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Lucrarea cuprinde un număr de 20 taxoni de Cormophyta (specii

şi subunităţi), a căror distribuţie geografică este mai puţin cunoscută

în România. Unii dintre aceşti taxoni nu sînt citaţi din Muntenia, alţii

sînt cunoscuţi numai dintr-o singură localitate din România ; 1a

Raphanus landra Moretti se fac observaţii asupra poziţiei sistematice,

iar la Aster tripoliiim L. asupra diagnozei.

Lucrarea de faţă cuprinde un număr de 20 taxoni aparţinînd cormo-

fitelor (6 specii, 2 subspecii, 5 varietăţi şi 7 forme), a căror repartiţie

geografică este mai puţin cunoscută la noi în ţară, unii menţionîndu-i

prima dată din Muntenia, alţii fiind cunoscuţi numai dintr-o singură
localitate din ţară ; la Raphanus landra Moretti se fac observaţii asupra

poziţiei sisematice, iar la Aster tripolium L. asupra diagnozei.

Acer campestre L. ssp. eucampeslre Hay. var. oxytomum Borb. f.

elegans Beldie, se menţionează de la Cîmpulung, dealul Gruiu, jud.

Argeş.

Allium angulosum L., s-a întîlnit la Nămăeşti, jud. Argeş, pe sol

depus pe un gard de piatră.

Aster tripolium L. Asupra diagnozei acestei specii se menţionează
în literatură că florile pot avea culoare galbenă (cele interne), albastru

deschis sau violacee (cele marginale), uneori albe. Noi am observat

atît flori albastre cît şi albe pe acelaşi individ (Cîmpulung-Argeş),
încît f. taucheri Soö, caracterizată prin flori albe, nu poate fi reconsi-

derată, caracterul de culoare a florilor integrîndu-se în diagnoza spe-

ciei tipice.

Batrachium aquatile (L.) Dumort., se menţionează din jud. Argeş,
între Coloneşti şi Negreni, formînd o fitocenoză acvatică compactă,
alcătuită aproape exclusiv din această specie (fig. 1).

Brassica elongata Ehrh. ssp. armoracioides (Czern.) A. et G., se

menţionează de la Cîmpulung, dealul Flămînda, jud. Argeş, fînaţ mezofil.
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Campanula glomerata L. ssp. hispida (Witas.) Hay., s-a întîlnit

la Cîmpulung. dealul Măţău, jud. Argeş, în fînaţ mezofil.

Centaurea rhenana Doreau f. megamelas Borb., se menţionează de

la Cîmpulung, dealul Flămînda, jud. Argeş, în păşune mezofilă.

Commelina communis L.. este citată în ţară în cîteva localităţi din

Maramureş, Transilvania, Banat şi Oltenia. O menţionăm şi din Bucu-

reşti, ca subspontană, prin unele grădini umbrite, uneori abundentă.

Corydalis solida L. f. bicaulis Zap., se semnalează din pădurea de

Quercus pubescens de lingă localitatea Ileana, jud. Ilfov.

Crocus variegatus Hoppe et Hornsch. f. pluriflorus Nyâr. et. Răv.,

s-a întîlnit de asemenea în pădurea de Quercus pubescens de lîngă

localitatea Ileana, jud. Ilfov.

Fig. 1. Fitocenoză cu Batrachium aquatile (L.) Dumort.

Filipendula hexapetala Gilib. f. glabra (Ducomm.) Gams, se sem-

nalează de la Cîmpulung, dealul Flămînda, jud. Argeş, fînaţ mezofil.

.1 uncus thomasii Ten., se semnalează de la Cîmpulung, dealul

Flămînda, jud. Argeş, loc cu apă stagnantă.

Laserpitium latijolium L. f. macrophyllum Bolzon, s-a întîlnit la

Cheile Dîmbovicioarei. pe stîncărie înierbată.

Linum flavum L. var. angustifolium Jav.. se semnalează de la

Cîmpulung, dealul Flămînda. jud. Argeş, coastă uscată.

Malva sylvestris L. var. latiloba Cel., se menţionează de la Cîm-

pulung. jud. Argeş, ruderală.



Polygonum persicaria L. var. angusti folia Beckh., s-a întîlnit la

Cîmpulung, dealul Flămînda, jud. Argeş, în fînaţ umed.

Raphanus landra Moretti, se semnalează de la Sf. Gheorghe, jud.

Tulcea, ruderală. Este citată în ţară dintr-o singură localitate (Constanţa).
Are origine mediteraneeană, de unde s-a răspîndit prin Peninsula

Balcanică spre N, ajungînd şi la noi în ţară. Staţiunea de la Sf.

Gheorghe constituie punctul NE cel mai extrem cunoscut pînă în prezent.
Referitor la poziţia sistematică a acestei specii, în Flora Europaea

este încadrată ca subspecie la Raphnus raphanistrum L. Fructul lomen-

taceu o apropie de această specie, însă pereţii fructului sînt spongioşi

(ca la Raphanus sativus L.). Credem că separarea ei ca specie bună,

aşa cum este considerată de către unii autori, este justificată. în Flora

Europaea nu se menţionează nimic în legătură cu caracterul pereţilor

fructului, atît la Raphanus raphanistrum, cit şi la ssp. landra, ultima

fiind caracterizată (faţă de Raphanus raphanistrum) prin alte caractere.

Rubus hirlus W. et К. var. tiliifolia Nyàr., se menţionează de la

Cîmpulung, dealul Flămînda, jud. Argeş.

Tilia platyphyllos Scop. ssp. grandifolia (Ehrh.) Hay. f. krassoensis

(Wagn.) Beldie, s-a întîlnit la Cîmpulung, dealul Gruiu, jud. Argeş.

Tragopogon orientalis L. var, rcvolutus (Schweigg.) Bisch., se sem-

nalează de la Cîmpulung, dealul Flămînda, jud. Argeş, în păşune

mezofilă.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA FLORE DE R.S.R.

Résu m é

L'ouvrage contient un nombre de 20 taxons de Cormophyta

(espèces et sousunités), dont la distribution géographique est moins

connue en Roumanie. Quelques-uns de ces taxons ne sont pas cités

en Muntenia, d'autres sont connus seulement d'une unique localité

de Roumanie ; sur Raphanus landra Moretti on fait observations qui

se rapporte à la position systématique, mais chez le Aster tripolium L.

à la diagnose.
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