag). Spicule comprimate prin spinare, pedicelate,

reunite

în paniculă

spiciformă;

2

flori

în

fie-care

spicul, cea supori6ră ermafrodită, cea inferidră neutră; glumă
unică (super), fârte mică;

glumela

florei

neutre

unică, co-

riace, acoperită poe spinare de 5-7 rânduri de spini; glumelele florei ermafrodite, netede ; cariopsă convexă pe amândouă feţele, necanaliculate.
T. racemosus Hall; Cenehrus

racemosus

Li; Lappago

7a-

cemosus Willd. (T. racemos. Vulg. [Loc alb]. Culmuri numerse, difuse, ramâse: frunze scurte, rigide, ciliate; spicule
la sfirşit forte patente. Q) lunie-lulie. Câmpuri şi locuri năsip6se. FOrte

comună

pretutindenea.
Genul

Setaria

P.

B.

Setaria P. B. (Setarie). Spicule comprimate prin spinare,
încunjurate la basă de mai multe sete scabre, reunite în
r
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spic dens; 2 flori în fie-care spicul, cea superidră

ermafro:

dită, inferi6ră masculă sai neutră; glume inegale, mutice;
glumele aprâpe egale, coriace, rugose, cea inferidră mutică
sau aristată; cariopsă ovală, comprimată prin spinare.
CONSPECTUI,

1.
2.
2.*
1.*

SPECIILOR

Paniculă spiciformă indesuită, nu lobată.
Denticulii setelor involuerului reverși ..,. .S, verticillata P.B.
Denticulii setelor involucrului crecţi. . . . ,S.ririlis PB.
Paniculă spicitormă discompusă, lobată .. .$. germaniea
-P. B,

$. vertieillata P. Beauv.; Panicum verticillatum L.; Penisctun, verticillatum R. Br, (Ș$. vorticilată. Vulg. 2/ohor, [loc

alb]). Paniculă spicitormă, cilindriformă,

adeseori întreruptă.

Involuerul

scabru,

indesuită,

la basă

denliculii setelor re-

verşi (îndreptaţi în jos). Glumelele florilor ermatrodite apr6po
netede. 6) Iulie-August. Prin locurile cultivate fârte comună.
Ş. viridis P. Beauv.; Panicum viride L. (S$. verde. Vulg.
Mohor [loc alb]). Paniculă spiciformă, cilindriformă. Involucrul scabru, denticulii setelor îndreplaţi în sus. Glumelele
florilor ermafrodite aprâpe netede, egal de lungi cu glumela
îlorei neutre. O Iulie-August. In locurile cultivate fârte comună.
$. germanica P. Beauv. (Ş. germanică). Paniculă spiciformă,

discompusă, lobată. Involucrul mai scurt ori şi numai ceva
mai lung decât spiculele; setele în partea superi6ră scabre,

denticulii îndreptaţi înainte. Peduncul comun

hirsul. Glumelele florilor ormafrodite aprope
alb]. Cultivată şi adesea subspontance.

cu peri lungă
netede. O [Loc

OnpsERvARE. —S$. italica P. B. diferă prin involucrul ce este de 2 ori
mai lung decât spiculele,

Genul Millium “Tourn.
Milium 'Tourn. (Mei).

Spicule

comprimate

prin

uniflore, reunite în paniculă ramsă; flâre sessilă;
egale, concave, mutice; glumele coriace, mutice; cea

spinare,
glume
inferi-

Sră lucitâre, ovală, rotundită pe spinare, cea superi6ră concavă, emarginată ; cariopsă ovală, comprimată prin spinare.
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CONSPECTUL

SPECIILOR.

1, Rădăcină repentă. Culmul glabru.
1.” Rădăcină

fibrâsă.

M. eftusum
dat-lineare.
egal

,...

laxă,

Glume

de

. .M. eMusum

la viri seabriuscul.

L. (M. [Loc alb]). Culm
Paniculă

î6rto patente.
scule,

Culmul

ramuri

L.

M. vernale

M. B.

neted, glabru.
semiverticilate,

Frunze
la urmă

ovate, obtusiuseule, 3-nervate, asperiu-

lungi

cu

fl6rea.

Rădăcină

repenlă.

In

Do-

brogea septentrională (?).
TA vernale M. B. (M. vernal). Culm la vîrf secabriuscul. Paniculă

laxă,

ramuri

5-2

scabriuscule

patente,

Glume

ovate,

obtusate, 3-nervate, asperiuscule, puţin mai lungi decât fl6rea.

Plantă anuală. Rddăcind fibrâsă.
nală.
Genul

Piptatherum

Piptatherum P. B. (Piptater).
mate prin

In

Dobrogea

septentrio-

P. B.

Spicule

pedicelate, compri-

spinare, convexe pe amândouă

feţele, cuprindând

o îl6re ermafrodită şi formând prin reuniunea
culă. Glume

lor o pani-

2, mai lungi decât fl6rea, rotundite pe spinare,

concave, aprOpe egale,

membranâse,

mutice.

Glumelă infe-

„Ti6ră coriace, lucitâre, îmbrăţișând pe cea superi6ră prin
marginile sale, munită de o aristă articulată la basa sa şi

forte caducă. A umnela superiGră egală cu cea
nerviată,

întrâgă. Glumelule

nude la vîrf.

3,

Stilo 2, terminale,

întregi.

inferidră, bi-

Stamine

3;

m6se, întindgendu-se la basa florei. Cariopsă liberă, dar

închisă în [loc alb],
nare,

puţin

glabră,

comprimată

antere

fârte scurte; stigmate plu-

oblongă,

pe faţa

internă,

de un slab sule longitudinal.
P. holciforme R. et Sch.; Milium

strîns

comprimată prin spicare

holeiforme

este munită

Spr. (P. hol-

ciform). Paniculă laxă, ramuri ingeminate, f6rte lung nude,
flaceide, ori cernue. Glume lanceolate, acute, mai lungă de-

cât glumelele, dispars pilosiuscule. Aristile exserte de 2 ori

mai lungi decât glumele. Frunzele plane, seabre, cele ale
culmului lat-lineare, cele basilare mai ânguste. Ligulă elon-

gată. Rădăcini fibrâsă, cospitâsă,
Consul.

2

[Loc alb]. Pe muntele

.
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Genul

Phalaris L,.

Phalaris L. (Falaridă). Spicule comprimate prin lature.
Glume egale, cu carenă aripată. Flore ermafrodită însoţită
la basă de 1-2 glumele (flori rudimentar e) în formă de solqi.
Glumela superiGră a florei cu o singură carenă. — Spicule
dispuse în o paniculă spiciformă densă.
Ph. arundinacea L.; Baldingera arundinacea FI. d. Wett;
Digraphis

arundinacea 'Trin. (F. arundinacee). Paniculă pa-

tentă. Spicule fasciculat indesuite. Glumele nearipate. Firea
ermafrodită glabră, cele sterile părâse. [Loc alb]. In Dobrogea septentrională.
Genul

Alopecurus

L.

AMlopeeurus L. (Alopecur). Spicule uniflore, comprimate lateral, reunite în spic dens; glume aprâpo egale comprimatecarenate, mai mult sait mai puţin reunite la basă; glumelă
unică, aristată deasupra basei; cariopsă ovală, comprimată
lateral, necanaliculată.

CONSPECTUL SPECIILOR.
1. Aristele glumelelor de 2 ori mai
glumele

.

cc...

lungi decât
see

1.* Aristele glumelelor incluse în glume
|

e A. pratensis L,

. . . . 4. nigricans Horn,
(non Koch).

A. pratensis L. (A. de fineţe). Culm erect, glabru. Paniculă
spiciformă,

cilindriformă, ramurile

paniculei

purtând

câte

4-6 spicule. Glumelele din jos de mijlocul lor concrescute,
la viri drepte, vilos ciliate. Rhizomă oblică, scurtă, ori
scurt-stoloniformă. Aristele inserate deasupra basei glume:
lelor, geniculate, de 2 ori mai lungi decât glumele. Spiculo
numai puţin negrici6se. 4 Maii-lunie. In îinoţele fertile.
Fârte comună pretutindenea.
N.B.— Forma

nigricans Koch

4.

cu

rhizoma

stoloniformă,

(non Horn).

lung

repentă,

constitue
A.

-

nigrieans Horn. (non Koch). (A. negricios). Culm erect,

glabru.

paniculei

Paniculă

purtând

spiciformă,

câte

4-6

cilindriformă, obtusă,

spicule.

Glumelele

ramurile

din jos de

dA
mijlocul lor concrescute, în an vîrvuț acul şi divergent alenuale, vilos-ciliate, cova mai lungi decât fl6rea oblic-truneată.

„Aristele inserate puţin sub mijlocul glumelelor, aprâpe drepte
şi incluse în glume. Spicule la maturitate negre. 2 In mlaştinile dela

Medgidie.
Genul

Phieum

L,

Phleum L. (Fleă). Spicule uniflore, câte-odată biflore, una
din flori fiind atunci rudimentară,

puse în spie compact;

comprimate

lateral,

dis-

glume egale, mucronate, cu mult mai

lungi decât fl6rea; glumele mutice;
primată lateral, necanaliculată.

cariopsă oblongă,

com-

Pl. Boehmeri Wib.; Phalaris phleoides L.; Chiloehloa Bochmeri P. Beauv. (F. lui Bochmer). Paniculă spiciformă, cilin-

driformă. Glumele linear- oblonge, oblic truncate, acuminatmucronate, comprese, pe dos hispid-ciliate, ori seabre. La

basa

glumelci

superiâre

un

pedicel rudimentar. Rădăcina

cespitâsă produce culmi fertili şi deodată şi fasciculi sterili
de frunze. 2% Iunie-lulio. Prin fineţile din păduri, comună.
Genul: Crypsis

Ait.

Crypsis dit. (Cripsidă). Spicule uniflore, comprimate lateral, reunite în spic dens; glume egale sait mai scurte decât
îl6rea; glumele membran6se; inutic6; coriopsă ovală, comprimată lateral, necanaliculată.
CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Culmi rotundi simpli. Inflorescenţă panicu:
lată, panicule spicate, oblong-cilindriforme,
nude. Flori triandre. .......
+ e „+ C. alopecuroides
1.* Culmi subeompreşi, ramificaţi. Inflorescenţă
paniculată, la basă involucrată.

Schrad.

2. Panicule emisferice. Flori diandre.. . ,.. .C, aculeata Ait,
2.* Panicule oval-oblunge. Flori triandre. . . C. schoenoides Lam.

