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NOI STAŢIUNI CU RUSCUS HYPOGLOSSUM L.

ÎN JUDEŢUL ARAD

AUREL ARDELEAN

Ruscus hypoglossum L. - este o plantă subfrutescentă, totdeauna verde cu

rizom gros. Tulpina este erectă, înaltă de 20 - 40 cin, dreaptă, de obicei sin

rareori slab ramificată. Frunze reduse la solzi membranoşi, lanceolaţi, laţi pană

la 5 - 10 mm. Fiiocladii pieioase, alungit lanceolate sau eliptice, acute ia vârf

fără un spin terminal.

Inflorescenţa cu 2 - 5 flori, fixată 1a

mijlocul feţei superioare a füocladiilor

sau mai sus 1a subţioara unei bractei

pieioase verzi, alungit lanceolate. Flori

mascule cu 5 stamine, inserate 1a baza

diviziunilor perigoniale, cu filamente

concrescute într-un tub dilatat 1a mijloc

şi antere fixate pe marginea superioară a

tubului. Florile femele cu staminodii

concrescute în tub. Ovar sesil, cu stilul

aproape lipsă şi stigmat gros obtuz.

Fructul este o bacă roşie. (Fig. 1).

Specia vegetează prin păduri şi

tufărişuri de pe coaste - şi este

declarată monument al naturii, cultivat

în Grădinile Botanice din

Bucureşti, Cluj - Napoca, laşi, Craiova

şi în majoritateaParcurilor dendrologice:

Simeria, Macea, Hămeius, Arcalia.

Ruscus hypoglossum L. în Valea

Hăigaşului

Fig. 1.



în Flora României Voi. XI din judeţul Arad este citat din următoarele

staţiuni: Aişed în Pădurea Neagră, Moneasa pe Piatra Mare, Valea Meghieşului

şi Piatra Mică spre Vf. Corbului, Draut sub Dl. Hughis, Dl. Deznei spre

Dl. Corbului, Siria, Ghioroc pe Dl. Capra.
Noi staţiuni în care specia vegeteazăfoarte bine sunt.

VI. Isoiu Mare (1067 m), Boroaia (1100 m), pădurea de fag de la Pâncoaia

(998 m), pădurea de amestec fag - carpen din Valea Hăigaşului (990 m), Culmea

Fleşului, Ci. Fieghiului, Valea Urmanului, VI. Mare spre Suncuius. Cea mai

întinsă suprafaţă cu Ruscus hypoglossum din Munţii Codru - Moma

am identificat-o în zona Măgura Zugăului unde într-o poiană înconjurată

cu exemplare seculare de fag, o suprafaţă de 100 m 2 o propunem rezervaţie

naturală.

BIBLIOGRAFIE

! X X X - Flora României, Vol. XI, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.

NEW SITES WITH RUSCUS HYPOGLOSSUM L. IN ARAD DISTRICT

Summary

The paper deards with the presentation of new sites with this rare plant

species declared as nuture monument in Arad distinct, such sites being different

of those described in Romania Flora.


