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PREFAA

Orchidaceele, cunoscute pân acum din România,

sunt cuprinse în lucrrile botanitilor notrii, cari

s au ocupat în general cu Flora României. Dintre

acetia citm mai întâiu pe zelosul i regretatul nos-

tru profesor Dk. D. Brândz, autorul lucrrilor : Pro-

dromul Florei române, Contribuiuni noue la Flora

României i Flora Dobrogei i pe regretatul i neo-

bositul botanist Dr. D. Grecescu, autorul Conspectu-

lui Florei României i al Suplementului. Acestea

sunt adevratele lucrri fundamentale despre Flora

României, cci se bazeaz pe erbarii, adunate din

ar i pe observaiuni proprii, fcute în numeroa-

sele lor excursiuni botanice, ambii autori fiind în

msur a verifica i studia plantele la faa locului.

Nu tot astfel putem zice i despre lucrarea defunc-

tului profesor dela Cluj Dr. August Kanitz, Plantas

Romaniae hucusque cognitas. în care, dei s'a adu-

nat tot ce se tia pân atunci despre Flora României,

dar neavând la dispoziie toate plantele pe cari se

bazau acele date i el însu neputând face excursiu-

nile necesare pentru a le putea verifica, este evi-

dent c lucrarea sa, dei meritoas, nu poate avea
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nici pe departe valoarea lucrrilor lui Brândz i
Grecescu. Aceast insuficien se observ i din in-

dicaiile \aa,i ale localitilor unde cresc diferitele

plante, cari nu sunt destul de precise, aa cum trebue

s fie când cineva observ i studiaz singur planta

la locul ei. Afar de lucrrile mai sus menionate
referitoare la Flora României, în cari se citeaz i
Orchidaceae, mai amintim : Panu-Procopianu, Con-

tribuiuni la Flora Ceahlului I i II, Panu, Con-

tribuiune la P'lora Bucegilor., Panu, Contribuiuni

la Flora Bucuretilor i a împrejurimilor I, Panu,
Contribuiuni nou la Flora Ceahlului.

Plantele cari au servit de baz la aceast lucrare

sunt mai cu sam cele culese i preparate de autor

în excursiunile sale din întreaga ar i din Dobro-

gea nou, din judeele Caliacra i Durostor. Dintre

acestea unele sunt cultivate ca plante vii în Grdina
noastr botanic, iar altele conservate în alcool, for-

mând o coleciune aproape complet a Orchidacee-

lor din România. Afar de acestea, plante de erbariu,

cari împreun cu specimenele graios oferite de

A. S. R. Principele Carol, pentru care cu profund de-

votament ne exprimm gratitudinea noastr, i cele

câteva specimene oferite cu mult bunvoin de

domnii : profesor Dr. Em. C. Teodorescu, Sim. St. Ra-

DiAN, Dr. Marcel Brândz, N. Moisescu, C Niculescu

Slvea, I. Grecescu, C Rdulescu, I. Gherghinoiu, Tra-

lAN Svulescu i de doamna Olga Mltnescu, crora

le aducem i cu aceast ocaziune viile noastre mulu-
miri, constituesc erbariul Zach. C Panu, (Erb. Panu).

Pe lâng i)lantele din acest erbaiiu am mai folosit

i parte din erbariul Dr. D. Brândz, (Erb. D. Br.),

adic plantele adunate, dup ce arseser vechile co-

leciuni ale Muzeului botanic, dintre cari unele pu-



blicate în .,Contributiuni noue Ia Flora României"

inc din annl 1889 i câteva din plantele publicate

in ..F'lora r3obrogei", scriere aprut dup 3 ani

dela moartea botanistului Brândz, adic în 1898. Or-

chidacede din erbariul Dr. D. Grecescu, (Erb. Grec),

frumoas i interesant coleciune, studiat i publi-

cat înc din anul 1898 în Conspectul Florei Ro-

mâniei i în Suplementul aprut în 1909. In line

Orchidaceele din erbariul Mihail C. Vldescu, (Erb.

Vld.), foarte interesant coleciune, fcut de dom-
nul profesor Vldescu în numeroasele sale excursi-

uni tiinifice din Carpaii notrii. Acest erbariu, dei
nestudiat i nepublicat înc. ne-a fost cu toate a-

cestea cu plcere pus la dispoziiune. Pentru aceast

amabil bunvoin inem de a noastr datorie a

aduce cu aceast ocaziune mulumirile noastre sin-

cere domnului profesor Vldescu, Director al Insti-

tutului botanic.

Printre Orchidaceele din erbariul Vldescu am con-

statat, spre marea noastr surprindere pe Ophrys

fusca Link. o foarte important specie cu totul nou
pentru Flora României. Aceast mic. dar intere-

sant plant, tipic mediteranian. nu este cunos-

cut nici chiar din erile vecine cu noi precum : Ba-

sarabia, Rucovina, Transilvania. Banat. Serbia i Bul-

garia. Meritul acestei frumoase descoperiri revine

întreg domnului profesor Mihatl Vldescu, care a g-
sit-o în excursiunea dela Golotreni în judeul Vâlcea,

comuna Clineti, plaiul Cozia pe muntele Foarfec,

în luna Iulie din anul 1893.

Toate aceste erbarii constituesc împreun erbariul

Florei României, care face parte din coleciunile Mu-
zeului Institutului nostru botanic i lucrarea noas-

tr, întitulat Orchidaceele din România, studiu mo-
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nografic, se bazeaz pe acest bogat material, cci
într adevr atât descrierea speciilor, varietilor i a

formelor, cât i enumerarea localitilor le-am fcut
totdeauna dup plante vzute i examinate de noi.

nu numai dup descripiunile i datele autorilor. In

cazuri de îndoeal am consultat erbariul general al

Institutului botanic sau plantele vii din grdina noas-

tr botanic ; iar când nu puteam luâ o hotrîre
definitiv, ne-am exprimat aceast îndoeal, menio-
nând în acela timp observaiunile noastre. Dac o

plant este citat de un autor dintro localitate oare-

care i dac nu ne-a fost posibil a vedea planta din

acea localitate, pentru a nu luâ nici o rspundere,
o indicm fr s o numerotm i exprimându-ne
îndoeal. adugând în acela timp meniunea de ob-

servat ulterior, precum am fcut pentru speciile

:

Ophrys fuciflora Rchb., Ophrys apifera Huds., Orchis

Traunsteineri Saut., Orchis latifolia L. i Malaxis pa-

liidosa Swarlz. ; iar la enumerarea speciilor din di-

feritele localiti de unde n'am vzut noi plantele,

tot pentru a nu luâ nici o rspundere, sau citm
textual pe autor la fiecare specie înaintea descrierii

plantelor la literatur, precum am fcut pentru spe-

ciile indicate de Kanitz, sau le citm la urm dup
area geografic, precum am fcut pentru speciile

indicate în diferite localiti de D. Brândz, fie în

Prodr. Florei române, fie în Flora Dobrogei. Indi-

crile noastre sunt îns totdeauna temeinice, pentru-

c sunt fcute dup plantele vzute în erbariul Flo-

rei României.
,

Enumerarea localitilor am fcu t-o într'o anumit
ordine, începând adic cu judeul Mehedini conti-

nuând cu judeul Gorj, etc. pân sus în judeele
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Suceava i Dorohoiu, de unde coborîndu-ne în ju-

deele Botoani. Iai. Roman. Vasluiu, etc.. trecem

în Dobrogea prin judeele Tulcea i Constana i a-

jungem în Dobrogea nou în judeele Caliacra i Du-

rostor.

Brâxdz citeaz în Prodromul Florei române în

total 39 specii de Orchidaceae. dintre cari Orchis

paliistris Jaco. este de identificat cu Orchis elegans

Heiiff.. iar Orchis latifolia L. i Ophrys Arachnites

Reich. adic Ophrys fuciflora Rchb.. ne mai fiind g-
site de nimeni pân acum. trebue s le considerm

ca îndoelnice i de observat ulterior : aa c din

cele 39 de specii ar rmânea numai 37. Regretm
foarte mult c nu putem verifica toate datele aces-

tea, fiindc erbariu 1 D. Bkandz precum i celelalte

coleciuni cari au servit de baz la publicarea Pro-

dromului Florei române au fost distruse de flcri

€u ocaziunea marelui incendiu al Muzeului naional

din Bucureti dela 24 Martie 1884. In «Contribuiuni

noue la Flora României» Brândzâ citeaz pe Orchis

nibra Jaco. adic Orchis papilionacea L. dela Vâr-

ciorova, de unde este indicat i de Grecescu i pe

unde l-am gsit i noi în repeite rânduri, pe Limo-

doriim abortivum Swartz. dela Vârciorova. vzut în

Erb. D. Br. i aflat i de noi la Vârciorova i în

alte localiti i pe Malaxis nionophyllos Swartz. a-

dic Microstylis monophylhs Lixdl. citat din Muscel

pe Muntele Strâmtu. vzut în Erb. D. Br. In Flora

Dobrogei Brândzâ mai citeaz pe : Orchis Simia

Lamk. vzut de noi în Erb. D. Br. i în Erb. Grec. i
I-am gsit i noi. îns în Dobrogea nou la Teke, lâng
Balcic i la Vârciorova. Orchis Traunsteineri Salt.

sub Orchis angnstifolia Rchb. dei citat nu l-am v-
zut în Erb. D. Br.. aâ c neputând observa aceast
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plant, citat i de Kanitz, o considerm cli toate

acestea ca îndoelnic i de observat ulterior, în

fine Platanlhera chlorantha Cusr. vzut în Erb.

D. Br. am aflat-o i noi în mai multe localiti,

chiar i în împrejurimile Bucuretilor. Prin urmare
Bkândz în scrierile sale citeaz în total 42 de specii

de Orchidaceae din Flora României.

Grecescu citeaz din România în Conspectul Flo-

rei României i in Suplement în total 38 specii de

Orchidaceae, vzute i verificate de noi în Erb. Grec.

In aceast lucrare a noastr publicm vreo 51 de

specii de Orchidaceae. adic cu 9 mai mult decât

a publicat Brânpz în lucrrile sale i cu 13 mai

mult dcât a publicat Grecescu in scrierile sale. Din-

tre acestea 5 s})ecii adic : Ophrys cornuta Stev.,

Orchis Gennarii Rchb. fil., Nigritella ruhra Wetist.,

Epipactis sessilifolia Peterm i Goodyera repens R. Br.

au fost publicate de noi, în scrierile noastre ante-

rioare pentru întâia dat din Flora României: iar

Ophrys fusca Ltnk. este o specie cu totul nou pen-

tru Flora terii noastre i o publicm în lucrarea de

fa. Ca varieti cari n'au mai fost cunoscute pân
acum din Flora României publicm în aceast lu-

crare pe Orchis Morio L. var. picta Loiss, varietate

interesant, considerat de unii autori chiar ca spe-

cie bun, apoi Orchis coriophora L. var. fragrans

Boiss., considerat de unii autori ca specie; iar la

specia Epipactis palustris Crantz. am stabilit ca va-

rietate nou var. elatior Panu, la care pe lâng diag-

noza în limba latin am dat pe scurt i caracterele

diagnostice in limba român. x\far de varietile mai

sus enumerate mai menionm pe : Orchis incarnata

L. var. ochroleuca WustxMei. o plant critic i inte-

resant, publicat de noi pentru prima dat din Flora
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României în Contribuiuni nou la Flora Ceahlului,

pe Orchis sambucina L. var. bradeata M. Schulze.,

Coeloglossum viride Hartm. var. bradeata Rchb., Gym-

nadcnia conopsea R. Br. var. densijlora Frie>. i l^.

leucantha Schur. Pe lâng acestea menionm i mai

multe forme precum : Ordus coriophora L. T^. albiflora

Panu., Orchis maculata L. forma candidissima Kroc-

KER., IJstera ovata R. Br. forma trifoliata Aschers u.

Graebn. etc. etc. In fine, pe lâng toate acestea drii

în lucrarea de fa i numeroase localiti nou
gsite de autor pentru diferitele specii de Orchi-

daceae.

Printre Orchidaceele cari cresc la noi sunt unele

specii critice i foarte interesante din punct de ve-

dere sistematic, geografic sau morfologic precum :

Orchis speciosa Hosr.. Orchis elegans Heuff., Orchis

cordigcra Frtes., Orchis Simia Lamk., Cypripedium

Calceolus L., Ophrys cornuta Stev., Himantoglossum

hircinum Spreng., Epipadis sessilifolia Peterm., Epi-

padis niicrophylla S\v., Limodorum abortiuum Swartz..

Microstylis monophyllos Lindl., Coralliorrhiza innata

R. Br. etc. etc. ; altele sunt foarte rari, cci nu se

gsesc decât numai în anumite puncte din ara noa-

str, astfel : Orchis papilionacea L. i Orchis Gennarii

Rchb., nu ne sunt cunoscute decât numai din partea

sud-vestic a terii dela Vârciorova. Ophrys muscifera

HuDs. nu ne este cunoscut decât dela Tei lâng Târ-

govite ; iar Goodyera repens R. Br., descoperit de

A. S. R. Principele Carol la Sinaia spre Urltoarea,

singura localitate din ara noastr, de unde ne este

cunoscut pân acum aceast plant.

Speciile de Orchidaceae cari cresc pe la noi sunt

cam astfel cantonate in ara noastr:

La es prin pdure crete Orchir, purpurea. Or-



chis Morio, Orchis coriophora, Himantoglossum hirci-

num, Platanthera bifolia, Plaianthera chlorantha,

Listera ovata, Epipadis latifolia, Epipadis sessilifolia,

Cephalanthera alba, Neottia Nidus avis ; pe locuri

umede, pe lâng ape cresc: Orchis incarnata, Orchis

elegans, Epipadis palustris, care crete i la munte
frecvent, etc.

In regiunea dealurilor prin rriuri, poieni i
pe coaste crete Ophrys muscifera, Ophrys cornuta,.

Ophrys fasca, Orchis Simia, Anacamptis pyramida-

lis, Gymnadenia odoratissima, Limodorum abortiviim,.

Spiranthes autumnalis, etc.

In regiunea montan cresc: Cypripedium Calceo-

lus, Orchis papilionacea, Orchis Gennarii, Orchis us-

tulata, Orchis militaris, Orchis pallens, Orchis sam-

bucina, Orchis rrtaculata, rar i la es, Gymnadenia

conopsea, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera

rubra, excepional crete i la es, etc.

In regiunea subalpin cresc: Orchis speciosa, Or-

chis globosa, Orchis cordigera, Coeloglossum viride,

Herminium Monorchis, Gymnadenia albida, Epipac-

tis microphylla, Epipadis rubiginosa, Listera cordata,

Goodyera repens, Epipogon aphyllus, Microstylis mo-

nophyllos, Coralliorrhiza innata, etc.

In regiunea alpin prin puni pietroase cresc

:

Nigritella nigra, Nigritella rubra i Cliamaeorchis al-

pina.

In aceast lucrare, dup ce am tratat pe larg ca-

racterele generale ale familiei Orchidaceelor, având

în vedere mai cu seam pe cele cari cresc în prile

noastre, am artat numrul i distribuia lor geo-

grafic pe suprafaa pmântului i în special distri-

buia Orchidaceelor din Europa i din tara noastr.

Menionând pe scurt întrebuinrile plantelor din
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aceast vast i interesant familie, am trecut apoi

la clasificarea lor, fcut dup sistemul lui Engler.

Am dat un tablou sinoptic al subfamiliilor i genu-

rilor, am fcut descrierea diagnostic a genurilor,

iar la genurile cu mai multe specii am dat i ta-

bloul sinoptic al speciilor. La fiecare specie în

parte am citat toat literatura utilizat precum i
sinonimiilc mai cunoscute, am fcut pe larg descrip-

ia, subliniind caracterele eseniale diagnostice, am
dat numirile populare i am citat i descris am-
nunit varietile mai importante, precum i for-

mele principale ale diferitelor specii, reprezentate în

Flora terii noastre, indicând în acela timp cu pre-

ciziune staiunea i localitatea unde crete fiecare

specie sau varietate, adugând la fiecare timpul în-

floririi si distribuia sa o;eoo;rafic.

Tabelele din lucrarea noastr au fost executate

dup fotografii originale, luate de pe specimene de

erbariu sau de pe plante vii din Flora terii noastre.*)

Fiecare tabel are un numr de ordine, care cores-

punde numrului de ordine al speciei reprezentate,

cci în general pe fiecare tabel este figurat numai
o singur specie. In mod excepional sunt reprezen-

tate pe aceea tabel 2 specii i anume : Nigritella

nigra Rchb i Nigritella riibra Wetlst. pentru a se

putea pune mai bine în eviden diferinele specifice,

aa c plantele cu numrul 27 i 28 sunt figurate

împreun pe una i aceea tabel.

Mai înainte de a trece la partea special rugm,
cu aceast ocaziune, pe Domnul Mihail Popescu,

Administrator al Casei Scoalelor, s binevoeasc a

*) Fig. 4 i 5 din Tab. XI.IX (Liparis Loeselii RiCH.) au fost exe-

cutate dup fotografia fcut de pe plante din Erbariul Klorian

PORCius din Rodna (Transilvania).
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primi cordialele noastre mulumiri pentruc a dispus

ca fotografiile speciilor de Orchidaceae, dup cari

sau executat clieele zincografîce, s se fac pe soco-

teala Casei coalelor i pentruc cu plcere i mult
bunvoin ne-a ajutat la excursiunile fcute în Do-

brogea nou. graie crora putem astzi cit în lu-

crarea de fa mai multe specii de Orchidaceae din

judeele Caliacra i Durostor.

Bucureli, Iiistltiiliil Botanic, 15 Aprilie 1915.



ORCHIDACEAE Juss.

Cea mai vast familie din clasa Monocotyledoneae

este familia Orchidaceae, care împreun cu mica fa-

milie Burmaniaceae, cu specii excluziv exotice, for-

meaz seria Microspermae. Orchidaceele constituesc

subseria Gynandrae i sunt plante erbacee, cari au
de obiceiu o viea lung i un port foarte variabil,

cu florile totdeauna zigomorfe i cu seminele mici

i fr albumen. Ele sunt terrestre-aiitotrofe, adic
plante verzi cu clorofil, fixate în pmânt de unde-i
ieau apa i substanele nutritive, sau mai rar ele pot

fi ierrestre-saprojîte, adic plante fr clorofil sau

numai cu foarte puin clorofil, din care cauz ele

nu sunt verzi, ci albe-glbui sau brunii i îi ieau

nutrimentul necesar din humusul în care tresc si

care este rezultat din discompoziiunea substanelor

organice. In fine Orchidaceele mai pot fi epifîte (epi-

dendrej, adic plante cari îi întind rdcinile lor

aeriane pe scoara arborilor, unde se fixeaz i-i
ieau nutrimentul necesar din atmosfer, din praful

ei i din precipitaiunile atmosferice, aa c tulpi-

nele i ramurile arborilor pe cari tresc ele le ser-

vesc numai ca staiune. Orchidaceele au în prile
Panu, Orchidaceele. 1



lor subterane, ca i în rdcinile aeriane ale epifi-

telor un miceliu al unei ciuperci cu care tresc în

simbioz i care este cunoscut în general sub nu-

mirea de Mycorrhiza. Aceast simbioz pare indispen-

sabil pentru prosperarea Orchidaceelor, cci chiar

seminele speciilor epifite se desvolt adesea cu mai

mult succes pe un substrat care conine mycorrhiza.

Dup ce am dat lmuririle de mai sus, s trecem

acum la caracterele familiei Orchidaceelor, având în

vedere numai speciile ce cresc spontaneu în ara
noastr.

Orchidaceele noastre sunt plante erbacee perenale,

cari au un rizom sau mai adesea 2 tubercule, mai

mult sau mai puin globuloase sau digitat-ramificate,

unul din tubercule este principal din care a ieit

planta (tulpina tlorifer). Acest tubercul în partea

sa inferioar are caracter de rdcin, iar în partea

superioar are caracter de tulpin. In fiecare an se

formeaz dintr'un mugure lateral un tubercul secun-

dar, care va da natere tulpinei tlorifere în anul

viitor. Acest tubercul nou crete mereu, immagazi-

nând rezervele nutritive, pe când tuberculul vechiu,

consumându-se mereu, dispare în cele din urm cu

totul. Rdcina principal lipsete la Orchidaceae,

la cari întâlnim numai rdcini secundare sau ad-

ventive, cilindrice ; ba unele sunt cu totul lipsite

de rdcini precum : Epipogon i Coralilorrhiza. Tul-

pina unic este simpl erect sau uneori dela baz
puin ascendent. Foile dispuse în spiral sau dis-

tice (pe 2 rânduri), mai mult sau mai puin late,

nedivizate i întregi pe margine sau uneori foarte

fm papilos-denticulate, lineare pân lat-ovale, pa-

ralel nerviate sau arcuat-nerviate, uneori nervurele

longitudinale sunt unite cu nervure transversale, de-



Yenind asLfel reticulate, adesea amplexicaule la baz
i fr peiol evident, dispuse în prefoliaiune du-

plicativ sau convolutiv ; ele suni verzi, uneori p-
tate sau la diferitele saprofite foile sunt reduse la

squame (solzi) glbui sau brune, vaginiforme. Florile

ermafrodite, neregulate zigomorfe, dispuse la sub-

ioara (axila) bracteelor squamiforme sau foliacee,

uneori colorate, sunt reunite în inflorescene mai
mult sau mai puin dense spiciforme sau race-

moase, mai rar solitare. Din cauza rsucirii (resu-

pinaiunii) ovarului sau pedunculului cu 180" floa-

rea este rsturnat (resupinat), adic astfel orien-

tat, c jumtatea ei posterioar devine anterioar

sau cu alte cuvinte poziiunea florii apare invers ;

iar dac rsucirea este complet de 360^, atunci

tloarea apare în poziiunea ei normal (flores resu-

pinati). Perigonul de regul homoiochlamideic peta-

loid (corolinic), aezat pe vârful ovarului infer este

format din 2 verticile de câte 3 foliole, adic în

total perigonul are 6 foliole, adesea petaloide i ad-

mirabil colorate, 3 externe aproape de aceea form
i de aceea lungime, uneori erecte sau patente, alte-

ori rsfrânte sau conivente, libere sau mai mult sau

mai puin concrescute : cele 2 laterale interne mai

mici simetrice, alterneaz cu cele externe cu cari

se aseamn adesea i câteodat împreun cu ele

sunt convergente întro casc. Foliola median in-

tern a perigonului, având o desvoltare excepional

si mai totdeauna fiind altfel conformat constitue

labelul flabellunij, care difer mult de toate celelalte

foliole ale perigonului atât prin dimensiunile sale,

cât i prin forma i coloarea sa. Labelul la început

este aezat (în boboc) la partea superioar, adic

posterioar a florii, mai târziu prin rsucirea ova-



rului sau a pedunculului ajunge la partea inferioar^

adic anterioar i este îndreptat în jos — mai rar

ca d. e. la Nigritella, Epipogon, Liparis labelul este

îndreptat în sus. — Foarte adesea labelul este pre-

vzut cu un pinten (calcar) sau cu o excavaiune

sacciform ; uneori labelul este biarticulat, articolul

posterior de o consisten rigid i crnoas este

numit hipochil fhypochiliumj, articolul anterior de

consisten delicat foliacee este numit epichil fe-

pichiliumj — aa este la Epipadis — ; foarte rar la-

belul are forma unui pantof precum este la Cypri-

pedium. Androceul normal al Orchidaceelor ar trebui

s fie format din 2 verticile de câte 3 stamine, a-

dic în total 6 stamine, aceast dispoziie este îns
numai în teorie, cci în realitate la speciile noastre

(indigene) de Orchidaceae cele 2 stamine laterale

ale verticilului extern i cea de lâng labei din ver-

ticilul intern, adic cele 3 stamine posterioare sunt

totdeauna complet abortate, astfel c fertil ar fi

numai 1 stamin (cea mijlocie) a verticilului extern

opus labelului ; iar cele 2 laterale externe r-
mân rudimentare, reduse la staminodii fMonandraeJ,

sau numai cele 2 stamine laterale ale verticilului

intern sunt fertile, iar cea median intern rmâne
steril i redus la staminod fPleonandraeJ. Fila-

mentele staminelor sunt concrescute i unite cu

stilul pân la punctul de inseriune al anterii, for-

mând astfel împreun o coloan în mijlocul florii

numit ginostemiu fgynostemnim sau columna). Sta-

min fertil are o anter bilocular, adesea prin

dispariiunea peretelui despritor unilocular, mai

rar quadrilocular. Dup ieirea polenului din Io-

cule antera cade de pe filamentul concrescut în gi-

nostemiu fanthera deciduaj sau rmâne la locul ei fan-



ihera persistensj. Granulele de polen suni adesea

strâns unite câte 4, rar singuratice i polenul apare

ca o pulbere fCypripediiimJ. mai adesea granulele

polenului sunt reunite (lipite) împreun printr'o sub-

stan cleioas, numit viscina intrunul sau mai

multe corpuri claviforme (în form de mciuc) nu-

mite polinii fpolliniumj sau masse polinice, cari co-

respund fiecare câte unei loji de anter (sac polinicj.

Polinia poale fi ca o past moale sau de o consis-

ten mai solid ca ceara (ceraceae) prin formarea

unui învli mai tare împrejurul ei. Mai adesea po-

liniile sunt prevzute cu câte un pedicel. îndreptat

în jos. numit caudicul. Caudiculele (caiidiciilaej sunt

terminate printr'o gland viscoas, numit relinacul

fretinacuhim, glanda sau glandulaj, sau fiecare cau-

dicul are un retinacul separat. Retinaculul este nud
(descoperit) sau este închis într'o mic gropi, nu-

mit bursicul fbursiculaj, care este o îndoitur (si-

nus) a roslelului i este aezat deasupra stigmatului.

Poliniile cu caudiculele i cu retinaculele lor con-

stituesc împreun Pollinarium. Ovarul infer. format

din 3 cârpele, este unilocular. mai adesea rsucit i
sesil. rar pedunculat cu 3 placente parietale i cu

numeroase ovule anatrope. Stilul confundat în gi-

nostemiul care poart pe partea sa anterioar i su-

perioar stigmatul trilobat, aezat dedesuptul anlerii

i întors spre labei. Din cei trei lobi ai stigmatului

mai adesea numai lobii laterali sunt normali, adic
gata a primi fecundaiunea. formând o suprafa
oblic, deprimat, adeseori ca o mic cavitate (gro-

pi) numit fovea stigniatic, care este umed vis-

coas sau glanduloas. Forma sa este constant în

fiecare specie i constitue astfel un bun caracter dis-

tinctiv. Lobul median al stigmatului, care nu este



apt a primi fecundaiunea i care dup rsucirea

ovarului cade spre partea posterioar, rmâne rudi-

mentar sau se transform intr'un mic cioc numit
rostel frostellumj i serv ca organ special de care

se lipete polenul. Fructul este o capsul mai mult

sau mai puin alungit, trigonal sau hexagonal,
prevzut adesea la vârf cu foliolele marcescente ale

perigonului ; ea este unilocular i dehiscent prin

3 valve persistente, la vârful i la baza lor, dehis-

cent putem zice c se face aadar prin 6 crpturi
longitudinale. Seminele numeroase sunt foarte mici

i au un tegument fm membranos i transparent, cu

un embrion foarte mic i necomplet desvoltat, o-

void sau sferic, totdeauna fr radicul i fr al-

bumen.
La mai toate speciile de Orchidaceae polinizaiu-

nea adic fecundaiunea s face aproape excluziv

prin intermediul insectelor, din care cauz i flo-

rile acestor plante au o organizaiune special, care

este în concordan cu conformaiunea insectelor.

Insectele, atrase de mrimea florilor, de splendoarea

colorilor i de mirosul lor particular, dar mai cu

seam de nectarul i celelalte substane cari le ser-

vesc lor ca nutriment viziteaz des florile Orchida-

ceelor, se aeaz pe labei, unde li se ofer un bun
loc de repaus, de unde strbat apoi la interior, spre

a putea ajunge la nectarul care se afl în pintenul

mai lung sau mai scurt, în cavitile sacciforme, pe

calozitile labelului i pe esutul crnos suculent

dela baza lui. Prin micrile fcute de insect, care

întinzându-i trompa pentru a mânca lichidul dulce,

trebue neaprat s ating bursicula, aezat deasu-

pra orificiului pintenului; prin acest contact bursicula

este apsat i retinaculele devenind astfel libere



prin substana viscoas se lipesc bine de baza trom-

pei sau de capul insectei i când aceasta sboar, ca

s viziteze o alt floare, trage din locule caudiculele

cu poliniile. Curând dup aceasta caudiculele se

curbeaz, aâ c la vizitarea unei a doua flori, poliniile

nimeresc tocmai suprafaa stigmatic viscos-umed,

care-i reine câteva masule de polen i astfel fecun-

daiunea s poate efectua (la diferite specii de Or-

chis). O floare înc nefecundat rmâne fraged i
ofer insectelor înc mult timp ocaziunea ca s"o

fecundeze : îndat ce sa efectuat îns fecundaiunea,

floarea se vestejete repede. Foarte rar se întâmpl
ca o floare s fie fecundat cu propriul su polen,

deoarece insecta, imediat ce a cules nectarul din-

tro floare, pleac s viziteze alt floare înainte de

a se fi putut face îndoirea caudiculelor. Prin locuri

unde tresc în asociaie mai multe specii înrudite,

se întâmpl adesea ca insecta s sboare dela o floare

a unei specii la florile altor specii, în cazul când se

potrivete floarea cu forma insectei, se fecundeaz
i dau natere în chipul acesta hibridelor. cari sunt

atât de numeroase în vasta familie a Orchidaceelor.

La Orchidaceele cultivate în florrii, fecundaiunea

se face artificial, din lipsa insectelor potrivite spre

acest scop ; în chipul acesta sau obinut numeroase
hibride, cari adeseori formeaz splendoarea llor-

riilor i renumele cultivatorilor. — Puine sunt spe-

ciile din aceast vast familie, la cari s întâmpi-

nm autofecundaiune, precum sunt de pild speciile

cu rostelul nedesvoltat i cu polenul granulos, ce

cade direct pe stigmatul care se gsete dedesupt

(aâ sunt unele specii de EpipadisJ. Cadrul restrâns

al acestei lucrri nu ne permite a insista asupra me-
canismului variat al fecundatiunii Orchidaceeloi\ su-



biect foarte interesant, studiat de mai muli autori,

dar mai cu seam de nemuritorul Darwin.

Imprtiarea seminelor, adic diseminaiunea la

plantele din importanta familie a Orchidaceelor se

face mai cu sam prin vânt. Pe partea interioar a

valvelor fructului capsular dela mai multe genuri de
Orchidaceae, întâlnim îns i peri higroscopici pen-

tru aruncarea seminelor.