Cr. alopecuroides Sehrad.; Z/eleoehloa alopecuroides Host.
(C. alopecuroidă. Vulg. [Loc alb]). Cali simpli, rotundiori.
Paniculă spicată, oblong-eilindriformă nudă. Flori triandre.
Glumela superidră 2-nervată. 0 Iulie- August. „In
umede din regiunea Dunărei pretutindenea.

locurile
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Cr. aculeata Ait.; Schoenus aculealus L.; Phleum schoenoides Jacq:; Agrostis aculealu Scop.; Heleochloa diandra

Host.; (C. aculeată. Vulg. [Loc alb)). Culmi ramificaţi, sub-

compreși. Paniculă

spiciformă,

emisferică

volucrul foliaceii. Flori diandre.
vată,

carinată.

Q

Iulie-August.

pe țărmurile lacurilor sărate
dela Mamaia

şi din Delta

> Cr. sehoenoides Lam;
Spartina phleoides

In

Glumela

înfundată

locurile umede

Sinoă şi Razim;

Dunărei

în în-

superiGră 1-nerşi sărate;

prin

dunele

la Kara-Orman.

Phleum sehoenoides L. [non Jacq.];

Roth.; Heleochloa

schenoidă. Vulg. [Loc alb].

sehoenoides

Host. (C.

Culmi ramifieaţi, subcompreşi.

Paniculă spiciformă, oval-oblongă, la basă inclusă în vagina supremă. Flori triandre. Glumela superidră 2-nervată.

O Iulie-August. In locurile umede și subsalse din regiunea
Dunărei, frequentă.
Genul

Cynodon
unei

Cynodon

Rich. (Cinodon).

Spicule

al doilea flori, comprimate

Rich.

uniflore cu rudimentul

lateral şi reunite în spice li- .

neare, unilaterale, formând o paniculă digitată; glume aprâpe

„egale; carenate, mutice; glumele egale, cea inferiâră unicarenată, mutică, cea superiră bicarenată bidentată; cariopsă
oblongă, comprimată lateral, necanaliculată.
C. Dactylon Pers.; Panicum Daclylon L.; Digitaria sta-

lonifera Schrad.; Daelylon officinale Vill.; Paspalum umbeliatum Lam. (D. Dactilon. Vulg. [Loc alb]. Spice 3-5 digitate. Glumele glabre, subeiliate. Frunzele pe faţa inferidră
păr6se. Stoloni prostraţi. 2 Iulie-August. Câmpuri năsip6se,
pe lângă drumuri și ziduri, locuri cultivate. Forte comun
pretutindenea.
Genul

Polypogon

Desf.

Polypogon Desf. (Polipogon). Spicule pedicelate, comprimate prin lature, cupringând o flâre ermafrodită şi formând
prin reuniunea lor o paniculă spiciformă. Glume 2, cu mult
mai lungi decât

fl6rea,

carenate,

aprâpe

egale,

întregi

şi

obtuse sai ştirbate la vîrf, munite de o aristă inserată în
stirbătură saii puţin dedesubtul vîrfului. Glumela inferidră
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membranosă,
nare,

glabră la basa

întregă, aristată

sa,

sub vîrf;

oblongă,

carenată

pe spi-

glumela superidră mai mică,

bicarenată. Glumelule 2, întregi, glabre. Stamine 3. Stigma
te
aprâpe sessile, plumse, întingondu-se la basa florei.
Ca-.
riopsă liberă, glabră, ovoid-oblongă, cu secțiune transv
ersală aprâpe orbiculară, munită „de un sule pe faţa internă.

P. monspeliense Desf; A lopecurus monspeliensis
L; A.
paniceus Lam. (non LL); A. arisiatus. Huds.; Agrost
is Dani-.

cea Willd; Phleum crinilum Schreb. (P. de Montpelier).
Pa-.
niculă indesuit lobată. Valvele glumelor oblonge, hirt-s
cabre,
din vîrf scurt-emarginat şi obtus:bilobat aristate, arista
de

3 ori mai lungă decât valva. Flori tocmai sub
vîrf aristate.
Rădăcină fibrâsă. 4 [Loc alb]. In locurile năsipâse
şi umede:

prin

dunele

de

pe

ţărmul

„. Genul

mărci

Stipa

la

Constanţa,

'Luzla,

ete.

L.

Stipa L. (Stipă). Spicule uniflore, reunite în paniculă ; îlre
stipitată; glume aprâpe egale, mai lungi decât fl6rea, atenuate în un lung acumen canaliculat; glumela inferi6ră coriace, cilindrică, învârtită şi învelind pe cea superidră, termi-

nată la vîrful săi printr”o lungă aristă articulată şi răsucită
în partez. sa înferidră ; antere bărbâse la virf; cariopsă subcilindrică, comprimată: lateral, puţin canaliculată pe faţa internă.

CONSPECTUL

SPECIILOR

1. Aristă în cea mai mare parte plumosă
....,
1.* Aristă peste totglabră. .., .......
ae

$. pennata

L. (S. penată. Vulg.

.S. pennata Le.
5. capillata

[Loc alb]). Paniculă la basă

inclusă în vagina frunzei supreme. Avistile fârte lungi, îngenunchiate, plumâse,

dela basă

până

mei glabre. Glumela inferidră în partea
“sericee.

la +/, parte

din

a lungi-

jos cu 5

linii

24 Maiit-lunie. Prin stepele şi locurile uscate din mai

i6tă Dobrogea f6rte comună.
Aa
$. capillata L. (S. [Loc alb]. Vulg. Nagară). Paniculă la
basă inclusă în vagina frunzei supreme. driste forte lungă,
ingenunchiate, peste tot glabre. Glumela inferiră în partea
Prândză.—Flora Dobrogei.

”
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din jos cu'5 linii sericee.

4 Maiu-lunie.

tindenea.

Prin

stepe pretu-

a

Ei Genul Agrostis

L.:

Agrostis L. (Agrostidă). Spicule uniflore, comprimate! late-"
ral, reunite în paniculă ramâsă; glume carenate, inegale,
mai lungi decât flârea; glumele inegale, membranbse, cea

inferi6ră carenată, trunchiată şi dentată la vîrf, mutică sait
aristată,
cea superidră î6rte mică sai nulă; stamine 1-3;
stile fârte scurte; cariopsă îusitormă, puţin canaliculată pe
faţa înternă,
CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Glumele mutice, ori fârte rare-ori scurt aristate.
Pedicelul rudimentar la basa glumelei superi,
Gre lipsesce. ...,.
în eta o îti... . „alba

1.* Glumele lung aristate,. La basa glumelei
6re un pedicel rudimentar .

eee

L.

superi-:
eee

d,

Spiea venti L.

A alba IL. (A.. albă. Vulg. [Loc alb]). Paniculă floriferă ob- Jong-conică,
în jos spre

Ramurile
lineare,

ramuri orizontal-patente, rămurelele indreptate
laturea ramurilor,
în cele îructifere contrase.

şi pedicelele scabre. Ligulă oblongă.
plane.

Spieule

.mutice,

ori unele

Frunze tâte

rareori scurt-ari-

state. Pedicelul rudimentar la basa glumelei superidre lipsesce.

4 Iunie-lulie.

In pășuni

şi ineţe:

comună

pretutin-

denea.
A. Spiea venti L;; Apera Spica venii P. Beauv. (A. Spicu
vîntului. Vulg. [Loc alb]). Paniculă amplă. Glumela înferiGră sub

vârf aristală, aristă

drâptă

ori subilexudsă,

de 3-

£ ovi mai lungă decât glumela. Antere linear-oblonge. La
basa glumelei superidre un pedicel rudimentar. Q lunieIulie. In locuri năsipâse şi petrâse. Comună pretutindenea.
Genul

Calamagrostis
mate

Adans.

Calamagrostis

Adans.

(Calamagrostidă). : Spicule

lateral, uniflore, sait cu rudimentul

unei

compri-

al doilea flori,

reunite în paniculă ramâsă; fl6re încunjurată la basă de
peri de aceeași lungime ca şi ea sait mai lungi decât ca;

41

glume
glumele

carenate aprâpe egale, cu mult mai lungi decât îl6rea;
inegale,

cea

inferiGră

carenată,

trunchiată sau: den. -

tată la vîri, munită pe spinare de o aristă drâptă;. cariopsă:

lineară-oblongă, comprimată prin. spinare, Şi puţin. canalicu-:

lată pe faţa internă.
C. epigeios Roth, (C. [Loc alb]; Vulg. [Loc alb]).: Pâniculii
striată, patentă, -glomerat-lobată. Glume lanceolate: şi termi-

nate în un vîrf subulat şi compres.: Perii

mai lungi

decât.

glumelele. Arista glumelei inferiâre provenit6re de Ja mijlocul dosului drâptă. Rădăcină repentă. 2 Iulic- August. Prin
tuferişuri și pe malurile Dunărei. Comună.
Variază:
2. densiflora Ledeb. Paniculă - îngustă, indesuită. Pe malul Dunăroi la Rassova.
i
Genul

Phragmites

Phragmites “Prin. (ragmites).

Trin.

Spiculo

comprimate

lateral.

reunite în paniculă ramosă, diffusă; 3-7 flori în fie-care spi-.
cul, cca inferiGră masculă și nudă la basă, celelalte ermaîrodite, încunjurate la basă de peri lungă; glume inegale,
carenato, mai scurte decât florile ; lumcela: inforidr ă subu-

lată, întrâgă, mutică;
subfusiformă,

_Ph. communis
Vulg.

Zrostie,

Frunze

stilo

clongate;ecariopsă

Trin;
Stul).

o

Arundo

Phragmites

Paniculă

efusă.

lat-lineare, pe margini

Paniculă

August-Septembre.

mlaștinile

Prin

L. (F. comună.

Spicule

scabre. Florile

mari, cât perii din jur.
Forte comună

f6rte mică,

necanaliculată.
cu

4-5

flori.

mai atât de

de coldre negriciâsă. 4
şi

pe

malurile

apelor.

în t6tă Dobrogea.
|

Variază:

£. flavescens [loc alb]; Arando isiaca Sieb.; „rundo Phragmătes var. Aaveseens Cust. Spicule de coldre gălbinie. La portița. (US).
Genul

Hierochloa

Iierochloa Gmel. (Ierochloă).
mate

prin lature,

trei flori,

convexe

dintre care

cele

pe
două

Gmel.

