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O NOUĂ SPECIE DE HYPECOUM L.
ÎN FLORA ROMÂNIEI

IOAN CRISTUREANU, SANDA LIŢESCU

Genul Hypecoum L. este încadrat în familia Papaveraceae sau, în

unele lucrări importante, în subfamilia Hypecooideae (Flora Europaea, 1964;

Flora R. P. R., 1955) şi chiar în familia monotipică Hypecoaceae
(Pranth. & Runding Nak.) în J. С Willis

- A Dictionary of the Flow. PI. and

Ferns, 1973.

Genul cuprinde 15 specii răspândite din zona mediteraneană până în

Asia Centrală şi China de Nord. Sunt plante ierbacee, scunde, ramificate de

1a bază, cu un suc incolor (nelăptos). Frunzele pronunţat penatfidate,

nestipelate. Inflorescenţele sunt cimoase, cu bractée penatfidate. Florile uşor

zigomorfe, ЬС,; C
2+ 2, petalele externe romboidale până 1a trilobate, cele in-

terne adânc trifidate, cu segmentul central mai mult sau mai puţin

spatulat, stipitat şi fimbriat; A
4,

cu filamentele staminale aripate 1a bază;

G
(2)

,
unilocular, cu numeroase ovule dispuse parietal. Fructul este o capsulă

lineara silicviformă, adesea articulată. Sunt considerate ca specii intermediare

între Papaveraceae şi Fumariaceae.

în Flora Europaea, vol. I (1964), sunt incluse patru specii

răspândite, în general, în sudul continentului. Toate acestea se cunosc de

pe teritoriul Bulgariei şi sunt prezentate în Flora Republicii Populare

Bulgaria, voi. IV (1970). Speciile menţionate în ambele lucrări citate sunt:

Hypecoum procumbens L., H. imberbe Sibth. et Sm., H. pendulum L.

şi H. ponticum Vel.

Din Flora României, lucrările cele mai vechi - I. Prodan (1939), Al.

Borza (1947) s.a. - menţionează 2 specii: H. procumbens L. pe litoralul

maritim, în Dobrogea şi H. ponticum Vel. cu aceeaşi răspândire, preci-

zându-se localitatea Ecrene (acum în Bulgaria).
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Flora R. P. R., vol. 11l (1955), menţionează aceleaşi specii, cu precizarea

ca prima se găseşte în partea sudică a litoralului Mării Negre, iar cea de a

doua este trecută 1a observaţii, cu menţiunea „Din R. P. Bulgaria, de 1a

Ecrene". Flora Europaea (1964) menţionează pentru România doar

H. procumbens L. iar Al. Beldie (1977) nu menţionează nici o specie a

genului. V. Ciocârlan (1988) menţionează specia H. ponticum Velen., găsită

1a Vama Veche, judeţul Constanţa şi nu aminteşte nimic despre H.

procumbens, care credem ca există în locurile menţionate de alţi autori.

Lista roşie a plantelor superioare din România, întocmită de un colectiv

de botanişti valoroşi de 1a Institutul de Biologie al Academiei Române (în

1994) include 1a pagina 29 pe H. ponticum Velen. 1a categoria taxonilor,

pentru care nu există suficientă informaţie pentru precizări şi H. procumbens

L., 1a categoria taxonilor cu populaţii mondiale mici, care în prezent nu

sunt ameninţaţi dar care se află sub risc.

în nota de faţa, semnalăm o a treia specie a genului, pe teritoriul

României, H. imberbe Sibth. et Sm. {H. grandiflorum Benth.), cunoscută

de multă vreme pe teritoriul Bulgariei. La noi a fost recoltată pe un sol

nisipos din apropierea gării Cernavodă, 1a 1 mai 1995, de către studenţii

Oliviu Pop şi George Berechet. în Flora Europaea este menţionată din: Spania,

Portugalia, Insulele Baleare, Franţa, Sardinia, Corsica, Sicilia, Italia,

lugoslavia, Albania, Bulgaria, Grecia şi Turcia.

Planta este anuală, cu tulpină erectă, striată, de circa 35 - 40 cm

înălţime; frunzele sunt glabre, bi- sau tri-penat sectate, cu lacinii lanceolate,

segmentele de ultim ordin acute (fig. 1a), frunzele bazale erecte; flori

galbene, dispuse în cime terminale; sépale libere, lanceolate, bidinţate 1a

vârf; petale 4, dispuse pe 2 cicluri: 2 petale externe lat triunghiulare, spre

vârf trilobate, cu lobii laterali aproape 1a fel de laţi ca şi cel median, care

este unguiculat 1a vârf, 1a bază scurt cuneat (fig. 1b) şi 2 petale interne,

trifîdate, cu lobii laterali aproape de aceeaşi lungime cu cel median, care

este fimbriat în partea superioară, uşor emarginat şi bazicuneat (fîg. 1c);

staminé 4, cu filamente 1a bază şi antere de circa 2 mm lungime; 2 stigmate

filiforme. Fructul este capsulă silicviformă, articulat şi curbat 1a maturitate,

cu stigmat persistent, cel puţin în fazele iniţiale ale formării fructului, îngustat

spre ambele capete. Materialul de herbar se află în BUC nr. 372-531 şi 372-532.

Considerăm că materialul analizat de noi corespunde diagnozelor

prezentate pentru specia H. imberbe Sibth. et Sm. în lucrările de specialitate.

Eventualele mici varietăţi vor fi analizate în viitor pe material mai bogat din

populaţiile existente în zona menţionata.
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A NEW SPECIES OF THE HYPECOUM GENOUS IN FLORA OF ROMANIA

- Summary -

In the flora ofEurope are growing four species oftheHypecoum genous (H. procumbens L.,

H. imberbe Sibth. et Sm., H. pendulum L. and H. ponticum Vel.).

In the flora of Romania were known two species - H. procumbens L. and H. ponticum Vel.

spreaded in some area ofthe South of Dobroudja.

This paper points out a new species of the genous in the flora of Romania - H. imberbe

Sibth. et Sm. found (1
st of May, 1995) in the area nearby railway station Cernavodă,

Constanţa District.