Orchidaceele sunt rspândite pe aproape toat su-

prafaa globului terestru, pe unde pot tri plantele

cu flori, cu deosebire îns în erile cu o clim u-

med i cald, unde ajung la cea mai mare desvol-

tare, trind mai cu sam ca epifite (epidendre). Prin

portul lor, dar mai ales prin florile lor frumoase, bi-

zare, mari, divers colorate i adesea plcut mirosi-

toare i de o durat mai lung formeaz splendoa-

rea pdurilor fermectoare din regiunile tropicale.

Spre poli speciile de Orchidaceae sunt tot mai pu-

ine, aa c în regiunile temperate i reci ele sunt

foarte slab reprezentate i cresc de preferin pe
un pmânt calcaros. Familia Orchidaceae este dup
Compositae cea mai mare familie din regnul vege-

tal, cci are vreo 7.200 de specii; cnf. Engler-Gilg,

Syllabus der Pflanzenfamilien, ed. 7. 1912, pag. 153.

Kraenzlin în Botan. Zeitung, 1880, pag. 139, apreciaz
numrul total al speciilor de Orchidaceae la cel pu-

in 10.000. Din aceast vast familie cresc în Europa
abia vreo 27 de genuri cu vreo 100 de specii, din-

tre cari unele sunt specii caracteristice mediteraniane

precum : Serapias cordigera, Serapias Lingua, Ace-

ras longibracteata, Neotinea intacta, Ophrys fusca,

Ophrys tutea, Ophrys Speculum, Orchis papilionacea,

Orchis saccata, Orchis provincialis, etc, altele specii

din Europa central, dintre cari menionm ca mai



caracteristice : Orchis angasiifolia, Orchis coriophora.

Orchis piirpiirea. Orchis sambucina, Anacamptis py-

ramidalis, Cephalanthera alba. Epipogon aphylhis.

etc. x\poi unele specii ca Goodyera repens, Malaxis

paludosa. Microstylis monophyllos i Liparis Loeselii.

cari trec i în regiunea boreal, unde împreun cu

Platanlhera obtusata i cu Platanthera hyperborea

reprezenta vasta familie a Orchidaceelor. iar Calypso

borealis. care strbate mult mai spre Nord. este cu

totul boreal-arctic. In regiunea alpin Orchidaceele

sunt de asemenea foarte slab reprezentate, cci pro-

priu zis alpine sunt numai plantele calcicole Cha-

maeorchis alpina, Xigritella nigra i Xigritella rabra.

Dintre cele 100 de specii cari cresc în Europa,

cam pe jumtate, adic vreo 50 de specii cresc i
in tara noastr. Vedem deci c familia Orchidaceelor

este binior reprezentat i în Flora României, cci
din 27 de genuri cate cresc în Europa, întâlnim în

ara noastr 22 de genuri cu peste 50 de specii, din-

tre cari unele mediteraniane sau sudice si cele mai

caracteristice din Europa central.

Multe din speciile de Orchidaceae tropicale sunt

cultivate astzi ca plante ornamentale prin florrii

anume construite i florile lor splendide formeaz
un important articol de comer : astfel sunt : Coelogyne

cristata. Catleya labiata. Vanda tricolor. Stanhopea

ocidata. Dendrobiiim nobile, Odontoglossiim grande. 0-

dontoglossiim crispam, etc. etc. Prin cultur i hibridi-

zare s au obinut numeroase forme. Fructele nu tocmai

mature de Vanilia planifolia Andr.. originar din Mexic

i mult cultivat, sunt întrebuinate ca aromatice în

medicin. în industrie i pentru uzul culinar, consti-

tuind astfel un preios articol de comer, cunoscut sub

numele de Vanilie. Tuberculele tinere si uscate
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ale unor specii de Orchis i cu deosebire de Orchis

Morio, Orchis militaris, Orchis iistulata, Orchis spe-

ciosa, etc. etc. sunt întrebuinate în medicin i cu-

noscute sub numirea de Salep. (Tiihera Salep).



TABLOUL SINOPTIC
AL SUBFAMILIILOR I AL GENURILOR DE ORCHIDACEAE

REPREZENTATE ÎN FLORA ROMÂNIEL

Familia Orchjdaceae se divide in 2 subfamilii :

A. Staniina median extern este mai adesea redus la o

staminod petaloid i numai cele 2 laterale interne sunt

fertile. Toi 3 lobii stigmatului au aceea conformaiune

i sunt gata s primeasc fecundaiunea . . Pleonandrae.

B. Numai stamina median extern este fertil, celelalte sta-

mine aborteaz sau sunt reduse la staminodii. Dintre lobii

stigmatului numai cei 2 lobi laterali sunt gata (api) a

primi fecundaiunea ; iar lobul nepereche al stigmatului

rmâne mic sau se transform într'un mic cioc numit

Rostellum Monandrae.

A. Subfamilia Pleonandrae Pfitzer. [Pleiandrae Engl., Di-

andrae Salisb., Cypripedieae Bekth,, Cypripedilineae Rouy].

reprezentat la noi numai prin genul Cypripediiim L. fCij-

pripedilum L., Calceolus Adaxs., Criosanthes Rafin).

aj Foliolele laterale externe ale perigonului sunt, de obiceiu. aproape

complet concrescute îutr'o singur foliolâ, îndreptata în jos. La-

belul umflat de forma unui pantof. Stamîne dou fructifere . .

Cypripediiim. l.

B. Subfamilia Monandrae Swartz. [Orchidineae Rouy., Euor-

chideae Rchb. fil]., reprezentat la noi prin 21 de genuri.

nj Antera fixat solid pe filamentul scurt i lat, astfel c nu cade

niciodat. Poliniile (massele polinice) desvolt spre baza anterii

caudicule, cari pun în contact poliniile cu retinaculele (glan-

dele) rostelului.



12

I. Retinaculele sunt închise în bursicule, cari aparin i rmân
rostelului. Ovarul totdeauna rsucit. Labelul prin urmare an-

terior.

1. Dou bursicule separate, fiecare cu câte un retinacul stipi-

tat. Foliolele perigonului patente. Labelul fr pinten (ne-

calcarat) Ophrys. 2.

2. O bursicul comun cu 2 retinacule separate. Labelul cu

pinten (calcarat) Orchis. 3.

3. In bursicul comun un retinacul comun. Perigonul tot-

deauna în form de casc.
a. Foliolele perigonului conivente. Labelul cu un pinten

foarte scurt; lobul median mult mai lung decât cei late-

rali, sucit ca o curea, în boboc învârtit ca un resort (arc)

de ceasornic • Hiniantoglossum. 4.

p. Foliolele laterale externe ale perigonului patente; cele

laterale interne conivente împreun cu cea median ex-

tern. Labelul cu un pinten foarte lung i subire i cu

3 lobi de aceea lungime aproape ovali. . . Anacamptis. 5.

IL Retinaculele de tot nude sau acoperite numai de apendicele

subiri membranoase ale anterii, cari cad împreun cu ele.

1. Retinaculele acoperite de o membran subire, care la fe-

cundaiune cade împreun cu ele. Ovarul rsucit; labelul

prin urmare anterior (în jos), fr pinten sau cu un pinten

foarte scurt mai mult sau mai puin trilobat.

a. Labelul chiar i la baz plan, fr pinten, atârn în

jos. Foliolele perigonului conivente în form de casc.

Retinaculele apropiate unul de altul. Foile îngust-lineare.

Chamaeorchis. 6.

p. Labelul cu un pinten scurt sau la baz sacciform-gibos.

Foile mai late.

* Foliolele perigonului campanulat conivente. Labelul

scurt, adânc trilobat, îndreptat înainte, la baz sacci-

form. Retinaculele mari, late i plane. Caudiculele foarte

scurte. Tubercule globuloase Herminium. 7.

** Foliolele perigonului conivente în form de casc. La-

belul elongat cu un pinten scurt, atârn în jos. Retina-

culele mici, abia mai late decât caudiculele. Tubercule

oblonge, lobate Coeloglossum. 8.

2. Retinaculele de tot nude. Labelul cu pinten.

a. Ovarul nersucit. Labelul prin urmare (posterior) în-

dreptat în sus, întreg cu un pinten foarte scurt. Foliolele

perigonului stelat patente, uneori puin campanulat-coni-

vente Nigritella. 9.

p. Ovarul rsucit. Labelul prin urmare anterior, alârn în

jos cu un pinten lung i subire.
* Labelul trilobat. Loculele anterii cu totul paralele, pen-

truc în partea inferioar sunt separate numai prin
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apendicele rostelului de forma unei crepturi înguste.

Tubercule palmate Gijmnadenia. 10.

** Labelul întreg, îngust. Loculele anterii divergente în

partea inferioar, pentruc sunt separate prin rostelul

scurt, lat i fr apendice. Tubercule întregi. Dou foi

mai mari, apropiate de baza tulpinei . Flatanthera. 11.

b. Antera liber, pe filamentul mai mult sau mai puin subire i
delicat, adesea cade uor. Poliniile (massele polinice) fr cau-

dicule sau se desvolt caudicule spre vârful anterii.

I. Anterele erecte cu poliniile (massele polinice) fr caudicule.

Labelulbiarticulat, îndreptat în jos, cu pinten sau fr pinten.

1. Florile mai mult sau mai puin erecte. Foliolele perigonului

conivente. Labelul fr pinten la baz puin sacciform.

Articolul posterior al labelului (hypochilul) separat de ar-

ticolul su anterior (epichilul) printr'o inciziune adânc.
Epichilul oblong i cu totul încunjurat de foliolele externe

ale perigonului. Ovarul rsucit. Plant cu foi verzi

Cephalanthera. 12.

2. Florile mai mult sau mai puin plecate în jos. Foliolele

perigonului campanulat-patente. Labelul fr pinten. Hy-

pochilul fr o margine evident este concav. Epichilul ro-

tund iese afar dintre foliolele perigonului campanulat larg

deschise. Ovarul nersucit, dar pedunculul rsucit ....
Epipactis 13.

3. Florile mai mult sau mai puin erecte. Foliolele perigonului

erecto-patule. Labelul îndreptat în jos are un pinten lung

i subulat. Articolul posterior al labelului (hypochilul) este

separat de articolul su anterior (epichilul) printr'o inci-

ziune adânc. Ovarul nersucit, dar pedunculul rsucit.

Plant fr clorofil de coloare albastr violet cu foile re-

duse la vagine Limodorum. 14.

II. Anterele erecte, poliniile (massele polinice) cu caudicule. La-

belul îndreptat în sus (posterior) cu un pinten umflat. Plant
palid, cu tulpina ventricos-umflat la baz, alb-glbue, fr
foi verzi, ci numai cu foi reduse la vagine, glbui i pe mar-

gine roi etice. Rizomul coraliform ramificat. . • Epipogon 15.

III. Plante cari au adevrate rizome cu fibre sau tubercule. Foile

moi reticulate. Anterele, de aceea lungime cu rostelul, sunt

alipite de el. Poliniile farinacee nu sunt divizate în multe anu-

mite masse. Labelul nearticulat.

1. Foliolele perigonului conivente în form de casc, la urm
cele laterale externe sunt patente. Inflorescena un racem
mai mult sau mai puin evident unilateral (secund) cu axa

sucit în spiral. Labelul concav, destul de lat, fr pinten.

Poliniile neareolate Spiranthes 16.

2. Foliolele perigonului puin patente. Florile dispuse într'uri

racem întins în toate prile, nu unilateral.
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a. Plant verde cu 2 foi aproape opuse. Rizomul cu rdcini
filiforme lungi. Labelul cordelat plan. Ginostemiul scurt.

Listera 17.

p. Plant palid brunie, fr foi verzi, ci numai cu foi squa-

miforme. Rizomul dens acoperit cu rdcini groase cr-
noase. Labelul la baz sacciform- adâncit. Ginostemiul

destul de lung Neottia 18.

IV. Plante cu rizome repente. Foile moi, reticulate cu nervure
transversale evidente, sunt îngrmdite la baza tulpinei flori-

fere, formeaz o rozet i au peiolul lat aripat, deasupra lor

mai sunt câteva foi bracteiforme cari îmbrieaz tulpina.

Inflorescena unilateral (secund) cu florile mici. Ovarul a-

proape sesil, puin rsucit. Labelul la baz sacciform este

patent, nearticulat, îngust i mai scurt decât foliolele laterale

externe ale perigonului. Poliniile farinacee sunt divizate în mai
multe anumite masse, cari se adapteaz perfect unele cu altele,

angulos areolate. Ginostemiul scurt Goodyera 19.

V. Foliolele externe ale perigonului cam de aceea lungime cu fo-

liolele interne. Labelul mai lat, nedivizat sau trilobat, adesea

îndreptat în sus. Antera erect sau înclinat, alipit de ros-

telul lat cu 4 polinii (masse polinice) ceracee, fr caudicule.

Foile mai adesea nearticulate.

1. Tulpina la baz tuberculat-îngroat. Labelul îndreptat în

sus (posterior).

a. Ginostemiul scurt. Antera erect este intrors (dehiscent
în spre interior). Foliolele perigonului conivente, cele la-

terale interne îngust-lineare Microstylis 20.

. Ginostemiul delicat lung i subire. Antera înclinat, cade

uor.
* Plante cu foi verzi i cu tubercule. Foliolele perigo-

nului patente Liparis 21.

** Plante fr foi desvoltate, palide, fr tubercule, ci cu

un rizom coraliform-ramificat. Foliolele perigonului

conivente sau cele externe patente, cele laterale externe

sunt concrescute cu baza ginostemiului, formând un
fel de pinten scurt. Labelul oblong, atârn în jos i
este mai totdeauna trilobat Coralliorrhiza 22.



1. CYPRIPEDILM L.

[Cypripediliim L.. Calceolus Adans. Criosanthes Rafin.].

Plante de mrime mijlocie cu rizomul scurt repent i gros.

Foile in prefoliaiune convolutiv. Tulpina scurt-proasâ. cu

mai multe (mai adesea 3 sau 4) foi distice. Bracteele mari,

er])acee. Florile sunt foarte mari. Foliolele perigonului pa-

tente i dispuse in cruce, cele laterale externe sunt de obiceiu

aproape complet concrescute intr'o singur foliol, îndrep-

tat in jos.' Labelul foarte mare, vesiculos umflat, de forma

unui pantof, fr pinten. Ginostemiul scurt este trifid. Sta-

mine dou fructifere, anterele univalve cu lojele confluente ;

])olenul granule ovoide. aglomerate in masse glutinoase. Sta-

minodiul stipitat, de ambele pri carenat. Ovarul nersucit.

1. Cyprlpeditlm Calceolus L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 951 i
ed. 2. a763). 1346. Stur.m. Deutschlands Flora Heft 8. (1800).

t. 15. KocH. Syn. ed. 2. 804. Rchb, Icon. fl. germ et helv. XIII.

pag. 167. t. 144. (CCCCXCVL). Ledeb. fl. ross. IV. 86. Grek.

GoDR. Fl. Franc. III 266. Neilr. Fl. von Xieder-Oesterreich

209. Hallier, Fl. von Deutschld. IV. 187. t. 385. Fiek, Fl.

von Schlesien 442. Boiss. fl. orient. V. 94. Ca.mus, Monogra-

phie des Orchidees de France 120. Correvon, Les Orchidees

rustiques 72. fig. 16. Max. Schulze, Die Orchidaceen Deut-

.schlds. 1. Kr.aenzlin, Orchidacearum genera et species I.

16. Muller-Krnzlin, Abbild. der Orchid. 58. Krause, in

XuTz, Sturms Fl. von Deutschlds. IV. 9. t. 21. Sagorski und
Schneider, Flora der Centralkarpathen II. 480. Hegi, Illustr.

Fl. von Mittel-Europa II. 326. Taf. 70. fig. 1. Taf. 69. fig. 11—13.

Fig. 417 b. e. f. i Fig. 418. Ca.mus, Monographie des Orchi-

dees de l'Europe. de lAfrique septentrionale, de lAsie Mineure,
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etc. 446. PI. 82. fig. 1102— 1110. Coste, FI. Franc. III. 414.

Nyman, Consp. 686. Suppl. 289. Simonkai, Enum. FI. Transs.

508. Halâcsy, Conspect. FI. graec. III, 153. Kanitz, Plantas

Romaniae hucusque cognitas pag. 120. No. 1632. In silvis Mold.

sup. G. e. g. circa Vaslui, sed versus Galai deest planta C,

S. XLVI. 299 i pag. 246. No. 1802. Brândzâ, Prodr. fi. ro-

mâne 460 i Contribuiuni nou la Flora României (1889).

pag. 24. Grecescu, Conspect. FI. României 550 i Suplement
157. Panu, Contribuiuni nou la Flora Ceahlului 46. Cy-
pripedilum Calceolus L. apud Pfitzer, Orchidaceae în Engler-
Prantl, Die natiirlichen Pflanzenfamilien II Teii. 6 Abteilung

83. Beck, fi. von Nieder-Osterreich 196. Richter, PI. Eur.

I. 261. Procopianu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der

Orchidaceen der Bukowina in Verhandlungen der k. k.

zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien (1890). besonders abge-

druckt. p. 4. (188). Pfitzer, Orchidaceae-Pleonandrae în Engler,

Das Pflanzenreich Heft 12, pag. 36. Ascherson u, Graebner,

Syn, d. mitteleurop. FI, III. 616. Garcke, IU. FI. von Deut-

schld. 204. RouY, FI. Franc. XIII. 89. Calceolus Marianus
Crantz. Stirp. Austr. VI. (1767). 454. Calceolus allernifolius

St. Lager. Ref. Nomencl. (1880). 62. — Vulg. B 1 b o r n i c,

B 1 b o r n i c , Papuc, P a p u c u - D o a m n e i, P a n t o-

ful-Doamnei. Tab. I.

Rizomul gros, scurt articulat^ aproape orizontal repent, a-

coperit cu solzi (squame) i cu numeroase rdcini (fibre

radicale) groase cilindrice. Tulpina de 15 cm. pân aproape
de 50 cm. înalt este scurt proas (pubescent), cilindric,

puin flexuoas, prevzut la baz cu câteva foi squamiforme,

obtuse bruniu colorate. Foile verzi îmbrieaz tulpina (am-
plexicaule) sunt late, oval-lanceolate sau oblong-lanceolate,

ascuite, îndeprtate unele de altele, distice, în numr de 3—

4

uneori i 5 foi, cu nervurele proeminente plisate (cutate) i
aproape carenate, pe faa superioar de un verde deschis, pe cea

inferioar mai palide, pe ambele pri mai cu sam pe ner-

vure scurt proase, undulate pe margine i scurt ciliate.

Bracteele foliacee, verzi, oval-lanceolate, mai lungi decât o-

varul scurt pros. Floarea mare i frumoas, rspândete
adesea un plcut miros dulce de portocale, de regul unic,.
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rar dou, mult mai rar trei flori, reunite într'o inflorescen

la vârful tulpinei i însoite de câte o mare bractee foliacee.

Florile erecto-patule, dac sunt câte 2 sau 3 pe o tulpin sunt

unilaterale (secunde) plecate. Foliolele perigonului fr labei

sunt numai 4 (ar trebui s fie 5, dar cele 2 laterale externe

sunt mai mult sau mai puin concrescute) dou externe i
2 interne dispuse în cruce, patente ; cele externe sunt oval-

lanceolate sau oblong-lanceolate, ascuite, multinerviate i
mai totdeauna brun-piirpurii^ pubescente pe faa intern, p-
roase la baz, cea superioar mult mai lat ; cea inferioar,

rezultat din concreterea celor 2 laterale externe, este din

aceast cauz adesea bidentat sau chiar adânc bilobat la vârf.

Foliolele laterale interne ale perigonului sunt i ele brun-purpu^

7*z7, mai lungi i mai înguste decât cele externe, lanceolat-lineare,

adeseaarcuate,uneori de 2 ori rsucite, lung-acuminate, undulate

pe margine în interior la baz proase i de obiceiu pe nervura

median fin scurt proase (pubescente). Labelul, mai scurt decât

celelalte foliole ale perigonului, estemare, la baz îngustat, apoi

umflat ovoid vesiculos, în form de papuc, obtus cu margi-

nile îndoite spre în luntru, formând un orificiu îngust, i ro-

tunzii. Acest labei este fr pinten i de o coloare galben
deschis ca lmia, la interior cu puncte i vinioare purpurii,

pe cari se observ câiva mici peri. Ginostemiul scurt, conic,

plecat în jos, de un verde glbuiu este trifid cu 3 apendice,

dintre cari cele 2 laterale, scurte, poart în partea lor infe-

rioar fiecare câte o anter bilocular ; cel median prelungit

într'un apendice scurt stipitat poart stigmatul disciform a-

proape trilobat i antera steril (staminoda), care-1 acopere i
care este prevzut cu un filament puin distinct, petaloid

i aproape cordiform la baz, de o coloare glbue i adesea

cu câteva puncte roii-purpurii, fr nervure aparente dea-

supra, prevzut în partea inferioar cu 2 carene paralele,

contigue i cari ajung pân aproape de vârf. Antere introrse,

subsesile în form de trapez, fixate prin baza cea mare, cea

mic tirbat (emarginat). Apendicele filamentului întrece

antera triangular acuminat oblic. Granulele (grunele) de

polen singuratice nu reunite. Stigmatul cu un contur penta-

gonal alungit, puin concav. Ovarul alungit pedicelat, pubes-

Panu, Orchidaceele. 2
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cent, de un verde palid, devine la maturitate un fruct cu

numeroase i mici semine alungite cu învliul subire. 94..

Prin pduri mai mult sau mai puin umbroase, pe coaste

în tufiuri, de preferin în terenuri calcaroase, în grupe spo-

radice.

Câmpulung, judeul Muscel, prin «Ograda-Briei», (Erb.

D. Br. i Erb. Grec.) ; Predeal, judeul Prahova, în pdure
spre frontier la spatele vmii. (Erb. Grec.) ; Oneti, judeul

Bacu, prin pdure (Erb. Grec); Schitul-Duru, judeul

Neamu, pe coaste sub fagii din fâneele de pe marginea p-
durii, sporadic i nu tocmai frecvent (Erb. Panu)

;
Bro-

teni, judeul Suceava, legit W. Knechtel (Erb. Grec.)
;
Iai

la «Bepedea», judeul Iai, prin pdure spre «Poieni», legit

Brunig (Erb. Panu) i pe dealuri în pdure la «Ciurea»,

(Erb. Grec.) ; Pogan în judeul Roman, pe coast în pdurea
«Gdini», legit E. Metaxa (Erb. Panu); în pdurea «Do-

brovu», judeul Yasluiu (Erb. Grec). Maiu— Iunie.

Area geografic : Europa medie i nordic, în Peninsula Ibe-

ric, în Italia i în Peninsula Balcanic rar (lipsete în

regiunea mediteranean totdeauna verde, în litoralul Dalma-

iei i Muntenegrului, precum i în Belgia i Olanda); prin

erile din Caucas i în Siberia.

Planta dela Piatra Neamu de pe Cernegura, indicat de

Grecescu în Suplement 1. c. n'am vzut-o din aceast loca-

litate în Erb. Grec
Cypripedium Calceolus L. se mai citeaz ctre Vasluiu

;
pe

lâng Iai la Santa, Scânteia, Voineti, Luncani i Horleti,

comun. Cnf. Brândzâ, Prodr. fi. române 460.



2. OPHRYS L.

Tul:)erciile aproape globuloase întregi, cel mai tânr adesea

pedicelat. Foile îngrmdite la baz sunt glabre i se desvolt

chiar de cu toamna, spre vârful tulpinei foile devin bractei-

forme. Inflorescena este un spic lax. Bracteele sunt erl)acee.

Florile brunii, rozee sau glbui au aspectul unor insecte.

Ovarul este foarte puin rsucit, din care cauz florile nu

stau tocmai în faa bracteelor, ci sunt laterale. Foliolele ex-

terne ale perigonului sunt patente, cele laterale interne mult

mai mici. Labelul fr pinten, mai mult sau mai puin con-

vex-boltit, îndreptat în jos, este întreg sau trilobat, prevzut

uneori la baz cu 2 giboziti laterale, iar la vârf are uneori

câte un apendice. Ginostemiul scurt este adesea terminat

printr'un rostel. Poliniile cu 2 caudicule inserate pe 2 reti-

nacule libere închise în 2 bursicule distincte.

A. MuciFERAE. Labei puin convex, la margine aproape plan,

trilobat, fr giboziti i la vârf fr apendice. Foliolele

laterale interne ale perigonului sunt linguiforme ; cele

externe de un verde deschis. Conectivul foarte scurt, obtuz.

a. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt brun purpurii sau

roietice, scurt velutin proase. Labelul la mijloc trilobat, scurt

velutin Ophrys muscifera Huds.

b. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt verzi glbui sau

galbene, glabre. Labelul spre vârf trilobat cu lobii aproape

plani, velutini • Ophrys fusca Link.

B. Apiferae. Labei mai adesea foarte convex cu marginile late-

rale foarte rsfrânte (revolute), la vârf cu un apendice mare

i glabru. Foliolele externe ale perigonului sunt violet-

rozee sau albe.
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a. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt foarte scurte i
aproape lanceolate, verzui i destui de lung-proase. Labelul ro-

tund-oboval, convex, trilobat, cu lobii laterali obtui foarte re-

curbai, cu un apendice mare de mai multe ori mai lung decât

lat i rsfrânt. Conectivul lung-acuminat este mai adesea fle-

xuos Ophrys apifera HuDS.
b. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt îngust-triangulare,

rozee sau purpurii i scurt-proase. Labelul oblong-oval, convex,

trilobat, cu lobii laterali rsfrâni, purtând la baz fiecare câte

o gibozitate mai lat la baz, de forma unui corn îngust, curbat

înainte, vilos-pros, care ajunge aproape lungimea lobului me-
dian. Apendicele lat este întins înainte sau îndreptat în sus. Co-
nectivul scurt este mai adesea curbat. . . Ophrys cornuta Stev.

2. Ophrys muscifera Huds. Fi. Angl. 1. ed. 340. (1762).

KocH, Syn. ed. 2. 796. Rchb. Icon. fi. germ. et helv. XIIL

pag. 78. t. 95. (CCCCXLVII.). fig. I i II. Gren. Godr. FI.

Franc. III. 304. Hallier, FI. von Deutsclild. IV. 148. t. 355.

Boiss. fi. orient. V. 76. Camus, Monographie des Orchidees

de France 95. Correvon, Les Orchidees rustiques 128. fig.

29. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschids 26. Kraenzlin,.

Orchidacearum genera et species I. 92. Muller-Krnzlin^

Abbild. der Orchid. 10. Sagorski u. Schneider, Flora der Cen-

tralkarpathen II. 474. Krause în Lutz, Sturms FI. von Deutschld.

IV. 28. t. 15. AscHERSoN u. Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI.

III. 623. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 329. Taf. 70.

fig. 4 i Taf. 69. fig. 3. Camus, Monographie des Orchidees de

TEurope, de l'Afrique septentrionale, etc. 254. PI. 25. fig.

810—821. Coste, FI. Franc. III. 389. Garcke, III. FI. von Deut-

sclild. 215. RouY, FI. Franc. XIII. 107. Nyman, Consp. 698.

Suppl. 294. Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Praxtl, Die natiîr-

lichen Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Abteilung 88. Brândz,

Prodr. fi. române 457. In Moldova superioar
;
pe lâng Iai

la Mânstirea Stavnicu. Ophrys myodes L. apud Sturm, Deut-

schids Flora Heft 40. (1817). t. 15. Simonkai, Enum. FI. Transs.

503. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 198. Halâcsy, Conspect.

FI. graec. III. 181. Ophrys insectifera «. myodes L. Sp. pi. ed.

1. (1753). 948. i ed. 2. (1763). 1343. Ophrys myodes Jaccl.

apud Ledeb. fi. ross. IV. 74. Neilr. FI. von Nieder-Oesterreich

198. RiCHTER, PI. Eur. I. 262. Ophrys myoides Jacq.- apud Ka-

NiTz, Plantas Romaniae hucusque cognitas pag. 119. ad No.
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1619. In silvis Mold. sup. G. H. J. i pag. 246. ad. No. 1789.

Ophrys Muscaria Scop. FI. Cam. ed. 2. II. (1772). 193. Ophrys

musciflora Scura-^^k. ^Epipaciis mijodes Schmidt., Arachnites mus-

ciflora Schmidt., Ophrys insectifera Karsch.—Tab. II.

Tubercule mici lungree (oblonge) sau globuloase, foarte

rar bilobate, cu rdcini secundare filiforme. Tulpina erect

de 15—35 cm. de înalt, aproape cilindric, subiric, glabr,

verde-glbuie, însoit la baz de 2—5 foi apropiate, cea

superioar îmbrieaz tulpina (amplexicaul) i este mult

îndeprtat de inflorescen. Foile de un verde albstriu

(glauce), prin uscare devenind negrii, sunt oblong-lanceolate

sau oblonge, ascuite sau puin obtuse, nerviate i puin lu-

citoare. Florile, cari au aspectul unor mute, sunt reunite

într'o inflorescen (spic) adesea lax i alungit, dou pân
mai mult de 20 de flori, de mrime mijlocie, dispuse cam
unilateral. Bracteele erbacee mai lungi decât ovarul, ba cele

inferioare sunt adesea mai lungi decât florile, elongat-lan-

ceolate, ascuite sau obtusiuscule, la vârf puin cuculat-în-

gustate, nerviate. Ovarul linear, alungit, aproape în 3 muchi
(trigon). Foliolele perigonului întinse (patente), cele externe

oblong-ovale, puin concave, obtuse, deschis-verzi, adesea

verzi-glbui, trinerviate cu nervura median mai proeminent,

marginile lor recurbate, cele laterale spre vârf puin îngu-

state, cea median cuneat la baz i la vârf în form de

cornet (cuculat) ; cele laterale interne mult mai scurte decât

cele externe, erecto-patule, lineare la baz cuneate, roietice

sau brun-purpurii, pe suprafaa intern scurt catifelat (ve-

lutin) proase, aprând aproape filiforme din cauza margi-

nilor laterale recurbate. Labeliil oblong, trilobat (trifid), mai

lung — pân de 2 ori mai lung — decât foliolele externe ale

perigonului, îndreptat înainte, atârn în jos, este aproape plan,

închis brun -purpuriu, scurt catifelat (velutin) pros ; iar

deasupra bazei^ la mijloc în locul unde se divide labelul are

o pat bine mrginit, aproape patrunghiular, glabr alb-

striu-cenuie sau alburiu-plumburie. Lobii laterali ai labelului

îngust-lanceolai, aproape lineari, spre vârf îngustai, obtui,

pateni i palid-violet-purpurii ; lobul median mult mai mare,

adesea eliptic sau aproape obcordat i fr apendicul, cam
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de IV2 ori mai lung decât foliolele externe ale perigonului,

la vârf se desparte în 2 diviziuni mai adesea ascuite i scurte,

întregi, emarginate sau denticulate, mai rar lacerate. Gino-

stemiul foarte scurt, mai scurt decât foliolele laterale interne

ale perigonului, fa de labei erecto-patul, cu rostrul scurt

i obtus. Lojele anterii puin îngustate la baz, sunt roietice

i cu o pat deschis purpurie. Poliniile împreun cu caudi-

culele lor sunt glbui; iar retinaculul i bursicula all)urii.