Spicule: 'pedicelate, compriamendouă
inferiGre

feţele, cupringenă
mascule

şi munite
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de 3 stamine, cea superidră ermafrodită şi neavând decât
2 stamine, formând prin reuniunea lor o paniculă. Glume
2, carenate,

egale.

mutică

sau

aristată

Glumele

florile

mascule,

2; cea inferidră întrâgă, carenată

sub vîrf;

unicarenată

cea superidră bicarenată în
în firea

ermafroaită.

Glume-

lule 2, oblonge, glabre. Stile 2; stismate plumbse, întindân-du-se la vîrful florei. Cariopsă glabră, liberă, oblongă, puțin comprimată prin lature, necanaliculată.
A. odorata Wahlbrg.; J7. Vorealis R. et Sch.;

Holeus

bo-

realis Schrad.; HI. repens lost. (I. mirositâre. Vulg. [Loc
alb]). Paniculă divaricată. Pedicele glabre. Florile ermafrodite mutice, cele masculine sub vîrt forte scurt aristate. Rădăcină repentă. 4 Maii-lunie. Stepe, câmpuri, ete. Comună
pretutindenea.
Genul

Melica

L,.

Meliea IL, (Melica). Spicule ovoide, pe urmă comprimate
lateral, reunite în thyrs spiciform sait în paniculă ; 2-4 flori
în fie-care spicul, cele 2 inferidre ermafrodite, cele superiGre rudimentare;

glume

inegale, membranse, aprâpe egale

cu florile; glumelă inferiră întrâgă, cartilaginosă, mutică,
rotundită pe spinare; cariopsă eliptică, munită de un sule
longitudinal pe faţa internă.
CONSPECTUL.

1. Glumela inferidră
suit ciliat-vilosă.

dela

basă

SPECIILOR

până la vîrt inde-

.

e

1.* Glumela inferiră neciliat-vilosă.:
2. Paniculă unilaterală, laxă. Spicule
care numai una este perfectă,
2. Paniculă indesuită, spicitormă.
îlore, dintre cari două perfecte

M.

ciliata L.

2-flore, dintre
..... . . .M. unillora Petz.
Spicule sub-3|
......
. „ML, altissima L.

M. ciliata L. (AL. ciliată. Vulg. [Loc alb]). Paniculă spiciformă, egală. Glumela înferidră dela margini până la vârf
îndesuit ciliat-vilâsă. FlSrea neutră oblongă. 4 Maiii-lunie.
Locuri

petrâse şi stîne6se.

malul mărei dela vii;

Mai pretutindenea: Constanţa pe

Mangalia,

voda; Ienissala, etc.
A. uniflora Retz.; M. Lobelii

între

Medgidia

Vill.; 37. nutans

și Cerna-

Poll. non |.
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(M. unifloră. Vulg. [Loc alb]). Paniculă laxă, unilaterală; ra-

muri lungi și patuli, cele inferidre mai adeseori numai 2
spiculi purtând. Spicule erecte, ovate, eu 2 flori dintre care

numai una perfeelă. Glume nebarbulate. I'runze plane. Li-

gule opuse frunzelor, acuminate, subherbacee.
lie. In pădurile umbrâse. Pretutindenea.

4

Iunie-lu-

OBSERVARE. — A], nutans LI. diteră prin spiculele ei ce sunt cu 3 flori,

dintre

care 2 perfecte,

şi prin ligula

truncată

forte

scurtă...

M. altissima IL. (UL. forte înaltă. Vulg. [Loc alb]). Panieulii
indesuită, spiciformă, unilaterală, la basă întreruptă. Spicule
oblong-lanceolate,

rotungidre,

nutante,

saW-5-/ore,

fl6rea

a

3-a neperfeelă. Glume nebarbulate. Frunze lat-lineare, deîmpreună cu vaginele seabre. Rhizomă repentă. 4 IunieIulie. Tuferişuri din locuri stincâse: la Denirkioi, etc,

Koeleria

Genul

Koeleria

Pers. (Kelerie).

Spicule

Pers.

comprimate

lateral, dis-

puse în thyrs spiciform sait ramos; 2-5 flori în fie-care spicul; glume carenate, inegale; olumela inferidră carenată întregă sau bidentată, mutică sait aristată; aristă drâptă, sctacee; stile f6rte scurte; cariopsă
dou& feţele, necanaliculată.

oblongă,

plană

pe amen-

CONSPECTUL SPECIILOR.
1. Frunze inferidre ciliate.

.

. . . aaa

ae

.

....

1* Frunze tâte glabre și neciliate

.

[Loc alt]. ............ aa

e E. eristata. Pers.

.K. slauea DC.
e R- brovis Stov,

k. eristata Pers. (LE. crestată). Paniculă spiciformă, la basă
întreruptă.
mutică

ori

Spicule

2-4-flore.

mucronată.

Frunze

Glumela
plane,

inferiră
cele

acuminată,

inferidre

ciliate.

Vaginele frunzelor veştegite nedivise. 4 Iunie-Iulie. Pe colinele aride, în fineţele din păduri. Comună pretutindenea,
K. glauea DC. (K. glaucă). Paniculă spiciformă, la basă întreruptă. Spicule 2-3-flore. Glumela inferidră obtusiusculă
mutică, ori cu o mucronulă imposită pe vîrful obtus. Frunze
plane, glabre. Vaginele frunzelor veştedite nedivise. 4 Iunie-lulie. In stepe fârte comună și pe colinele năsipose din

Delta Dunărei.
Variază:

|

ddd
3. Drachystachya Uechtr. ct. Sint. [oc
Kaleh aprâpe de Kara-Nasib.
E brevi is Stev. [106 alb].
Genul

Sclerochioa

p.
-

alb]. In Peninsula

B.

Scieroehloa P. B. (Selerochloii): Spicule scurt pedicelate,
cuprindend 3-5 flori ermafrodite, comprimate, alter ne, apli-

cate oblice contra

spiciform.

axului prin

margine şi formând

subunilateral.: Glume

2, fârte inegale,

un racem

carenate

)

maj scurte decât florile; cea inforiâră mai mică, tr inerviată;
cea superibră cu 7 nervure. Glumela inferiGră oblongă, ca-.
renată, trunchiată sai emarginată la vîrf; “glumela superiSră trunchiată şi întrâgă la vîrt, bicarenătă cu carene subaripate şi ciliate, elumelule oblic ovale, dentate la vîrf, glabre. Stamine 3; antere scurte, ovale. Stile fârte scurte; stigmate terminale, apropiate, plum6se. Cariopsă glabră şi liberă, oblong-trigonă, plană ppe faţa: internă, contraetată în

pisc. bifid.
$. dura P. Beauv
Lleusine

dura

c,VNOsUrUs dura us Î..; Poa

Lam;

Festuca

dura

W ll

ae
Scop.;

dura

Sessleria

dura

Runth. (S. dură. Vulg. [Loc alb)). Paniculă ovată; unilaterală, indesuită, rigidă, compusă din spice scurte, care portă
câte 3-5 spicule; spicule,. forte scurt pedicelate, oblonge, :3ilore. Glumela inferidră linear- oblongă, nervată, obtusă ori

emar ginată, mai adeseori

2

[Loc alb].

Locuri

tele Sepelgin.

seiut mucronată. Rădăcină fibrâsă.

aride şi petrâse : la Başkioi pe mun-

|

|
"Genul

Poa

L,.

Pon L. (Poii).. Spicule comprimate lateral, 2- multiflore, dispuse. în paniculă ramâsă; glume erbacee, puţin inegale, mai
scurte

decât

îlorile;

glumela inferi6ră carenată, întrâgă, MuU-

tică ; stil scurt;: cariopsă oblongt-trigonă, puţin
necanaliculată

_COXSPEGTUL
1. Culm

ancipit-compres.

elongaţi

deprimată

pe faţa internă.

......

Nădăcină

SPECIILOR.
repentă

..

cu stoloni

Pee.

|

P.:- compressa L,
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1. Culm
însă

necompres,

ori

numai

puţin

compres (nu

.

ancipit-compres),

Ne

2. Ramurile inferidre ale paniculei
mănate,

solitare, ori inge-

3. Ramurile paniculcă la urmă deflexe. Plantă anuală.
3.* Ramurile paniculei erecte ori patente. Plantă pe-

renală
„2%

Ramurile

cc...
inferi6re

eee

ale paniculei

le ve

......
o

-;

P. anna

L.
:

-P

hulbosa LL.

câte 4-5 semiver-.,.

1,

ticilate (la P. nemoralis L. câte 2-5).
i
SI
4. Ligula vaginelor frunzelor superiGre oblongă, acută.
|
Rădăcină fibrâsă fără stoloni . ...,.... Ia P. trivialis L.
4.* Ligula vaginelor frunzelor superiâre seurtă, ori su-""
bulată.
5. Vagina frunzelor. superidre mult: mai lungă decât

frunzele,
repentă

acoperind
cu stoloni

nodurile
elongaţi

culmului. Rădăcină
Î..

. ....

e.

5. Vagina frunzelor superi6re mai. scurtă decât îrun-

|

zele şi neacoper ind nodurile culmului. Rădăcină,
cespităsă + şi scurt stoloniferă .. ea
eee,

p. compressa L.„e. comprimată.

Vulg.

_

e P, pratensis

LL.

o
'

Li

nemoralis 'L.

(Loc alb]). Paniculă

patentă, subunilaterală. Pedunculi seabri, cei inferiori mai
adescori câte 2, rareori câte 5. Spicule ovate oblonge 5-9flori, florile pe dos și pe margini spre 'basă pubescente, libere ori cu puţină lână subcoherente, obsolet-nervate. Culmul ancipite-compres, la basă procumbent. Rădăcină cu
stoloni elongaţi repeniă. [oo
nală.

alb]. In Dobrogea septentiio:

P: aunua L, (P. anuală. Vulg. [Loc 21b]).: Ramurile 'paniculci

subunilaterale

maănate, la urmă

şi divaricate,

deflexe.

glabre, - 'solilare

oră înge:

Spicule ovate, 3-7-flore; flori gla-

bre ori'pe carină şi pe margini cu o linie pubescentă, albă.
* Ligulele superidre oblonge. Culmi compreşi, uneori decumDenţi, la basă radicanți şi stoloniformi. Rădăcină fibrâsă.
Q In locuri cultivate și inculte, pe lângă druniuri şi prin
jurul locuinţelor. Pretutindenea.
|
P. bulVosa L. (P. bulbâsă). Paniculă erectă, patentă; 7amuri solitare ori câte două, scabre. Spicule la vîrful: ramurilor indesuite, ovate, 4-6-flore; florile oblong-lanceolate, pe
margini şi pe dos indesuit pubescente şi coherente prin
lână copi6să şi lung protrahendă. Frunze anguste-lineare.

