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CONTRIBUŢII LA STUDIUL RĂSPÎNDIRII ŞI BIOLOGIEI SPECIEI

DIGITALIS LANATA Ehrh. SPONTANA ÎN DOBROGEA

I. LUNGEANU, V. CALCANDI, IOSEPHINA CALCANDI

Au fost identificate în flora spontană a Dobrogei în anii 1976— 198 J,

noi localităţi cu Digitalis lanata Ehrh. şi anume 4 în jud. Tulcea şi 15

în jud. Constanţa.

La unele din bazinele de D. lanala cercetate a fost determinat con-

ţinutul în principalele glicozide cardiotonice — digitoxină totală şi

digoxină totală din frunzele recoltate la diferite epoci de vegetaţie.

Digitalis lanata Ehrh, este în prezent una din cele mai importante

plante medicinale, deoarece principalele glicozide digitalice se obţin indus-

trial exclusiv din această specie : lanatozidul C. deslanozidul acetildigi-

toxina, digitoxina, digoxina.

Specia se găseşte numai sporadic în flora sipontană a ţării noastre, de

aceea în industria farmaceutică se utilizează numai frunzele plantelor

cultivate. Cercetarea plantelor din flora spontană prezintă însă interes

în vederea selecţionării de soiuri cultivate ; soiul
~L
anata 1" cultivat la

noi provine tot din flora spontană.

Cercetări asupra răspândirii şi biologiei acestei specii în ţara noastră

au fost întreprinse de Hei t man şi Silva (1) care au identificat şi

nominalizat 202 localităţi cu Digitalis lanata din flora spontană a Româ-

niei.

Date asupra biologiei, conţinutului în glicozide cardiotonice al unor

populaţii din flora spontană a fostului judeţ Ilfov şi ameliorarea însuşi-

rilor biologice si a conţinutului de glicozide prin cultivare, găsim în lucră-

rile lui Silva (4).
In ceea ce prive te răspîndirea şi biologia speciei în flora spontană a

Dobrogei există unele date aparţinînd lui Pro dan (3) şi în
~F
lora

R.S.R." (5). Date privind conţinutul în glicozide cardiotonice la populaţiile

din Dobrogea nu sînt menţionate pînă în prezent.
în cele ce urmează arătăm rezultatele cercetărilor noastre cu privire

la răspîndirea speciei Digitalis lanata din Dobrogea şi conţinutul frunzelor

în glicozide cardiotonice.

Aceste cercetări au fost efectuate între anii 1976 —1982 şi se referă

mai întîi la identificarea speciei şi în alte localităţi ale celor două judeţe
—

Tulcea şi Constanţa.
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Din literatură reiese faptul că în judeţul Tulcea Digitalis lernata se

găseşte în 12 localităţi (Pricopan, Cerna, Luncaviţa, Niculiţel, Valea Radu-

lui, Somova, M. Kogălnieeanu, Agighiol, Ciucurova, Babadag, Denis Tepe

şi Sarighiol de Deal). Cercetările noastre de teren completează prezenţa

speciei Digitalis lanata în judeţul Tulcea prin identificarea acesteia şi în

locurile Dealul Consul, Dealul Ciolpanului, Pădurea Cucurgia (lîngă At-

magea) şi Valea Şeremet.

în judeţul Constanţa la cele 4 locuri citate în literatură (Medgidia,

Murfatlar, Mangalia şi Dobromiru din Deal) mai menţionăm prezenţa

speciei Digitalis lanata şi în următoarele păduri : Pădurea Dumbrăveni,

Păduri la N de Şi potelé, Pădurea la S de Abrud, Pădurea de la V de

Haţeg, Pădurile de la NE şi SE de lon Corvin, Pădurea Biorman, la SV

de Urluia, Pădurea la SV de Negureni, Pădurea la E de Făurei, Pădurea

şi păşunea de la E de Tu dor Vladimirescu, Pădurea de la V de Băneasa,

Pădurea de la NE de Goruni, precum şi în Pădurea de la NE de Carvăn,

cele dintre Carvăn şi Cuiugiuc şi în Pădurea de la sud de lacul Buceag

(Gîrliţa).

Bazinele de Digitalis lanata se află fie în pajiştile din jurul pădurilor,

fie la liziera acestora, fie în interiorul lor, cînd acestea sînt mai rare. Cele

mai multe sînt bazine mici, cu un număr mai redus de indivizi. Dintre

aceste staţiuni ni se par mai interesante două bazine cu Digitalis lanata

si anume : Dealul Consul din jud. Tulcea şi bazinul Biorman situat la SV

de localitatea Urluia din jud. Constanţa.