Fovea stigmatic este obtus i patrunghiular (quadrat).

Ovarul cu placenta bicrur. %.

Pe coaste pietroase expuse soarelui, prin poieni i rriuri
în pduri, rareori prin livezi umede mltinoase, de prefe-

rin în terenuri calcaroase.

Tei lâng Târgovite în judeul Dâmbovia, în poieni i
rriuri prin tufiurile din zvoiul lalomiei, pe lâng «In-

firmeria Tei», frecvent (Erb. Panu). Aceast plant, aflat

aici dup indicaiile Domnului farmacist G. P. Grinescu,

crete adesea în societate cu Orchis coriophora L., Orchis ma-
culata L., Anacamptis pyramidalis Rich., Gimnadenia conopsea

R. Br., Listera ovata R. Br. Platanthera bifolia Rich., Pla-

tanthera chlorantha Cust., uneori împreun i cu congenera

sa Ophrys cornuta Stev., care este îns mult mai rar. Maiu-

lunie.

Area geografic : Europa medie ; Peninsula Scandinavic
pân la 67Mat. nord.; insula Danez Seelanda ; insulele Bri-

tanice ; Frana ; Spania nordic ; Italia ; Nordul Peninsulei

Balcanice; în Busia medie i sudic.

Se mai citeaz aceast plant i în Moldova superioar pe

lâng Iai la Mânstirea Stavnicu. Cnf Brândzâ, Prodr. fl.

române 457.

3. Ophrys fusca Link. în Schrad. Journ. I. (1799). 324.

RcHB. Icon. fl. germ. et helv. XIII. pag. 73. t. 92. (CCCCXLIV).
fig. I— III. Gren. Godr. Fl. Franc. III. 305. Boiss. fl. orient.

V. 75. Camus, Monographie des Orchidees de France 95. Cor-

REvoN, Les Orchidees rustiques 127. Max Schulze, Die Or-

chidaceen Deutschlds. 24. Kraenzlin, Orchidacearum genera

et species I. 96. Ascherson u. Graebner, Syn. d. mitteleu-

rop. Fl. III. 626. Camus, Monographie des Orchidees de l'Eu-
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rope, de l'Afriqiie septentrionale etc. 248. PI. 25. fig. 840—843.

Coste, FI. Franc. III. 389. Rouy, FI. Franc. XIII. 108. Nyman,

Consp. 699. Siippl. 294. Richter, PI. Fur. I. 161. Halâcsy. Consp.

FI. graec. III. 179. Ophrijs insectifera f.
et x. L. Sp. pi. ed. 1.

(1753). 949 i ed. 2. (1763). 1343. Ophrys mijodes Z.. Lamk.,

Ophrys lulea Biv. non Cav. Arachniles fiisca Tod.— Tab. III.

Tubercule mai adesea globuloase, mai rar lungree (o-

blonge), cu rdcini secundare subirele, unul din tubercule

este adesea mai lung sau mai scurt pedicelat. Tulpina de
10—30 cm. de înalt, verde-glbue, cilindric, spre partea

superioar sub inflorescen puin anguloas i fr foi. Foile

de un verde-albstriu cu numeroase nervure (multinerviate),

cele inferioare de obiceiu 3—4 sunt cam mici, îngustate la baz
oblonge, la partea anterioar obtusiuscule i adesea prev-
zute cu un vârf ascuit (acumen aculeat) recurbat, mai sus

observm una (mai rar dou) foi caulinare mai mici, lan-

ceolate ascuite, cari îmbrieaz tulpina prin vaginele lor

umflate. Inflorescena este un spic lax, format din 2—6 flori.

Bracteele oblong-ovale sau oblonge, obtuse, multinerviate,

concave, palid-verzi, mai lungi decât ovarul, cele inferioare

egal de lungi, sau chiar mai lungi decât florile. Ovarul ci-

lindric (oblong-linear) sesil, nersucit, de un verde deschis.

Foliolele externe ale perigonului sunt deschis-verzi, triner-

viate cu nervurele verzi i cu marginile rsfrânte, cele late-

rale ovale, spre vârf mai adesea îngustate, obtuse, patente,

cea median mai mare, oval-oblong, adesea spatuliform i
foarte obtus, concav, curbat înainte, acoperind aproape

ginostemiul. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt

mai înguste i mai scurte decât cele externe, aproape lineare,

obtuse, glabre, ici-colea crenate pe margine sau puin undu-

late, mai adesea verzi-glbui sau verzi. Labelul spre vârf

trilobat, mai lung decât foliolele externe ale perigonului, în-

gustat la baz oboval i îndreptat înainte, puin convex, în

partea inferioar la baz cu 2 giboziti, pe pârlea superioar

brun-purpuriii sau gâlbuiu i catifelat (velutin ) pros, dela baz
pan cam pe la mijloc sau pân pesle mijloc prevzut cu o

pat tot la fel, dar mai închis colorat sau adesea plumburiu-

cenuie, oblong, glabr i puin lucitoare, spre vârf aceast



24

pat este bilobat sau trilobat, uneori chiar pân la baz
divizat. Lobii laterali ai tabelului sunt scuri, obtui, rotun-

zii i puin recurbai. Lobul median mai lat i mai lung de-

cât lobii laterali, la vârf emarginat sau aproape bilobat, fr
apendice. Ginostemiul scurt, destul de gros, ])uin curbat îna-

inte, verzuiu cu rostrul obtus. Antera galben-verzuie, cu lojele

spre partea anterioar îndeprtate una de alta (divergente).

Poliniile galbene cu caudiculeie lor deschis-galbene, retina-

culul este rotund i alburiu ; iar fovea stigmatic lat. %.

In locuri cu iarb, pe colinele calcare i prin tufiurile re-

giunii inferioare i montane.

Golotreni în judeul Vâlcea, plaiul «Cozia», comuna Cli-

neti pe «Foarfec», unde a fost descoperit de Domnul pro-

fesor MiHAiL C. Vldescu în Iulie 1893. (Erb. Vld.). Apri-

lie—Iunie.

Area geografic : In regiunea mediteranean, sudul Franei

în Provence ; Italia, Riviera; Istria sudic , Peninsula Balca-

nic, Dalmaia, Muntenegru, Grecia ; Asia-Mic ; Siria ; Pa-

lestina ; Africa nordic.

Aceast rar i foarte interesant Orchidacee este cu totul nou
pentru Flora României i meritul acestei frumoase descoperiri

revine Domnului profesor VlÂdescu. Ophrys [usca Link. este

o plant tipic mediteranean, care nu ne este cunoscut din

erile vecine cu ara noastr, ba ceeace este i mai mult, ea

n'a fost constatat pân acum nici chiar în Banat, Serbia sau

Bulgaria, teri în Flora crora se întâlnesc numeroase plante

mediteraneane. Descoperirea acestei interesante Orchidacee

la noi în ar este aâ dar de o importan deosebit din

punctul de vedere al geografiei plantelor.

Ophr3''S fuciflora Rchb. syn. Ophrys Arachnites Reich. —
Prin fâneele din muni. — In Moldova {Arachnites fuciflora

Bmgt. Sz. Exsic. ! ; Ophrys fuciflora Rchb. h. j. Guebh. mâ-
nuse.) Cnf. Brândzâ, Prodr. fi. române 457. Ophrys fuciflora

Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas pag. 119 sub

No. 1619. In silvis Mold. sup. G. HJ. i pag. 246 sub No. 1789.

Deoarece Ophrys fuciflora Rchb. na mai fost aflat pân
acum de nimeni în Moldova sau în alt parte a terii i de-

oarece exsicatele lui Szabo din Erbariul Muzeului din Iai,
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pe care se bazeaz indicarea ei in Moldova, nu le mai putem
vedea, fiind distruse, rmâne c aceast plant s fie obser-

vat ulterior.

Ophrys apifera Huds. In tufiurile din Valea-Cocoatului >

i din Valea-lui-Enache . aproape de mnstirea «Viforita»,

lâng Târgovite în judeul Dâmbovia. Cnf. G. Grinescu,

Plantes nouvelles ou peu connues de Roumanie în Bulletin

de la Section Scientifique de 1"Academie Roumaine. Il-eme

annee, Xo. 1 dela 14 Iunie 1913, pag. 47.

Noi nam vzut înc aceast plant, aa c rmâne s fie

observat ulterior.

4. Ophrys cornuta Stev. Mem. Soc. Nat. Mosc. II. (1809).

175. Ledeb. fi. ross. IV. 75. Neilr. Diagnosen der in Ungarn

und Slavonien bisher beobachteten Gefsspfianzen etc. pag.

118. CoRREVox, Les Orchidees rustiques 126. Max Schulze,

Die Orchidaceen Deutschlds. 33. Paxu i Procopiaxu-Proco-

povici, Ophrys cornuta Stev. forma hanatica Rchb. în Pu-

blicaiunile Societii naturalitilor din România, No. 2(1901),

14, cu tabela. Ascherson u. Graebner, Syn. d, mitteleurop. FI. III.

653. Grecescu, Suplement la Conspect. FI. României 15*3. Fritsch,

Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders

Serbiens, Bosniens und der Herzegowina I. Teii 181. Son-

der-Abdruck aus Mitteil. d. Naturwissenschaftl. Verein fiir

Steiermark. Jahrg. 1908, Bând. 45. Ophrys cornuta Stev. ca

subspecie dela Ophr. Scolopax Cav. apud Camus, Monogra-

phie des Orchidees de I'Europe, de lAfrique septentrionale,

etc. 270. Ophrys Scolopax Cav. 2. oestrifera c. cornuta Stev.

apud Rchb. Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag. 99. t. 108.

(CCCCLX). Ophrys oestrifera M. Bieb. /. cornuta Boiss. fi.

orient. V. 80. Ophrys oestrifera M. Bieb. c. cornuta Stev. apud

RiCHTER, PI. Eur. I. 264. Ophrys oestrifera M. Bieb. '^j. cor-

nuta Stev. în M. Bieb. FI. Taurico-Cauc. II. pag. 370. Ha-

LÂscY Conspect. FI graec. III. 182. Kraenzlin, Orchidacearum

genera et species I. 109. Ophrys bicornis Sadl. (1836). apud

Xyman, Consp. 698. Suppl. 293. Velenovsky FI. Bulg. 531.

Ophrys oestrifera Alsch. (1832). non M. Bieb. Ophrys Scolo-

pax HosT. FI. Austr. II. ( 1831 ). 541. Vulg.—A 1 b i n a.—Tab. IV.
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Tubercule aproape globuloase, mai rar ovale, cu rdcini
secundare filiforme. Tulpina cilindric spre vârf anguloas^

de 15 — 50 cm. de înalt, delicat, verde-glbuie, învlit la

baz de câteva foi membranoase, ascuite, reduse la vagine,,

iar în partea superioar mai adesea fr foi. Foile inferioare

(bazilare) 4 — 6 sunt mici, invaginante la baz, lanceolate sau

eliptice, ascuite, de un verde albstriu (glaucescente), câte-

odat observm mai sus pe tul])in înc una, rar dou foi

sesile bracteiforme. Foile paralel-nerviate, cu numeroase ner-

vure puternice i cu nervure transversal reticulate mai puin

pronunate. Inflorescena cu puine flori, mai adesea cu 2—
7 flori, dispuse într'un spic lax la vârful tulpinei. Bracteele

mai lungi decât ovarul (cele inferioare de regul mai lungi

decât florile) sunt erbacee, lanceolate, ascuite, deschis-verzi,

multinerviate cu nervurele legate pe ici colea prin nervure

transversale. Ovarul delicat lung i subire, aproape în 6 muchi

este puin curbat i abia rsucit, ba adeseori am observat

flori cu ovarul absolut nersucit. Foliolele externe ale peri-

gonului sunt oblonge, spre vârf puin îngustate, mai deschis

sau mai închis violet-roza sau alb colorate, trinerviate cu o

nervur median verde, obtuse sau puin ascuite, concave,

la început patente, la urm cea median (superioar) recurbat,

iar cele 2 laterale oblic îndreptate în jos. Foliolele laterale

interne ale perigonului îngust-lanceolate, adesea aproape tri-

unghiulare, obtuse cu marginile recurbate (revolute), violet-

roietice, pe partea extern glabre, pe cea intern catifelat

(velutin) proase, adesea numai cât jumtate din lungimea

ginostemiului sau puin mai lungi, adic ceva mai lungi decât

jumtate din lungimea foliolei mediane (superioare) externe

a perigonului. Labelul adânc trilobat, oblong-oval, convex,

cu marginile laterale rsfrânte (revolute), spre baz îngustat,

spre vârf rotunzii, brun, dens vilos-pros i prevzut cu un

desemn format din 1 — 3 pete glabre mai mari, brun-glbui

i mrginit de o linie foarte fin, deschis-galben. Lobii laie-

terali rsfrâni, fiecare având la baz câte o giboziiate conic^

care se prelungete brusc în forma unui corn îndreptat înainte,

puin curbat i cam de lungimea lobului median, atât lobii

laterali cât i coarnele lor sunt brun catifelat- (velutin-) p-
roase, spre vârful coarnelor perozitatea devine mai rar i mai
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scurt, a c i coloarea aici este uerziiie-brimâ. Lobul median

al labelului este emarginat la vârf i are un apendice glabru,

galben-verzuiu sau glbuiu, lit la vârf i aici de regul tri-

crenat sau trilobulat (mai rar uor 4—5 crenulat) i de obiceiu

îndreptat înainte (antrors-curbat). Ginostemiul de o coloare

verde cu rostrul scurt, mai adesea curbat i ascuit. Antera

i poliniile galbene, iar caudiculele lor sunt alburii. '^.

Pe locuri cu iarb in poieni, rriuri i pe marginea p-
durilor, pe coastele dealurilor prin tufiuri, solitar sau in

mici grupe sporadice, nu tocmai frecvent.

Târgu-Jiu, judeul Gorj, pe marginea pdurii Ursei, legit

Gr. Crainic (Erb. Panu): Târgovite la Tei în judeul

Dâmbovia, prin zvoiul de pe marginea lalomiei, destul de

frecvent, uneori împreun cu congenera sa Ophrys muscifera

HuDS. (Erb. Panu) i în Valea-Sasului între Mnstirea
Dealului i Viforîta , împreun cu Himantoglossiim hircinum

Spreng. legit Traian Sâvulescu (Erb. Paxu) ; Scieni în ju-

deul Prahova, lâng Ploeti, pe coaste i râpe, în locuri

cu iarb scurt, pe marginea pdurii în terenuri argiloase,

uneori în societate cu Himantoglossum hircinum Spreng, legit

D-na Elena Stamatescu (Erb. Panu); Valea-Clugreasc în

judeul Prahova, prin fânee, legit Dr Marcel BrândzA. (Erb,

Panu). Maiu.

Area geografic: Ungaria: Banat; Istria; Peninsula Balca-

nic în Dalmaia, Bosnia, Hercegovina, Muntenegru, Serbia,

Bulgaria, Macedonia, Grecia : Asia-Mic ; Transcaucasia.



3. ORCH[S L.

Tubercule întregi, globuloase, ovale sau palmatilîde. Foile

ovale, oblonge sau lanceolate sunt numeroase sau mai rar

2—3 i spre vârful tulpinei din ce în ce mai mici. Florile

divers colorate (purpurii, albe, galbene, verzui), sunt dispuse

în spice erecte, mai adesea multitlore. Bracteele uneori mari,

mai lungi decât florile sau mult mai scurte, sunt adesea co-

lorate. Foliolele perigonului sunt libere sau mai mult sau

mai puin concrescute la baz ; cele externe împreun cu

cele laterale interne, de obiceiu mai scurte, sunt conivente

in form de casc, sau cele 2 laterale externe sunt erecte,

patente sau chiar rsfrânte. Labelul îndreptat în jos, totdea-

una prevzut cu un pinten este mai mult sau mai puin
adânc trilobat, rar aproape întreg. Ginostemiul este scurt.

Antera persistent este vertical i cu lojele mai totdeauna

paralele, separate prin conectivul concrescut cu ginostemiul.

Dou poiinii cu caudiculele distincte, fixate pe 2 retinacule

separate, cuprinse într'o bursicul comun, unilocular sau

bilocular. Ovarul este aproape totdeauna rsucit.

A. Cele 5 foliole superioare ale perigonului sunt conivente i
formeaz o casc. Tubercule nedivizate (întregi). Bractee

membranoase (Herorchis Lindl).

a. Labelul nedivizat. Intlorescena cu flori mari i puin numeroase.

Bracteele mai lungi decât ovarul. Pintenul conic, îndreptat în jos

mai scurt decât ovarul O. papilionacea L. 1.

b. Labelul trilobat ; lobii laterali lai. Inflorescena destul de lax.

Bracteele cam de lungimea ovarului. Florile mai mari sau mai

mici. Casca obtuz. Pintenul orizontal sau ascendent. O. Morio L. 2.

c. Labelul adânc triiid (tripartit). Pintenul îndreptat în jos.

a. Bracteele cam de lungimea ovarului.
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I. Lobii laterali ai labelului lai, mai adesea rombici. Bracteele

uninerviate (cu o nervur). Casca ascuit. Pintenul conic,

destul de ascuit, cam pe jumtate din lungimea ovarului.

• O coriophora L. 3.

II. Lobii laterali ai labelului lineari sau lineari-oblongi. Brac-

teele uninerviate, mai rar trinerviate. Pintenul obtuz.

1. Pintenul foarte scurt. Inflorescena la urm cilindric.

Florile foarte mici. Casca aproape globuloas. Lobul me-
dian al labelului spre vârf lit pe nesimite

O. iistulata L. 4.

2. Pintenul mai lung decât jumtate din lungimea ovarului.

Inflorescena la urm rotund-oval. Florile mici. Casca

oblong. Lobul median al labelului spre vârf brusc (su-

bit) lit . . • O. tridentata Scop. 5

. Bracteele mult mai scurte decât ovarul.

I. Lobul median al labelului brusc (subit) lit.
1. Diviziunile lobului median al labelului de limea lobilor

laterali i adesea mai lungi decât partea central puin
velutin (catifelat) a labelului. Inflorescena globuloas.

Casca oval O. Simia Lamk. 6.

2. Diviziunile lobului median al labelului mai late decât

lobii laterali i mai scurte decât partea central a labe-

lului, prevzut cu papile peniciliate. Inflorescena cilin-

dric. Casca oval-lanceolat O. militaris L. 7.

II. Lobul median al labelului lit pe nesimite, diviziunile

sale late. Inflorescena oval-oblong. Casca scurt, oval .

O piirpurea HUDS. 8.

B. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt conivente

împreun cu foliola median extern ; iar cele laterale ex-

terne sunt patente sau rsfrânte. . (Androrchis Lindl).

a. Bracteele membranoase. Tubercule nedivizate (întregi).

a. Labelul neîngustat spre baz; lobul median trunchiat. In-

florescena globuloas. Bracteele cel puin de lungimea ova-

rului. Pintenul aproape cilindric, descendent (îndreptat în jos),

pân cam jumtate din lungimea ovarului. . O. globosa L. 9.

p. Labelul lit, la baz cuneat.

I. Foi oblonge sau oval-oblonge, la mijloc sau peste mijloc

mai late.

1. Pintenul cilindric.

* Labelul cu papile lungi velutin este mai lung decât

lat. Foile oblong-lanceolate sau lanceolate. Inflorescena

la urm elongat-cilindric, destul de lax. Bracteele

cam de lungimea ovarului. Foliolele perigonului sunt

lung-acuminate, cele externe adesea recurbate. Pintenul

orizontal-patent sau ascendent, cam de lungimea ovaru-

lui O. speciosa HosT- 10.
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* Labelul cu papile foarte scurte. Pintenul abia de lun-

gimea ovarului este ascendent sau orizontal-patent.

Foile lat-oblong-obovale sau oblonge. Inflorescena

oval-cilindric, destul de dens. Bracteele de lungimea
ovarului sau mai lungi decât ovarul . O. pallens L. 11.

II. Foi lat-linear-lanceolate pân la 2 cm. de late, lungi, dela

baz începând îngustate. Pintenul orizontal este cilindric,

ceva mai scurt decât ovarul. Labelul mare, obcordat sau

oboval-cuneat, la vârf emarginat sau obscur trilobat cu mar-
ginile crenulate. Bracteele toate mai lungi decât florile, cu
3—5 nervure i printre nervure cu vine. O. elegans Heuff- 12.

Bracteele erbacee, aproape toate reticulat-nerviate. Tubercule de

obiceiu palmatifide. Pintenul îndreptat în jos.

a. Foile dela baz începând îngustate, elongat-lanceolate, la vârf

cuculat-constrânse neptate (nemaculate) ; cea superioar

întrece de obiceiu cu vârful su baza inflorescenei. Tulpina

fistuloas (goal în luntru). Inflorescena la urm cilindric,

densiflor. Bracteele de regul mai lungi decât florile. Labelul

mai adesea rombic-oblong i aproape nedivizat. Pintenul mai
scurt decât ovarul O. incarnala L. 13.

Q. Foile nu sunt îngustate dela baz începând, cea mai mare l-
ime a lor este deasupra bazei, la mijloc sau mai mult spre

vârful laminei.

I. Tulpina (de regul) mai mult sau mai puin fistuloas. Fo-

liolele laterale externe ale perigonului mai mult sau mai
puin rsfrânte.

1. Tubercule palmate cu 2—4 diviziuni mai mult sau mai
puin elongate.

* Foi mai adesea 4 pân la 6, mai late, de obiceiu

ptate (maculate). Cea interioar este oval-eliptic

sau lanceolat, deasupra mijlocului, mai mult spre

vârf este mai lat, la baz mai îngust. Labelul nedi-

vizat sau uor trilobat, spre baz mai lat, adesea cor-

diform. Pintenul foarte scurt, mai adesea numai pe
jumtate din lungimea ovarului, la baz foarte lat, din

care cauz este scurt-conic. Portul (habitul) mai delicat

O. cordigera Fries. 14.

2. Tubercule la vârf scurt bilobate pân patrulobate. Foile

lanceolate sau oblonge nemaculate (neptate). Inflores-

cena scurt-cilindric. Labelul aproape rotund, uor tri-

lobat. Pintenul de lungimea ovarului este umflat, conic-

cilindric O. sambucina L. 15.

II. Tulpina de regul solid (plin în luntru nu fistuloas). Tu-
bercule palmate. Foile 6 pân la 10, mai adesea maculate

;

cele inferioare sunt mai adesea patente. Inflorescena

cilindric. Labelul trilobat. Pintenul cam de lungimea ova-

rului este aproape cilindric. Foliolele laterale externe ale

perigonului patente, nu rsfrânte ... O maculata L. 16.
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5.(1) Oi'chis papiiionacea L. Syst. nat. ed. 10. (1759). 1242.

L. $p. pi. ed. 2. (1763). 1331. Koch, Syn. ed. 2. 792. Rchb.

Icon. fl. germ. et helv. XIII. pag. 15. 172 i 182. t. 10. (CCCLXII)

i l. 155. (DVII). fig. I. Gren. Godr. Fl. Franc. III. 284. Heuff.

Enuni. pi. Banat. Temes. sponte crescent et frequent, cult.

166. Hallier, Fl. von Deutschld. IV. 127. t. 339. Boiss. fi

orient. V. 60. Camus, Monographie des Orchidees de France

29. Correvon, Les Orchidees rustiques 152. Max Schulze,

Die Orchidaceen Deutschlds. 2. Kraenzlin, Orchidacearum ge-

nera et species I. 116. Muller-Krnzlin, Abbild. der Orchid.

13, Coste, Fl. Franc. III. 399. Camus, Monographie des Or-

chidees de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, etc. 99. PI.

17. fig. 465—470. Xyman, Consp. 692. Suppl. 291. Pfitzer, Or-

chidaceae în Engler-Praxtl, Die natiirlichen Pflanzenfami-

lien II. Teii 6. Abteihing 88. Richter. PI. Eur. I. 265. Pax-

cici, Fl. Principatus Serbiae 653. Petrovici, Additamenta

ad Floram agri Nyssani 171 i 275. Halâcsy, Conspect. Fl.

graec. III. 169. Grecescu, Conspect. Fl. României 542. Orchis

papilionaceus L. apud xA-scherson u. Graebner. Syn. d. mit-

teleurop. Fl. III. 663. Hegi, Illustr. Fl. von Mittel-Europa II.

356. RouY, Fl. Franc. XIII. 128. Orchis decipiens Bianca (1842).

Orchis expansa Ten. (1831). Orchis rubra jAca. apud BrAxdz,

Contribuiuni noue la Flora României (1889). pag. 24.—Vulg.

Bujorei, Bojori, Gemnari, Poroinic,
Scultoare. — Tab. V.

Tubercule aproape globuloase cu rdcini secundare destul

de groase. Tulpina cam de 20—30 cm. de înalt, rareori mai
înalt, este rigid erect, de un verde deschis, cilindric, spre

partea superioar anguloas i adesea roietic. pân sus fo-

liat ; iar la baz învlit de foi, reduse la vagin, ascuite i
palide. Foile adesea numeroase invaginante la baz, linear-

lanceolate sau lanceolate, scurte, ascuite, canaliculate, evi-

dent nerviate, de un verde-albstriu (glaucescente), cele su-

perioare (caulinare) invaginante, alipite de tulpin sunt brac-

teiforme i adesea roietice. Inflorescena oval este un spic

mai adesea cu 6—10 flori, la început mai dens, devenind

mai târziu lax. Bracieele oval-lanceolate, obtuse sau uneori as-

cuite, puin membranoase, roii-violacee, mai lungi decât
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ovarul, cu 5—7 (cele superioare mai adesea cu 3) nervure

dintre cari numai nervura median mai proeminent ajunge

pân la vârful bracteii, cele inferioare adesea i cu nervure

transversale. Ovarul îngust, sesil, rsucit, încovoiat este verde

i splcit-violet. Foliolele perigonului libere sunt mai mult

sau mai puin conivente, cele externe oblonge sau oblong-

ovale, de regul obtusiuscule, la vârf mai mult sau mai puin
recurbate, brun-roii sau purpurii, cele laterale la baz ade-

sea semicordiforme, mai late i mai lungi decât cea median,
de obiceiu 5 nerviat sau trinerviat, cu nervure laterale dicho-

tomic-ramificate ; cele laterale interne linear-lanceolate, sau

oblong-lanceolate, obtusiuscule, adesea mai închis colorate,

puin mai scurte i mai înguste decât cea median (supe-

rioar) extern i ca aceasta trinerviat sau numai cu 2 ner-

vure, dintre cari una deasupra bazei este dichotomic rami-

ficat. Lahelulnediuizat, de obiceiu cuneat la baz este oblong-

oboval sau aproape rotund, la vârf rotunzit sau puin emar-

ginat, de o consisten delicat (cu membrana subire), din

cauza marginilor ridicate puin concav, neregulat crenat la

margine, de o coloare deschis-violet sau roz-violet i str-

btut spre margine de nervure (vine) flabeliforme purpurii,

pe ici-colea ramificate. Labelul plantei din regiunea noastr

este de lungimea foliolelor laterale externe ale perigonului

sau abia mai lung decât ele. Pintenul conic este mai scurt

sau mai lung, cam V2 P«"« ^« Vs di^ lungimea ovarului, în-

dreptat in jos, puin curbat, la vârf uneori emarginat este alb

sau de o coloare splcit rou-violet. Ginostemiul delicat,

mai scurt decât foliolele perigonului, obtusiuscul este adesea

puin apiculat i deschis-purpuriu. Antera roietic cu lojele

paralele, separate printr'un mic rostru. Poliniile de un verde

închis, iar caudiculele glbui cu retinaculele ovale. Fovea

stigmatic mare ; staminodiile obtuse. %.

Prin poieni uscate, pe colinele expuse soarelui, pe coaste

în rriuri i pe marginea pdurilor prin tufiuri, adesea nu-

meroi indivizi in societate, uneori împreun i cu alte specii

de Orchis.

Vârciorova, în judeul Mehedini, «Dealul-Mare» pe «Du-

hovna» prin poieni i pe marginea pdurii, abundent, pe

«Valea-Bahnei», prin poienile dela frontier i la Ilovia pe
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«Valea-Cerovului», unde crete adesea împreun cu Orchis

Morio L., O. Morio var. picta Lois. i cu Orchis coriophora L.

(Erb. Panu) ; Turnu-Severin, judeul Mehedini, pe «Dealu-

ri le-Jorgutovei» în poieni mult expuse soarelui, legit, I. Gre-

CEscu. (Erb. Panu), localitate nou pentru aceast plant.

In Erb. Grec. am vzut pe Orchis papilionacea L. numai dela

Vârciorova din «Valea-Bahnei> spre gura «Cerovului» ; dela

Sltinic n'am vzut-o în Erb. Grec, dei este citat în Cons-

pect. Aprilie—Maiu.

Area geografic : In regiunea mediteranean, în Frana sud-

vestic; Peninsula Iberic; Italia (incluziv insulele); Istria;

Peninsula Balcanic, Dalmaia, Muntenegru, Serbia, Grecia

;

în Banat ; Asia-Mic ; Siria ; Palestina ; Africa nordic.

Orchis rubra jAca, citat de Brândz, «Contribuiuni noue

la Elora României» pag. 24, prin fâneele din regiunea mon-
tan la Vârciorova pe «Valea-Bahnei», în concordan cu

Richter, pi. Eur. I. 265 o considerm ca sinonim cu Orchis

papilionacea L., de care nu se deosebete decât prin florile

ceva mai mici. Dup Wettstein Orchis rubra Jacq.. ar fi un

bastard între Orchis papilionacea i Serapias lingiia. Freyn

în Oster. Botan, Zeitschrift XXVII (1877), pag. 53. consider

pe Orchis rubra ca sinonim cu Orchis papilionacea L. a. par-

viflora Willk. Cnf. Willkomm et Lange, Prodr. FI. Hispa-

nicae I. (1861;. 165. Monografistul Max Schulze, dei consi-

der planta noastr ca forma « parviflora Willk. o icono-

grafiaz cu toate acestea în tabela 2 sub numele de Orchis

papilonacea L,

6. (2.). Orchis Morio L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 940 i ed. 2.

(1763). 1333. KocH, Syn. ed. 2. 790. Sturm, Deutschlands

Flora Heft 94. (1849). t. 10. Rchb. Icon. fl. germ. et helv. XIII.

pag. 17. t. 11. (rCCLXm). fig. 1— IV. Ledeb. fl. ross. IV. 60.

Gren. Godr. Fl. Franc. III. 285. Neilr. Fl. von Nieder-Oester-

reich 188. Hallier, Fl. von Deutschld. IV. 120. t. 334. Fiek,

Fl. von Schlesien 430. Boiss. fl. orient V. 60. Beck, Fl. von Nie-

der-Osterreich 202. Sagorski u. Schneider, Fl. d. Central-

karpathen II. 472. Camus, Monographie des Orchidees de

France 30. Correvon, Les Orchidees rustiques 150. Max

Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 3. Kraenzlin, Orchi-

Panu, Orchidaceele. • ''
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dacearum genera et species I. 118. Muller-Krnzlin, Abbild. d.