Ligule tote oblonge,

acute.

Rădăcini

fibrosă și cespit6să
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(intufășată).
Maiii-lunie.

Culm

la bas
. adeseori
ă

bulbiform-îngroşat.

2

Variază:
B. vivipara. Flori transformate în muguri foliacei. îneţe,

pășuni, locuri aride. Comună pretutindenea.
„P. trivialis. L. (P.. trivială).
bre,

cole

inferidre

Paniculă

câte 5. Spicule

a

patentă. Raouri sea-

ovate,

mai

adese-ori 3-

îlore; flori elevate-5-nervate, glabre, la basă obsolet-păr6se.

Vagine subcomprese,

" oblongă,
Dobrogea

seabre.

Ligula vaginelor

superidre

acută. Rădăcină fibrâsă, fără stoloni. 4 [Loc alb].
septentrională.

P. pratensis L.

|

(P. de fineţe).

Paniculă

patentă.

scabre, cele iînferiâre mai adescori câte 3. Spicule

d-flore; flori pe dos

şi pe margini

indesuit

Ramuri
ovate

3-

pubescente şi

cu o-lână lungă conjuncte, 5-nervate, nervure proeminente.
Culm şi vagine glabre, vagina supremă mult mai lungă de

cât frunza sa. Ligula scurtă, truneată. Rădăcină cu stoloni

elongaţi repentă.

4 Maiit-lunie.

pretutindenea.

Fineţe,

păşuni, ete. Comună

|

Variază:

a

Ra

Be angustitolia Smith. Frunzele. radicale complicat-or
coni

volut-setacee.
__P. nemoralis

patentă. Ramuri
lanceolate,

ar
a. vulgaris Koch.

L.

verdi,

(P. de codri).

|
Paniculă

scabre, cele inferidre câte 2-5. Spicule ovat2-flore

(a

alte varietăţi

câte

3-5 flori);

ilor obsolet-nervate, pe margini şi pe dos pubescente. Culmi
subţiri debili, deîmpreună cu panicula nutanți. Pagina su-

premd

mai

scurtă

decât

frunza

sa,

ligula. forte. scurtă,

aprope: lipsind. Rădăcină cespitesă scurt stoloniferă. Uneori spiculele sunt numai 1-flore, cu un pedicel capituliform
steril pentru flrea a doua. 4 [Loc alb]. In pădurea dintre

Țiganca și Cocoş.

-,

Genul

Dactylis

L.

ce

|

Daetylis L. (Dactilidă). Spicule comprimate lateral, dispuse

în paniculă

ramâsă,

unilaterală,

cu 3-5 flori în fie-care

spi-

cul; glume inegale, carenate, mucronate, inequilaterale mai
scurte decât îlorile;- elumelă inferidră carenată, întrâgă sait

emarginată,

mucronată,

aristată; cea

superidră

bicarenată,

SLELIAȚE
OT

ciliată pe carene;

stile scurte;

cariopsă oblongă subtrigonă,

comprimată, eanaliculată pe faţa internă.
CONSPECTUL
1. Rădăcină

cespitosă fâră stoloni.

1.” Rădăcină cu stoloni

SPECIILOR
..,....,

elongaţi şi prostraţi

D. glomerata

L.

. -. D. littoralis Wild.

D. glomerata I. (D. glomerata. Vulg. [Loc alb)). Glumela
înferidră ă-nervală. Rădăcina cespitâsă, făr
' stoloni.
ă
4
Iunie Iulie. In fineţe și păduri. Comună pretutindenea.
D. littoralis Willd. (D. [Loc alb]. Glumela înferidră
9-11nervală. Rădăcină cu stoloni elonyaţi şi prostraţi.
w Iunie-lulie. In n&sipurile maritime: în peninsula Kaleh aprâpe
de IKara-Nasib.
Genul

Eragrostis

Eragrostis

P. B. (Eragostidă).

P. B.

Spicule

comprimate

lateral,

3-multiflore, dispuse în paniculă forte ramâsă; ligulă
înlocuită prin fascicule de peri radianți ; glume membr
andse,
carenate, mai scurte decât florile; glumela inferiră
ventric6să, carenată, obtusă, .mutică ; cariopsă ovoidă sau globu-

I6să, nesulcată,

puţin

deprimată

CONSPECTUL

pe faţa internă.
SPECIILOR

1. Ramurile paniculei solitare ori ingemânate . „E.
poaeoides_P. B.
1.* Ramurile infime ale paniculei semiverticilate,
,
câte 45_.....,......,

E. poacoides

P. Beauv.;

îi

eee...

minor

E. pilosaP. BL.

Host.;

E. poaeformis

Link; Pod FEragrostis L. (E. poeoidă. Vulg. [Loc alb]).
Ramurile paniculei solitare ori îngemdnate. Spicule
lanceo-

lat-lineare, $-20-flore; flori obtuse, provequte cu o nervur
ă

laterală validă. Vagine la gură barbulate. Rădăcină
fibrâsă.
O Iulie-August In locuri cultivate, câmpuri arenâs
e, pe

lângă .gidurile

locuinţelor.

(4

Eat A carei
ihuă
CUCUREŞTA

Comună

pretutindenea... .

E. pilosa L.; Poa pilosa L. (E. părbsă).

Ramurile

înfime

ale paniculei semiverticilate, câte 4-5. Spicule lineare
, 5-12îlore; flori acutiuscule, provedute cu o nervură
laterală debilă. Vagine la gură barbulate. Rădăcină fibrâsă
. O Iulie-

j;
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August. Locuri cultivate, câmpuri
ete. Comună pretutindenea.
Genul

aren6se, locuri subsalse,

Bromus

L.

Bromus L. (Brom). Spicule 3-multiflore, cilindrice, pe urmă
forte comprimate lateral, dispuse în paniculă ramâsă; glume
inegale; glumelă inferiâră fusiformă-subulată, carenată, bifidă sai bidentată,- aristată : puţii dedesubtul vîrtului, “rar

mutică ; stigmate sessile
de :glumela

superidră,

sait subsessile,
oblongă,

cariopsă

canaliculată,

aderentă

terminată

la

vîri printr'un. apendice vilos.
CGONSPECTUL

SPECIILOR

1. Gluma inferi6ră 7-nervată.
2. Paniculă erectă, deflorată contrasă. Spicule,
frunze şi vagine pârâse......., «e
DB. mollis L,
2.* Paniculă patentă.. Spicule glabre.
3. Ariste porecte. Glumela' inferiră mai lungă
" decât cea superidră .:,,...., ..B commutatus Schrad.
„4. Paniculă'. deflorată! unilateral- nutantă, Aristo
|
divaricat reflexe . .
i
B. tut
M. et Koch.
4

Paniculă. „ilaccidă, nutantă. Ariste contor tdi.
varicate . ......,
Î
e . | ...B,
1." Gluma. inferidră 1--nervată, cea superidră 3
nervată.
e

Sqjuarrosus

L.

5. Glumela superidră pe margini forte scurt pu" bescentă,
6. Glumela inferidră aristată, arista mai scurtă.
"decât glumela. Paniculă flaecid-nutantă. Vaginele

inferi6re

şi frunzele

hirsute,

....B.

asper Murr.

6* Glumela inferioră mutică, ori fârte scurt ari
stată. Panicula ercctă, Frunze glabre. ... .B, incrmis Leyss.:
„5. Giumela superidră pe margini cu sete rigi"dule ciliată. Spicule Jung, aristate..
..
a
. Culm “glabru Pe
ee
B. sterilis L,
. za Cum spre vînt pubescent DR
.. 2. tectorum L.
ri

B. mollis L B. na6le. Vulg. [Loc ab). Paniculă erectă,
deflorată contractă. Spicule ovat oblonge, mâle părose, rareori subelabre. Flori lat- -eliptice, fructifere cu marginile imbricat acoperându-se. Glumela - inferiră 7-nervată, înfăţişând marginea deasupra mijlocului un unghiii obtus, mai
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lungă decât cea 'superidră. Ariste: porec
le, cam de'lungimea
glumelei. Vagine şi frunze: păr6se. Locur
i inculte între: Ma-

cin şi Greci. .

a

ai

-B. commutatus Schrad. (B. [Loc alb]. Vulg.
[Loc'alb]).:Paniculă patentă, la urmă nutaulă. Spicule
oblong-lunceolule,
'ylabre. Flori eliptic-oblonge, fructifere cu
marginile imbricat.
acoperendu-se. Glumela inferidră 7-nervată,
înfățoșând
marginea deasupra mijlocului un ungh
ii obtus, mai lungă

decât cea superiâră. Ariste porecte,

melci. Vaginele
„tentrională.

inferidre părâse.
i

cam

de

lungimea -glu-

[Loc alb].
Me

Dobrogea

sep|

OnBsERVARE.—B. commutalus Schrad. şi Braceritosus
L.aiă între

sine
mare asemănare. B. commutatus Sehrad. are
panicula 'după înflorire
laxă, iar glumela superidră e linear-oblongă
cu marginile aprâpe -paralele și numai la basă mai îngustată. B. racemosus
L. are panicula. după
înflorire contrasă (tocmai ca la B. moliis L.), iară
glumela superidră 'e
linear-obovată,

ângustându-se

dela

vîrf mereu

spre

basă. .

B. patulus-Mert. et Koch. (B.[Loe alb|.Vulg. [Loc alb]).
Pani-

culă patentă, deflorată unilateral

nutantă. Spicule lanceolate.

Flori eliptic-lanceolate, fructitere. cam depărtate.
Glumela
inferidră 7-nervată, înfățoşând marginea deasupra
mijlocului un unghiii obtus, mai lungă

decât cea superidră. riste

la maturitate divaricat-relleze.
Maiii. In stepe

Vagine

pretutindenea.

şi frunze părose. g
e

DB. squarrosus L. (B. [Loc alb]. Vulg. [Loc alb]).
Paniculă patentă şi deodată flaceid-nutantă. Spicule oblon
g-lanceo-

late. Glumela inferidră 7-nervată,
asupra

mijlocului.
un

superidră.

