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BELLARDIA TRIXAGO (L.) ÎN FLORA ROMÂNIEI
V. CIOCÂRLAN *, M. COSTEA*

Résumé: Les auteurs publient l’espèce Bellardia trixago (L.) All., découverte sur le territoire du port Constanţa,
comme une nouveauté pour la flore de Roumanie.
Mots clé: Bellardia trixago (L.) All., Roumanie.

Genul Bellardia All. cuprinde o singură specie B. trixago (L.) All., specie anuală,
semiparazită, noutate în flora României. Este asemănătoare cu Bartsia L. şi unii autori o
păstrează încă în genul Bartsia (2). Cele două genuri, Bellardia şi Bartsia se deosebesc
astfel:
Bartsia L.
Cuprinde specii perene cu rizom. Frunze opuse, sesile. Flori grupate în raceme
spiciforme, terminale. Caliciul este tubulos, terminat cu 4 dinţi. Corola bilabiată, purpuriuînchis. Androceu didinam. Capsula loculicidă, cu puţine seminţe, de circa 2 mm.
Tegumentul seminal prezintă 2-3 aripi membranoase, longitudinale.
Bellardia All.
Asemănător cu Bartsia, dar anual. Caliciul este campanulat, terminat cu 2 dinţi
scurţi. Capsula are numeroase seminţe mici de circa 0,7 mm. Tegumentul seminal nu este
aripat, ci prezintă numeroase striuri longitudinale şi striuri transversale.
B. trixago (L.) All. (Fig. 1).
Specie anuală, glandulos-păroasă, cu tulpina simplă sau ramificată, de 20-60 cm
înălţime. Frunzele sunt liniar-lanceolate, serate, de 2-8 cm lungime şi 2-12 mm lăţime.
Inflorescenţa este terminală, spiciformă. Florile prezintă bractee mai mult sau mai puţin
ovate, întregi. Caliciul este campanulat, de 8-10 mm lungime, terminat cu 2 lobi (dinţi)
scurţi. Corola este purpurie de 20-25 mm lungime. Capsula subglobuloasă, cu numeroase
seminţe mai mult sau mai puţin oblongi, mici, de circa 0,7 mm lungime. Tegumentul
seminal prezintă striuri fine longitudinale şi transversale. 2n = 24 (3).
Răspândirea în România: în portul Constanţa, pe nisipuri şi pietrişuri înierbate.
Răspândirea generală: Europa de sud, în ţările şi insulele mediteraneene, din
Portugalia, Spania, Italia, Albania, Grecia, Turcia, până în sud-estul Bulgariei. De
menţionat că în Bulgaria s-a întâlnit şi în culturi de grâu (1).
Material de herbar: BUAG nr. 23781.
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Fig. 1 – Bellardia trixago (L.) All.
1 - habitus, 1a - frunză, 1b - floare, 1c - gineceu, 1d - fruct (după Andreev)