Orchid. 21. Ascherson u. Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI.

III. 665. KRAUSEÎn Lutz, Sturms FI. von Deutschld. IV. 43. t.

12. Coste, FI. Franc. III. 399. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa

II. 338. Taf. 71. fig. 1. i Taf. 69. fig. 7. Camu, Monographie

des Orchidees de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, etc.

102.P1. 17. fig.470—482. Garcke, IU. Fi. von Deutschkl. 218. Rouy,

FI. Franc. XIII. 129. Nyman, Consp. 691. Suppl. 291. Pfitzer, în

Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Abt. 88.

SiMONKAi, Enum. FI. Transs. 499. Procopianu-Procopovici, Bei-

trag zur Kennt. d. Orchid. der Bukowina (189). 5. Richter,

Pl. Eur. I. 265. Velenovsky, FI. Bulg. 523. Suppl. I. 259.

Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 118. No. 1606.

Dobr. rarius US. In silvis Mold. inf. G. Iai, (Rapidea, Ni-

telea). Br. 74. in a. Cehlaul reg. inf. Ed. 36. i pag. 245. No. 1776.

Brândzâ, Prodr. FI. române 453 i Flora Dobrogei 401. Gre-

CESCu. Conspect. FI. României 542. Panu, Contrib. la Flora Bu-

curetilor i a împrejurimilor I. 82. i Contrib. la Flora Buce-

gilor 6. Orchis creniilaia Gilib. (1792).—Vulg. Bujorei, Coa-

iele-popii, Gemnari, Gonitoare, Poranici, Poroi-

nic, Scultoare, Untior, Untu-vacii.— Tab. VI.

Tubercule mai adesea globuloase cu rdcini secundare fi-

liforme i groscioare. Tulpina de 6 — 30 cm. de înalt, rar

mai înalt, anguloas, de un verde deschis, spre partea su-

perioar mai mult sau mai puin violet-purpurie i pân
departe în sus foliat, iar la baz însoit de foi, reduse la

vagin, ascuite i alburii. Foile îngustate la baz oblonge sau

linear-lanceolate, ascuite sau obtusiuscule, nerviate, verzi-

albstrii (glaucescente), nemaculate sau foarte rar puin ma-
culate (cu mici pete puin aparente), cele inferioare apropiate

(îngrmdite) lal-invaginante, patente i adesea arcuat re-

curbate, cele superioare mai mici, îmbrieaz strâns tulpina

i uneori spre vârf sunt puin roii. Inflorescena este un spic

oval, mai rar oblong cam de 4—8 cm. de lung, pauciflor lax

sau mai îndesuit cu 8, mai rar pân la 16 sau chiar pân la

25 de tlori destul de mari sau mai mici, mai închis sau mai

deschis-violete, mai închis sau mai deschis-purpurii, roii-

rozee, roii-carnee, alburii sau de tot albe, cu un miros slab
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<iar plcut. Bracteele cam de lungimea ovarului, rar mult
îTiai scurte sau mai lungi decât ovarul, sunt oval-lanceolate,

obtusiuscule, membranoase, violet-roietice sau verzui-violete,

cele inferioare cu 3—5 nervure, cele superioare uninerviate.

Ovarul sesil, oblong fusiform, spre partea superioar foarte

mult curbat, de obiceiu cu trei muchi (trigonal), rsucit, uneori

umflat, verde sau mai mult sau mai ])uin purpuriu. Folio-

lele perigonului sunt libere i de regul conivente formând
o casc (galea) mai mult sau mai puin închis, scurt, oval-

globuloas, foarte obtus^ sau uneori cele laterale externe sunt

puin patente i parial puin rsfrânte. Foliolele laterale ex-

terne ale perigonului sunt oblong-ovale, pe din afar la baz
de obiceiu verzui, spre vârf mai adesea splcit purpurii, pe

din luntru (la interior) mai deschis i mai mult verzui, de

regul cu nervure (vine) foarte proeminente de un verde în-

chis, mai rar violete, ceva mai mari decât cea median, spre

baz la marginile externe obtus-anguloase, spre vârf pe ici-

colea puin dinate; cea median (mijlocie) extern adesea

puin mai îngust decât cele laterale, încolo cam la fel cu

•ele i pe din luntru tot la fel colorat, pe din afar de obiceiu

splcit purpurie, iar la baz nu este verzuie ; cele laterale

interne mai scurte i mai înguste decât cele externe sunt

oblong-lineare, verzui sau violete, cu puine nervure verzi,

Labelul mai lat decât lung, mai adesea violet-purpuriu, iar

la mijloc dela baz i pân aproape de vârf este de obiceiu

rozeu sau alburiu i împestriat cu câteva pete purpurii, mai
mari sau mai mici, cari se întind uneori i pe lobii laterali,

adesea confluente, câte odat li])sesc. Labelut este mai adesea

trilobat, rar nedivizat, uneori bilobat ; lobii laterali, mai lai

decât cel median, sunt rotunzii, mai mult sau mai puin fin

denticulai i adesea rsfrâni ; lobul median ceva mai lung,

rar egal de lung sau mai scurt decât lobii laterali, este trun-

chiat, emarginat sau i bilobat, mai totdeauna puin convex.

Pintenul cilindric obtus, mai adesea puin curbat, la vârf lit
i apoi mai mult sau mai puin claviform, ascendent sau ori-

zontal patent, cam egal de lung sau puin mai lung decât

labelul, dar totdeauna mai scurt decât ovarul, Ginostemiul scurt,

obtus apiculat, jos lat i cu . peretele gros. Antera închis-

violet are poliniile splcit albstriu-verzi i caudiculele lor
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glbui. Retinaculele sunt reniforme sau rotunde i închise

într'o bursicul bilocular mai mare. Fovea stigmatic este

aproape patrunghiular. %.

Pi in livezi cu iarba scurt, prin rriuri, poieni i pe mar-
ginea pdurilor, pe coaste uscate în tufiuri, prin fânee umede,

mltinoase sau uscate, adesea social, mai rar izolat. Aceast

specie este foarte rspândit i crete mai cu sam în tere-

nuri nsipoase sau argiloase.

Vârciorova, judeul Mehedini, la Ilovia spre «Valea-Cero-

vului», pe marginea pdurii, prin poieni, adesea, Dealul-Mare

pe Duhovna» (Erb. Panu) i pe < Valea-Bahnei > (Erb. Grec);

Gura-Vii, pe marginea pdurii de pe Dealul-Cârlan», i
deasupra Cerneilor, lâng Turnu-Severin din judeul Mehe-
dini, prin poienile din pdurea de stejar, în dreptul «Bisericii-

albe», legit. Sim. t. Radian (Erb. Panu) i în «Poiana-Cer-

neului » i la Criliala lâng Turnu-Severin, în judeul Mehe-
dini (Erb. Grec.)

; Tismana în judeul Gorj (Erb. Grec.)
;

Târgujiul, judeul Gorj, prin livezi (Erb. Grec.)
; Otetii-de-

sus, judeul Olt, în «Valea-Cepturariului» (Erb. D. Br.);

Zimnicea în judeul Teleorman (Erb. Grec.) ; Piteti în ju-

deul Arge, la «Trivale». (Erb, Grec); Boteni în judeul
Muscel (Erb. Vlâd.)

; Valea-Râncciovul, judeul Muscel (Erb.

Grec); Moara-Domneasc, lâng Bucureti în judeul Ilfov,

pe marginea pdurii am aflat 2 exemplare cu foile maculate

(Erb. Panu) ; ^Mnstirea Pasrea, pe marginea pdurii «Cer-

nica» i prin poienile din pdurile «Pustnicu» i «Pasrea»,

judeul Ilfov. (Erb. Panu); Piscu-Hereasca, judeul Ilfov, în

pdure, legit. Sim. t. Radian (Erb. Vlâd.) ; Buftea, Gulia

i Ciocneti în judeul Ilfov, prin locuri cu iarb (Erb. Grec) ;

Comana în judeul Ylaca, pe marginea pdurii i prin poieni^

adesea (Erb. Panu) ; Netoi, judeul Prahova, pe marginea

pdurii (Erb. Grec) ; Câmpina i Vleni, judeul Prahova, prin

livezi de pruni (Erb. Grec); Sinaia, judeul Prahova, prin poieni

i pe marginea pdurii (Erb. Grec, Erb. Vld. i Erb. Panu),
Buteni spre < Urltoarea > (Erb. D. Br., Erb. Grec, i Erb.

Panu) ; Predeal, pe marginea pdurii, adesea (Erb. Grec
Erb. Vld, i Erb. Panu) ; Târgu-Ocna în judeul Bacu
(Erb. Grec)

; Slnic, în judeul Bacu, prin poieni, pe coa-

stele «Pufului» i în Valea Dobrului ». (Erb. D. Br.)
; Moi-
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neti spre Bacu (Erb. Vld.) : pe marginea pârâul ui «Uzu»

din judeul Bacu (Erb, D. Br.) ; Piatra-Xeamu. prin livezi

i poieni (Erb. Grec); Bicaz i la poalele Ceahlului in ju-

deul Neamu (Erb. Grec); Iai la «Socola» (Erb. Grec)
;

Yian. lâng Iai (Erb. Vld.); Grajduri în judeul Vasluiu

(Erb. Vld.); Bârlad in judeul Tutova, înfundtura crân-

gului, legit G. Onior (Erb.D. Br.); Ciucurova spre Bachioi,

în judeul Tulcea, prin pdure (Erb. D. Br.) ; Macin, judeul
Tulcea, pe colinele dela <Carcaliu» (Erb. Grec); Mamaia
spre Gargalâc în judeul Constana, pe câmpuri (Erb. D. Br.) ;

Aprilie—Maiu.

Area geografic : Europa central ; partea sudic a Penin-

sulei Scandinavice ; Danemarca ; insulele Britanice ; Frana ;

Peninsula Iberic ; Italia ; Peninsula Balcanic ; Busia medie

i sudic: Crimea; Caucaz; Asia-Mic; Transcaucazia; Siberia.

Tuberculele uscate ale acestei plante sunt cunoscute sub

numele de Salep i se întrebuineaz în medicin.

Var. picta Lois. apud. Rchb. Icon. fi. germ. et. helv. XIII.

pag. 17. t. 13. (CCCLXV). fig. I—III. Boiss. fi. orient. V. 60.

RicHTER. PI. Eur. I. 265. Orchis picta Lois. FI. Gali. ed. 2.

II. (1828). 264. Grex. Godr. Fi. Franc. III. 286. Max Schulze,

Die Orchidaceen Deutschlds. 4. i Xachtrge zu ..Die Orchi-

daceen Deutschlds. Sonder-Abdruck aus Mittheil. d. Thiir.

Bot. Vereins». Xeue Folge. Heft. XVII. (1902). 40. Halcsy,

Conspect. FI. graec. III. 167. Fritsch, Xeue Beitrge zur Flora

der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens, Bosniens und der

Herzegovina I. Teii. 172. Sonder-Abruck aus den Mitteil. d.

Xaturwissenschaftl. Vereins fiir Steiermark, -Jahrg. 1908. Bând.

45. Xymak, Consp. 692. Suppl. 291. Camus, Monographie des

Orchidees de Franc. 31. (ca rass a speciei Orchis Morio L.)

Camus, Monographie des Orchidees de FEurope, de rAfrique

septentrionale, etc 105. PI. 17. fig. 483—485. (ca subspecie

dela Orchis Morio L.). Orchis pictus Lois. ca subspecie apud.

AscHERSON u. Graebner, Svu. d. mitteleurop. FI. III. 667. Hegi,

Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 339. Rouy, FI. Franc XIII.

130. (ca ras a speciei Orchis Morio L.). Orchis longicornis ,j.

picta Lindl. (1830—1840). Orchis Morio 'p. longicalcarata Boiss.

(1845). Probabil i Orchis Morio L. b. subsp. Skorpili Vel.



38

FI. Bulg. 523, i Suppl. I. 259. Cnf. i Fritsch. Neue Bei-

trge. l. c—Tab. VI. fig. 4.

Difer de forma tipic prin urmtoarele caractere: Mai de-

licat i mai mic în toate prile sale. Inflorescena un spic

pauciflor, adesea cu cel mult 7 flori. Florile mai mici, de

obiceiu cam pe jumtate din mrimea florilor formei tipice,

numai de 6—8 mm. de lungi. Labelul mai scurt. Pintenul

mult mai curbat i mai adesea claviform, de lungimea ova-

rului sau abia mai scurt decât ovarul.

Prin rriuri i poieni uscate, pe marginea j)durilor, pe

coastele dealurilor în locuri uscate cu iarb scurt.

Vârciorova, judeul Mehedini, prin poieni, i margini de

pduri, adesea împreun cu forma tipic ; Ilovia spre «Va-

lea-Cerovului», prin poieni i pe marginea pdurii, frecvent.

Aceast plant critic este considerat de unii autori ca

specie independent, de alii ca subspecie sau rass dela specia

Orchis Morio L. ; iar dup ali autori ar fi numai o varietate

a speciei mai sus amintite, aceasta cu drept cuvânt, cci s'au

constatat numeroase forme de trecere atât în ce privete nu-

mrul i mrimea florilor precum i lungimea pintenului.

Chiar monografistul Max Schulze, care distingea aceast plant

ca specie, în timpul din urm o consider numai ca varie-

tate. Cnf Max Schulze, Heimische Orchideen, Sonder-Abdruck

aus «Mitteil. d. Thiir. Bot. Vereins». Neue Folge, Heft. XIX,

1904, pag. 102. Ba unii autori merg i mai departe i consi-

der aceast plant numai ca o form, provenit din cauza

uscciunii staiunii sale. Aceasta este o exagerare, care cade

dela sine, deoarece noi am aflat aceast plant la Vârciorova

pe acela loc împreun cu forma tipic.

Orchis Morio L. var. picla Lois, nu mai este citat de nici

unul dintre botanitii cari s'au ocupat cu Flora terii noastre

;

prin urmare aceast critic i interesant plant este cu totul

nou pentru Flora României.

Area geografic : Regiunea mediteranean, prin Spania, în

Sudul Franei, Italia, Istria, în Peninsula Balcanic prin Bosnia

i Heregovina, în Serbia, Bulgaria i Grecia ; în Asia-Mic i
în Maroc.
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7.(3). X Orchis Gennarii. Rchb. fil. Icon. fl. germ. et helv.

XIII. pag. 172. t. 168. (DXX). fig. I. Freyn în Oester. Botan.

Zeitschrift XXVII. Jahrgang (1877) pag. 52. Nyman, Consp. 692.

Suppl. 291. Camus, Monographie des Orchidees de France 52.

CoEREvoN, Les Orchidees rustiques 153. Richter, PI. Eur. I. 272.

Kraexzlix, Orchidacearum genera et species I. 118. Camus,

Monographie des Orchidees de TEurope, de rAfrique septen-

trionale, etc. 205. PI. 14. fig. 382—385. Rouy, Fl. Franc. XIII.

157. Panu, L'Asplenium germanicum et L'Orchis Gennarii

en Roumanie, Extrait. BiiUetin de la sect. scient. de LAcade-
mie Roumaine II (1914). Xo. 9 page. 289. Orchis papilionacea

X picta Frein. Fl. Siid-Istrien Verh. Zoolog. Botan. Gesel. Wien
XXVII. (1877). 434. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutsch-

lands, etc. 2. i Heimische Orchideen in «Mitteilungen des

Thiir. Rotan. Vereins ; Xeue Folge Heft XIX. (1904). 102. Orchis

papilionaceus X pictus apud Ascherson u. Graebner, Syn. d.

mitteleurop. Fl. III. 692. Orchis Morio X papilionacea al mai

multor autori i a lui Timbal-Lagr. apud Gren. Godr. Fl. Franc.

III. 285. Orchis picta X rubra Freyn în Oester. Rotan. Zeitschrift

XXVII. (1877). pag. 52. Tab. VIL

Tubercule ovoide, aproape globuloase i subsesile. Tulpina

de 10—30 cm. de înalt este cilindric, spre vârf de o co-

loare ce bate în violet. Foile linear-lanceolate de un verde

închis, cele inferioare obtuse sunt întinse, cele superioare

sunt ascuite, lung invaginante i spre vârf adesea de o co-

loare rocat. Florile mari 4— 8, dispuse într'o inflorescen

scurt i lax. Rracteele aproape de aceea lungime cu ova-

rul, ati 3—5 nervure rigide, dintre cari numai nervura me-
dian merge pân la vârf (mai rar toate). Ovarul este ase-

menea ovarului de O. papilionacea, îns adesea mult mai

curbat. Florile (fr ovar) de 1—1.4 cm. lungime. Foliolele

laterale ale perigonului sunt paralel îndreptate înainte, ele

sunt roii-purpurii i cu nervurele mai închise, rar la baz
nervurele sunt verzi. Labelul, mai lung decât foliolele peri-

gonului, este lat-reniform sau oboval, la baz cuneiform,

înainte roliindat, denticulat sau i foarte scurt trilobat, plan-

întins, închis-purpuriu sau mai rar deschis-purpuriu, cu ner-

vure (vine) mai închise, adesea i cu puncte închis-violete.
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Pintenul subire cilindro-conic, ]a vârf obtus este orizontal sau
oblic îndreptat în jos, ceva mai lung decât jumtatea ovarului. %.

Prin poieni i rriuri, pe marginea pdurilor, pe coastele

dealurilor în locuri uscate cu iarb scurt, între prini.
Vârciorova, judeul Mehedini, pe la «Ilovia» spre «Valea-

Cerovului
,
pe marginea pdurii i prin poieni, rar, îm-

preun cu alte Orchidaceae, cari aici cresc în abunden
precum : Orchis papilionacea L., Orchis Morio L., Orchis Morio
L. var picta Lois., Orchis coriophora L. etc. etc. Maiu.

Arca geografic: Frana in fâneele dela Portet, lâng Tou-
louse i în împrejurimile portului Bastia din insula Corsica

;

Italia prin Liguria i în împrejurimile Romei ; Austria în i-

nutul Gorz i din Istria, prin îm])rejurimile oraului Pola.

Constatarea acestei rarisime i interesante hibride i în Ro-
mânia este prin urmare destul de important.

Orchis Morio L. var. picta Lois se deosebete de acest bas-

tard prin l^racteele cu 1—3 nervure, prin flori mai mici, nu-

mai 6—8 mm. de lungi, prin ovarul curbat aproape sub un
unghiu drept, prin foliolele perigonului conivente într'o casc,

prin tabelul trilobat cu marginile lateral rsfrânte în jos i
cu pintenul subire orizontal, curbat, adesea claviform.— Or-

chis papilionacea L. din contra are bractee cari sunt mai
lungi decât ovarul ; florile de 1.5—1.8 cm. lungime, tabelul

oblong-oboval niciodat punctat, cu marginile îndoite în sus

i cu pintenul gros-conic, vertical descendent.

Orchis Gennarii, fiind o hibrid între Orchis papilionacea

L. i Orchis Morio L. var. picta Loiss., este natural ca exem-
plarele acestei foarte interesante plante s difere mult unele

de altele, aa c unii botaniti au putut distinge mai multe

forme, dup gradul lor de hibridizare, unele fiind mai apro-

piate de Orchis papilionacea, iar altele mai apropiate de cel-

lalt printe, de Orchis i!/orzo. var. picta. Freyn distinge la

Orchis Gennarii afar de forma tipic a., intermedius Freyn.

inc urmtoarele 2 forme : jî. ) pseudoruber Freyn. i y., pseu-

dopictus Freyn. Aceste forme nu sunt decât diferite stadii de

transiie între ambii prini.

8. a.) Orchis coriophora L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 940 i ed.

2. (1763). 1332. Koch, Syn. ed. 2. 790. Rchb. Icon. fl. germ.
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et helv. XIII. pag. 20. 1. 15. ( CCCLXYII). Gren. Godr. FI. Franc.

III. 287. Neilr. Fi. von Nieder-Oesterreich 188. Hallier, FI. von

Deutschld. IV. 117. t. 331, Fiek, FI. von Schlesien 429. Boiss.

fi. orient. V. 61. Beck., FI. von Nieder-Osterreicli 200. Ca.mus,

Monographie des Orchidees de France 33. Correvon, Les

Orchidees rustiques 139. Max Schulze, Die Orchidaceen

Deutschlds. etc. 5. Kraenzlin, Orchidacearum genera et spe-

cies I. 122. 3*Iuller-Kranzlin, Abbild. d. Orchid, 20. Krause

în LuTz, Sturms FI. von Deutschld. IV. 43. Coste, FI. Franc.

III. 399. (inclusiv. Orcliis fragrans Poll. ). Camus, Monographie
des Orchidees de I'Europe, de IWfrique septentrionale, etc.

133. PI. 16. fig. 462—464. Garcke, IU. FI. von Deutschld. 218.

Nyman, Cons^D. 691. SuppI. 291. Pfitzer, Orchidaceae în Engler-

Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien. II. Teii. 6. Aht. 88. Si-

MONK.\i, Enuni. FI. Transs. 498. Procopiaxu-Procopovici, Bei-

trag, zur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina (190). 6.

Richter, Pl. Eur. I. 268. Velenovsky, FI. Bulg. 524. Supple-

mentum I. 259. Halâcsy, Conspect. FI. graec. III. 168. Fritsch,

Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel, insbesonders

Serbiens, etc. I. pag. 172. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque

cognitas 118. No. 1604. Do])r.: raro pr. Ciganca US. In pratis

Mold. sup. G. Mont. Muscelului Br. 75 i pag. 245. No. 1774.

Brâxdza, Prodr. fi. române 453 i Flora Dobrogei 401. Gre-

cescu. Conspect. FI. României 543 i Suplement 154. Panu,

Contrib. la FI. Bucuretilor i a împrejurimilor I. 83 ; Con-

tribuiune Ia Flora Bucegilor 5. i Contrib. nou Ia Flora

Ceahlului 37. Orchis coriophorus L. apud Ascherons u. Graeb-

ner. Syn. d. mitteleurop. FI. III. 670. Hegi, Illustr. FI. von

Mittel-Europa II. 339. T. 71. fig, 3. i T. 69 fig. 9. Rouy, FI.

France XIII. 132. Orchis cimicina Crantz. (1769). Tab. VIII.

Tubercule mai adesea globuloase, mai rar oblonge, cu r-
dcini secundare scurte. Tulpina de 15—40 cm. de înalt este

erect, cilindric sau puin anguloas, de un verde deschis

i pân aproape de vârf cu foi, iar la baz prevzut cu foi

palide, scurte i reduse la vagine, dintre cari cele supe-

rioare au uneori i lamine scurte. Foile numeroase, inva-

ginante la baz, linear-Ianceolate, ascuite puin canaliculate,

nerviate, verzi-albstrii, neptate i la margine adesea rsucit,
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prevzute cu papile foarte fine ; cele inferioare erecto-patule,

apropiate, mai mari, cele superioare mai mici, bracteiforme

sunt invaginante i acoper tulpina. Inflorescena cilindric,

pân la 7 cm. de lung, este desliil de deas i mulliflor,

mai rar lax. Florile mrioare, au miros neplcut de stel-

nie i sunt însoite de hraciee lineare sau linear-lanceolate,

de lungimea ovarului sau mai lungi decât ovarul, membra-
noase, alburii adesea roietice spre margine i strbtute de

o nervur verde. Ovarul sesil, rsucit, spre vârf mai mult sau

mai puin curbat, este de un verde deschis. Foliolele perigonului

conivente i strâns reunite întro casc oblong ascuit, cele

externe ovale, acuminate, la baz, adesea chiar i pân sus,

cu marginile concrescute, brun-purpurii i strbtute de ner-

vure (vine) verzi-maslinii, cele laterale mai lungi decât cea

median, uninerviate, adesea i cu 2 nervure. Foliolele late-

rale interne ale perigonului sunt mai scurte i mai înguste

decât cele externe, linear-lanceolate, ascuite sau acuminate,

uninerviate i de aceea coloare ca i cele externe. Labelul

trilobat, mai scurt sau puin mai lung decât foliolele externe

ale perigonului, atârn în jos, este convex i cu deosebire la

baz fin papilos hirsut, la început brun-roietic, devenind

apoi verde-masliniu cu vine purpurii, spre margini purpuriu,

spre baz deschis-roietic sau alb i cu puncte sau pete în-

chis-purpurii. Lobii laterali pateni aproape patrunghiulari

sau de obiceiu cam rombici i oblic trunchiai i mai totdeauna

neregulat incis-denticulai, mai rar emarginai ; lobul median

oblong sau lanceolat, întreg ascuit, mai rar trunchiat sau

emarginat, puin mai îngust i egal de lung sau ceva mai
lung decât lobii laterali, la vârf puin recurbat. Pintenul conic

ascuit, uor curbai i îndreptat în jos, de o coloare deschis-

violet-roietic, de 2 ori sau de 3 ori mai scurt decât ovarul

i mai scurt i decât labelul. Ginostemiul, mai scurt decât fo-

liolele interne ale perigonului, este apiculat i roietic. Antera

îndreptat în jos este violet purpurie i cu lojele contigue.

Poliniile galbene cu caudiculele lor destul de lungi i glbui.

Retinaculele mici globuloase sunt alburii ; iar fovea stigma-

tic este oblong i cu marginile curbate. %.

Prin rriuri, poieni i pe marginea pdurilor, prin livezi
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puin umede, mai rar pe locuri umede mltinoase, adesea

pân sus în regiunea subalpin.

Vârciorova, judeul Mehedini, la Ilovia spre «Valea-Cero-

vului pe marginea pdurii i prin poieni, abundent, Dealul

Mare pe Duhovna (Erb. Panu); Turnu-Severin, judeul
Mehedini, prin tufiuri deasupra Cerneului (Erb. Grec.) ;

Râmnic prin livezi i la Zltrei in crânguri, ambele locali-

ti în judeul Vâlcea (Erb. Grec.) ; Boteni în judeul Muscel

(Erb. Vlâd.); Mihieti în Valea-Bradului > (Erb. Vl.\d.) :

Mateia în judeul Muscel (Erb. Vlâd.); Plesnitoarea, la vârf,

în judeul Muscel, legit. S:m. St. Radian (Erb. Vlâd.): în p-
durea «Orezeanca » din judeul Vlaca (Erb. Grec.)

; Dumbrveni
în judeul Dâmbovia, prin livezi submontane (Erb. Grec.) ; Ma-
lul-Spart în judeul Ilfov, prin poienile umede din pdurea
Ccioreanca», abundent (Erb. Panu) ; Peri, judeul Ilfov,

în poienile din pdurea «Piadu-Vod» (Erb. Panu); Buteni, pe
malul Prahovei i la <Urltoarea>, judeul Prahova (Erb. D.

Br.); Bucegi < Piatra-Ars
,
pe la poale prin fânee, legit W.

Knechtel (Erb. Grec); Vleni, jud. Prahova, prin livezi de pruni

(Erb. Grec.) ; Palanca, judeul Bacu, în poiana «La-Cldri

»

(Erb. Panu) ; Slnic în judeul Bacu, prin poieni umede (Erb.

D, Br.) ; Piatra-Xeamu pe locuri cu iarlj i în livezi umede
legit C. RDULESCU (Erb. Panu) ; Mnstirea Vraticu, judeul

Neamu, prin poieni, adesea (Erb. Panu) ; Mnstirea Neamu,
prin livezi (Erb. Grec.) ; Petru-Vod, judeul Neamu, pe mar-
ginea pdurii (Erb. Panu) ; Hangu la Rpciune, pe «Boite>,

Ia «Schitul-Duru> prin fânee, abundent i pe Ceahlu în

poiana numit < La-Padin», toate localiti în judeul Neamu
(Erb. Panu); Broteni, judeul Suceava, pe Raru «Pietrile-

Doamnei) (Erb. D. Br.)
; Iai pe Ia «Copou> prin crânguri

(Erb.GREC.);Tecuciu,judeulTecuciu,la <Drgneti», pe locuri

nsipoase (Erb. Vld.) ; i la «Cier» prin livezi (Erb. Grec);

Macin, judeul Tulcea, prin crânguri i tufiurile de pe dea-

luri (Erb. Grec.) ; Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie i meridional, Frana

;

Peninsula Iberic ; Italia ; Peninsula Balcanic ; Crimea ; Cau-

caz ; Siria ; Persia ; Mesopotania.

Se mai citeaz în Prahova ctre Sinaia pe «Furnica» i în
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districtul Iai pe esul Jijiei i al Prutului. Cnf. Brândz, Prodr.

fi. rom. 453.

p. albiflora Panu. — fîoribiis bracteisqiie albis — bracteele,

pintenul i foliolele perigonului albe, iar tabelul deschis-verde.

HangLi, în judeul Neamu la Rpciune, pe «Boite», prin fânee
împreun cu forma tipic, rar. La «Schitul-Duru » am aflat

prin fâneele din poieni i indivizi cu florile alb-rozee, adic
forme de trecere dela forma tipic spre p. albiflora.

var. fragrans Boiss. Voyage en Esp. II. (184.")). 593. Gren.

GoDR. FI. Franc. III. 287. Max Schulzh, Die Orchidaceen Deut-

schlds. etc. 5. Boiss. fl. orient. V, 61. Ascherson u. Graebner.

Syn. d. mitteleurop. Fl. III. G71. Hegi, Illustr. Fl. von Mittel-

Europa II. 340. Correvon, Les Orchidees rustiques 139. Orchis

coriopbora L. b. fragrans Poll. apud Richter, PI. Eur. I. 268.

Orchis fragrans Poll. Elem. bot. II. (1811). 155. apud Halâcsy,

Conspect. Fl. graec. III. 168. Rchb. Icon. fl. germ. et helv.

XIII, tab. 14. (CCCLXVI). Camus, Monographie des Orchidees

de France 34. i Rouy, Fl. Franc. XIII. 133. (ca rass dela Or-

chis coriophora L.). Camus, Monographie des Orchidees de

L'Europe, de L'Afrique septentrionale etc. 136. PI. 16. fig. 456 —
461. (ca subspecie dela Orchis coriophora L. Orchis Polliniana

Spreng. Pugillus II. (1815). 78. Orchis coriophora L. var. a.

Poliniana Sprexg. apud Kraenzlin, Orchidacearum genera et

species I. 123. Orchis coriophora L. var. b. Polliniana Poll.

Fl. Veron. III. (1824). 3. apud Rchb. Icon. fl. germ. et helv.

XIII. pag. 21. Orchis coriophora L. var. odorala Ten. dup
Rchb. 1. c. Orchis cassidea M. Bieb. Flora Taur. — Cauc. III.

(1819). 600.