înfăţosând marginea de-

unghii obtus,

„ristele
în

stare

bidentat,

aristată

uscală

mai lungă

decât

contori-divaricale

cea
ga

Maiii-lunie:. In stepe.şi locuri mlăștinâse.. Comună
pretutindenea.
a
aa
ir
+ B. asper Murr, (B. aspru. Vulg. [Loc alb]).: Panicu
lă ra:
mificată, flaccid-nutantă. Spicule linear-lanceolate, 7-9-ilore;
flori linear-lanceolate, acute.
Glumela inferiâră din vîrful
îGrte

scurt'

și mă

lungă

decât

arista,

d-nervată, cele 2 nervure intermediare obsolete, cea suporiGră po margini subtil pubescent-ciliată. Vaginele în ferire
și - frunzele hirsute. 4 Tanie-lulie. In pădurile cu deose-

Dire din regiunea maritimă şi septentrionalii.
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B. inermis Loyss.; Fostuca incrmis DC.; F. speciosu Sehreb.;:
„F, Loysseri Monch. (B. nearmat). Paniculd egală, crectă.
Ramurile inferidre câte 3-6. Spicule lincar-lanceolale. Flori
lanceolate.
tată

Glumela,

nearistală,

înferidră la vîrf. fârte

din

emarginatură

scurt. subden-.

mucronată

ori

şi f6rte

„scurt aristată, 5-7-nervată, cea superidră pe margini subtil
pubescent-ciliată. Frunze glabre. 4 Iunic-lulie. Pe marginea

fineţelor. şi a drumurilor, coline inculte. Comună pretutin„denea (aprope de Rassova, de Mamaiakioi, Constanţa, între

„Alibeikioi, Babadag şi Ienissala, otc.).
B. sterilis L. (B. steril). Paniculă laxă, la urmă nutantă.
Ramuri elongate, la vîrf pendule. Spicule oblonge, la vîrf
mai

late. Flori linear-subulate.

Glumela

inferi6ră

din vîrful

bipartit, aristatd; aristele drepte, mai lungi decât glumela,
glumela

superiră

pectinat-ciliată.” Culm

glabru.

Dobrogea septentrională.

[Loc alb].

|

DB. tectorum L. (B. de acoperișuri). Paniculă pendulă, subunilaterală.

Spicule,

lineare, la

urmă

spre

vîrf: mai late.

Flori lanceolat-subulate. Glumela inferidră din vîrful bipartit avistată; aristele egal de lungă cu glumela; glumela
superi6ră pectinat-ciliată.. Culm spre vîrf pubescent O MaiiăIunie. Câmpuri, ziduri, ete. Comun pretutindenea.
Variază:
.
:
& Icjostach ys [Loc SN In. „Dobrowea septentrională la
Cerna U. S.).
Genul

Brachypodiuma p,

B.

Bachy podium P. B. (Brachipodiu). Spicule multiflore, torte
scurt pedunculate, solitare

în escavaţiuni ale rachisului, mai

întâi cilindrice, pe urmă lineare lanceolate, comprimate,
aplicate prin una din feţele lor contra rachisului și dispuse
în spice distie; glume inegale, lanceolate; plurinerviate, mai
scurte. decât florile ; glumelă inferidră lineară-lanceolată,
equilateră, mutică sai aristată; cariopsă. lineară, oblongă,
convexă

pe spinare, canalicula
pe tă
faţa

prin un apendice vilos.
B. sylvaticum R. et Sen.
Spic distic, nutant.

internă, terminată

(B. de pădure. Vule.

Spicule numer6se,

aristate;

rilor superidre mai lungi. decât glumelele.

[Loc. alb]).
aristele..

Frunzele

îlo-

plane,
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lanceolat-lineare, flaccido. Rădăcină fibrosă. A Iulie-August
.

In păduri. Intre

Cocoş-Ţiganca-Balabancea.

OBSERVARE. —Br. pinnatum
<lecât glumelele

şi prin

rădăcina

P. Benuv. diferă prin aristele mai scurte
repentă.

Genul

Briza

L.

Briza L. (Briză).. Spicule comprimate lateral.

3-multiflore,

dispuse în paniculă laxă şi ramosă; glume aprâp
e egale,
membranbse, coneave, mai scurte decât florile; glume
lă inferiGră ventricâsă, necarenată, obtusă, mutică;
cariopsă nesulcată,

convexă

de glumela

de'o

parte,

concavă

de

ceialaltă,

superidră.

aderentă

|

B. media L. (B. mijlocie. Vulg. [Loc alb]). Paniculă erectă,
patentă. Spicule subcordat-ovate, 5-Y-flore. Ligulă fârte
scurtă,
truneată. 4 Iunie-lulie. Prin fîneţele din păduri.
Pe lângă
Cincarova şi Redjepkuns.
.
Genul

Festuca

L,.

Festuca L. Spicule cilindrice, pe urmă comprimate lateral
,
2-multiflore, dispuse în paniculă ramâsă ; glume inegale,
mai
scurte

decât florile;

glumelă

inferidră

semicilindrică,

con-

vexă pe spinare, necarenată, ascuţită, întrâgă, mutică
saii
prelungită în o aristă scurtă; cariopsă oblongă, glabră,
canaliculată, aderentă de glumela superiră,
CONSPECTUL

SPECIILOR,

1. Ligula frunzelor biauriculată. Frunzele 'tâte
fililorme, setacee ori subsetacee. Glumele
aristate.
2. Aristele glumelelor de 5-4 ori mai scurte decât glumeleie. Frunzele subsctacee ori capilare

cc.

:

F.

ovina

[|

decât glumelele. Frunzele setacee, stricte ori
.

ca

.

“ duriuscula

_

recurbate

1.” Ligula frunzelor fârte scurtă și neauriculată.

Frunzele tote plane. Glumelele mutice
ori
sub vîrf mucronate
,.......
e. TF. pratensis

pe

F. ovina L.. (E. oilor). Paniculă oblongă
timpul

înflorire patentă.

L.

IHuds.

ori ovat-oblongă,

Ramurile paniculei solitare, ori
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câte 2, cele infime aprâpe de 3 ori mai scurte decât panicula, mai adeseori iarăși ramificate. Spicule mici indesuite,
3-5 flore, eliptice, oră oblong-eliptice. Glume neegale, cea inferiGră 1-nervată, numai jumătate atât de lungă cât cea superiGră

3-nervată,

Glumele

lanecolate, lung

acuminate,

cea

inferidră obsolet 5 nervată, asistată; arista de 3-4 ori mai
scurtă. Culm erect, rotund; sub paniculă: mai mult sait mai

puţin angulat, Şi tot aici scabru ori pubescent, rareori glabru,

Frunze l6ie subsetacee, ori capilare (în diametru 0.4-0.5/,,),
verdi, scabre ori-scaberule, /laecide, nepruin6se. Ligulă: biduriculală..

Rădăcină

fibrosă.

şi păşunile uscate. Comună

.

Maii-lunie.

In

finețele

în tâtă Dobrogea...

.

E. duriuscula L. (E. duriusculă). -Paniculă scurtă, ovat-ob
longă, cam. indesuită, erectă, mai adeseoricu ramuri
soli-

tare, dintre care
re

câte

cele inferidre cu câte 3-6, iar cele superi-

1-2 spicule, pe timpul

înflorirei patente, iară după:

aceea alipiţi de pedunculul comun primar, încât panicula
apare a fi spiciformă şi egal de grâsă. Spicule eliptic-oblonge, mai mari ca la F. ovina L, verqi ori palid-violacee,
5-8-flore.

Glumele

scurti, bidentate,
scurtă,

netede, glabre, obsolei 3-5-nevvate, la vîrf

aristate,

rareori mai

arista

lungă.

numai

Culm

de jumătate

erect, rotund,

mai

în partea

superidră neegal angulat, mai adeseori firm oră rigid. Frun-

zele tâte complicat setacec, mai orose ca la F. ovina L. (în
diametru 0.7-0.8»/,,), verdi ori glaucescente, stricte ori re-

curbate, cele radicale scabriuscule. Ligulă biauriculală. Rădăcină fibrâsă. 4 Maiă-lunie. Coline uscate, fineţe şi pășuni: în peninsula Kaleh (U S); între Macin şi Greci (?).
F. pratensis

Huds.;

F. elatior

L.;

Bromus

elatior

Koch;

D. pratensis Spr.; Schoenodorus pralensis R. et Sch. (F. de
fineţe. Vulg. [Loc alb]). Paniculă unilaterală, contrasă, pe
timpul înflorirei patentă., Ramuri scabre, îngemănate, dintre care

una

forte

scuslă

cu un singur

spicul,

iară alia

racemâsă cu '3-4 spicule. Spicule lineare, 5-10-flore. Glumele

obtuse. Glumela inferiâră 5-nervată, la vîrf denticulată, mutică, ori sub vîri mucronată. Ovariul glabru. Frunzele plane,

lanecolat-lineare.
ete. Comună.

Ligulă

forte scurtă. [Loc alb]. In fineţe,

pretutindenea.
Pg

A
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Genul Glyceria R. Br.

Glyeeria
pe urmă

R.

Br.

puţin

(Glycerie).

comprimate

Spicule

mai

lateral, dispuse

întâi cilindrice,
în racem

ramos

sai spicitorm; 3-11 flori ermafrodite în fic-care spicul
; glume
î6rte inegale, mai 'scurte decât florile; glume
la interiâră
convexă pe spinare, întrâgă

sai

dentată

la vârf, cu

vure; cariopsă oblongă, plană pe o faţă, convexă

laltă, cu sait fără sule.

5-7 ner-

pe ceia-

aa

N

CONSPECTUL SPECIILOR
1. Rădăcină repentă. Flori Ț-nervate, nervure
valide, proeminente

..,.....,

ee.

G. speetabilis

M,
1. Rădăcină fibrosă. Flori obsolet d-nervate. G. convol
uia Fr.

et Koch

&. speetabilis Mort. ct Koch; GQ. aquatica. Wahl
brg non
Presl.; Poa aquatica Li; P. altissima Mâneh. (G.
[Loc alb].
Vulg. [Loc alb]). Paniculă egală, răspândită, forte
ramificată.
Spicule 5-9-flore, flori obtuse, 7-nervale, nervure
valid proeminente,' despre laturi comprese. Frunzele tâte
lanceolatlineare, plane, pe margini seabre. Rddăcină
repentă.4
Iulie-August.