Bazinul Consul

Dealul Consul, cu altitudine de 333
m, se află situat la SV de loca-

litatea Izvoarele din jud. Tulcea. Este un deal pietros, acoperit parţial cu

o pădure rară. Bazinul de Digitalis lanata de dimensiuni relativ reduse se

află situat în pădurea de
pe

versantul nordic al dealului, versant cercetat

de noi.

Plantele în general se încadrează în diagnoza speciei, ceea ce atrage

atenţia este perozitatea mai accentuată a inflorescenţei.

Frunzele caulinare dominante sînt cele cu dimensiuni reduse, ca

lăţime 1,0—2,2 cm şi lungi de 6—17 cm. La frunzele recoltate la diferite

epoci de vegetaţie a plantei s-a determinat conţinutul în glicozide car-

dioton-ice. Frunzele, după recoltare, au fost uscate la temperatura came-

rei, pînă ce au devenit sfărâmicioase, apoi timp de 24 ore s-a continuat

uscarea la etuvă la temperatura de 40°C.

Pentru dozare s-a utilizat procedeul KAISER prelucrat de Insti-

tutul pentru controlul de stat al medicamentului şi cercetări farmaceutice,

Bucureşti, dozînd digitoxina totală (lanatozid A, dezacetillanatozid A, ace-

tildigitoxină şi digitoxina) şi digoxină totală, (lanatozid C, dezacetilla-

natozid С acetildigoxină şi digoxină), adică principalele glicozide utili-

zate în terapeutică.
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Tabel 1

Conţinutul în digitoxină totală şi digoxină totală al frunzelor

de Digitalis lanata din bazinul Consul

Bazinul Biorman

Pădurea Biorman se află la vest de Adamclisi, la sud-vest de Urluia,

in apropierea drumului naţional Constanţa—Ostrov. Bazinul de D. Janata

se află în zona de arbuşti rari de la marginea nordică a pădurii şi în con-

tinuare în pajiştea ce se întinde pînă la terenurile cultivate de lîngă dru-

mul naţional. Este cel mai mare bazin de D. lanata din Dobrogea cerce-

tat de noi. Plantele din acest bazin în general se încadrează în diagnoza

speciei —■ există însă şi plante care sînt foarte viguroase, asemănîndu-se

cu soiul de cultura „Lanata 1".

Conţinutul în digitoxină totală şi digoxină totală al frunzelor deter-

minat ca şi la provenienţa de mai sus, ne arată mici deosebiri faţă de

provenienţa precedentă (Tabelul 2).

Tabel 2

Conţinutul în digitoxină totală şi digoxină totală al frunzelor de

Digitalis lanata din bazinul Biorman

Alte bazine

Un conţinut ridicat în digoxină (0,20 —0,25 o/o) şi conţinut mai scă-

zut în digitoxină (0,09—0,14 %) am găsit şi la frunzele caulinare ale plan-

telor aflate în faza de butonizare sau înflorire şi apiarţinînd altor bazine :

Organul recoltat
Faza de vegetaţie

a plantelor

Data

recoltării

Digi-
toxine

Digoxină

Frunze rozetă mari şi Rozetă de frunze

de anul 1

Rozetă de frunze

de anul 1

Rozetă de frunze

de anul I

începutul butonizării

mijlocii 1.06.1982 0,27 0,13
Frunze rozetă mari şi

mijlocii 4.03.1981 0,27 0,11
Frunze rozetă mari şi

mijlocii

Frunze tulpinale mediane

:so.os.i98l 0,27 0,10

şi infer.

Frunze tulpinale mediane

şi infer.

anul II

Sfîrşitul înfloririi

1.06,1982 0,17 0,20

anul II 4.08.1981. 0.11 0,19

Organul recoltat
Faza de vegetaţie

a plantei

Data

recoltării

Digi-

toxină
Digoxină

Frunze rozetă mari şi

mijlocii

Rozetă de frunze

anul I

Rozetă de frunze

anul I

Începutul butonizării

anul II

Fructificare anul II

2.06.82 0,22 0.11

Frunze rozetă mari şi

mijlocii 6.09.82 0,29 0,09

Frunze tulpinale, fără

cele mici de la vîrf 3.06.82

5.08.81

0,12

0,13

0,21

0,15Frunze tulpinale

îngălbenite
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Dealul Ciolpanului, Pădurea Cucurgia, Valea Şeremet, Păduri la nord de

Şipotele. Menţionăm că în aceste cazuri nu am cercetat frunzele plante-

lor aflate în anul I de vegetaţie.
O menţiune specială merită micul bazin Pricopan, aflat pe

stîncile

Culmii Pricopanului, lîngă Macin, la marginea unei plantaţii de pădure.

Frunzele mari şi mijlocii din rozetele plantelor din anul I au avut 0,23%

digitoxină şi 0,18% digoxină. Frunzele tulpinale mediane şi inferioare ale

plantelor din anul 11, aflate îna'.nte de butonizare, au avut 0,070/0 digito-

xină şi 0,26% digoxină (Rec. 31.5.1982).