Difer de forma tipic prin : portul mai delicat, coloarea

mai deschis, bracteele relativ mai lungi i mai membranoase,

florile au adesea un plcut miros de Vanilie i de mig-

dale amari. Casca acuminat, deoarece foliolele perigonului

sunt adesea mai lungi i mai mult acuminate. Labelul la

margine mai mult denticulat sau crenat. Lobul median al

lal)elului adesea de 2 ori mai lung decât lobii laterali, puin
acuminat. Pintenul de lungimea tabelului sau mai lung decât

labelul. — Vârciorova, judeul Mehedini, la Ilovia spre «Va-

lea-Cerovului» pe marginea pdurii prin poieni, abundent,

adesea împreun cu forma tipic, pe «Yalea-Bahnei» i pe
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«Valea-Vodiei prin poieni. (Erb. Panu) : Schitul-Lainici pe

«Valea-Jiului în judeul Gorj, prin rriuri în fânee, frec-

vent. (Erb. Panu); Guani în judeul Arge, prin fânee
umede (Erb. Panu); Târgovite la Tei în judeul Dâm-
bovia, prin zvoiul de pe marginea lalomiei, lng infir-

merie. (Erb. Panu) ; Grditea, la marginea judeului Ilfov

spre Vlaca, prin fâneele umede de peste râul Arge. (Erb.

Panu ); Mnstirea Neamului, în judeul Xeamu, prin fâne-

ele de pe marginea pdurii, împreun cu forma tipic (Erb.

Panu).

Aceast interesant plant, menionat aici pentru prima
dat din Flora României, este o form mai mult sudic,

ale crei poziiuni sistematice au dat natere la diferite inter-

pretri, cci într'adevr pe când unii autori atribue acestei

plante o înalt valoare sistematic, considerând-o ca rass,

subspecie sau chiar ca o bun specie, alii din contra no
consider decât ca o neînsemnat varietate. Examinând i
noi numeroase exemplare din aceast critic plant am putut

constat c unul i acela caracter variaz, uneori chiar la

acela individ ; astfel am observat la acela individ flori cu

pintenul mai lung sau mai scurt decât labelul, apoi flori cu

pintenul mai lung, dar cu foliolele perigonului mai puin
lung-acuminate, etc. etc, ceeace ne dovedete c caracterele

distinctive ale acestei forme nu sunt destul de stabilite i c
numeroase exemplare fac o trecere lent spre forma tipic.

Din cele ce preced urmeaz deci, c planta noastr cu drept

cuvânt nu poate fi considerat decât ca o simpl varietate.

Pentru a se evita îns orice îndoeal i spre a se putea bine

stabili adevrata ei valoare sistematic, ar trebui s se fac

un studiu mai amnunit pe plante vii.

9.(5). Orchis ustulata L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 941 i ed. 2.

('1763). 1333. Sturm, Deutschlands Flora Heft 12. (1802). t. 15.

KoCH, Syn. ed 2. 790. Rchb. Icon. fl. germ. et helv. XIII. pag.

23. t. 16. (CCCLXVIII). Ledeb. fl. ross. IV 63. Gren. Godr. Fl.

Franc. III. 287. Neilr. Fl. von Nieder-Oesterreich 187. Hallier,

Fl. von. Deutschld. IV. 113. t. 329. Fiek, FL von Schlesien

429. Boiss. fl. orient. V. 61. Beck, FI. von Nieder-Osterreich

201. Sagorscki u. Schneider, Fl. d. Centralkarpathen II. 472. Ca-

Mus, Monographie des Orchidees de France 32. Correvon Les
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Orchidees rustiques 162. Max Schulze, Die Orchidaceen Deut-

schlds. 6. Kraenzlin, Orchidacearum genera et species I. 125.

MuLLER Krnzlin, Abbild. der. Orchid. 17. Krause în Lurz,

Sturms FI. von Deutschld. IV. 45. t. 11. Coste, FI. Franc. III.

397. Camus, Monographie des Orchidees de l'Europe, de FA-
frique septentrional etc. 109. Pi. 18. fig. 536—541. Garcke, IU.

FI. von Deutschld. 217. Nyman, Consp. 691. Siippl. 291. Pfit-

ZER, Orchidaceae în Engler-Prantl, Die nat. Ptlanzenfamilien

II. Teii. 6. A])t. 88. Simonkai, Enum. FI. Transs. 498. Proco-

pianu-Procopovici, Beitrag. zur Kenntniss der Orchidaceen der

Bukowina (190). 6. Richter, PI. Eur. I. 266. Velenovsky, FI.

Bulg. 524. Supplementum I. 259. Fritsch, Neue Beitrge zur

Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens, etc. I. pag.

173. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 118. No.

1603. In pratis Mold. sup. G. HJ. Bucureti (Pdurea Mernani)

Br. 74 i pag. 245. No. 1773. Brândzâ, Prodr. 11. române 453. i
Contribuiuni nou la Flora României (1889), 24, Grecescu,

Conspect. FI. României 543 i Suplement 154. Panu i Pro-

copianu-Procopovici, Contrib. la Flora Ceahlului II. Reg.

montan 20. Panu. Contribuiune la Flora Bucegilor 5.

Orchis ustiilatus L. apud. Ascherson u. Graebner, Syn. d,

mitteleurop. FI. III 672. Hegi, lUustr. FI. von Mittel-Europa

II. 340. T. 71. fig. 2. i T. 69. fig. 6. Rouy, FI. Franc. XUJ. 131.

Orchis amoena Crantz. Stirp. Austr. (1769). 490. Orchis Colu-

mnae Schmidt (1791). Orchis parviftora Willd, Sp. pi. IV.

(1805). 27. Orchis imbricata Vest (1824). Himantoglossum

parviflorum Spreng. (1826).

—

Tab. IX.

Tubercule globuloase, mai rar ovale cu rdcini secun-

dare filiforme, groscioare. Tulpina de 10—30 cm. de înalt,

este delicat, cilindric, glabr, de un verde deschis, însoit

la baz de foi reduse la vagine ascuite, în partea superioar

adesea fr foi, sub inflorescen îns este prevzut uneori

cu câteva foi squamiforme bracteiforme. Foile invaginante la

baz sunt oblong-lanceolate sau linear-oblonge, ascuite sau

obtusiuscule, neptate, de un verde-albstriu, cele inferioare

aprbpiate (îngrmdite) i mai mari, cele superioare mult

mai mici, lung invaginante, îmbrieaz tulpina. Inflorescena

miiltiflor este un spic la început, adic înainte de înflorirea
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complet, conic, la urm cilindric, dens i numai la baz
(rar i mai sus) lax, cu numeroase flori mici,—cele mai mici

dela speciile noastre — plcut mirositoare. Bracteele mai ade-

sea oval-lanceolate, mai rar linear-lanceolate, ascuite, mem-
branoase, uninerviate sau foarte rar trinerviate, violet-rozee

sau roii-purpurii cu nervurele roietice sau verzui, cele in-

ferioare puin mai scurte decât ovarul, sau numai cât jum-
tate din lungimea lui, cele superioare egal de lungi, sau mai
lungi decât jumtate din lungimea ovarului. Ovarul sesil este

oblong-linear, mult rsucit i verzuiu. Foliolele perigonului

sunt libere i conivente într'o casc scurt, aproape globu-

loas : cele externe ovale, de regul obtusiuscule, câte-

odat i ascuite, la exterior închis-purpurii (din care cauz
partea înc neinflorit a spicului (inflorescenei) apare negri-

cioas, ca i cum ar fi ars), la interior verzui i — mai cu

sam spre margini — violet colorate. Foliolele laterale ex-

terne ale perigonului sunt mai mari i uneori mai deschis

colorate, decât cea median ; cele laterale interne mai înguste

i mai scurte sunt linear-spatulate, obtuse, uneori aproape

emarginate i roietice la exterior. Labelul, puin mai lung

decât foliolele externe ale perigonului este trilobat, îndreptat

spre înainte i în jos, puin concav, acoperit cu papile foarte

fine, alb sau mai rar rou-deschis i cu câteva puncte, mai
adesea închis-purpurii, de diferite mrimi, i neregulat îm-

prtiate. Lobii lateraH ai tabelului întini înainte sunt linear-

oblongi sau oblongi, la vârf obtui, aproa])e trunchiai i de

regul denticulai, uneori mai lai decât lobul median ; lobul

median, ceva mai lung decât lobii laterali, se lâlele spre îna-

inte succesiv, iar la vârf este despicat în 2 lobuli scuri, obtui

i adesea denticulai, între cari se observ mai totdeauna un

mic dinte. Pintenul foarte scurt, de 3 pân la 4 ori mai scurt

decât ovarul, este conic, obtus, încovoiat în jos (arcuat). Gi-

nostemiul scurt, obtus este apiculat i alburiu. Antera palid-

galbin cu lojele contigue, separate printrun mic rostru. Po-

liniile nedivizate, galbene ; iar caudiculele lor i retinaculele

sunt alburii. Staminodiile lobulate ; iar fovea stigmatic

oblic. %.

Pe coline prin iarb, pe marginea pdurilor, în rriuri i
poieni, adesea prin tufiurile de pe coastele munilor, prin
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fânee uscate, mai rar prin livezile umede, uneori pân în

regiunea subalpin prin puni, izolat sau în mici grupe spo-

radice, frecvent mai cu sam la munte.

Vârciorova în judeul Mehedini, pe «Valea Vodiei» prin

poieni (Erb. Panu); Schitul-Lainici, pe valea Jiului, prin

rriuri i poieni, destul de frecvent i la Bumbeti în ju-

deul Gorj, prin livezile din lunca Jiului, pe lâng osea
adesea. (Erb. Panu) ; Craiova în judeul Dolj, prin tufrie
(Erb. Grec); Titeti în judeul Arge, prin fânee nu tocmai

frecvent (Erb. Panu); «Broasca» i «Sfreana», în munii ju-

deului Muscel. (Erb. D. Br.) ; Gândeti în judeul Muscel

(Erb. Vlâd.) ; Câmpina în judeul Prahova, pe dealuri sub-

montane (Erb. Grec.) ; Sinaia, în «Poiana-Stânii», judeul

Prahova, legit A. S. R. Principele Carol. (Erb. Panu) ; Bu-
cegi pe «Furnica », legit Dr. D. Brândzâ (Erb. Grec.) ; Bucegi

la «Schitul dela Petera lalomiei». (Erb. Panu) ; Buteni la

«Urltoarea» în judeul Prahova (Erb, Vlâd.) ; Bucegi în vâl-

cele subalpine, pe coasta de lâng cascada «Urltoarea », legit

W. Knechtel, Buteni prin fâneele din livezi i la Predeal

în judeul Prahova, prin livezile dela Schit. (Erb. Grec.)
;

«Poiana-cu-Bugi», comuna Goideti, judeul Buzu (Erb. D.

Br.)
; Palanca, judeul Bacu, în poiana numit «La-Cldri»,

frecvent (Erb. Panu)
; Târgu-Ocna în judeul Bacu, prin li-

vezi (Erb. Grec.) ; Dealul-Chilia, prul Taslu în judeul

Bacu (Erb. Vld.); Slnic, judeul Bacu, pe dealuri, legit

Dr. Marcel Brândz, (Erb. Grec) ; Piatra-Neamu prin fânee,

legit C. Râdulescu (Erb. Panu) ; Cozla lâng Piatra-Neamu

(Erb. Vlâd.); Petru-Vod în judeul Neamu, pe marginea p-
durii (Erb. Panu); Hangii la Rpciune pe «Boite», la Schitul-

Duru prin fânee, frecvent i pe Ceahlu în judeul Neamu,
prin poieni «La-Padin» (Erb. Panu); Burdujeni în judeul

Botoani (Erb. Grec.) ; Ungheni în judeul lai (Erb. Vlâd.)
;

pe munii Mcinului în judeul Tulcea în tufrie. (Erb. Grec).

Mai LI — Iunie.

Area geografica : Europa medie ; Suedia ; Danemarca ; insu-

lele Britanice ; Frana ;
partea nordic a Peninsulei Iberice

;

Italia
;
partea nordic a Peninsulei Balcanice ; Rusia medie i

sudic ; Caucaz ; Ural.
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Se mai citeaz pe lâng Iai la «Repedea» i «Vian>. Cnf.
Brândzâ, Prodr. fi. române 453.

Tuberculele uscate ale acestei plante, cunoscute sub numele
de Salep (Tubera Salep) sunt întrebuinate în medicin.

10.(6). Orchis trideiitata. Scop. FI. Carn. ed. 2. II. (1772). 190.

RcHB. Icon. fi. germ. et. helv. XIII. pag. 23. t. 19. (CCCLXXI).
fig. III. 6 — 15. Gren. Godr. fi. Franc. III. 288. Fiek, FI. von
Schlesien 429. Boiss. fl. orient. V. 62. Beck, FI. von Nieder-
Osterreich 201. Camus, Monographie des Orchidees de France
34. CoRREVON, Les Orchidees rustiques 161. Max Schulze, Die
Orchidaceen Deutschlds. 7. Kraenzlin, Orchidacearum genera
et species I. 126. Muller-Krnzlin, Abbild. der Orchid. 18.

Krause în LuTz, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 44. Coste, Fl.

Franc. III. 398. Camus, Monographie des Orchidees de l'Eu-

rope, de I'Afrique septentrionale, etc. 113. PI. 18 fig. 532—535.

Garcke, 111. Fl. von Deutschld. 217. Nyman, Consp. 691.

Suppl. 291. Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Prantl, Die nat.

Pflanzenfamilien II. Teii. 6 Abt. 88. Simonkai, Enum Fl. Transs.

498. RiCHTER, PI. Eur. I. 266. Velenovsky. Fl. Bulg. 524. Sup-
plementum I. 2o9. Panu, Contrib. la Flora Bucuretilor i a

împrejurimilor I. 83. Fritsch, Neue Beitr. zur Flora der Bal-

kanhalbinsel insbesonders Serbiens, etc. 173. Orchis triden-

laliis Scop. apud Ascherson u. Graebner, Syn. d. mitteleurop.

Fl. III. 674. Hegi, Illustr. Fl. von Mittel-Europa II. 341. fig.

421. RouY, Fl. Franc. XIII. 133. Orchis variegaia All. Fl. Pe-

dem. II. (1785). 147. Koch, Syn. ed. 2. 789. Ledeb. fl. ross. IV.

61. Neilr. Fl. von Nieder-Oesterreich 187. Hallier, Fl. von
Deutschld. IV. 115. t. 330. Kaxitz, Plantas Romaniae hucus-

que cognitas 117. No. 1602. Dobr. : inter Babadagh et Jenis-

sala US. In silvis Mold. tot. G. in a. Cehlaul reg. inf. Ed. 36 i
pag. 245. No. 1772. Brândz, Prodr. fl. române 452 i Flora

Dobrogei 401. Orchis SimiaYiLL. (1787). nonLA.MK. Orchis cerco-

piiheca Lamk. (1789). Orchis faurzca Lindl. (1830—1840). Orchis

Giissonii Tod. (1845). Orchis Scopolii Timb. (1850). — Tab. X.

Tubercule oblonge sau aproape globuloase (subglobuloase)

cu rdcini secundare filiforme. Tulpina de 12—40 cm. de

înalt, delicat, adesea tlexuoas, în partea superioar angu-

Panlu, Orcliidaceele. 4
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loas, din cauz c marginile bracteelor sunt decurente, iar

la baz cu foi reduse la vagin trunchiate i strâns alipite.

Mai adesea 5 sau 6 foi, dintre cari cea superioar este de

obiceiu ceva mai sus de mijlocul tulpinei, chiar sub inflo-

rescen tulpina este mai totdeauna fr foi. Foile invagi-

nante la baz, oblong-lanceolate sau oblonge, de un verde

albstriu (glaucescente), nerviate i puin carenate ; cele in-

ferioare adesea obtusiuscule, cele superioare ascuite, cea

superioar este îns în form de cornet i îmbrieaz tul-

pina. Inflorescena este un spic scurt, la început conic, la urm
globulos-oval, sau mai mult sau mai puin alungit (elongat)

i aproape cilindric, cu puine flori, adesea i cu foarte nu-

meroase Hori lax-dispuse sau dens îngrmdite. Florile, puin
mai mari decât la specia precedent, sunt mai deschis sau

mai închis violet-rozee, aproape carnee sau alburii, mai rar

de tot albe, i cu un miros slab dar plcut. Bracteele lan-

ceolat-subulate, ascuite sau foarte lung-acuminate, membra-
noase, uninerviate sau cel mult cele inferioare uneori triner-

viate, de regul la baz deschis-verzui, spre vârf btând în

rou, sunt cain de lungimea ovarului sau numai de Vs din

lungimea lui. Ovarul cilindric, linear-oblong este rsucit i
de un verde deschis. Foliolele perigonului conivente formeaz
o casc (galea) oblong, mai rar oval-oblong, ascuit sau

acuminat ; cele externe oval-lanceolate, spre vârf (puin di-

vergente) îngustate i de obiceiu ascuite sau acuminate, mai

rar obtusiuscule, adesea concrescute la baz, mai mult sau

mai puin deschis-violete i strbtute de o nervur purpurie,

la cele laterale, ctre marginea extern, observm înc o ner-

vur scurt, astfel c acestea au în total 2 nervure, foliola

median este adesea mai scurt i nu arareori si mai îngust

decât cele laterale. Foliolele laterale interne ale perigonului

sunt mai adesea de V2 pân la ^f^ din lungimea celor late-

rale externe i adesea numai puin mai scurte decât cea me-
dian extern, ele sunt cuneate la baz lineare, linear-lan-

ceolate, acuminate, uninerviate, libere sau în parte (de obiceiu

pân la jumtatea lungimii lor) concrescute cu cele externe

i sunt de aceea coloare cu ele. Labelul trifid, egal de lung,

aproape egal de lung sau i ceva mai lung decât foliolele

externe ale perigonului, este îndreptat înainte, aproape plan,
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alburiu sau mai mult sau mai puin deschis-violet i apoi

adesea spre baz mai palid i cu puncte mai închis-violete,

împrtiate peste toat suprafaa, cari pe alocurea sunt con-

tinente i formeaz linii scurte sau mici pete. Lobii laterali

sunt adesea oblongi sau aproape lineari, spre înainte de obiceiu

lii i apoi adesea aproape spatulai, la vârf trunchiai i
de regul puin denticulai, rar întregi. Lobul median al la-

beluliii este mai mare decât cei laterali, mai adesea lai-ob-

cordat^ la baz puin cuneat i de obiceiu subit lit, emarginat

la vârf sau divizat în 2 lobuli rotunzii, deasemenea denti-

culai, între cari observm adesea un dinior mai mult sau

mai puin lung, aproape linear i puin recurbat. Pintenul ci-

lindric este îndreptat în jos, puin curbat, mai lung decât ju-

mtate ovarul sau aproape de aceea lungime cu ovarul, la

baz adesea lit, la vârf obtus este alb sau violet-rou. Gi-

nostemiul este foarte scurt i obtus. Antera rou-violet, cu

lojele paralele, desprite printr'un mic rostru. Poliniile gal-

bene sau verzui, cu caudiculele i retinaculele glbui. Stami-

nodiile obtuse, conice ; iar fovea stigmatic este aproape ob-

cordat. %.

Pe colinele expuse soarelui, prin tufiuri în livezi uscate,

prin rriuri, poieni i pe marginea pdurilor, de preferin

în terenuri calcaroase, izolat sau în mici grupe sporadice,

nu tocmai frecvent.

Vârciorova în judeul Mehedini, Dealul-Mare pe Duhovna»

prin poieni i pe marginea pdurii, frecvent. ( Erb. Panu) ;

Gura-Vii în judeul Mehedini, prin poieni i pe marginea

pdurii, adesea. (Erb. Panu). Tot dela Gura-Vii din judeul

Mehedini, prin pdurea de pe -Dealul Cârlan» avem aceast

plant culeas de domnul Sim. St. Radian (Erb. Panu)
;
Co-

mana în judeul Vlaca, prin tufiurile de pe marginea pdurii,

rar. (Erb. D. Br.); Mnstirea Pasrea în judeul Ilfov, prin

poienile de pe marginea pdurii «Pasrea >, cam în dreptul grii

«Brneti >, foarte rar. (Erb. Panu) ; în Dobrogea nou la

Balele în judeul Caliacra, deasupra viilor, pe marginea p-
duricii prin iarb, destul de frecvent. Maiu.

Plantele din prile noastre, fiind viguroase i rigide, flo-

rile cu galea (casca) ascuit sau acuminat, iar tabelul cu

Jobul median bilobat, care între ambii si lobi denticulai
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are un mic dinte, le identificm cu var. variegata Rchb..

Icon. ti. germ. et iielv. XIII. pag. 23. tab. 19. (CCCXXI). fig>

III. adec Orchis variegata All. FI. Pedem. II. (1785). 147.

sensu strict. Cnf. i Ascherson u. Graebner 1. c. pag. 675.

Planta dela Comana îns, nefiind viguroas i rigid, ci flasc

(moale) i cu inflorescena mai lax, ne amintete pe var.

commntata Rchb. 1. c. pag. 24. tab. 19. (CCCXXI). fig. II. Cnf.

Ascherson u. Graebner, 1. c.

Area geografic : Europa medie ; apoi în Sud-Vestul Fran-

ei; Peninsula Iberic, Italia incluziv insulele ; Peninsula Bal-

canic ; în Crimeea, prin erile caucazice ; Asia-Mic ; Siria
;

Palestina ; Africa-nordic.

Planta aceasta se mai citeaz pe lâng Bucureti la Meri-

nani i pe lâng Iai la Chipereti, Goroni i Cotuleni. Cnf

Brândzâ, Prodr. fi. române 453.

In erbariul Florei Bomâniei din Muzeul Institutului nostru

botanic n'am aflat planta indicat de Brândzâ. în Flora Do-

brogei între Babadagh i lenissala i probabil c aceast in-

dicare s'a fcut dup Kanitz. Grecescu în publicaiile sale

nu amintete de loc aceast plant.

11. (T)- Orchis Simia Lamk. FI. franc. III. (1778). 507. Koch,

Syn. ed. 2. 789. Rchb. Icon. FI. germ. et helv. XIII. pag. 28.

Gren. Godr. fi. Franc. 288. Hallier, FI. von Deutschld. IV.

112.1. 328. Boiss. fi. orient. V. 63. Camus, Monographie des Or-

chidees de France 38. Correvon, Les Orchidees rustiques 158.

Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds, etc. 8. Kraenzlin,

Orchidacearum genera et species I. 129 Krause în Lutz,

Sturms FI. von Deutschld. IV. 47. Ascherson u. Graebmi.p,

Syn. d. mitteleurop. FI. III. 678. Coste, FI. Franc. III. 398.

Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 342. fig. 422. Camus,

Monographie des (3rchidees de l'Europe, de l'Afrique sep-

tentrionale etc. 118. PI. 18. fig. 511—515. Garcke, IU. FI. von

Deutschld. 217. Rouy, FI. Franc. XIII. 135. Richter, PI.

Eur. I. 267. Velenovsky, FI. Bulg. 524. Supplementum I. 259.

Halâcsy, Conspect FI. graec. Supplementum 101. Fritsch,

Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders

Serbiens, etc. 173. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cog-

nitas 117. No. 1601. Dobr. : hinc iude in rea. silvat. collina US.
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i pag. 245. No. 1771. Brândz, Flora Dobrogei 400. Gre-

CEscu, Conspect. 543. Suplement 154. Orchis militaris t. L. Sp.

pi. ed. 2. (1763). 1334. Orchis tephrosanihos Vill. PI. Dauph.

II. (1787). 32. RcHB. Icon. fi. germ. et helv. XIII. t. 21.

(CCCLXXIII) i t. 153. (DV.). fig. II. 2. Ledeb. fi. ross. IV. 62.

Nyman, Consp. 690. Suppl. 290. Muller-Krnzlin, Abbild.

d. Orchid. 15. Orchis italica Lamk. Encycl. IV. (1789). 600.

Orchis hrachiaia, var. cinerea Gilib. Orchis zoophora, Thuill.,

Orchis mililaris var. Cercopitheciis Georgi., Orchis macra
LixDL. — Vulg. P r i b o I n i c. — Tab. XI.

Tubercule aproape globuloase, numai puin alungite, cu

puternice rdcini secundare filiforme. Tulpina de 30— 40

cm. de înalt, erect, cilindric, de un verde deschis, glabr

i acoperit la baz de (mai adesea 3) foi ascuite vagini-

forme (reduse la vagin). Foile invaginante la baz sunt

oblonge i de o coloare palid verde-albstruie, neptate (ne-

maculate), lucitoare, cele inferioare uneori obovale, câteodat

observm pe tulpin sus, nu departe de inflorescen una

sau dou foi oblong-lanceolate, sesile i canaliculate. Inflo-

rescena este un spic mai adesea globulos, mai rar puin

alungit cu florile destul de numeroase i îndesuite, dintre

cari cele superioare, dela vârf înfloresc mai întâiu. Brac-

teele, de 4 ori pân la 6 ori mai scurte decât ovarul, sunt

ovale, membranoase i translucide, albe-verzui sau albe-gl-

bui, uninerviate ; cele superioare obtuse, de regul aproape

trunchiate, cele inferioare lanceolate i acuminate. Ovarul

sesil, fusiform, rsucit i de o coloare verde-deschis. Fo-

liolele perigonului nu sunt libere, ci unite la baz i conivente

într'o casc (galea) oval, ascuit, pe faa extern (pe din

afar) de o coloare violet-roie, btând puin în cenuiu i
strbtute de nervure (vine) purpurii, adeseori întrerupte i
înlocuite prin linii punctate. Foliolele externe ale perigonului

aproape egal de lungi sunt oval-lanceolate, ascuite sau acu-

minate la baz concrescute prin marginile lor ; cele laterale

interne mai înguste i aproape totdeauna mai scurte decât cele

externe sunt lineare, ascuite i pe margine foarte fm serrat-

dinate, în partea inferioar, cam pân spre mijloc, concrescute

cu cele externe. Labeliil, cuneat la baz, este adânc trifid,
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mai lung decât celelalte foliole ale perigonului, pe faa su«

perioar rozeu sau aproape alb. Lobii laterali ai labelului

sunt îngust-lineari, întregi, mai adesea ascuii, la vârf arcuat

curbai în sus i în luntru, de o coloare rozeu-purpurie

;

lobul median linear, mai mult de 2 ori de lat i de lung;

decât lobii laterali, este îndreptat înainte i la vârf divizat

în 2 lobuli la fel cu lobii laterali^ adec de aceea form, de

aceea coloare, de aceea lime i aproape de aceea lun-

gime i la vârf arcuat curbai spre în luntru, între aceti 2

lobuli ai lobului median se afl un dinte mai mult sau mai

puin desvoltat, adesea linear-alungit ; lobulii acetia sunt

adesea mai lungi, ba uneori chiar înc odat aa de lungi

decât partea mai lat i nedivizat a lobului median, care

este puin catifelat (velutin) din cauza micilor papile pur-

purii. Pintenul cilindric, uor curbat, puin comprimat este

îndreptat în jos, la vârf obtus i emarginat sau aproape scurt-

bilobat, numai Vs pân la V2 din lungimea ovarului. Gino-

stemiul obtuz trunchiat este scurt apiculat. Antera rocat-

purpurie cu lojele contigue i paralele. Poliniile de un verde

închis, iar caudiculele lor i retinaculele sunt alburii. Fovea

stigmatic este cordiform. %.

Pe locurile cu iarb de pe coastele colinelor expuse soa-

relui, prin tufiuri în poieni, rriuri i pe marginea pdurilor,

de preferin pe calcar, solitar sau în mici grupe sporadice,

nu tocmai frecvent.

Vârciorova în judeul Mehedini, Dealul-Mare pe «Duhovna»

prin poieni, pe marginea pdurii nu tocmai frecvent i pe

la gura «Sltinicului», prin iarba de pe coastele pietroase,

rar. (Erb. Panu) ;
Vârciorova pe «Cracul-Ciocane», prin p-

dure, legit SiM. t. Radian (Erb. Panu) ;
Gura-Vii în judeul

Mehedini, prin pdurea de pe «Dealul-Cârlan», legit Sim. t.

Radian (Erb. Panu) ; Schela-Cladovei spre Gura-Vii în ju-

deul Mehedini, pe coastele dealurilor cu iarb scurt i pe

marginea pdurii, destul de frecvent, legit C. Niculescu-Slavea

(Erb. Panu) ; Roman în judeul Roman, pe dealuri în pduri

(Erb. Grec.) ; Ciucurova spre Bachioi în judeul Tulcea, prin

pdure (Erb. D. Br.) ;
Nicoliel spre Taia în judeul Tulcea,

prin pdure (Erb. Grec.) ; în Dobrogea nou la Teke, în ju-
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deul Caliacra, prin tufiurile de pe coaste, destul de frec-

vent. Maiu.

Area geografic : Europa medie mai cu sam în partea

vestic i sudic ; apoi în Englitera ; Frana ; Peninsula Ibe-

ric; Italia ; Peninsula Balcanic : Crimea, Caucaz ; Asia-Mic,
Persia ; Africa-nordic.

Aceast interesant plant era cunoscut la noi pân acum
numai în Dobrogea, judeul Tulcea, i din pdurile de pe dea-

lurile dela Roman
;
prin urmare constatarea ei în judeul

Mehedini la Vârciorova, Gura-Vii i la Schela-Cladovei pre-

cum i în Dobrogea nou la Teke, judeul Caliacra, merit
o deosebit ateniune.

12.(8) Orchis militaris L. FI. Suec. ed. 2. (1755). 310. Koch,

Syn. ed. 2. 789. Rchb. Icon. fl. germ. et. helv. XIII. t. 24.

(CCCLXXVI). Ledeb. fl. ross. IV. 61. Grex. Godr. Fl. Franc.

III. 289. FiEK, Fl. von Schlesien 429. Sagorski u. Schxeider,

Fl. d. Centralkarpathen II. 471. Camus, Monographie des Or-

chidees de France 37. Correvox, Les Orchidees rustiques

149. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds, etc. 9. Coste,

Fl. Franc. 111. 398. Nymax, Consp. 690. Suppl. 290. Pfitzer,

Orchidaceae în Exgler Praxtl, Die nat. Pflanzenfamilien 11.

Teii. 6 Abt. 88. Richter, PI. Eur. I. 267. Velexovsky, Fl. Bulg.

524. Supplementum I. 259. Orchis militaris L. Sp. pi. ed. 1.

(1753). 941. i ed. 2. (1762). 1333. pro parte, Neilr. Fl. von
Nieder-Oesterreich 187. Hallier, Fl. von Deutschld. IV. 107.

t. 326. Boiss. fl. orient. V. 64. Beck, Fl. von Nieder-Oster-

reich 200. Aschersox u. Graebxer, Syn. d. mitteleurop. Fl. III.

679. Hegi, Illustr. Fl. von Mittel-Europa II. 343. T. 72. fig. 4.

T. 69. fig. 8 i Fig. 423. Camus, Monographie des Orchidees de

l'Europe, de l'Afrique septentrionale, etc. 121. PI. 18. fig.

502—506. RouY, Fl. Franc. XIIL 136. Simoxkai, Enum. Fl.

Transs. 498. Kaxitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas

117. No. 1600. In pratis Mold. sup. G. in a. Ceahlul reg. inf.

Ed. 36 i pag. 245. No. 1770. Brândzâ, Prodr. Fl. române 452.