Po malurile

apelor,

prin locurile: mlăștin6se

Comună cu deosebire în regiunea Danubială.
G. convoluta Fr. (G. [Loc alb]). Ramurile paniculei
orect

patente semiverticilate, scabriuseule, câte
4-5, neegale, cele
mai lungi cu timpul expanse. Spicule 2-8-fl
ore, florile cam
depărtate, linear-oblonge, truncat-obtuse, obsol
et-ă-nervate.
Glume ovat-lanceolate, acute. Rădăcină fibrâsă.
Frunze glau-

cescente, cele mai multe convolute. Ligule oblonge.
4 Pe
lîngă bălțile din regiunea littoreă aprope de Constanţa
pe
malul bălţei dela Tăbăcărie.
|
Genul

Hordeum

Tournef,

Iordeum: 'Tournef. (Orz). Spicule uniflore cu rudimentul
pediceliform a unei al doilea flori, „Plan-convexe, reunit
e

câte 3 în excavaţiunile rachisului şi dispuse. în
spice dens;
glume aprâpe. egale, lanceolate, subulate, aședate
în acelaș

plan ca şi flGrea; glumela inferidră lanceolată,

convexă pe.
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spinare, aristată cel puţin în spiculul median al fie-cărui
grup; cariopsă oblongă, convexă pe spinare, plană şi sulcată pe faţa internă.
CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Spicule tâte ermafrodite
......... H. vulgare L.
„Î.* Spiculele laterale masculine. ..... «e e ÎL. maritimum With.

HN. vulgare L. (O. comun. Vulg. Oz). Spicule tâlc ermufrodile, îructifere dispuse în 6 serii, dintre care două de
ambele laturi sunt mai proeminente. O Maii-lunie. Cultivat.
II. maritimum With. (O. maritim). Spic compres, conic. Spicule laterale masculine,

t6te aristate.

Glumele

tuturor

spi-

culelor scabre, cele interidre ale spiculelor laterale subulatsemilanceolate, celelalte setacee. 0) Maiii-Iunie. Prin locurile
năsip6se şi subsalse din regiunea maritimă: în Peninsula

Taleh aprâpe de Kara-Nasib.
Genul

Elymus L. (Elim).

Elymus

L,

Spicule plan-convexe,

unite câte 2-3 în excavaţiunile

dens; glume lanceolate,

rachisului

aprâpe

egale,

bi-multiflore, reşi dispuse

mutice

în spic

ori aristate,

aşedate în acelaș plan ca şi florea; glumelă inferioră lanceolată, acuminată, convexă pe spinare, mutică sai aristată;
cariopsă convexă pe spinare, lat canaliculată: pe faţa internă.
CONSPECTUL

SPECIILOR.

1. Spicule îngemăânate, 1-flore, cu un rudiment
de o a doua flre. Plantă anuală . . . . .E,

1.” Spicule câte +, i-flore.

Plantă

perenală

erinitus Schreb,.

. . E, sabulosus M

B.

£. erinitus Sehreb. (E. [Loc alb). Frunzele plane, pe faţa
superidră vil6se. Vagine glabre. Spic- erect. Spicule înge-

mănale

1-flore, cu un rudiment de o a'doua flre. Glume

drepte,

linear-subulate,

aristate.

Glumela

inferi6ră

scabră,

aristată, arista mult mai lungă decât'glumela. Plantă anuală.

O

Maiii. In pășunile

rară.

uscate

din munţii stîncoşi

dela

Greci,
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E. sabulosus M, B. (E. de n&sipuri). Frunzele'la
urmă con

volute.

Spic

elongat,

indesuit.

Spicule câle

4, 4-[lorc, mai

lungi decât intermediile pedunculului comun
. Glume lat
lanceolate, acuminate, glabre, nervate, subegal de
lungi cu
ilorile, în partea interiră. pubescente, iară. spre
vîrf glabre,
nervure

%

pe dos 2-3 convexe și proeminule. Plan(ă peren
ală.

[Loc alb]. In regiunea maritimă prin dune pretutinde
nea.
Genul

„Egilops L.. (Egilops).

ZEgilops

Glume

L,

equilaterale, rotungite pe spi-

nare,.necarenate; glumelă. inferidră necomprimată lateral
la vîrf. (Restul ca la Tviticum).
Ia
E. eylindrica . Host. Z. eaudata L. (E. cilindrică).
Spice

cilindriform,

elongat,

strict,

compus

din

5-11

spicule.

Glume

glabre, uniaristate, aristele spiculelor inferigre
abroviate,
ale celor terminale fârto lungi. Glumela inferi
dră tridentată,
dintele intermediii escurinte în o mucronă ori
în o aristă

î6rte scurtă, dinţii laterali obtusiuseuli. [Loc alb).
Maii-Iunic. Pășuni năsipose, stepe, locuri aride: la Consta
nţa, rară.
Genul

Triticum

Tournef...

Triticum “Tournef. (Grăit). Spicule plan-conve
xe, solitare
în excavaţiunile rachisulii,. reunite în spic
dens; 2-5. flori

în fie-care spicul, cele superidre mascule; glume
egale, ventricâse, plurinerviate, carenate, trunchiate saii
rotundite la

vîrt, mai scurte decât florile; glumelă inferioră inequ
ilateră,

ovală,

f6rte

concavă,

ventric6să,

mucronată

sai

aristată;

cariopsă obscur tri-tetragonă, îngust sulcată pe faţa
internă,
neapendiculată.
5

CONSPECTUL SPECIILOR,
1. Spicule ventricos-turgide. Spice tetragonal . . T.
sativun Lam.
1.* Spicule nu ventricos-turgide. : . :
.
2. Spic distie.
.
3. Spicule sub-5-flore. Rădăcină repentă.
4. Valvele glumelor oblonge, 5-7 nervate, f6rte
obtuse ori truneate . ,. pm
etis ee a + Te intermedium Host,
» 4." Valvele glumelor lanecolate şi acuminate,
5nervate . .
|
e.
Î repens L,.Brândză.— Flora Dobrogei.

.

Pa

“30
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Rădăcină fibrOsă, cospitâsă, « +. . < . . ."T, elongatum Host.

„2% Spice compres-distie. Spicule pectinat-patente.

LT

Valvele glumelor

3-nervate ...

sativum Lam.;'

7

e . T, eristatum

pedunculul. comun

tenace. Spicu-

adeseori: 4. ilore. Glume veitricâse,

mucronate,

sub

vîrf

Scnreb.

vulggare Vill. (G. cultivat Vulg. Grăii).

Spice tetragonal, imbricat,
lele mai

. . ..:

comprese,

dosul

ovate, truncate,

rootundat-convex,

ner-

vura obtus-proeminulă. Fructe libere. O Iunie. Cultivat.
T., intermedium Host; 7. glaucum Dosf.; 7. junecun Host.

non IL. (G. intermediar. Vulg. [Loc alb]). Spic distie. Spieule
sub-5-Jlore,. apropiate,

cele 'inferidre puţin

depărtate.. Val-

vele glumelor oblonge, 5-7-ncervate, forte obluse ori truncate,
de jumătate mai.scurte decât spicul. Flori fârte obtuse, mutico oil. aristate. Pedunculul comun setulos-scabru. Frunzele
pe faţa superidră

cu punotuli

acuţi şi solitari, scabriuscule,

mai. îmbătrânite convolute. Rădăeină ropentă. 4 Iunie-lulie.:
Comună pretutindenea.
"10, 'vepens L. (G. tîritor, Vulg, Pi »). Spice distic. Spicule
sub-5-flove. Valvele: ylumelor 5-nervate,
ate. Flori acuminate ori obtusiuscule,

lanceolate,. acuniimutice ori arvistate.

Pedunculul comun mai adese-ori seabru. Frunzele pe faţa

superidră. cu punctuli.
puţin scabre. Rădăcină
tutindenea.
Variază:
a.. arvense
tice, obtuse.

acuţi și solitari, mai mult sau mai
repentă.
4 'Iunie-lulie,. Comună pre=

[loc alb]; Agrop yu un Pirmun

Prsl.

Flori

mu-

2. dumetorum [loc alb]; Triticum dumetorunu [loc alb).
„Flori mucronate.
“7. Deersianum [loc alb Triticum Leorsianum [loc alb].
Flori aristate.
T. clongatum Host; 7. vigidum Schrad. (Grăit elongat.

Vulg. [Loc alb]). Spic distic. Spicule 5-10.fore,

cele inferi-

Gre. depărtate, cele superi6re apropiate. Glume oblonge, 9„nervate, lat truncate şi fârte obtuse, de jumătate cât spicul.
Flori î6rte obtuse, mutice. Pedunculul comun setos-scabru.
Frunze pe faţa superidră f6rte scabre cu setuli solitari. Pă_dăcină fibrâsă, cespitosă, fără stoloni. 4 Iulie-August. Prin
năsipurile din regiunea maritimă: dunele dela Constanţa,

Tuzla, Mangalia, ete.

-

|
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T. eristatum Schreb.; 7. imbricalum NM. B Agropyrum
cristatum P. B. (G. crestat. Vulg. [Loc alb]).. Spic oval oră
oblong, compres, distic. Spicule linear-lanceolate, glabre ori
hispide,

tri-multiflore, pectinat-patente.

Valvele glumelor

3-

nervate subulate, deîmpreună cu glumelele scurt aristate.
Pedunculul comun flexuos, scabru. Frunzele deîmpreună cu
vaginele glabre ori pubescente. Rădăcină fibrâsă şi deodată

Şi stoloniteră. Maiu-lunie. In stepe şi pe malurile înalte ale
Dunărei (Kakurleni (US); în locuri petrâse şi calcare: la
Constanţa către vii, între Medgidia şi Cernavoda, la Baş-

kioi pe Sepelgin, între 'Tulcea și Malcoci, ete.
Genul Secale Tournef.

Secale Tournef. (Secară). Spicule plan-convexe în excavaţiunile rachisului, reunite în spic dens; 2 flori în fie-car
e

spicul cu rudimentul pediceliform a unei a treilea flori; glume
aprâpe egale, subulate, 1-nerviate, mai scurte decâţ florile;
glumela inferidră inequilateră, lanceolată, acuminată, mutică sai

aristată;

cariopsă oblongă, convexă

gust sulcată pe
apendice vilos.

faţa

internă, terminată
a

CONSPECTUI,

pe spinare, în-

la vîrt

printiun

SPECIILOR

1. Peduncul comun tenace. Glume abia ori nu,
mai scurt aristate . , .
cc.
$. ceieale

IL,

4.* Peduncul comun fragil. Glume lung aristate, S. fragile M. B.

„S. cereale L. (S. cultivată. Vulg. Secarâ). Culm erect, foliat, sub spic vilos. Peduneul comun tenace. Glume mai
scurte decât spicul, abia ori numai scuri aristate. Q) Iunie.
Cultivat pretutindenea.

$. fragile M. B.;

S. silvestre

|

Host;

S. campestre

Kit. (S.

fragilă. Vulg. [Loc alb]). Culm erect, până la vîrf vaginat,
sub spic vilos. Peduneul comun fragil, spic matur articu-

lat
de
Sră
cât

dehiscent. Glume linear-subulate, luna aristate, aristă
2-3 ori mai lungă decât lamina glumei. Glumela inferi- î6rte lung aristată, arista sa de 5-6 ori mai lungă delamina. [Loc alb]. In locurile n&sipâse din regiunea ma-

ritimă

şi din Delta

Dunărei;

între Măcin

şi Greci.