Discuţii asupra rezultatelor

Specia D. lanata este relativ larg raspîndită în Dobrogea, în păduri

şi în zonele învecinate acestora. Astfel pe lîngă cele 12 localităţi din jud.

Tulcea şi 4 din jud. Constanţa menţionate în literatură (unele verificate

şi de noi), cercetările noastre au dus la identificarea a 4 localităţi noi în

jud. Tulcea şi 16 localităţi noi în jud. Constanţa. Menţionăm că aproape

toate bazinele sînt mici sau foarte mici, cu excepţia bazinului Biorman,

care este cel mai mare bazin identificat de noi.

Plantele care cresc în zone stîncoase (Consul, Pricopan) sînt mai mici,

atît în ceea ce priveşte numărul şi dimensiunile frunzelor, cît mai ales în

lungimea tulpinii şi a inflorescenţei, în comparaţie cu plantele care cresc

în zone de cîmpie (Biorman, Şi potelé).

însuşirile morfologice (numărul şi dimensiunile frunzelor, lungimea

tulpinii şi a racemului) diferă apreciabil de la un individ la altul, depă-

şind adesea limitele, atît inferioare cît şi superioare prevăzute în litera-

tură pentru plantele din flora spontană( 4, 5). Unele exemplare din ba-

zinul Biorman sînt atît de viguroase, încît se încadrează în parametrii

soiului de cultură autohton
~L
anata 1".

O deosebire importantă între soiul cultivat „Lanata 1" şi D. lanata

spontană în Dobrogea, cercetată de noi. se referă la conţinutul în glico-
zide cardiotonice. Astfel la soiul „Lanata 1", atît în anul I cît şi în anul

II de vegetaţie predomină glicozidele seriei C, ceea ce am numit noi „digo-

xină totală". La plantele din flora spontană a Dobrogei cercetată de noi

—
bazinele Consul, Babadag, Biorman — în anul I de vegetaţie frunzele

conţin o cantitate foarte mare de digitoxină totală, adică glicozide din

seria A, peste 0,20%, mult mai mare ca la soiul „Lanata 1", în schimb

au o cantitate sensibil mai mică de digoxină totală. Numai plantele din

micul bazin Pricopan conţin şi în anul I o cantitate apreciabilă de digo-

xină, deşi digitoxina predomină şi în acest caz.

în anul al 11-lea de vegetaţie plantele din toate bazinele cercetate de

noi conţin o cantitate mare de digoxină (peste 0,20%, cu o singură excep-

ţie) şi o cantitate redusă de digitoxina, deci invers ca în primul an.

în ceea ce priveşte conţinutul total în digitoxina totală + digoxină
totală, acesta este ridicat la D. lanata spontană în Dobrogea şi anume

0.30 —0,41% (cu o singură excepţie, bazinul Babadag, plante din anul II

de vegetaţie), mai ridicat decît la soiul „Lanata 1", cu 0,20 —0,37% (cer-
cetat de noi, însă numai pînă în anul 1974).

O menţiune deosebită merită populaţia de D. lanata din micul bazin

Pricopan, a cărei supravieţuire în viitor este discutabilă. Prin conţinutul



ridicat, atît în digitoxine!, cit şi în digoxină, în primul an de vegetaţie,
ea poate servi ca material de înmulţire pentru introducerea în cultură şi

îmbunătăţirea în continuare a însuşirilor prin ameliorare.

Concluzii

A fost cercetată răspîndirea speciei Digitalis larvata în Dobrogea, în anii 1976—

1980. Au fost identificate 4 localtiăţi noi în jud. Tulcea şi 15 localităţi noi din

jud. Constanţa.

S-a întreprins pentru prima dată un studiu al conţinutului în principalele gli-
cozide cardiotonic«, din seria A şi C, digitoxină totală şi digoxină totală, al frun-

zelor de Digitalis lanata spontană în Dobrogea.

BEITRÄGE ZUR VERBREITUNG UND ZUR BIOLOGIE

DER ART DIGITALIS LANATA EHRH.. SPONTAN IN DER

DOBRUTSCHA (DOBROGEA).

Zusammenfassung

In der spontanen Flora Dobrutschas (Dobrogca) wurden in den

Jahren 1976—1980 neue Ortschaften von Digitalis lanata Ehrh., u. zw. :

4(vier) im Bezirke Tulcea und 15(fünfzehn) im Bezirke Constanţa, fest-

gestellt.

An einigen Stellen wurden bei Digitalis lanata der Inhalt betreffend

die wichtigsten cardiotonischen Glykoside untersucht u. zw. : Digi-

toxin(Total) und Digoxin(Total) in den Blättern, die in verschiedenen

Zeitabschnitten der Entwisklung gesammelt waren.
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