
 5
Buletinul Grădinii Botanice Iaşi 
Tomul 12, 2004 

 
 

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FLOREI ROMÂNIEI 
 

V. CIOCÂRLAN∗ 
 
 
Résumé:  l’auteur précise: 

1. Xanthium albinum subsp. riparium ne pousse pas en Roumanie; 
2. X. saccharatum pousse en Roumanie et a été confondue avec X. italicum; 
3. Galinsoga quadriradiata Ruiz. et Pavon s. str. existe en Roumanie, surtout dans la lieux rudérales 
et a été confondue avec G. ciliata (Rafin.) Blake. 
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 În flora României există taxoni cu prezenţă nesigură, controversaţi din punct de 
vedere taxonomic. Aşa sunt unele specii ale genului Xanthium L. 

E. I. Nyárády, în volumul IX (1964), a făcut două observaţii referitoare la speciile 
genului Xanthium: 

1. prezenţa speciei X. riparium în flora României necesită confirmare; 
2. în America creşte o specie vicariantă X. saccharatum Wallr., foarte asemănătoare 

cu X. italicum Moretti. 
În prima parte a lucrării, vom da răspuns la cele două probleme de mai sus. Deşi X. 

riparium este menţionat în lucrări recente (3, 4, 12) şi a fost distribuit în Flora Moldaviae 
et Dobrogeae Exsiccatam, Centuria VI, nr. 584 (1985), material provenit din judeţul 
Vaslui-Berezeni, ultimele informaţii bibliografice (1, 2, 7), urmate de analiza materialului, 
infirmă prezenţa acestui taxon în România. 

X. albinum (Widder) H. Scholy subsp. riparium (Čelak.) Widder et Wagenitz se 
recunoaşte relativ uşor, după caracterele antodiilor fructifere şi frunze. Frunzele au baza 
îngustată, cuneiformă, iar antodiile fructifere sunt elipsoidale, cu majoritatea spinilor, circa 
70-80%, cu vârf drept, neuncinat şi numai 20-30% din spini au vârful uncinat. Spinii sunt 
subţiri, puţin viguroşi, lungi de circa 4 mm, cât jumătatea diametrului antodiilor fructifere. 
Taxonul menţionat are arealul principal în nord-estul Germaniei şi ţările baltice (1, 2, 7). 

Aceleaşi informaţii bibliografice (1, 2, 7, 15) ne-au determinat să analizăm 
comparativ şi cei doi taxoni: X. italicum şi X. saccharatum, întrucât unele surse pun sub 
semnul întrebării prezenţa la noi a speciei X. italicum (15), care ar fi înlocuită cu X. 
saccharatum. 

Rezultatul analizei ne-a oferit surpriza constatării la noi şi a speciei X. 
saccharatum, alături de X. italicum. S-a analizat materialul de Xanthium din ierbarele de la 
Cluj şi Bucureşti şi s-a constatat că specia X. saccharatum a fost confundată frecvent cu X. 
italicum. X. italicum este prezent în judeţele: Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi 
Constanţa. X. saccharatum s-a identificat în judeţele: Vaslui, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, 
Dolj, Cluj şi Mureş. În mod cert, răspândirea dată este incompletă, fiind făcută numai după 
datele existente în herbarele cercetate. Faptul că în Germania şi Austria (1, 2) X. italicum 
lipseşte, fiind înlocuită de X. saccharatum, ne spune că specia X. italicum este mai 
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termofilă în comparaţie cu X. saccharatum; faţă de factorul apă, cerinţele celor două specii 
sunt asemănătoare. 

Deosebirea dintre cei doi taxoni X. italicum şi X. saccharatum este dificilă şi se 
bazează în principal pe caracterele antodiilor fructifere. 

X. italicum: spinii antodiului fructifer sunt robuşti, puternic uncinaţi, în proporţie 
de 100%. Lungimea spinilor este mai mult sau mai puţin egală cu diametrul antodiului 
fructifer, care este neglandulos sau slab glandulos. 
 X. saccharatum: spinii antodiului fructifer sunt mai puţin robuşti, slab uncinaţi şi 
10-20% din spini au vârful drept. Lungimea spinilor este mai scurtă decât diametrul 
antodiului fructifer, cât circa 0,6-0,8 din diametrul antodiului, care este dens glandulos (1, 
2, 7). 

În continuare, ne referim la prezenţa în România a taxonului Galinsoga 
quadriradiata Ruiz et Pavon s. str. (G. hispida Benth.). Valoarea acestui taxon este foarte 
controversată în literatura botanică. Un grup de autori (2, 6, 10, 16) îl consideră sinonim cu 
G. ciliata (Rafin.) Blake; alţi autori (5, 10, 11, 14) dimpotrivă sinonimizează pe G. ciliata la 
G. quadriradiata; o a treia grupă de autori (8, 13, 17) consideră cei doi taxoni specii 
distincte, opinie pe care o acceptăm. G. quadriradiata Ruiz. et Pavon s. str.a fost 
menţionată în flora noastră de E. I. Nyárády (11) sub G. quadriradiata var. quadriradiata 
de la Acăţari, lângă Tg. Mureş, după datele lui Soó, autor care nu mai menţionează acest 
taxon în România (15). 

Analiza comparativă a celor doi taxoni a pus în evidenţă caractere importante care 
justifică, după opinia noastră, valoarea de specie atribuită taxonului G. quadriradiata Ruiz. 
et Pavon s. str. Caracterele diferenţiale dintre G. ciliata şi G. quadriradiata se referă la flori 
şi fructe. 

G. ciliata (fig. 1b): 
– florile marginale au ligula mare, de circa 5-6 mm (11); 
– scvamele papusului sunt lungi cât corola florilor tubuloase; 
– scvamele papusului florilor tubuloase sunt aristate; 
– scvamele papusului sunt lungi aproape cât achena. 
G. quadriradiata (fig. 1a): 
– florile marginale au ligulă mică, de 1-3 mm; 
– scvamele papusului sunt lungi cât jumătate din lungimea corolei florilor 

tubuloase; 
– scvamele papusului sunt neevident aristate; 
– scvamele papusului sunt cât jumătatea achenei. 

  Răspândirea în România a celor două specii trebuie revăzută, întrucât în Flora 
R.P.R. IX (11) este dată răspândirea generală pentru G. quadriradiata s. ampl. Datele 
noastre arată o răspândire largă pentru G. quadriradiata în locuri ruderale, dar şi în rabate 
cu flori, în lungul căilor de comunicaţie, în timp ce G. ciliata se pare că este mai puţin 
răspândită. 
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Fig. 1: Flori tubuloase 
a – Galinsoga quadriradiata 
b – G. ciliata (după Wagenitz) 
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