CRYPTOGANEB VASCULARE
. Fam. [Loc alb]

FILICACEE.

Sporangi așegaţi de ordinar pe faţa inferidră a frunzelor
și apropiaţi în grupuri (sor) rotunde sait ovale, sait în linii
drepte

sai curbe, nude

sait

acoperite

de o membrană

(în-

dusiec), fixată lateral saă prin centru, sessili sait pedicelaţi, mai totdeauna încunjuraţi de un incl elastice vertical
sati oblic, deschidându-se regulat sait neregulat; spori fârte
numeroși în fie-care sporange, ovali cu o singură striaţiune,
sait tetraedri-globuloși cu 3 striaţiuni radiante la vîri.—Erburi perene (în regiunea n6stră), cu rizom scurt sait mai
mult sait mai puţin elongat, adesea mai mult sait mai puţin sublemnos. Frunze (fronde) mai mult saii mai puţin divisate, rar întregi, cu. pețiol (rachis) de ordinar munit la
basa sa de solqi membranoşi, sait de peri scarioși, învârtite în .cârjă în prefoliaţiune (în regiunea n6stră).
CONSPECTUL
"1, Sorii nici indusiaţi,

"nea

GENURILOR.

nici acoperiţi de margi-

învolută a frunzelor.

2. Frunzele pe ambele feţe glabre, ori și pe faţa
inferiră

pubescente

. .,...,....

„+

«+ Polypodium

2* Frunzele pe faţa inferidră acoperita cu peri
paleacei indesuit imbricaţi, sub care să află
„ascunși

soril.

î. N vothoclaena

1.* Sorii indusiaţi, ori acoperiţi de marginea Tevolută a frunzelor.

L.

R. Br.
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e

wo

Sorii indusiaţi.
Sorii lineari, oblongă ori semilunari.
Frunzele simple, oblonge, la basă cordate,
Sorii lincari în serii paralele .. ... . + Scolopendrium
* Frunzele 1-3-penate. Indusiul afipt la marginea exteridră a sorilor, la cea interidră liber. Asplenium

4.
6.
6*
3.*

Smith:
-

IL.

Sorii subrotundi ori orbiculari.
Indusiul afipt la centrul sorilor . . ... . + Aspidium R. Br.
|
Indusiul afipt la marginea sotilor ...,.. Cystopteris Bernh.
Sorii acoperiţi de marginea membranacece a
îrunzelor. . cc... | e.
Peris Le,
Genul

Polypodium

Tourntf.

Polypodium 'Tournef. (Polypodiu). Sori rotundiți, lipsiţi de
indusiăi, împrăștiați sait dispuşi în serii regulate.
-

P. vulgare I. (P. comun. Vulg. [Loc alb]). Frunzele după
circumferință lanccolate, penatipartite, pinule dela basă spre
vîrf -mereii descrescând, apropiate, alterne, linear-oblonge,
nedivise,

subserrulate.

Sorii

nie-lulie. [Loc alb]. Prin

biseriali.

crăpăturile

Stipitele glabru. 2 Iu-

stîncilor:

Admacia (US.), pe muntele Consul
munţii dela Greci (Țuţuiatu, etc.).
Genul

Nothoclaena

în pădure

la

lîngă Alibeikioi și în

R.

Br.

Nothoeluaena R. Br. (Notoclenă). Soră dispuşi în o linie
marginală continuă sai intreruptă, lipsiţi de indusiu şi cu
totul acoperiţi de setele saii perii soldoşi ai irondei.—
Fronde
bipinnatipartite. N. Marauthae

R. Br;

Gimnogramma

Maranihac

Mat.; Ce-

torach Maranthae DC; Acrostichum Maranthae L. (N. Maranthei). Frunzele bipenate, pinulele linear-oblonge, obtuse,
pe faţa inferi6ră cu peri paleacci

indesuit imbricate,

întregi,

ori cele imfime la basă lobulat, penatifide. Stipitele paleaceiip&ros. [Loc alb]. Prin locurile stîncose. din munţii dela Greci
(vîrfu 'Ţuţuiatului) şi pe stîncile din vîrful muntelui Consul
" Genul

Scolopendrium

Sm.

Scolopendrium -Sm.

(Scolopendriu).

Sori

lincari, elonegaţi,

| paraleli, oblic transversali între nervura mediană şi marginea limbului, acoperiţi de un indusiii membranos care se
deschide în mijlocul s&ii după o linie longitudinală.
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$. officinarum Swartz; S&. vulgare Symons;
Asplenium
Seolopendrium TI. (S. oficinal. Vulg. Limba zecinei; Limba
cerbului,. Naavaluic). Fr unzele lanceolate, ori oblong-lanceolate, la basă cordate. [Loc alb]. Prin pădurile stineose şi
umbrâse din munţi. Fârte! rară.
Genul

Aspleniura

L.

Asplenium L. (Aspleniu). Sori lineari saii oblonsi, împră-

seiaţi pe nervurele secundare, acoperiţi de. un indusiii linear saii oblong, fixat prin marginea sa marginală, liber pe

marginea

sa internă! (eorespundend

frîngo în. afară.

iai

OONSPECTUL,
1. Frunzele

nervurei) ccare să răs-

.

SPEOLILOR.

penate,

: 2. Frunzele simplu penate. Stipitele şi peţiolul comun brun şi lucitor. ,. .:. .
A,
„2.*. Frunzele 2-3 penate.
;
i

„8. Frunzele după configuraţiune deltoideii- 0blonge. Indusiul pe margini întreg . . „4.

3. Frunzele după configuraţiune triangularovate. Indusiul

pe

margini

lacerat

|
Adianthum

a

i

|
E
nierum L

i

fim-

briat .....:
eee ee
ea.
1, „Frunzele composite din 2-4 toliâle peţio-

, late Că

Mau
Trichomaues Li
!

o,

Ruta

muraria

L,

septetrionale Su.

a. „Peiehontanes L u. [Los alb]).: Piunzele după. configu:
rațiune lanccolat-lineare, spre ambele capete mai. ângustate,

simplu penate, pinule ovale şi subrotunde,: repande şi crenulate, la basă truncate ori subeuneate:; Stipitele glabru. Pe:
țiolul comun cu o margine ângustă scâri6să și denticulată:

Stipitele şi cu peţiolul comun brun şi lucitorii: 2 Vâra. Prin
crăpăturile stîncilor calcare: la mănăstirea Cocoş (Oglinda);
în munţii dela Greci: (Țuţuiatu), la Başkioi pe muntele So:
pelgin ; la' Alibeikioi'pe muntele Consul, ete.
OBSERVARE.— A, viride Fluds, diferă prin
fără margini

Gră este verde

scari6se

şi care

(și nu brun).

deodată

cu

peţiolul“ comun

stipitele

în

partea

|

care este
sa superi-

-

"A. Adianthum nigrum LL. (A. Adiant: negru): Fi nzele după |
con pquraţiune deltoideii- oblonge, aeuminate, lucitore, „bipe-

4il

nate,

la

basă

sublripenate, pinulele dela basă ;spre vîrful

frunzei mereii descrescând, penilile ovate, acut-serrate, spre
basă cuneate şi de tot întregi, cele superidre confluente. Jn-

dusiul

pe

margini

rova (U8.).
„4. Ruta

întreg.

4 Vara.

Porte, „rară. la Cinca-

Sa
muraria L. (A.

Rută

de iduri. Vrunzele

după

configuraţiune triangular-ovate,. bi-tripenule, “penilile ovate
ori. oblong-obovate, întregi ori sublobate, dinainte crenu-

late. /ndusiul pe-murgini lacerat-fimbriat.. % Vara. Comună
pe stîncile calcare.
A. septemtrionale

Sepelgin, Ienissala, Adam- -Klysi.
Swartz; Acrostichum septemtr ionale L;;

Seolopendrium septemirionale Roth.; Acropteris septemtrio-

nale Link. Blcehnum septemtrionale Wallr. (A. septentrional). Fiunzele lung stipitate, fie-care compusă din 2-4 foli6le
peţiolulate, folidlele lineare oră linear-lanceolate, la basă detot întregi, pe margini 1-2- dentate, dinţii lineari, iară la vîrf

ncegal incisi
tridentate. 2% Vara. Pe stîncile caleare din munţi:
muntele Consul; la Greci pe Țuţuiatu, la Cocoş pe Oglinda.
“Genui Aspidiutn R. Br.
x

“Aspidium, R. Br. (Aspidiu).
dispuși

Sori. rotund, împri-ăsciaţi saii

în serii regulate, acoperiţi. de un indusiit. orbicular,

peltat, fixat numai

prin

centrul: săit
şi liber de. jur împre|

:

jurul. său."

CONSPECTUL, ipzOIILOR
1. Penile frunzelor linear-lanceolate, penilile de tot
întregi

ori și repande,

cele fertile cu mar-

“ginile'revolute . ....,...,
» 1*

Penile

frunzelor lanceolate,

a
penilile

denticu-

late, cete fructifere, nerev oluie eee

A

Telyteris Sw.
SERII

a

d. Filix, mas, Sw.

A. “Tncls pteris” Swantz; "Pol patiehun Thel, yplejiis Roth; “po7 podium Thelipteri is L. (A: 'Thelipter): Frunzele“ neglăndu16se, penate, penile linear-lanecolate,: penatipartite, penilile
oblonge, acutiuscule, de tot întregi ori şi repande,; la frunzele fertile marginea revolută. Sorii în discul penilelor biseriaţi, la urmă: confluenți. : Rhizomă : :vepentă.. 4 Iulie-AuSust.- FOrte comună în regiunea alluv. Dunărei. Și. mai. cu

semă

în. Deltă la Kara- Orman.

:

4

.
vie
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A: FIIIx

mas

Swartz ; Polystichum Filiz mas

podium

FPiliz mas L;

Lastrea

masculă.

Vule.

[loc alb]). Frunzele

Ferigă,

Roth;

Poly-

Filiz mas Prsl. (A. Lerigă
după

configura-.