Grecescu. Conspect. Fl. României 543 i Suplement 154.

Paxu, Contrib. la Fl. Bucegilor 5. Orchis militaris Huds.

apud Muller-Krxzlix, Abbild. der. Orchid. 14. Orchis Rivini

GouAX. Illustr. t. 74. (1775). Rchb. Icon. fl. germ. et helv.
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XIII. pag. 30. t. 161. (DXIII). fig. 12 i 13. Kraenzlin, Orchi-
dacearum genera et. spec. I. 130. Krause în Lutz, Sturms FI.

von Deutschld. IV. 45. Garcke, III. FI. von Deutschid. 217.

Orchis gleata Lamk. Encycl. IV. (1789). 593. Orchis cinerea

ScHRANK (1789)., Orchis mimusops Thuill., Orchis nervaia

March., Orchis signifera Vest.—Vulg. Poranici.—Tab. XII.

Tubercule ovoide spre vârf puin ingustate, mai rar aproape
glol)uIoase (subglobuloase) cu rdcini secundare filiforme.

Tulpina de 25—45 cm. de înalt, uneori i mai înalt, este

erect, puin anguloas, de un verde deschis, spre partea su-

perioar bate în violet, la baz cu foi reduse la vagin, cari

sunt subiri, membranoase i ascuite, iar în partea supe-
rioar fr foi. FozVe inferioare mari, invaginante la baz, oblong
eliptice, ascuite, apropiate (îngrmdite), nerviate, de un verde
viu, pe faa superioar lucitoare, groscioare, aproape cr-
noase, înainte de completa lor desvoltare la vârf cuculat-

conslrânse ; cele superioare caulinare oblonge, concave în

form de cornet îmbrieaz tulpina (lax invaginante). In-

florescena un spic la început piramidal, mai apoi alungindu-se

devine aproape cilindric, cu numeroase flori mari, dens în-

grmdite sau puin laxe, cari au un plcut, dar slab miros de

Cumarin. Bracteele de obiceiu de 3—5 ori mai scurte decât

ovarul, sunt oval-lanceolate, ascuite, obtusiuscule sau i
aproape trunchiate, (scuamiforme) fin membranoase, uni-

nerviate sau fr nervure, i rozeu-violet colorate. Ovarul
linear, sesil, rsucit este verde i mai adesea btând în vio-

let. Foliolele perigonului conivente într'o casc (galea) oval-

lanceolat, ascuit, de regul închis (adesea vârfurile sunt

curbate în afar), la exterior este palid-rozee, btând adesea
în cenuiu, la interior mai mult sau mai puin deschis pur-

puriu-violet cu nervure închis purpurii, este puin mai mare
decât la specia urmtoare fO. purpureaj. Foliolele externe

ale perigonului aproape egale sunt oblonge, ascuite, i cu

marginile concrescute la baz ; cele laterale interne sunt li-

neare, ascuite, uninerviate i mai scurte decât cele externe.

Labelul trifid, adesea mai lung decât foliolele externe ale pe-

rigonului, sau mai rar numai de aceea lungime, pe partea

sui)erioar de obiceiu rozeu-lila sau saturat-purpuriu colorat,
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la mijloc mai deschis (de regul alb sau aproape alb), aici

prevzut cu papile peniciliate. cari sunt ceva mai lungi dect
Ia specia urmtoare (O. purpureaj i cu puncte purpurii sau

inchis violete. Lobii laterali, ingust-lineari. divergeni, scuri,

iîdesea mult mai scuri decât partea nedivizat a lobului me-
dian, la vârf mai adesea obtui i puin curbai. Lo5«/ medz'an

mult mai lung decât lobii laterali, dela baz i pân peste

jumtate din lungimea sa este lal-linear i de aceea lime,
apoi se lete deodat i se desparte la vârf in 2 lobi scuri

ovali sau oblongi, pateni îndeprtai unul de altul, adesea as-

cendeni, rotunzii sau trunchiai, la vârf cu marginea întrea-

g, eros-denticulai sau lîn-crenai i sunt de 2

—

^ ori mai

lai decât lobii laterali, iar in adânctura dintre lobi se afl

mai adesea un mic dinte. Pintenul, puin mai lung decât la

O. purpurea, cam jumtate din lungimea ovarului, este ci-

lindric-sacciform. la vârf obtus i adesea emarginat. îndrep-

tat in jos. puin curbat este de un roz deschis sau alburiu

btând puin in violet. Ginostemiul este obtus. Antera este de

o coloare inchis purpuriu-violet cu lojele paralele i conti-

gue. Poliniile verzi-albstrii cu caudiculele glbui. Retinacu-

lele sunt albe. Fovea stigmatic este cordiform. 'X.

Prin livezi, rriuri. poieni i pe marginea pdurilor, pe

coaste în locuri cu iarb, de preferin în terenuri calcaroase

sau marnoase, solitar sau în mici grupe sporadice i rs-

pândit mai cu sam la munte, uneori în societate cu Ophio-

glossum vulgatum.

Vârciorova in jud. 3Iehedini, pe Dealul-Mare la Duhovna»

prin poieni i pe marginea pdurii, adesea (Erb. Paxu) ;

Conteti în judeul Muscel, pe Valea-Râncciovului (Erb.

Grec.): Boteni în judeul Muscel (Erb. VlAd.): Câmpulung

în judeul Muscel, Ograda-Briei i pe Valea-Romane-

tilor> (Erb.D. Br. i Erb. Grec.) ; pe muntele Sturu în ju-

deul Muscel (Erb. Vlâd.): Cândeti în judeul Muscel, pe

muntele <Plesnitoarea>> la vârf prin poieni, legit Sim. St.

Radiax (Erb. Paxu): pe muni între cGiuvala» i «Ciocanu»

in judeul Muscel (Erb. Ylâd.) : Târgovite la Tei in judeul

Dâmbovia, prin zvoiul de pe marginea lalomiei pe lâng

infirmerie. (Erb. Paxu): Moroieni în judeul Dâmbovia, pe

tValea-Bezdeadului
,
prin livezi submontane (Erb. Grec);



58

Telega în judeul Prahova pe muntele «Mce» (Erb. Vld);
Sinaia în judeul Prahova, prin livezi, rriuri i pe marginea

pdurii, frecvent, pân sus în < Poiana-Stânii» (Erb. Panu)
;

Sinaia prin livezi (Erb. Grec. i Erb. Vld.) ; Buteni în ju-

deul Prahova, spre «Urltoarea», prin fâneele de pe mar-
ginea pdurii, frecvent (Erb. Panu); Buteni în poieni sub-

alpine (Erb. Grec.) ; Predeal în judeul Prahova, pe marginea

pdurii prin fânee (Erb. D. Br.) ; Iai în judeul Iai, pe la «So-

cola», în locuri cu iarb pe dealuri (Erb. Grec). Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie; Suedia sudic; Danemarca;

insulele Britanice ; Frana ; Peninsula Iberic ; Italia
;
partea

nordic a Peninsulei Balcanice ; Busia medie i sudic ; Cri-

mea ; erile din Caucaz ; Siberia.

Se mai citeaz în Dâmbovia ctre Sturzeni ; pe lâng Iai

la Hadâmb, Mironeasa i Ciocaboca, cnf. Brâxdz, Prodr. ÎL

române 452.

Tuberculele uscate de Orchis mîlitaris, cunoscute sub nu-

mirea de Salep (Tuhera Salep) sunt întrebuinate în me-
dicin.

13.(9) Orchis purpurea Huds. FI. Angl. (1762). 334. Rchb.

Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag. 31 Gren. Godr. FI. Franc.

III. 289 Beck, FI. von Nieder-()sterreich 199. Camus, Mo-
nographie des Orchidees de France 35. Max Schulze, Die

Orchidaceen Deutschlds., etc. 10. Kraenzlin, Orchidacearum

genera et species I. 132. Muller-Krnzlin, Abbild. der Or-

chid. 16. Krause în Lutz, Sturms FI. von Deutschld. IV. 46. t.

10. Coste, FI. Franc. III. 397. Camus, Monographie des ()r-

chidees de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, etc. 124. PI.

18. fig. 489—501. Garcke, 111. FI. von Deutschld. 216. Nyman,

Consp. 690. SuppI. 290. Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Praxtl,

Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Aht. 88. Slmoxkai, Enum.

FI. Transs. 497. Procopiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss

der Orchidaceen der Bukowina (189). 5. Richter, PI. Eur. I.

267. Velenovsky, FI. Bulg. 525. Supplementum I. 259. Fritsch,

Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders

Serbiens, etc. pag. 173. Grecescu, Conspect. FI. României 544

i Suplement 154. Panu, Contrib. la FI. Bucuretilor i a

împrejurimilor. I. 84. Orchis purpureus Huds. apud Ascherson
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u. Graebxer. Syn. de mitteleurop. FI. III. 683. Hkgi, Illustr.

Fl. von Mittei-Europa II. 344. T. 71. fig. 4. i Fig. 424.

RouY, FI. Franc. XIII. 137. Orchis militaris ). L. Sp. pi.

ed. 1. (1753). 941 i ed. 2. (1763). 1334. Orchis mililaris X
purpurea Huds. FI. Angl. ed. 2. (1778). II. 384. Orchis fiisca

Jacq. fi. Austr. IV. (1776). 307. Stlum, Deutschlds Flora

Heft. 41. (1821). t. 13. Koch, Syn. ed. 2. 788. Rchb. Icon.

11. germ. et helv. XIII. t. 26. (CCCLXXVIII). Lfdeb. fi. ross_

IV. 61. Xeilr. fi. von Xieder-Oesterreich 186. Hallier, FL
von Deut-schld. IV. 110. t. 327. Boiss. 11. orient. V. 65. Cor-

REvox, Les Orchidees rustiques 141. Kamtz, Plantas Roma-
niae hucusque cognitas 117. Xo. 1599. Dobr. : passim in

pratis silvat. US. Iai (Rapidea, Xielea). Br. 74. i pag. 245.

Xo. 1769. Brâxdz, Prodr. fi. române 452 i Flora Dobrogei

400. Orchis fuscata Pall. (1773).. Orchis brachiata Gilib. (1792)...

Orchis fuscescens Steph. (1795). Orchis maxima K. Koch.

Linnaea XIX. (1847). 14. — Vulg. Bujori. G e m n a-

ri. Poranici. Poroinic. Poroinic .—Tab. XIII-

Tubercule globuloase sau ovale cu numeroase i groase

rdcini secundare. Tulpina de 30—75 cm. de înalt, uneori

i mai înalt, robust, deschis verde spre partea superioar

adesea violet-purpurie i anguloas. Foile invaginante la baz^
oblonge, late. la vârf nu sunt cuculat-contrase. sunt llace, pe

partea superioar foarte lucitoare i de un frumos verde, pe

partea inferioar mai palide i cu nervurele longitudinale

proeminente : cele inferioare obtuse, cele superioare ascuite,

invaginante îmbrieaz (acoper) complet tulpina. Intlore-

scena multitlor. foarte mare este un spic dens, la început

scurt conic, acuminat, apoi oval-oblong, cilindric, uneori mai

lung de 15 cm. Bracteele ovale, ascuite, foarte scurte, scua-

miforme, mai adesea uninerviate. deschis-violete. Ia baz
mai închis colorate. (3varul cilindric este sesil, rsucit, de

regul de un verde deschis, uneori splcit violet. Foliolele

perigonului conivente intr'o casc (galea) scurt, oval, pe din

afar rozee, inchis-purpuriu-patatâ sau de iot închis-purpurie,

pe din luntru alb-verzuie i cu pete purpurii. Foliolele ex-

terne ale perigonului concrescute la baz sunt lat ovale, scurt

acuminate. rar obtusiuscule, câteodat i puin oblonge. tri-

nerviate. la exterior adesea purpurii cu pete i linii mai în-
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chise sau de tot negrii purpurii, la interior mai palide sau

albe-verzui i ornamentate cu puncte i linii splcit violete;

cele laterale interne, mai scurte i mult mai înguste decât

cele externe, sunt linear-lanceolate, acuminate, uneori aproape

^patulate, deschis-violete sau verzui i cu puncte i linii mai

închis violete. Labelul trifid, la baz cuneiform mai lung

{aproape înc odat aa de lung) decât celelalte foliole ale

perigonului, fr pinten de 1.5—2 cm. de lung ; lobii laterali

sunt lineari, mai lungi sau mai scuri, adesea pateni, la vârf

oblic trunchiai, rar rotunzii, ascuii sau acuminai, câteo-

dat i foarte lii la vârf (pân la 4 mm.), întregi sau den-

ticulai, rar chiar adânc bilobai i apoi uneori între lobi

prevzui cu un dinior; lobul median al labelului mult mai

lat, spre vârf lâindii-se pe nesimite se divide în 2 lobi oblongi

sau aproape cuneiformi, lai, trunchiai i la margine sunt

mai adesea denticulai sau crenai, uneori sunt chiar adânc

i aproape pectinat-lacerai, iar în adânctura dintre cei doi

lobi se afl mai totdeauna un mic vârf dentiform (setaceu)

mai mult sau mai puin desvoltat. Labelul întreg este albu-

riu, deschis-rozeu sau deschis-purpuriu cu vinioare mai

închise i cu linii închis-purpurii, adesea confluente i îm-

pestriat cu puncte, formate din mici peri peniciliai închis-

purpurii, pe partea inferioar este alburiu i fr nici un

desemn. Pintenul cilindric, la vârf adesea îngroat i emar-

ginat, câteodat scurt-bilobat este îndreptat în jos, de obiceiu

curbat i abia pe jumtate cât lungimea ovarului. Ginoste-

miul este obtus i alburiu. Fovea stigmatic este obtusangul.

Antera deschis-purpurie cu lojele paralele, separate printr'un

mic rostru. Poliniile verzui. Planta întreag, mai cu sam us-

cat, are un plcut miros de cumarin i de migdale amari. %.

Prin pduri umede i umbroase, prin tufiuri, lstare i
margini de pdure, pe coaste, mai rar în livezi i poieni,

de preferin în terenuri calcaroase ; crete solitar sau mai

rar în mici grupe sporadice i este foarte rspândit prin

pdurile dela es i din regiunea dealurilor.

Vârciorova în judeul Mehedini, pe Dealul-Mare la «Du-

hovna >, pe marginea pdurii (Erb. Panu) ;
Boteni în ju-

deul Muscel (Erb. Vlâd.)
; Ciocneti în judeul Ilfov, prin

pdurea «Ciocneti» i în pdurea «Popeasca», legit Sim.
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t. Radiax (Erb. Paxu): Mnstirea igneti din judeul
Ilfov, în pdurea Ciolpani» i în pdurea igneti frec-

vent (Erb. Paxu); Mnstirea Cldruani. judeul Ilfov, pe
marginea pdurii Cldruani în livadia Prîta^ (Erb.

Paxu); Mnstirea Pasrea din judeul Ilfov, in pdurea
«Pasrea» i în pdurea «Pustnicu , frecvent (Erb. Paxu):
Mnstirea Cernica, judeul Ilfov, în pdurea Cernica, abun-
dent (Erb. Paxu): Chitila spre Mogooaia i la Buftea în

judeul Ilfov prin pdure (Erb. Grec): Ciorogrla în judeul

Ilfov lng Bucureti. în pdurea Cotroceanca , frecvent

(Erb. Paxu ); Malul-Spart, judeul Ilfov, în pdurea Cs-
cioreanca», abundent (Erb. Paxu); Clugreni, Crucea-de-

piatr. judeul Vlaca în pdurea Crucea-de-piatr frecvent

(Erb. Paxu); Comana, judeul Vlaca, în pdure, frecvent

(Erb. Paxu); Botoani. în judeul Botoani, pe Adncata»
prin pdure (Erb. Grec); Vian, lng Iai (Erb. Vlâd.);

Brlad, judeul Tutova, în fundtura Crngului, legit G. Oxior
(Erb. D. Br. ); Mnstirea Coco spre satul iganca în ju-

deul Tulcea. prin pdure i în pdurea dintre satele Ciucu-

rova i Bacbioi din judeul ulcea (Erb. D. Br.) ; în Dobro-

gea nou la Turtucaia spre Staroselo în judeul Durostor,^

pe marginea pdurii (Erb. Paxu); Balcic în judeul Caliacra,

în pdurice deasupra viilor, frecvent (Erb. Paxu); Maiu —
Iunie.

Area geografic : Europa medie ; Danemarca : Englitera :

Frana : Spania : Corsica : Italia : partea nordic a Penin-

sulei Balcanice : Busia medie i sudic ; Crimea : erile din

Caucaz; Asia-Mic.

Orchis piirpurea Huds. se mai citeaz pe lng Iai la So-

cola. uban i la Mnstirea Poiana, cnf. Br.\xdz.\, Prodr.

fi. romane 452.

14.(10). Orchis globosa L. Syst. nat. ed. 10. (1759). 1242. L.

Sp. pi. ed. 2. (1763). 1332. Koch, Syn. ed. 2. 790. Rchb. Icon.

fi. germ. et helv. XIII. pag. 35. t. '29. (CGCLXXXl) i t. 155

(DVII). fig. VI. Ledeb. fl. ross. IV. 60. Grex. Godr. FI. Franc.

III. 291. Neilr. fi. von Xieder-Oesterreich 188. Hallier, FI.

von Deutscbld. IV. 118. t. 332. Fiek, FI. von Schlesien 430.

Boiss. fi. orient. V. 66. Beck FI. von Nieder - Osterreicli
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200. Sagorski u. Schneider, FI. d. Centralkarpathen 472. Camus,

Monographie des Orchidees de France 39. Correvon, Les Or-

chidees rustique 142. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds,

«etc. 11. Kraenzlin, Orchidacearuni genera et species L 134.

Muller-Krnzlin, Abbild. der Orchid. 19 Krause în Lutz,

Sturms FI. von Deutschld. IV. 33. Coste, FI. Franc. III. 400. Garcke

111. FI. von Deutschld. 218. Nyman, Consp. 691. Suppl. 291.

Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzen-

familien II. Teii. 6 Abt. 88. Simonkai Enum. FI. Transs. 498.

Procopianu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen

-der Bukowina (190). 6. Richter, PI. Eur. I. 268. Velenovsky,

FI. Bulg. 525. Supplementum I. 259. Fritsch, Neue Beitrge

zur Flora de Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens, etc. I.

173. Kanitz,- Plantas Romaniae hucusque cognitas 118. No.

1605. In pratis Mold. sup. G. in a. Ceahlul reg. inf. Ed 36.

Mont. Muscelului (Poalele munt. Stur). Br. 75 i -pag. 245.

No 1775. Brândzâ, Prodr. fi. române 453. Grecescu, Consp.

FI. României 544 i Suplement 154. Panu i Procopianu-Pro-

copovici, Contrib. la FI. Ceahlului II. Regiunea montana 20.

Panu, Contrib. la FI. Bucegilor 5. Orchis globosiis L. apud

AscHERSON u. Graebner, Syu d. mitteleurop. FI. III. 694.

Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 345. T. 72. fig. 2. i Fig.

425. RouY, FI. Franc. XIII. 140. Orchis Ralieri Crantz. Stirp.

Austr. (1769). 488. Nigritella globosa Rchb. FI. Germ. exc.

(1830). 121. Traimsieinera globosa Rchb. FI. Saxon. (1842). 87.

^pud Camus, Monographie des Orchidees de l'Europe, de l'A-

frique septentrionale, etc. 87. PI. 15. fig. 481—423.—Tab. XIV.

Tubercule oblonge, întregi, dup Reichenbach câteodat la

vârf divizate, cu rdcini secundare filiforme, scurte. Tulpina de

25—50 cm. de înalt, mai adesea cilindric, dreapt sau puin

flexuoas, glabr ca i planta întreag, verde-glbue, i pre-

vzut la baz cu 2—3 foi reduse la vagin, scuamiforme,

ascuite i brune. Foi puine, îndeprtate erecto-patule, cu

vagina lung (lung invaginante), neptate, mai cu sam pe

faa inferioar de un verde-albstruiu (glaucescente) ;
cele in-

ferioare oblong-lanceolafe, ascuite sau acuminate, mai rar

obtusiuscule ; cele superioare caulinare lanceolate, ascuite

.sau acutiuscule, cea dintâi superioar este scuamiform, ascu-
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it i mai mult sau mai puin apropiat de inflorescen.

Inflorescena este an spic la începui scurl-piramidal, apoi a-

proape globulos (sabglobulosj, mai la urm scurt-cilindric,

foarte indesuit (dens) cu numeroase flori mici, puin miro-

sitoare, de o coloare deschis-purpurie sau rozee. foarte rar

cu flori de tot albe. Bracteele puin membranoase, egal de

lungi sau mai lungi decât ovarul, deschis-verzi, spre margini

violet sau purpuriu colorate, sunt oblong-lanceolate, acu-

minate, uninerviate sau cele inferioare trinerviate. Ovarul

sesil, linear-oblong. spre vârf îngustat i adesea numai puin
rsucit este de un verde deschis. Foliolele perigonului libere.

la inceput conivente în form de casc, mai târziu campa-
nulat-patente : cele externe oval-lanceolate i prelungite in-

tr'un vârf lit obtus (spatulat) : cele laterale interne sunt

oval-lanceolate. acuminate i puin mai scurte decât cele

externe. Labelul îndreptat înainte sau erecto-patul (ascen-

dent), este îngust, la vârf foarte puin lit, trilobat sau trifid.

deschis violet sau lila, spre baz mai deschis colorat i mai

inchis punctat; lobii laterali destul de mici, rombici sau a-

proape triangulari i la vârf mai adesea trunchiai : lobul

median este mai mare. oblong. trunchiat sau emarginat i
câteodat prevzut la mijloc (in tirbtur) cu un mic vârf.

foarte rar este ascuit sau scurt acuminat. Pintenul subire

(delicat) este conic, aproape cilindric, puin curbat, îndreptat

în jos i la vârf puin obtus, cam de ^i^ pân la ^
^ din lun-

gimea ovarului, de o coloare deschis-roz-violet. Ginostemiul

foarte scurt, este obtus. alb. Antera obtus este alb-glbuie

i cu lojele paralele, desprite printr'un mic rostru. Poliniile,

foarte palid-galbene, au caudiculele scurte. Retinaculele li-

neare, nude sunt alburii. Fovea stigmatic este cordiform

:

staminodiile papiloase. Oj..

Prin livezile umede dela munte, pe marginea pdurilor,

în rriuri i poieni, mai adesea cresc social i uneori se

ridic din regiunea montan pân sus în punile alpine.

Târgujiu în judeul Gorj, pe dealul <Ciocârlului (Erb.

Grec); pe Valea-Lotrului sus la Voineasa i Vidra

în judeul Vâlcea, prin livezi montane (Erb. Grec»; pe mun-
tele «Suru în judeul Arge prin livezi montane ( Erb.

Grec.) ; Româneti pe vale i pe Muscelul Topliei in judeul
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Muscel, legit I. Nanu (Erb. D. Br.)
; Piatra-Nmietilor în ju-

deul Muscel (Erb. D. Br.)
; Gândeti în judeul Muscel (Erb,

Vld.)
;
pe muntele «Sfreana» în «Valea-Dâmboviei» din

judeul Muscel (Erb. D. Br.) ; Sinaia în judeul Prahova, pe
marginea Prahovei i pe «Valea-Peleului » prin livezi (Erb.

D. Br. i Erb. Grec); Sinaia în «Poiana-Stânii> (Erb. Panu);
Buteni în judeul Prahova, prin livezile de pe marginea
Prahovei (Erb. D, Br.); Azuga în judeul Prahova, legit I. Nanu
(Erb. D, Br.) ; Predeal în judeul Prahova, pe «Yalea-Râ-
noavei» spre frontier, pe «Glbucetul-Taurului» în poieni

i pe marginea pdurilor, frecvent (Erb. Panu) ; Predeal în

livezile dela Schit» (Erb. Grec.) i în < Valea-Rânoavei»^

prin livezile de pe marginea pdurii (Erb. D. Br..) ; Piatra în

judeul Neamu, prin fânee, abundent, legit C. RDULEScu(Erb.
Panu) ; la Mnstirea Neamului prin fâneele de pe mar-
ginea drumului (Erb. Panu); Hangu în judeul Neamu, la

Rpciune pe «Boite», la «Schitul-Duru» i pe Ceahlu în

poiana numit «La-Padin>, abundent (Erb. Panu); Bicaz

în judeul Neamu, prin livezi montane (Erb. Grec); Schitul

Raru prin livezi, pe lâng «Piatra-Zâmbrului» i sus pe
Raru în judeul Suceava prin poieni, adesea (Erb. D. Br.

i Erb. Grec). Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie prin munii Franei în

Pirenei i în Alpi ; Peninsula Iberic ; Italia ; în Peninsula

Balcanic ; în Podolia ; în Sud-Vestul Rusiei i în Caucaz.

Se mai citeaz aceast plant din munii Prahovei pe Fur-

nica i la Predeal pe Susaiu ; la Broteni în judeul Su-

ceava. Cnf Brândz, Prodr. fi. române 453.

15.(11). Orchis speciosa Host. FI. Austr. II. (1831). ,527. Rchb.

FI. Germ. exc. 140.^^. Rchb. Icon. fi. germ. et. helv. XIII. t.

39. (CCCXCI). fig. I i II. Beck, FI. von Nieder-Osterreich

201. Correvon, Les Orchidees rustiques 159. Garcke, 111. Fi.

von Deutschld. 218. Simonkai, Enum. FI. Transs. 499. Beck,

Die Yegetationsverhlnisse der illyrischen Lnder. 251, 252,

256, etc. etc. Pax, Grundziige der Pflanzenverbreitung in den

Karpathen 11. 2(j1. Fritsch, Neue Beitrge zur Flora der Bal-

kanhalbinsel insbesonders Serbiens, etc. 1. 174. Grecescu,

Conspect F\. României 544 i Suplement 154. Panu, Con-
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tribuiune la Flora Bucegilor 6. i Contrib. nou la FI. Cea-

hlului 37. Orchis speciosus Host. ap ud. Rouy, FI. Franc.

XIII. 147. Orchis mascula Jacq.. Neilr. FI. von Nieder-Oester-

reich. 189. Bmgt. et. Auct. Trans. BrAxdzâ, Prodr. 11. ro-

mâne 453. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 118.

No. 1607. In pratis silvaticis, ad marg. silv. etc. CS. XLVI.

299. Mold. med. et. sup. G. H.I. i pag. 245 No. 1777. — non
L. Orchis mascula L. var. speciosa Koch, Syn. ed 2. 791. Rchb.

Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag. 42. Grex. Godr. FI. Franc.

III. 292. Hallier, fi. von Deutschld. IV. 123. Camus, Mono-
grapbie des Orchidees de France 40. Max Schulze, Die Orchi-

daceen Deutschlds. 13. b. Kraexzlix, Orchidacearum genera

et species I. 137. Camus, Monographie des Orchidees de lEu-
rope, de l'Afrique septentrionale etc. 154. Brâxdzâ, Prodr. fi.

române 454. Orchis mascidus'L. subsp. speciosus (Host) Koch.

apud. Aschersox u. Graebxer, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 702.

Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 347. Orchis mascula L.

var. Hostii P.M.E. apud. Sagorski u. Schxeider, FI. d. Cen-

tralkarpathen II. 473. — Vulg. Poranici, Poroinic. —
Tab. XV.

Tubercule oblonge, lat ovoide sau mai rar subglobuloase,

destul de mari cu numeroase rdcini secundare filiforme.

Tulpina robust de 15—55 cm. de înalt, ori i mai înalt,

de un verde deschis, spre partea inferioar adesea împestri-

at cu mici puncte i pete negricios-purpurii, spre vârf puin
anguloas i adeseori pe o mare întindere violet-roietic co-

lorat, la baz lax învelit de foi reduse la vagine. Foile

oblong-lanceolate sau lanceolate, la baz mai îngustate, spre

vârf mai lite, nerviate i de un frumos verde, cele inferi-

oare adunate (îngrmdite) mai mari, adesea (anume în par-

tea inferioar, i adesea pe ambele fee) închis-purpuriu

punctate, cele superioare lung invaginante. în form de cornet

îmbrieaz tulpina i sunt ascuite, cea dintâi superioar

adesea destul de îndeprtat de inflorescen este splcit
violet-roietic. Inflorescena este mai adesea un spic multi-

flor, la început oval, mai la urm oblong, cilindric lax, cu

numeroase flori mari (mai mari decât cele dela Orchis mas-
cula L.), roii-lila sau palid-lila, deschis-purpurii, deschis-

Panu, Orchidaceele, 5
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rozee, alburii sau chiar de tot albe, mai adesea îns de o

coloare frumos rou-rozee, fr miros sau cu un slab miros

de soc. Bracteele lanceolate ascuite pân lung-acuminate,

aproape inembranoase, uninerviate sau trinerviate, mai tot-

deauna purpuriu-violete, cele inferioare egal de lungi sau

puin mai lungi decât ovarul. Ovarul este sesil, rsucit, ci-

lindric curbat i mai adesea violet-purpuriu. Foliolele peri-

gonuhii sunt libere i lung-acuminate : cele externe oval-lan-

ceolate, lung-acuminate i terminate printr'un vârf fin, de

obiceiu trinerviate, patente în urm adesea resfrânte la vârf,

toate 3 cam de aceea lungime, dar mai lungi decât tabelul

i cu mult mai lungi decât cele laterale interne ovale ascu-

ite, neevident trinerviate, puin concave i cari nu sunt

conivente cu cea median extern. Labelul trilobat, îndreptat

înainte i în jos este puin convex, adesea mai lung decât

lat i de obiceiu mai deschis colorat decât celelalte foliole ale

perigonului, adec de un frumos roz viu, la baz alb sau

verzuiu, uneori i glbuiu, prevzut spre partea median mai

totdeauna cu puine pete sau linii mai închis purpurii, la

baz velutin papilat. Lobul median al tabelului este la vârf

trunchiat i adesea cu 5— 6 mm. mai lung decât lobii laterali

romboidali, trunchiai, obtusiusculi sau subacui, adesea mai

lai sau mai înguti, toi pe margine fin-crenai sau eros-

denticulai, cel median uneori emarginat sau tridentat la vârf.

Pintenul cilindric descliis-purpuriu este gros, umflat, obtus

i puin atenuat la vârf, ascendent sau orizontal-patent i cam
de lungimea ovarului. Ginostemiul scurt este obtus i apiculat.

Antera violet-roietic cu poliniile de un verde-închis ; iar

caudiculele i retinaculele sunt alburii. Fovea stigmatic lat-

obreniform ; staminodiile multigiboase. %.

Prin rriuri, poieni i pe marginea pdurilor, în livezile

i punile dela munte, adesea social, de preferin în tere-

nuri calcaroase, se ridic uneori din regiunea montan pân
sus în regiunea subalpin, pân în regiunea lui Pinus Pu-

milio.

Vârciorova în judeul Mehedini, pe «Dealul-Mare» la «Du-

hovna» prin poieni, rriuri i pe marginea pdurii, frec-

vent, i pe «Valea-Sltinicului » pe coaste în pdure prin r-
riuri, adesea (Erb. Panu)

;
Vârciorova pe «Cracul-Ciocane»



prin pdure, legit Sim. St. Radun (Erb. Paxu) ; Gura-Vii
in judeul Mehedini, prin pdurea de pe Dealul Câdan ,

legit Sim. t. Radiax (Eri). Paxu ): Baia-de-Aram in ju-

deul Mehedini, prin livezi (Erb. Grec. ); Xisipi in judeul

Vâlcea, prin pdurea .Stnoiu în rriuri. frecvent, legit C.

RAdulescl" ( Erb. Vlâd. ) ; Râmnic in judeul Vâlcea, pe Dealul-

Cetuia prin livezi (Erb. Grec): Toplia în judeul Muscel,

prin livezi, legit I. Naxu (Eri). D. Br. ): pe muntele Sturu*

din judeul Muscel <Erij. Vlâd.); Gândeti în judeul Muscel,

pe muntele Plesnitoarea , legit Sim. t. Radiax (Erb. Vlâd.):

Conteti in judeul Muscel, pe Valea-Râncciovului prin

livezi i pe marginea pdurii (Eri3. Grec): Sinaia în judeul

Prahova, prin fâneele de pe marginea pdurii i prin poieni

i rriuri spre «Castelul Pele pân sus în «Poiana-Stânii^

abundent (Erb. Paxu): Sinaia prin livezi (Erb. D. Br. i Erb.

Grec): Sinaia sus în Bucegi pe Vârfu-cu-Dor . legit A.

Procopl\xu (Erb. Vlâd.): Bucegi în Valea-Ialomiei (Erb.

Grec); Buteni in judeul Prahova, la Urltoarea (Erb. D.

Br.): i în Valea-.lepilor .legit D. Bartolomeu (Erb. Grec);

Predeal în judeul Prahova, prin fânee. frecvent (Erb. D. Br.);

pe lâng Schitul-Predeal (Erb. Grec. ) : Piatra în judeul

Neamu, legit C. Râoltescu (Erb. Paxu): i pe muntele

Cozla (Erb. Grec): Ceahlu în judeul Neamu. pe coastele

ierl)oase i pietroase calcaroase din regiunea subalpin. abun-

dent (Erb. Paxl): i prin livezile montane ale Ceahlului,

legit Dr. Marcel Brâxdzâ (Erb. Grec.). Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie, frecvent în prile mai
sudice, în prile nordice îns mai rar. apoi in Peninsula

Iberic : Italia : Peninsula Balcanic : Rusia sudic i medie.

Aceast frumoas i interesant plant o considerm ca o

specie bun. pentruc difer foarte mult de Orchis mascula

L. prin caractere morfologice destul de importante, prin as-

pectul su cu totul deosebit i prin dispersiunea sa geografic.

Tuberculele uscate de Orchis speciosa Host. sunt întrebu-

inate in medicin sub numirea de Salep (Tuhera Salep/.

16.(12). Orchis pallens L. Mant. II. (1771 ). 292. Koch, Syn. ed.

2. 791. RcHB. Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag. 43. t. 34.

<CCCLXXXM) i t. 157. (DIX), fig. 5. Ledeb. fi. ross. IV. 56.
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Gren. Godr. fi. Franc. III. 293. Neilr. FI. von Nieder-

Oesterreich 189. Hallier, FI. von Deutschld. IV. 121. t. 335.

FiEK, FI. von Schlesien 430. Boiss. fi. orient V. 68. Beck, FI. von

Nieder-Osterreich 203. Sagorski u. Schneider, FI. d. Centralkar-

pathen II. 473. Camus, Monographie des Orchidees de France

41. Correvon, Les Orchidees rustiques 151. Max Schulze, Die

Orchidaceen Deutschlds, etc. 14, Kraenzlin, Orchidacearum

genera et species I. 138. Muller-Krnzlin, Abbild. der Orchid.

23. Krause în Lutz, Sturms FI. von Deutschld. IV. 34. As-

CHERSON u. Graebner, Sjn. d. mitteleurop. FI. III. 704. Coste,.

FI. Franc. III. 401. Hegi, lUustr. FI. von Mittel-Europa. II

348. T. 73. fig. 1. Camus, Monographie des Orchidees de l'Eu-

rope, de l'Afrique septentrionale, etc. 161. PI. 18. fig. 546 —
548. Garcke, 111. FI. von Deutschld. 218. Rouy, FI. Franc.

XIII. 143. Nyman, Consp. 693. Suppl. 292. Pfitzer, Orchidaceae

în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Aht.

88. Heuff. Enum. pi. in Banatu Temesiensi sponte cresc. 166.

SiMONKAi, Enum. FI. Transs. 499. Richter, Pi. Eur. I. 269.

Velenovsky, fi. Bulg. 525. Supplementum I. 259. Halâcsy,

Conspect. FI. graec. III. 171. Fritsch, Neue Beitrge zur Flora

der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens, etc. I. 174. Gre-

CEscu, Conspect. FI. României 543 i Suplement 154. Orchis

sulfurea Sims. în Bot. Mag. LII. (1825). t. 2569. — Tab. XVI.

Tubercule mari, ovale sau oblonge, rar globuloase cu r-
dcini secundare destul de groase. Tulpina de 20—40 cm. de

înalt, cilindric sau puin anguloas, glabr, de un verde

deschis, prevzut la baz cu foi scuamiforme scurte, ascu-

ite i nerviate, iar în partea superioar fr foi. Foile late

oblonge sau oblong-obovale spre baz puin îngustate, deasu-

pra mijlocului mai late, obtusiuscule, adesea mucronulate,.

crnoase, de un frumos verde deschis, pe ambele fee, cu

deosebire pe cea inferioar lucitoare, neptate, slab nerviate^

cea dintâi superioar este aproape alipit de tulpin i o îm-

brieaz prin vagina sa scurt. Inflorescena este un spic

oval, aproape cilindric, cu flori mrioare, dens sau mai lax

dispuse, plecate (nutante), aproape totdeauna palid-galbene i
mai cu sam seara i în timpul nopii neplcut mirositoare.

Bracteele egal de lungi sau mai lungi decât ovarul, linear-
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lanceolate pân oval-lanceolate, acuminate. uninerviate, rar

trinerviate, palid-galbine cu marginile membranoase. Ovarul

sesil. linear, rsucit deschis verde, la vârf curbat. Foliolele

externe ale perigonului sunt libere, ovale, obtuse 1—3 ner-

viate. palid-galbene, sau albe-glbui. cele laterale in partea

inferioar obtus-angulate, mai mult sau mai puin întinse i
la urm recurbate ; cele laterale interne puin mai scurte

decât cele externe, încolo cam la fel conformate, la baz
oblic lite i împreun cu cea median extern conivente

într'o casc (galea) scurt. Labelul lat mai lung si mai puin
palid-galben colorat decât celelalte foliole ale perigonului,

este îndreptat înainte i în jos, puin convex, abia trilobat

< lobii scuri), întreg sau i puin crenat, mai cu sam la

mijloc sau spre baz mai mult sau mai puin catifelat (ve-

lutin) din cauza papilelor scurte. Lobii laterali rotunzii sau

aproape trunchiai : iar lobul median mai mare decât cei

laterali, este nedivizat, uor emarginat sau puin bilobat i
peste mijloc este adesea puin deprimat Pintenul cilindric,

obtus. rareori la vârf emarginat mai adesea ascendent sau

i orizontal patent, alb-glbuiu. mai scurt sau cam de aceea

lungime cu ovarul. Ginostemiul scurt foarte obtus sau scurt-

apiculat i palid-galben. Antera i poliniile sunt galbene des-

chis ; iar caudiculele i retinaculele sunt alburii. Fovea stig-

matic este cordiform ; iar staminodiile papiliforme. %.

Prin rriurile din pdurile dela munte, pe sub tufiurile

de pe coastele munilor, rar prin poienile montane i pe

marginea pdurilor, de preferin pe calcar, izolat sau so-

cial, nu tocmai rspândit
Vârciorova în judeul Mehedini, pe Valea-Bahnei> spre

Ilovia prin pdure în teren humifer, prin livezile despre

gura «Cerovului în sol humifer, pe stânci cu tuferie i
în tufiurile de pe coastele pietroase din «Yalea-Sltinicului»

5pre captul cataractelor, rar (Erb. Grec). Aprilie — Maiu.

Area geografic : Europa medie i sudic (în Vest pân în

Dauphine, Elveia i Oberbaden) : prin Italia, Peninsula Bal-

-canic : Transcaucazia ; Asia-Mic. •

Planta indicat de Brâxdzâ, în publicaia sa Plante noue

pentru Flora Dobrogei (1889), pag. 5, din judeul Tulcea

prin pdurea dintre Ciucurova i Bachioi, nu este Orchis pal-
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lens L. din cauza foilor prea înguste, din cauza bracteelor

sale mari i mai lungi decât floarea i din cauza pintenului,

care nu este ascendent sau orizontal patent, ci descendent i
puin curbat inainte. Unicul exemplar ce avem în Erbariul

D. Brândzâ. i pe care l-am examinat i noi este incomplet

(fr tuberculi), cam trecut i nu tocmai bine preparat. Gre-

cEscu, în Suplement la Conspectul Florei României pag.

154, amintete i el aceast rar plant dela Babadag, Ba-
chioi, Ciucurova, cu toate c nu este în Erbariul su i pro-

babil c el indic pe Orchis pallcns din localitatea mai sus

amintit dup publicaia lui Brândzâ, «Plante noue pentru

Flora Dobrogei>^ (1889). In «Flora Dobrogei», lucrare aprut
în urm prin anul 1898, dup moartea regretatului ei autor,

observm îns c Orchis pallens nu mai este menionat, ceea-

ce ne îndreptete s credem c Brândzâ se convinsese pro-

babil în urm c planta sa din Dobrogea nu er Orchis pal-

lens i astfel revenind i-a corectat însu greeala.

17.(13;. Orchis elegans Heuff. Plantarum Hungariae no-

varum vel non rite cognitarum în Flora XVIII. Bând L

(1835). 250. Heuff. Enum. pi. Banatu Temesiensi sponte cresc.

(1858). 1(36. Neilr. Diagnosen 1 17. Porcius, Diagnosele plante-

lor fanerogame i criptogame vasculare 201. Correvox, Les

Orchidees rustiques 140. Simonkai, Enum FI. Transs. 499.

Grecescu, Conspect. FI. României 544 i Suplement 154.

Panu, Contribuiuni la FI. Bucuretilor i a împrejurimilor

I. 84. Pax, Grundziîge der Pflanzenverbreitung in den Kar-

pathen II. Bând. 2(31. Orchis palusiris Bmgt. et Auct. Trans.

non Jacq.. Orchis palustris Kanitz, Plantas Romaniae hu-

cusque cognitas 118. No. 1(308. Dobr. : ad Uanub. inf US. In

palud. Mold. sup. G. Piteti (Stolnici) Br. 74 i pag. 245. No.

1778. Brândzâ, Prodr. ti. române 454. i Flora Dobrogei

401.—non Jacq.. Orchis laxiftora I.amk. variet. elegans Heuff.

apud Velenovsky, FI. Bulg. 525. Orchis palustris Jacq. var.

elegans Heuff. apud Fritsch, Neue Beitrge zur Flora der

Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens, etc. I. 174. Orchis pa^

liistris Jacq. [1 elegans Beck, Glasn. XV. (1903). 223. [87]

.

Wiss. Mith. IX. 510. [104]. (1904). Orchis laxiflorus Lamk,

subsp. palusler Jacq. forma elegans Heuff. apud Ascherson
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u. Grahbxer. Svn. d. mitteleiirop. fi. iii. /13.—Vulg. Bujori.
—Tab. XVII.

Plant robust cu tubercule întregi, oval-oblonge sau

aproape globuloase (subglobuloase) cu rdcini secundare

filiforme. Tulpina de 35 - 65 cm. de înalt, ori i mai înalt,

erect, goal în luntru (fistuloas), de un verde deschis, ci-

lindric, spre vârf anguloas i btând uneori în roietic sau

violet, pân sus la inflorescen foliat. Ia baz cu foi reduse

Ia vagin, cari sunt scurte, ascuite sau rotunzite i lax dis-

puse. Foile invaginante, lat-linear-lanceolale, pân la 2.5

cm. de late, dela baz pe nesimite îngustate, lung-acuminate,

erecto-patule, carenate, canaliculate, cu nervurele, mai cu

sam pe partea inferioar, evident proeminente, ele sunt de

un frumos verde i de regul nemaculate. Inflorescenla mulli-

florâ este un spic elongat, lax, la început conios, cu florile

mari de obiceiu violet-purpurii, uneori roii-rozee sau i mai
deschise. Bracteele cu 3—5 nervure, legate între ele uneori

prin vine transversale, i toate sunt mai lungi decât florile,

linear-lanceolate, la mijloc mai late, acuminate, verzi spre

vârf i Ia margini bat uneori în rozeu-violet sau în pur-

puriu. Ovarul sesil, gros, cilindric sau cu 3 muchi obtuse,

rsucit, puin curbat este verde btând uneori, mai cu sam
pe muchi, în violet-purpuriu. Foliolele perigonului libere

sunt oblongi, obtusiuscule, trinerviate, cele laterale reflecte

;

iar cele laterale interne, puin mai scurte i mai înguste

decât cele externe, sunt mai mult sau mai puin conivente

cu foliola median extern. Labelul mare, obcordat sau obo-

val-cuneat la vârf emarginat sau obscur trilo])at, cu mar-
ginile crenulate, este scurt papilos pros, nu glabru, i mai

lung decât celelalte foliole ale perigonului, îndreptat în jos

i înainte, convex, purpuriu sau roietic, dela baz i pân
cam spre mijloc alburiu i cu mici pete închis-violete sau

purpurii. Pintenul cilindric, orizontal este subegal de lung cu

ovarul, Ia vârf obtus i puin umflat. Ginostemiul este scurt,

apiculat. Antera este închis-violet. Poliniile verzui cu cau-

diculele alburii, iar retinaculele rotunde. Fovea stigmatic

este oblong ; iar staminodiile obtuse sunt alburii. %.

Prin fâneele mltinoase, în livezile umede, pe locurile
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bltoase din luncile râurilor, pe marginea lacurilor, social

i adesea pe mari întinderi, foarte rspândit.

Hinova în judeul Mehedini, pe locuri mltinoase (Erb.

Grec.) ; Târgujiu în judeul Gorj (Erb. Grec.) ; Mnstirea
Tismana în judeul Gorj, pe marginea oselii, lâng satul

Tismana, prin fânee umede, abundent (Erb. Panu)
; Craiova

în judeul Dolj, pe locuri bltoase (Erb. D. Br.)
; Craiova la

«Hanul-Chintescu» i în lunc pe locuri umede (Erb. Grec);

Popoveni în judeul Dolj, legit Gerota (Erb. D. Br.)
; St-

neti în judeul Vâlcea, în lunc lâng balta «Peteu», legit

C. Rdulescu (Erb. Vlâd.); Boteni în judeul Muscel (Erb.

Vlâd.)
; Târgovite, prin mlatini i la Cucuteni în judeul

Dâmbovia (Erb. Grec); Titu în judeul Dâmbovia, prin

locuri umede în pdurea «Nuceteanca», legit Traian Sâvulescu

(Erb. Paxu) ; Bucureti pe Colentina, în livezile josnice,

mltinoase (Erb. Grec) ; Bucureti în judeul Ilfov la Moara-

lui-Ciurel», prin mlatinile i locurile umede din lunca Dâm-
boviei, frecvent i la Rou lâng Bucureti, prin fâneele

umede de pe marginea Dâmboviei (Erb. Panu) ; Gulia, Tr-
teti i la Buftea spre Ciocneti în judeul Ilfov (Erb.

Grec.)
; Mgurele, lâng Bucureti în judeul Ilfov, pe lo-

curile umede de pe marginea Sabarului (Erb. Panu) ; Gr-
ditea prin fâneele umede de peste Arge în judeul Ilfov

(Erb. Panu)
; Comana, judeul Vlaca, pe locurile umede

de pe marginea drumului de fier, spre «tubeiul-cu-ap-rece »,

abundent (Erb. Panu) ; Comana, pe «Valea-Preotesei», legit

I. Nanu, i pe marginea pdurii în «Valea-Gurbanului», pe

locuri umede, foarte frecvent (Erb. D. Br. i Erb. Grec.)
;

Piatra în judeul Neamu, pe locuri umede mltinoase, legit

C. RÂDULEScu (Erb. Panu)
; Nielea în judeul Iai, pe loc

bltos (Erb. Vlâd.); Tecuciu, în judeul Tecuciu lâng p-
durea <Drgneti» în bli (Erb. Vlâd.); Tekirghiol în ju-

deul Constana, pe marginea lacului Tekirghiol, în fânee

umede frecvent pe lâng osea, aproape de Sanatoriul Efo-

riei (Erb. Panu). Maiu^unie.
Area geografic: Transilvania; Banat; Ungaria de Sud;

Croaia ; Bosnia ; Serbia i în Bulgaria.

Se mai citeaz la Agiud i pe lâng Iai ctre Cârniceni,

cnf. Brândz, Prodr. fi. române 454.
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18/14.) Orchis incarnata L. FI. Suec. ed. 2. (1755). 312. L.

Sp. pi. ed. 2. (1763). 1335. Koch, Syn. ed. 2. 793. Rchb. Icon.

fi. germ. et helv. XIII. pag. 51. t. 45. (CCCXCVII). Ledeb.

fi. ross. IV. 56. Grex. Godr.. FI. Fanc. III. 296. Hallier, FI.

von Deutschld. IV. 130. t. 342. Fiek, FI. von Schiesien 432.

Boiss. fi. orient. V. 71. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 204.

Camus, Monographie des Orchidees de France 46. Correvox,

Les Orchidees rustiques 143. Max Schulze, Die Orchidaceen

Deutschlds, etc. 19. Kraexzlix, Orchidacearum genera et spe-

cies I. 144. Muller-Krxzlix, Abbild. der Orchid. 28. Krause

în LuTz, Sturnis FI. von Deutschld. IV. 37. Coste, FI. Franc.

111. 404. Camus, Monographie des Orchidees de lEurope, de

l'Afrique septentrionale, etc. 175. PI. 22. fig. 691—700. Garcke,

111. FI von Deutschld. 220. Nymax, Consp. 692. Suppl. 291.

Pfitzer, Orchidaceae în Exgler-Praxtl, Die nat. Ptlanzenfa-

niilien II. Teii. 6. Aht. 88. Simoxkai, Enum. FI. Transs. 501.

-Procopiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchida-

ceen der Bukowina (191). 7. Richter, Pl. Fur. I. 270. Halâcsy,

Conspect. FI. graec. III. 173. Brâxdzâ, Prodr. fi. române 455.

Grecescu, Conspect. Fi. României 545 i Suplement 155.

Paxu, Contribuiuni la Flora Bucuretilor i a împrejuri-

milor I. 85. i Contribuiuni nou la Flora Ceahlului 39. Or-

chis incarnatiis L. apud Aschersox u. Graebxer, Syn. d. mit-

teleurop. FI. III. 715. Hegi, lUustr. FI. von Mittel-Europa II.

351. Fig. 431. RouY, FI. Franc. XIII. 148. Orchis mixta a

incarnata. Retz. (1779). Orchis divaricata Rich. (1812)".' cnf.

Max Schulze, Orchidaceen Deutschlds. 19(3). Orchis latifolia

Rchb. Icon. crit. VI. 7. (1828). Orchis angustifolia Wimm. et

Grab. (1829). Orchis haematodes Rchb. FI. Germ. exc. (1830).

126. Orchis lanceata Dietr. (1833). Orchis latifolia ) angustifo-

lia Bab. (1843)., Orchis latifolia "^ incarnata Neilr. FI. von

Nieder-Oestereich. 191. — Tab. XVIII.

Tubercule comprimate, palmatifide cu 2—4 diviziuni mai

scurte sau mai lungi, în locuri umede foarte elongate, rar

numai uor încrestate, cu rdcini secundare filiforme. Tul-

pina de 25—50 cm. de înalt, câteodat i mai înalt pân
la 60 cm. sau chiar pân la 1 m., este rigid erect, adesea

foarte groas, goal in lâuntru (fistuloasâ), uor compresibil,
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puin anguloas, de un verde deschis spre vârf adesea sp-
lcit purpurie, pân sus foliat, la baz cu foi reduse la va-

gine strâns-alipite i ascuite, dintre cari cele superioare sunt

câteodat elongate i laxe, nu strâns alipite de tulpin. Foile

de regul în numr de 5 sau 6, rar numai 4, uneori 7 i
câteodat pe lâng acestea înc câte una sau dou foi supe-
rioare bracteiforme, sunt rigide erecte i dispuse aproape pa-
ralel cil tulpina sau adesea mai ])atente i numai în partea

inferioar mai apropiate de tulpin, elongat lanceolate pân
lat-lanceolate, adesea destul de late, dela baz începând în-

gustate, la vârf ascuite i aproape cuciilat-constrânse, lung i
lax-invaginante, canaliculate, destul de groase, de un verde

deschis i de regul nemaculale, adesea cu nervurele puin
proeminente. Foaia cea dintâi superioar sau ambele foi su-

perioare sunt sesile i adesea trec cu vârful lor peste baza

inflorescenei, ba uneori trec chiar i peste inflorescen. Foaia

cea din urm inferioar este totdeauna mai mic (i de regul
i mai îngust) decât cele dou foi cari stau deasupra ei, ade-
sea i a patra i câteodat chiar i a cincea foaie de jos este

înc tot mai mare decât cea inferioar. Amândou foile

sau chiar i cele 3 cari stau peste cea inferioar sunt de
obiceiu aproape egal de lungi. Foaia cea inferioar este

numai excepional cea mai lat, mai adesea ea este îns
abia în al 4-lea rând mai lat. Inflorescena la început oblong,
mai târziu cilindric i adesea foarte elongat, obtus este de
obiceiu un spic dens i multiflor. Florile mici sunt mai adesea

carnee sau persicine sau i deschis-purpurii. Bracteele sunt

mai lungi decât florile, cele superioare sunt adesea numai
cam de lungimea florilor, dar totdeauna mai lungi decât

bobocii, din care cauz spicul înainte de completa înflorire

apare comos; ele sunt lanceolate, ca i foile mai înguste sau

mai late, ascuite pân lung-acuminate, mai mult sau mai
puin evident trinerviate i reticulat-venoase, erbacee, verzi sau

adesea (i anume spre margini) btând în roietic sau brun-
roietic, la plantele cu florile deschis-purpurii sunt complet
brun-rou colorate ; mai cu sam cele inferioare adesea sunt

la vârf curbate în luntru. Ovarul sesil, aproape cilindric este

rsucit, verde i adesea mai mult sau mai puin roietic.

Foliolele perigonului sunt libere i deschis purpurii, mai rar
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închis-purpurii, puin carnee : cele externe oval-lanceolate,

mai rar lanceolate, ascuite sau obtusiuscule. trinerviate, pe

ici colea nervurele legate între ele prin vine transversale,

uneori i cu mai multe sau mai puine pete i dungi mai
închise, cele laterale mai întâiu erecto-patule apoi rsfrânte (re-

flecte), cea median de obiceiu puin mai scurt : cele laterale

interne mai scurte decât cele externe, late la baz oblong-

lanceolate, ascuite sau obtusiuscule, câteodat foarte obtuse,

mai adesea neevident trinerviate sau binerviate. de regul
acoperite de cea median extern i împreun cu aceasta

aproape casciform (galeiform) conivente sau acoperindu-se

cu vârfurile lor. Labelul plan sau numai puin convex, mai
adesea rombic-oblong i aproape nedivizat, pe margine nere-

gulat-denliculat, mai totdeauna egal de lung sau ceva mai
lung decât lat, de obiceiu deschis persicin sau palid purpuriu-

roietic i cu un desemn mai închis, neregulat i adesea punctat,

iar Ia baz prevzut cu papile foarte fine. La formele cu la-

belul mai mult sau mai puin evident trilobat, lobii laterali

sunt aproape rombici sau rotunzii, la margine puin dinai,

mai rar întregi, rar mai adânc incii : lobul median mai în-

gust decât lobii laterali, este oval. mai mult sau mai puin
eiongat, foarte rar linguiform, obtus. mai rar acutiuscul i
de recful întrec[ la marmne. Pintenul, totdeauna mai scurt de-

cât ovarul, este cilindric (puin conic) adec cilindro-conic,

la vârf obtus i uneori emarginat, oblic îndreptat în jos, drept

sau uor curbat i mai adesea alb-roietic. Ginostemiul este

scurt i apiculat. Antera este purpurie sau roie-glbuie. Po-

liniile verzi-all)strii cu caudiculele lor deschis-galbene. iar

retinaculele sunt slab deschis-violet nuanate. Fovea stigma-

tic este aproape patrunghiular. Di-

Prin livezi umede, pe locurile mltinoase sau bltoase din

lunci, prin fâneele de pe marginea pdurilor i în poieni pe

locuri umede, adesea social, destul de frecvent.

Boteni în judeul Muscel (Erb. Vlâd ): Muscelul Topliei

în judeul Muscel, prin livezi, legit I. Xaxu (Erb. D. Br)
;

Vulcana în judeul Dâmbovia, prin fânee în locuri umede
(Erb. Grec): Peri în judeul Ilfov, pe locuri umede spre

Cocioc legit Em. C. Teodorescu (Erb. Paxu) ; i în lunca

Cocioc (Erb. Grec.) ; Buftea, judeul Ilfov, în lunca Colenti-
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nei, pe locuri umede (Erb. Grec.)
; Bucureti în judeul Ilfov,

la «Moara-lui-Ciurel » prin mlatini i locuri umede, pe
marginea ,Dâmboviei, frecvent (Erb. Panu) ; Rou lâng
Bucureti în judeul Ilfov, prin fâneele umede din lunca

Dâmboviei, abundent (Erb. Panu) ; Comarnic spre Teila
în judeul Prahova, prin livezi mltinoase (Erb. Vld.) ; Bu-
teni în judeul Prahova, pe malul Prahovei (Erb. D. Br.)

;

Predeal în judeul Prahova, pe «Valea-Râjnoavei» (Erb. D.

Br.) ; Bacu în judeul Bacu, prin livezi în locuri umede
(Erb. Grec.)

; Piatra în judeul Neamu, pe locuri umede în

fânee, legit C. Râdulescu (Erb. Panu); Tarcu în judeul
Neamu, legit Dr. Marcel Brândzâ (Erb. Grec.) ; Bicaz în ju-

deul Neamu, prin livezi montane (Erb. Grec)
; Zendriceni

în judeul Dorohoiu, pe locuri umede (Erb. Grec.) ; Nielea în

judeul Iai, pe locuri bltoase (P>b. Vlâd.) ; Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa întreag (lipsete în prile mai
sudice) i în Asia temperat.

Plantele dela Leurdeni, dela Chitila, Comana, Buteni i
dela Iai la Bârnova nu le-am vzut în Erbariul Grecescu,

dei sunt menionate din aceste localiti în Conspect, 1. c.

De asemenea nici plantele din Arge de pe muntele «Lespezi»,

dela Piatra-Neamu de pe Cernegura i dela «Schitul ibu-
cani» nu le-am vzut în Erb. Grec. dei sunt amintite din

aceste localiti în Suplement, 1. c. Iar planta dela Vasluiu din

grdina lui Anghelu este Orchis elegans Heuff. nu Orchis

incarnata L.

var. ochroleuca Wustnei Archiv. VIII. (1854). 96. apud.

Kraenzlin, Orchidacearum genera et species I. 144. Fiek, FI.

von Schlesien 432. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds,

etc. 19.3. Muller-Krnzlin, Abbild. der Orchid. 28. Garcke

111. FI. von Deutschld. 220. Panu, Contribuiuni nou la

Flora Ceahlului 39. Orchis incarnata [1 ochroleuca Boll.

Archiv. Fr. Nat. Mekl. XIV. (1860). 307. Cammus, Monographie
des Orchidees de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, etc.

177. Orchis incarnatus [1 ochroleucus Boll. apud Ascherson

u. Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI. III 719. Orchis ochro-

leuca Schur. Enum. PI. Transs. 641. Orchis incarnatus L. var.

ochroleucus (Schur.) Boll. ca subspec. în Hegi, Illustr. FL
von Mittel-Europa II. 352. Fig. 431.
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Plant viguroas, cu tulpina mai lung sau mai scurt pân
peste 50 cm. de înalt, totdeauna îns destul de groas. Flo-

rile ochroleuce, adec galbene ca paiele. Foliolele perigonului

sunt mai adesea galbene alburii. Labelul este îns la mijloc

de un galben mai viu i tar pete sau punctuaiuni.

Prin locuri cu iarb, prin livezile de pe marginea pdurilor

i în poienile umede. Schitul-Duru în judeul Neamu, prin

fânee în locurile umede, lâng prul Durau», rar.

Aceast interesant form de Orchis incarnata L, cu flo-

rile galbene este considerat de unii autori ca subspecie, iar

alii o consider chiar ca o specie bun. Aschersox u. Gra-

EBXER în 1. c. pag. 720 spune despre aceast plant : Die

gelbbliihende Form des O. incarnatus scheint eine hohe sys-

tematische Selbstndigkeit zu besitzen, sie macht durch ihren

krftigen strafTen Wuchs etc. einen so abweichenden Eindruck

vom Typus und ist in ihrem Auftreten so constant, dass man
geneigt ist, sie fiir eine eigene Art zu hal ten» : adec pe ro-

mânete c aceast plant din punctul de vedere sistematic

ar fi cu totul independent i c prin statura sa (puternic)

robust i rigid, etc. se deosebete aâ de mult de forma

tipic i este aâ de constant în apariiunea ei, încât ar putea

fi considerat ca o specie proprie.

Noi distingem aceast interesant plant numai ca o va-

rietate, care este foarte rar, cci n"a mai fost constatat pân
acum de nimeni în Flora terii noastre.

Orchis Trauiisteinei'i Saut. syn. Orchis angiislifolia Rchb.

apud Kaxitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas pag. 118

No. 1612. CS. XLVI. 299. Dobr. : in Delta Danubii unico

loco US. In pratis Mold. sup. G. HI. i pag. 246 No. 1782.

Brâxdz, Flora Dobrogei pag. 402.—Vulg. P o r o i n i c. — In

Delta Dunrii.

Orchis Traunsteineri Saut. n'a mai fost aflat în ara noastr

pân acum de nimeni ; iar plantele din localitile mai sus

indicate nu le-am vzut, aâ c aceast plant rmâne s fie

observat ulterior.

Orchis latifolia L. Prin fâneele mltinoase.—In Moldova

(Cz. Flora XIX, 72 et Exsic. 1 ; Cz. et Sz. 1. c. 50 : O. angus-
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iifolia Cz, et Sz, 1. c. 51. et Exic.
!