țiune celiptic:oblonge, penate, penile lanceolate, acuminate,
penatipartite, penilile glabre, ori pe faţa inferidră la: câsta
medie dispars paleacee, oblonse, obtuse ori subtruncate,
alipit-la -viri însă neegal-donticulate, denticulii mutici. Sorii
biseriali ocupând discul penilelor dela basă până preste ju-

mătate. Stipitele deîmpreună cu .peţiolul 'comun paleaceă.
% Iulie-August. Rară în regiunea silvatică la Urldia şi la

Greci pe 'Țuţuiatu. .

Genul

Cystopteris

Bernh.

Cystopteris Bernh. (Cistopteridă). Sori oblongi-subrotundi
sait suborbiculari, împrăsciaţi sai dispuși în serii regulate,
acoperiţi de un indusiii subţire, fârte fugace, lanceolat sai

subreniform,

fixat prin una

din marginile

sale de nervii ră,

liber pe marginea sa marginală.'
C. frasilis Bernh.; Polypodium fragile L. (C. fragilă). Frunzele bipenate, după configuraţiune oblonge oră lanceolate,
părechea infimă a penilor mai scurtă decât cea co ime.
diat urmâză

mai. sus,

penilele

interidre lobulat-penatifide

ori la- basă penat partite, lobulii obovaţi, ovaţi, ori oblongovaţi, denticulaţi ori dentaţi, dinţii acutiusculi. % Vara. Rară
pe stînci la Greci pe Ţuţuiatu,.
|

Genul Pteris

L.

Pteris L. (Pteridă). Sori lineari, dispuşi în serie continu&
cu marginea segmentelor, acoperiți de un indusiit continuu
cu marginea segmentelor, liber pe laturea sa internă.
P. aquilina L. (P. aquilină), Frunzele tripenate, penilile
oblong ori linear-lanceolate, obtuse, marginile revolute, întregi, cele - infime penatifide.

la Kara-Orman.

2

Vara.

Fârte

rară: în Deltă

Fam. [Loc alb] EQUISETACEE.
Sporangi toți asemenea, membranoşi, uniloculari, deschigându-se printr'o crăpătură longitudinală, aședaţi la faţa in-
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feriGră a unor

receptacule

în formă de soldi peltaţi,. pedi-

celaţi, dispuşi pe mai multe vorticile apropiate în formă
de.
con saii de spice la vîrful tulpinei sait a ramurilor.
Spori
membranoși,

liberi,

subsferici,

muniţi

fie-care

la basa lor de

2 filamente (elaterii) dispuse în cruce şi dilatate în spatulă

la extremităţile lor libere, învârtite în spirală în jurul sporului sub influenţa umidităţei, desvălindu-se cu elastic
itate
prin uscăciune. — Erburi perene, terestre sai crescând
în
apă,

l5se,

cu

rizom

articulate,

fie-care

elongat,

tirîtor,

munite

nod, sepate

de

adesea

ramos;

cu o despărţitură

sulcuri

tulpine

fistu-

transversală

profunde

aprâpe

la

netede,

simple sait ramâse, totdeauna prevădute la noduri
de tece
membrandse, dentate la vîrf şi formate din atâtea folidle
connate câţi dinţi sunt, interidre în raport cu ramurile
când
acestea există, ramuri verticilate, asemenea cu tulpina,
dar
cu suleuri tot-deauna mai puţin numerdse, cşind dintro
mică tâcă ce nasce la basa fic-cărui sule din tâca tulpinei
;
epidermă acoperită de stomate dispuse în serii regulate.
Genul Equisetum

Equisetum

,

'Tournef. (Equisot). Caracterele familiei.
“CONSECTUL

1. Tulpinile

“Tournef,

fructifere

rile; cele fructifere

neconforme
precoce.

SPECIILOR.
cu cele sto.

2. Vaginele tulpinelor mai scurte decât internodiile, cu 8-12 dinţi, adeseori coherenţi.'Tulpinele sterile cu 8-12 ramuri verticilate, ramuri 4-angulare şi vaginele lor cu 4 dinți.
2.* Vaginele tulpinelor fructifere de lungimea înternodiilor, cu 20-10 dinţi, 'Tulpinele sterile
cu 20-10 ramuri verticilate, şi vaginelo lor.
cu 4-5 din
cc.
cc... +
1." Tulpinele fructifere contorime cu cele sterile
și ambele coetance,
|
|
3. Tulpinele supraterance anuale, fructitere și
sterile de tot simple, ori la internodiile medie și superidre ramificate. Spice obtus. . .
3.* Tulpinele suprateranee perenale, frucetifere și
sterile dela basă până către mijloc ramificate, ramuri solitare ori 2-9 verticilate, de
comun f6rte lungi. Spic acuminat-mueronat,

E. arvense L.

|
E. Telmateja Enrh.

E. limosum

N
L.

E. ramosbsimum Dest

44

„E. arvense L. (E. [Loc alb). Tulpină fructiferă precoce,.
fârte simplă. Vaginele turbinat-tubulose, pe partea superi„_Gră secaridse, cu aprâpe 8 dinţi lanceolaţi,: acuţi, din parte
coherenţi. . Tulpina sterilă mai târdii desvoltată verticilatramificată, ramură '4-angulare, simple ori câte odată 6răşi

ramificate. Vaginele acestora 4-dentate.: Spic obtus. 4 Aprilie-Maiiă. 'In t6tă. Dobrogea.
Variază:

&.. nemovosum

A.

Br, Tulpină

sterilă

erectă,

mai. înaltă,

în partea inferidră în distanţă lungă nudă (fără ramuri),
ramuri iGrte lungi, orizontal-ori recurbat-patente, simple ori

Grăși puţin ramificate. [Loc
regiunea silvatică. . .
E. Telmateja Ehrh.;

pină îructiferă

alb].

a
E. eburneum

precoce,

In

padurele umede ; din

Roth. (E. [Loc alb]) Tul-

fârte simplă. Vaginele

turbinat-tu-

bul6se, pe partea superiGră scaridse, 20-40.dentate,. dinţii
subulat-setacei. Tulpina sterilă mai târgiii desvoltată, ver-

ticilat-ramificată, ramună simple. Vaginele acestora 4-5-dentate. Spie obtus. [Loc alb]. Mănăstirea Cilick.
„ limosum L. E. [Loc alb]. Zulpinele. fructifere şi sterile
confor me,

îGrte simple

ori

ramificate, cu

10-20 strie super-

ficiale, iar în stare. uscată profund striate. Vaginele cilindriforme, strîmte, la vîrf. puţin mai lărgite, 10-20-dentate,
dinţii lanceoiaţi-subulaţi, forte

naţi.
tate.
E.
Vulg.

ângust

membranaceii

margi-

Ramuri simple, 5-6-angulate. Vaginele acestora 5-6-denSpice obius. 4 Vara. [Loc alb]. In tâtă Dobrogea.
ramosissimum Desf; E. ramosum Seh.: (E. forte ramos
[Loc alb]). Zulpinele. fruetifeve şi sterile. conforme,

S-15 costate, costele fără linie dorsală impresă. Ramuri solitare, ori câte 2-9'verticilate. Vaginele convex- -costate, ale
ramurilor

turbinate,

înfășurând

numai

lax

internodiul,

6-8-

dentate, dinţii la “mijloc: convexă şi- cu-o linie impresă, ori
şi 4-striaţi şi terminaţi cu o acumină inposită, lanceolat-subulată și membranacee. Spie acuminat- mucronat, [Loc. alb].
In regiunea Danubială inferidră.

Fam. [Loc alb) | SALVINIACEE.
Sporangăde două feliuri, unii mai mari, formând spori fe-
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meli (macrospori), alţii mai mici formând spori
masculi (r2icrospori), produşi: de o porţiune diferențiată. a
unei frunze
caro. se îndoesce în jurul lor şi-i în vălesce
în o .capsulă cu

totul

nea

închisă, numită sporoearp.. Sporocarpi 4-8, (în.
vegiu-

n6stră)

purtaţi către basa fie-cărei frunze submergiat
e,

scurt pedicelaţi, globuloși, membranoși, muniţi cu
9-14 coste,

meridiane,

cele două

ce corespund

strate

atâtor canale

celulare ce compun

aeritere

săpate

între

păretele, puţin viloși.

pe faţa externă, şi prevăduți de stomate
pe cea internă,
uniloculari și indehiscenţi. Din fundul sporo
carpului se ridică până către centru o col6nă umflată în
măciucă, care

pGrtă sporangii la vîrf. Ace6și frunză pOrtă de odată
sporocarpi cu microsporangi şi sporocarpi cu macrospo
rangi ;

cei d'intâi cuprind microsporangi numeroşi sferic
ă și lung
perdicelaţi ; cei de al doilea nu conţin decât un
mie număr
de macrosporangi ovoigi şi scurt pedicelaţi. Miero
sporangii
cuprind fie-care G4 de mierospori tetraedrici,
vîriți întwo
substanţă golatin6să învîrtoşată, dar impregnată
de aer, şi

formând ast-fel o singură massă. Macrosporangii nu
conţin
fie-care decât un singur enorm macrospor, încunjurat
de

asemenea

pată

de

o

pătură

gelatinâsă,

resistentă

de vacuole pline de aer (epispor),

la vîrf decât pretutindenea

aiurelea,

şi

Grăşi

să-

cu mult mai grâsă

şi care să crapă

acolo

în 3 valve—Plante erbacee, perene, aquatice, înotâ
nd liber
pe suprafaţa apelor stagnante, cu rizom subţire,
cu frunze
verticilate câte 3 la fie-care nod; cele 2 suporidre
la înce-

put involutate, ovale, întregi, şi scurt peţiolate,
întindenduse în aer la suprafaţa apei; cea inferidră să împlâ
ntă ver-

tical şi să divide într'o tufă de segmente înguste prevădute
de peri lungi absorbanți, luând astfel aspectul și îndepl
i-

nind

chiar rolul unei rădăcini cu radicelele. sale, de vreme

co sunt cu totul lipsite de rădăcină (în regiunea n6stră
).
Fiind-că verticilele alternâză, fața dorsală a tulpinei
pârtă

4 renduri

de frunze

acrianc, asimilatâre,

2 vendură de frunze aquatice, absorbante.
Genul

Salvinia

și faţa sa ventrală

Michel,

Salvinia Michel. (Salvinie). Caracterele familiei,

476.
$. natans Ilolim.; Marsilia natans L. ($. innotătâre). Frunzele eliptice, obtuse, pe faţa superidră stelat-hispidule. Sporocarpiile glomerate, inserate către basa fie-cărci frunze
submergiate radiciforme. Plantă liberă natantă pe apă. %
Iunie-August. [Loc alb]. In regiunea aluv.: Dobrogei, mai
cu sâmă în Delta Dunărei f6rte abundentă (US.).
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