; h. j. Guebh. mânuse.)

central i superioar ; in regiunile inferioare ale Ceahlului
{Edel 1. c. 37.); pe lâng Iai la Mironeasa, Horleti i Dom-
neti (Sz. mânuse)

;
pe Penteleu ; la Predeal pe Susaiu. Cnf.

Brândz, Prodr. fi. române 454. Kaxitz, Plantas Romaniae
hucusque cognitas pag. 118 No. 1611. C. XIX. 72. CS. XLVI.

299. In pratis Mold. med. et sup. G. HI., in a. Ceahlul
reg. inf. Ed. 37. i la pag. 240. No. 1781.

Orchis lalifolia L. nu este citat de Grechscu în lucrrile

sale, i nici n'a mai fost aflat pân acum de nimeni, nici

din localitile mai sus citate, nici din vreo alt parte a

terii; iar Exsicatele pe cari se bazeaz indicarea ei în ara
noastr fiind distruse, rmâne c aceast plant s fie cu-
tat i observat ulterior.

19.(13) Ofchls cordigera Fries. Novit. fi. Suec. Mant. III.

(1842). 130. RcHB. Icon. fi. germ. ethelv. XIII. t. 59. (CCCCXI).

Heuff. Enum. pi. Banatu Temesiensi sponte cresc. (1858).

167. Fuss, Flora Transs. excursoria (1806). 023. Neilr. Diag-

nosen (1807). 118. Porcius, Diagnosele plantelor fanerogame

i criptogame vasculare 203. Max Schulze, Die Orchidaceen

Deutschlds. etc. 21, b. Romer, Aus der Pflanzenwelt der

Burzenlnder Berge in Siebenbiirgen 67. T. 15. Camus, Mo-
nographie des Orchidees de l'Europe, de l'Afrique septentrio-

nale, etc. 173. PI. 21.fig. 000 i 001. Nyman, Consp. 092. Suppl-

291. Simoxkai, Enum. FI. Transs. 501. Procopiaxu-Procopovici,

Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina (191).

7. Richter, pi. Eur. I. 271. Velexovsky, FI. Bulg. 526. Supple-

mentum I. 259. Brâxdz, Prodr. fi. române 455. Grecescu,

Conspect. FI. României 545 i Suplement 155. Panu, Con-
tribuiune la FI. Bucegilor 6. Orchis cordiger Fries, apud As-

CHERSON u, Graebner, Syu. d. mitteleurop. FI. III. 730. Hegi, II-

lustr. FI. von Mittel-Europa II. 355. Fig. 433. Orchis cruenta

RocH. PI. Banat, rariores. (1828). 31. t. I. fig. 1. Orchis la-

lifolia 3. b. cordigera Rchb. Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag.

62. Orchis lalifolia ^. conica Lindl. apud Rchb. Icon. 1. c.

pag. 60. Orchis rivularis Heuff. pi. exsicc. apud Schur, Enum.
PI. Transs. 642. Orchis foliosa Schur, 1. c. Orchis monlicola

JClinge., Orchis lalifolia var. Rochelii Griseb. — Tab. XIX.
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Tubercule palmate cu 2—4 diviziuni lungi filiforme. Tul-

pina goal în luntru (fistuloas), adesea de 10—25 cm. de

înalt, uneori i mai înalt, de regul cu 4 foi i este înso-

it la baz mai adesea de 2 foi reduse la vagin fr clo-

rofil, scuamiforme, la vârf puin recurbate i lax dispuse.

Foile, mai adesea 4, sunt palate (maciilalej, mai rar neptate.

Petele caracteristice de un verde închis-purpuriu sunt de

mrimi diferite, adesea transversal elongate, dense i uneori

confluente. Dou din foile inferioare sunt lanceolale sau oval-

eliptice, cea din urm inferioar este îns la baz mai îngustat

i mai sus de mijloc, mai spre vârf prezint cea mai mare l-
ime, extremitatea sa este ins adesea rotunzitâ sau emarginat
i cu un vârf abia observat, de altfel este mai mult sau mai
puin acuminat, patent i mai adesea uor recurbat. A
doua foaie de jos, prin conformaia sa, face trecerea între

foaia cea inferioar i între celelalte foi, asemnându-se mai
cu sam cu cea dintâi. Celelalte foi sunt mai erecte i
se îngusteaz mult spre vârf, aa c cele superioare

sunt linear-lanceolate i lung-acuminate. Inflorescena lax
«au mai densiflor este un spic oblong-oval sau chiar cilin-

dric i rotunzii la vârf cu florile destul de mari, mai deschis-

purpurii pân închis-purpuriu colorate. Bracteele linear-

lanceolate, acuminate, multinerviate (cu 3—5nervure) i re-

ticulat-venoase, egal de lungi sau de obiceiu mai lungi decât

florile sunt purpuriu- sau închis-verzui colorate (uneori i
cu pete închise), rar de tot verzi i foliacee, pe margine cu

mici diniori, cari se disting uor cu lupa. Amândou folio-

lele laterale externe ale perigonului sunt acuminate, erecte

i mai mult sau mai puin patente ; cele laterale interne mai
adesea elongat-lanceolate, acuminate sau puin obtusiuscule,

conivente, adesea atingându-se prin vârfurile lor. Lahelul de

obiceiu nedivizat, la baz cuneiform, iar deasupra bazei este

partea cea mai lat, care adesea proemineaz într'un vârf

scurt, i care îi d o înfiare aproape rotunzit-oval sau

cordiform; mai rar labelul este uor trilobat, adesea mai
lat decât lung, i la margine mai adesea uor crenat, uneori

cu nervure i ramificaiuni mai mult sau mai puin proemi-
nente mai închis colorate, rareori i cu desemn uri mai în-

chis colorate, formate din linii, puncte sau pete ; lobul me-
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dian prelungit este ceva mai lung, triangular-oval i obtus,

iar lobii laterali puin mai scuri sunt rotunzii i uor cre-

nulai. Pintenul foarte scurt, la baz foarte lat, descendent

este scurt-conic, escepional conic-cilindric, arcuat i de re-

gul numai cât jumtate din lungimea ovarului. %.

Pe locuri umede mltinoase, pe lâng prae i vlcele^

prin poienile i punile umede din regiunea subalpin i
alpin, adesea pe locuri mltinoase cu Sphagnum.
Godeanu la «Râu-es» în judeul Mehedini, pe locuri

mltinoase cu Sphagnum în regiunea
;
alpin (Erb. Grec);

pe muntele «Rodochiasa » în judeul Mehedini (Erb. Vld.)
;

muntele < Micua» în judeul Mehedini (Erb. Vld.) ; mun-
tele Sorbele» în judeul Gorj (Erb. Vld.)

; muntele <'Setea-

Mare » în judeul Gorj (Erb. Vld.)
; muntele «Podul-Giur-

giului», muntele «Podeanu», muntele Râiosul», pe muntele

«Clbucel» i în «Valea-Caprei» din judeul Arge (Erb,

Vld.); pe muntele «Lespezi.- lâng <Negoiu» în judeul Ar-

ge (Erb. Grec.) ; muntele «Znoaga» în judeul Muscel (Erb.

Vld.); pe muni între «Ciocanu» i«Giuvala> (Erb. Vld.);

Sinaia în judeul Prahova, prin livezi (Erb. Grec. i Erb. D.

Br.) ; Sinaia în «Poiana-Stânii», abundent pe locuri umede
(Erb. Panu) ; Bucegi în judeul Prahova, pe muntele ' Lp-
ticiul», pe locuri umede mltinoase turfacee în Sphagnum
(Erb. Panu.); Bucegi la Babe» spre «Schitul dela Petera-

lalomiei» (Erb. Vld.)
; Bucegi la < Obâria-Ialomiei » spre

«Omu > (Erb. Vld.)
; Bucegi în «Poiana-Cotilei» (Erb. Vld.)

;

Buteni spre «Urltoarea» prin fânee i puni umede (Erb.

Panu) ; Buteni prin livezi umede (Erb. Grec); Azuga spre

Buteni, judeul Prahova (Erb. D. Br.) ; Predeal în judeul

Prahova, pe Valea-Rânoavei- prin fânee i puni umede
mltinoase, abundent (Erb. D. Br., Erb. Grec i Erb Panu)

;

Predeal pe drumul spre «Pietricica» (Erb. D. Br.). Planta dela

Mnstirea Neamului din judeul Neamu culeas de farma-

cistul Chania în Erbariul Grecescu se pare a fi alt specie,

cci florile sunt mai mici i mai delicate, foliolele perigonului

mai înguste, iar pintenul este mai lung i mai subire decât

la Orchis cordigera Fries. Maiu—Iulie.

Area geografic : Elveia, Tirol ; Salzburg ;
Ungaria ;

Banat ;.



81

Transilvania; Bucovina; Galiia ; Norvegia; Istria; Bosnia;

Hercegovina ; Muntenegru ; Serbia i Bulgaria.

Se mai citeaz in Dâmbovia pe Brândua i in munii
Bucegi pe Furnica, cnf. Brâxdzâ, Prodr. 11. române 455.

Aceast plant critic i foarte variabil, prin caracterele

mai sus indicate în descrierea ei, dar mai cu sam prin

forma foilor, a labelului i a pintenului se poate distinge la

prima vedere de toate celelalte specii cu cari se înrudete.

Unii autori consider pe Orchis cordigera Fries. numai ca

o form de Orchis laifolia L., pe când alii din contra o

despart în mai multe specii deosebite.

Formele de Orchis cordigera Fries., cari cresc la noi, se

pot grupa astfel : a) Plante delicate cu foile înguste mai
adesea 4—6 erecte, cele inferioare oblonge sau lanceolate

pân la 2. (sau 2.5) cm. lime, de iîecare parte cu cel mult
10 nervure, spre baz mai mult sau mai puin lung-îngus-

tate. Inflorescena lax sau paucillor. Labelul nelobat sau

trilobat. Plantele acestea ne amintesc pe var. rivularis Klixge.

Cnf. AscHERsox u. Graebxer, Synopsis d. mitteleurop. FI. III.

pag. 740. b) Plante cu tulpina robust de 15—35 cm. înl-

ime cu foile late de 3 pân Ia 5.5 cm. lime i de fiecare

parte cu câte 3—16 nervure. Foile 3—4 frumos masliniu-în-

chis-maculate, cele inferioare lat-obovale pân lat-eliptice»

la vârf rotunzite, cele superioare mai lung-acuminate. In-

florescena multiflor sau densiflor, cu florile închis lila.

Aceste plante ne amintesc pe var. Rochelii Aschers. u. Graebx.

1. c. pag. 741.

20.(16) Orchis sambucina L. FI. Suec. ed. 2. (1755). 312. L.

Sp. pi. ed. 2. (17(33). 1334. Koch, Syn. ed. 2. 792. Rchb. Icon. fl.

germ. et helv. XIII. pag. 64. t. 60.\CCCCXI1 ) i t. 160. (DXII).

lig. III. Ledeb. fi. ross. IV. 55. Grex. Godr. FI. Franc. III. 295. Neilr.

FI. von Nieder-Oesterreich 190. Hallier, FI. von Deutschld. IV.

126. t. 338. FiEK, FI. von Schlesien 431.Boiss. fi. orient. V. 72.

Beck, fi. von Nieder-Osterreich 203. Sagorski u. Schxeider,.

FI. d. Centralkarpathen 11.473. Camus, Monographie des Or-

chidees de France 45. Correvox , Les Orchidees rustiques

157. ^Iax Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds etc. 22. Kraexz-

LIX, Orchidacearum genera et species I. 149. Muller-Kraxzlix^

Panu, Orchidaceele. 6
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Abbild. der Orchid. 26. Krause, în Lutz, Sturms FI. von

Deutschld. IV. 37. Coste, FI. Franc. III. 403. Camus, Mono-

graphie des Orchidees de l'Europe, de l'Afrique septentrionale,

etc. 165. PI. 21 fig. 632—642. Garcke, 111. FI. von Deutschld.

219. Nyman, Consp. 693. Suppl. 292. Pfitzer, Orchidaceae în En-

gler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Abt. 88. Si-

MONKAi, Enum. FI. Transs. 500. Procopianu-Procopovici, Beitrag

zur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina (191). 7. Rich-

TER, PI. Eur. I. 271. Velenovsky, FI. Bulg. 528. Supplementum

I. 259, Halcsy, Conspect. FI. graec. III. 174. Fritsch, Neue

Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Ser-

biens, etc. I. 174. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cogni-

tas 118. No. 1609. In pratis mont. Mold. sup. G. HJ. in a.

Ceahlul reg. infer. Ed. 37 i pag. 245. No. 1779. Brândzâ,

Prodr. fi. române 454. Grecescu, Conspect. FI. României 544

i Suplement 155. Panu, Contrib. FI. Bucegilor 6. Orchis

sambucinus L. apud Ascherson u. Graebner, Syn. d. mitteleu-

rop. FI. 111. 753. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 356.

T. 73 fig. 2. Fig. 420 h. i Fig. 434. Rouy, FI. Franc. XIII.

154. Orchis latifolia var. 1 i 2. Scop. FI. Carn. ed. 2. II.

(1772). 197. Orchis mixta {i sambiicina Retz,. (1779). Orchis

Schleicheri Sweet. Brit. Flow. Gard. II. (1823-9). 199. Or-

chis saccala Rchb. FI. Germ. exc. (1830). 123. non Ten. Or-

'Chis pallens Mor. FI. Schweiz. (1832). 508. non L. Orchis

salina Fronius. Yerh. Siebenb. VIII. (1857). 102. non Turcz.

— Tab. XX.

Tubercule oblong-fusiforme sau aproape cilindrice, destul

de groase, mai mult sau mai puin comprimate, la început

nedivizate i fr rdcini secundare filiforme, mai apoi la

vârf scurt-bilobate sau printr'o diviziune mai înaintat devin

palmatipartite, desvoltând în acela timp i numeroase r-
dcini secundare filiforme. Tulpina de 10 pân peste 25 cm.

de înalt este robust, fistuloas (goal în luntru), cilindric,

adesea puin anguloas, palid verde i prevzut la baz cu

foi reduse la vagine, cari sunt laxe i ascuite i pân peste

mijloc sau chiar i mai sus simetric foliat. Foile 4—6 sunt

sesile, invaginante i îngustate la baz, lanceolate sau oblonge,

de regul deasupra mijlocului mai late (cele inferioare ob-
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tuse, celelalte obtuse sau acuminate), pronunat nerviate,

de un frumos verde i nemaculate. Inflorescena este un spic

scurt-oval, la urm scurt-cilindric cu numeroase flori., dense,

de un galben deschis sau mai rar mohorît-purpurii sau i
deschis-roii-carnee, fr miros sau cu un slab i plcut
miros de soc. Bracteele ceva mai lungi decât ovarul, cea

inferioar totdeauna mai lung decât floarea, spre vâr-

ful inflorescenei devenind pe nesimite tot mai scurte,

sunt aproape lanceolate, ascuite, trinerviate sau multiner-

viate cu nervurele anastomozate reticulate, verzi-glbui (la

varietatea cu flori roii sunt mai adesea purpuriu-roietice)

i dup forma foilor mai late sau mai îngiiste. Ovarul sesil

este gros, aproape cilindric, cu 3 muchi (trigonal), rsucit i
de o coloare deschis-verde. Foliolele perigonului sunt libere,

cele externe oval-lancealate, obtuse sau obtusiuscule, triner-

viate, cele laterale externe patente la baz, iar la vârf reflecte,

cea median câteodat erect ; cele laterale interne mai scurte

decât cele externe sunt oblong-ovale, obtusiuscule, trinerviate

i de regul conivente împreun cu cea median extern.

Labelul, cam de aceea lungime cu foliolele externe ale pe-

rigonului, este curbat în jos, plan, suborbicular sau oval, ceva

mai închis colorat decât celelalte foliole ale perigonului i or-

namentat cu mici pete, puncte i liniue purpurii, la baz puin

catifelat- (velutin-) pros, uor trilobat (foarte rar evident-tri-

lobat) sau cu 5 lobi scuri, mai rar nedivizat. Lobii laterali

ai labelului sunt rotunzii, neregulat-crenai sau lobulai, ex-

cepional aproape întregi pe margine i mai mult sau mai

puin recurbai ; lobul median, adesea mai îngust decât cei

laterali, este scurt, obtus, întreg sau uor emarginat. Pin-

tenul cam de aceea lungime cu ovarul, iar la florile cari au

înflorit mai întâiu ceva mai lung decât ovarul, este umflat,

cilindro-conic, obtus, foarte uor curbat i îndreptat în jos.

Ginostemiul este obtus. Antera cu lojele paralele este alb-

roietic sau lila. Poliniile verzui, iar caudiculele i retina-

cuiele sunt alburii. Staminodiile sunt mari. Fovea stigmatic

este aproape ptrat (subquadrata). Seminele cu învâliul

reticulat. %.

Prin poieni, rriuri i pe marginea pdurilor, pe coaste
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în tufiuri, prin livezi în locuri uscate, frecvent în regiunea

montan i subalpin, solitar sau mai adesea social.

Filipu în judeul Muscel, prin pdure, legit I. Nanu (Erb.

D. Br.)
; Sinaia în judeul Prahova, prin livezi (Erb. D. Br. i

Erb. Grec.) ; Sinaia sus în «Poiana-Stânii », abundent (Erb.

Panu) ; Buteni în judeul Prahova^ prin iânee, legit I.

Nanu (Erb. D. Br.); Predeal în judeul Prahova, pe «Valea-

Rânoavei» pe coaste în fânee, abundent, i pe «Clbucetul-

l'aurului» prin poieni i rriuri, abundent (Erb. Panu)
;

Predeal în poieni i pe marginea pdurii pe drumul spre

* Pietricica» (Erb. D. Br. i Erb. Grec); Slnic în judeul Ba-

cu, prin poieni i rriuri în pduri montane i subalpine,

pe muntele «Pufu» i pe «iganca» (Nemira-Mare), abundent

(Erb. D. Br.)
; Piatra în judeul Neamu, sus pe «Cozla» i

pe la «Schitul-Duru» în poieni subalpine, legit Dr. Marcel

Brândzâ (Erb. Grec). Aprilie—Maiu.

Area geografic : Europa medie în partea sudic i cen-

tral ; în partea sudic a Peninsulei Scandinavice ; Dane-

marca ; Frana; Peninsula Iberic; Italia; Peninsula Balca-

nic i în Rusia.

var. bracteata M. Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 22.

Orchis sambiiciniis B. bractealiis Ascherson u. Graebner, Syn. d.

mitteleurop. FI. III. 754.—Foile mari. Bracteele elongate, pân
la 36 mm. de lungi i pân la 7 mm. de late, chiar i cele

superioare mai lungi decât florile.—Sinaia în judeul Prahova,

sus în «Poiana-Stânii», împreun cu forma tipic (Erb. Panu);

Predeal în judeul Prahova, pe < Clbucetul-Taurului» i spre

frontier prin poienile i rriurile din pdure, împreun cu

forma tipic (Erb. Panu); Slnic în judeul Bacu, prin

poieni i rriuri, împreun cu forma tipic (Erb. D. Br).

var. purpurea Koch. Syn. ed. 2. 792. Orchis sambucinus

L. II. purpureiis Koch. apud Ascherson u. Graebner, Syn. d.

mitteleurop. FI. III. 754. Orchis incarnata Willd. Spec. pi.

IV. (1805). 30. non L.—Florile purpurii; labelul este la baz
de regul glbuiu i cu puncte roii-purpurii.— Sinaia în ju-

deul Prahova, sus în «Poiana-Stânii împreun cu forma

tipic, îns mai rar; Predeal în judeul Prahova, spre fron-

tier prin poienile i rriurile din pdure, împreun cu



S-

forma tipic (Erb. Paxu): Slnic in judeul Bacu, împreun
cu forma tipic ( Erb. D. Br.).

Adeseori intâlnim plante de transiie dela forma bracteata

spre forma tipic ; ba uneori am întâlnit plante, cari întru-

nesc atât caracterele formei bracteata cât i caracterele for-

mei purpiirea, adec indivizi din forma bracteata cu llorile

purpurii.

21.(17). Orcliis maculata L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 942 i ed.

2. (1763). 1335. Koch, Syn. ed. 2. 792. Rchb. Icon. fi. germ. et

helv. XIII. pag. 65. t. 55. ( CCCC VII ). fig. I—IV. i t. 54. ( CCCCVI ).

fig. 10—28. Grex. Godr. El. Franc. ^III. 296. Xeilr. FI. von
Xieder-Oesterreich 192. Fiek, FI. von Schlesien 432. Beck,

FI. von Xieder-Osterreicli 204. Sagorski u. ScHXEroER, FI. d.

Centralkarpathen II. 473. Camus, Monographie des Orchidees

de France 49. Correvox, Les Orchidees rustiques 148. Max
ScHo.zE, Die Orchidaceen Deutsclilds. etc. 23. Kraexzlix, Or-

chidacearum genera et species I. 150. Muller-Krxzlix. Abbild.

der Orchid. 29. Krause in Lutz, Sturms FI. von Deutschld.

IV. 39. fig. 9. dela pag. 38. Coste, FI. Franc. III. 404. Camus,

Monographie des Orchidees de lEufope, de rAfrique septen-

trionale, etc. 188. PI. 22. fig. 671—687. Garcke, 111. FI. von

Deutschld. 219. X'y.max. Consp. 692. Suppl. 291. Pfitzer. Orchi-

daceae in Exgler-Praxtl. Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6

Abt. 88. SiMOXKAi, Enum. FI. Transs. 500. Procopiaxu-Procopovici,

Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina (192). 8.

RicHTER, PI. Eur. I. 271. H.alâcsy, Conspect. FI. graec. III. 175.

Fritsch, Xeue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbe-

sonders Serbiens, etc. 175. Kaxitz. Plantas Romaniae hucus-

que cognitas 118. Xo. 1610. In pratis Mold. med. et. sup,

G. in alpe Ceahlul reg. inf Ed. 37. Mont. Muscelului Br. 75,

i pag. 245. Xo. 1780. Brâxdz, Prodr. ti române 454. Gre-

cEscu, Conspect. FI. României 545 i Suplement 155. Paxu,

Contrib. FI. Bucegilor 6., Contrib. El. Bucuretilor i a îm-

prejurimilor I. 85 i Contrib. nou la FI. Cehlului 38. Or-

chis maciilatus L. apud Aschersox u. Graebxer. Syn. d. mit-

teleurop. FI. III. 743. Hegi, lUustr. FI. von Mittel-Europa II.

353. T. 72. fig. 1. T. 69. fig. 4 i Fig. 420 d. pân la f Rouv

FI. Franc. XIII. 152. Orchis longibracteata Sch.midt. (1791).
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Orchis solida Moench. Meth. (1794). 713. Orchis mixta S\v.

(1800). Orchis Bonanniana si Orchis Gervasiana Tod. (1842). —
Tab. XXÎ.

Tubercule comprimate, profund palmate, mai adesea cu

3—4 diviziuni divaricate, la plante mai slbue uneori numai

cu 2 diviziuni, cu rdcini secundare filiforme destul de groase.

Tulpina de 20—60 cm. de înalt, ori i mai înalt, plin în

luntru (solid) sau numai la plantele viguroase adesea puin
fistuloas, cilindric, spre partea superioar puin anguloas,

dreapt, erect sau i mai mult sau mai puin flexuoas&,.

glabr, verde-glbue, iar sub inflorescen este adesea roie-

tic, pân peste mijloc (uneori aproape pân la inflorescen)

cu foi, iar la baz prevzut cu foi vaginiforme ascuite,

dintre cari cea superioar este de regul elongat i lax

dispus. Foi de obiceiu numeroase, cam 6 pân la 10, mai rai

numai 4 sau 5, îndeprtate una de alta, erect-paienie (cele

inferioare adesea mai îndeprtat-patente), la vârf plane, pe

partea superioar de un verde închis, uneori cenuiu-al-

bstriu-brumate i mai adesea cu numeroase pete închis pur-

puriu-brune sau negricioase, adesea confluente, rar fr pete

(nemaculate); iar pe partea inferioar albstriu-verzi i lu-

citoare ; cele inferioare i mijlocii inuaginante, îngustate la

baz i lite spre partea anterioar, cea inferioar sau am-
bele inferioare sunt de obiceiu aproape oblong-obovale i
la vârf obtuse sau ovale, cele urmtoare lanceolate mai în-

guste, lung-acuminate (uneori i a treia foaie de jos este înc
destul de lat), cele superioare sesile, mult mai mici i mai
înguste, bracteiforme i pe nesimite acuminate ;

— a doua
sau a treia foaie de jos este de obiceiu cea mai mare, cele

cari urmeaz spre inflorescen sunt din ce în ce mai mici

Inflorescena un spic la început conic, apoi (adesea foarte în-

gust —) cilindric sau oblong-oval, obtus, mai adesea cu flori

numeroase i dens dispuse, de obiceiu mai mult sau mai puin
deschis-violete, mai rar roz, alburii, albe sau i purpuriu

colorate, abia mirositoare. Bracteele mai adesea cam de aceea
lungime cu florile, câteodat mai scurte, sau adeseori cele

din partea inferioar a inflorescenei sunt mai lungi decât

florile, — aceste inferioare uneori sunt foarte elongate fo-
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liacee i în cazul acesta i cele dela vârful spicului sunt

mai mari i astfel c inflorescena înainte de înflorire devine

cornoas. [Orchis maculata comosa Schur. i dac pe lâng
aceasta sunt i foile nemaculate : Orchis maculata longebrac-

teata Schur.],— lanceolate acuminate, trinerviate (adesea nee-
' vident), reticulate, verzi i adeseori btând în roietic. Ovarul

elongat-linear, cilindric sau cu 6 muchi obtuse (obtus-he-

xangular), sesil, rsucit este de un verde deschis i spre vârf

adesea roietic. Foliolele perigonului libere sunt de regul

deschis-violete sau lila, rozee sau albe, adesea ornamentate cu

^ici puncte i linii violete sau purpurii ; cele externe mai

adesea elongat-lanceolate la vârf obtuse sau ascuite i tri-

nerviate, cele laterale mai mult sau mai puin lateral-patente^

nu îns reflecte, mai rar erecte i spre baz oblic lite, cea

median apropiat de ginostemiu ; cele laterale interne mai

scurte decât cele externe sunt oval-lanceolate, obtusiuscule

'ksLxi obtuse, uninerviate sau neevident trinerviate, conivente

(adesea împreun cu cea median extern) i cu vârfurile

suprapuse. Labelul, mai lat decât lung, este la baz cuneiform^

la vârf trunchiat, trilobat, plan, palid-violet, rou-rozeu, pur-

puriu, alburiu sau chiar de tot alb, de regul ornamentat cu

pete sau mici linii purpuriu-violete, dispuse adesea de tot si-

metric ; lobii laterali ai labelului sunt romboidali sau rotunzi,

lai i la margini undulai i neregulat denticulai ; lobul me-
dian, aproape totdeauna mai îngust decât lobii laterali, este

de obiceiu oval-oblong mai mult sau mai puin elongat, mai

rar foarte scurt, la vârf ascuit i întreg sau emarginat, uneori

scurt bidentat sau i tridentat. Pinlemil cam de lungimea ova-

rului, este oblic îndreptat în jos, drept sau foarte puin curbat,

cam delicat, cilindric sau puin conic i mai adesea deschis

violet. Ginostemiul este obtus, apiculat i cu rostrul la vârf

sulcat. Antera este roietic sau splcit-rozee. Poliniile sunt

închis cenuiu-verzi cu caudiculele i retinaculele alburii.

Staminodiile destul de mari sunt papiloase. 21. Maiu—Iulie.

Prin livezi umede, în rriuri, poieni i pe marginea pdu-
rilor, cu deosebire la munte, adesea social.

Area geografic : Europa întreag i în Islanda ; Asia-Mic ;

Persia; Siberia pân la Camciatca; Africa nordic.

Orchis maculata L. este o specie polimorf i numeroasele



sale forme, dar mai cu sam formele intermediare, mai tre-

buesc înc observate i studiate spre a se putea stabili valoarea
lor sistematic.

Dup forma i mrimea foilor, dup cum ele sunt maculate
sau nemaculate, dup raportul dintre bractee i flori precum
i dup mrimea i forma pintenului, putem dispune formele
ce cresc prin prile noastre în urmtoarele dou grupe

:

c<. genuina Rchb. Icon. fi. germ. et helv. pag. 65. Orchis ma-
culalus 1. genuinus Rchb. apud. Aschersox u. Graebner, Syn.
d. mitteleurop. FI. III. 745. Orchis maculatus L. var. genuinus
Rchb. apud Hegi, lUustr. FI. von Mittel-Europa II. 354. Rouy,
FI. Franc. XIII. 153. — Plante de 15 pân peste 50 cm. înl-
ime. Tulpina mai adesea solid i rigid. Foile mai mult
sau mai puin numeroase sunt totdeauna maculate, iar dac
nu sunt maculate, atunci bracteele sunt mai scurte decât flo-

rile. Inflorescena la urm este aproape totdeauna cilindric
elongat i mai totdeauna dens. Florile de mrime mijlocie
cu labelul de regul abia pân la Va divizat.

Gorneni pe la pichetul Sulia în judeul Mehedini, spre
hotar prin pdure, legit Sim. t. Radian (Erb. Vld.)

; Clo-
ani în judeul Mehedini, sus pe «Yalea-Motrului» (Erb.
D. Br.)

; Mnstirea Tismana, lâng satul Tismana în jude-
ul Gorj, prin pdurea <Tismana> pe lâng osea, abundent
(Erb. Paxlîj

; Schitul-Lainici în judeul Gorj, pe «Valea-

Jiului», prin fânee lâng osea pe marginea pdurii, abun-
dent (Erb. Panu) ; Bârzeiul-de-Gilort în judeul Gorj, pe
locuri umede (Erb. D. Br.)

; Novaci în judeul Gorj, prin

fânee umede (Erb. D. Br.)
; Mnstirea Horez din judeul

Vâlcea, spre Polovragi, pe marginea drumului (Erb. D. Br.)
;

Nisipi în judeul Vâlcea, prin pdurea <Stnoiu>, legit C. R-
DULEscu (Erb. Vld.); Câineni în judeul Vâlcea, pe <Valea-

lui-VIad>> (Erb. Panu) ; Guani în judeul Arge, prin

fânee umede, frecvent (Erb. Panu); Muscelul Brtienilor
în judeul Arge, prin fânee, adesea (Erb. Vld.); Chiciura în

judeul Arge, prin fânee (Erb. Vld.)
; Boteni în judeul Mus-

cel, prin fânee pe locuri umede, frecvent (Erb. Vld.)
; Musce-

lul Topliei în judeul Muscel, prin livezi, legit I. Nanu (Erb.

D. Br.). Gândeti în judeul Muscel (Erb. Vld.); Ples-

nitoarea în judeul Muscel, «La-Mrcini», legit Sim. t.



Radiax (Erb. Vld.) ; Sfreana în munii judeului Muscel

<Erb. D. Br.); Nmieti în judeul Muscel, prin livezi în

locuri umede (Erb.Grec); Malul-Spart în judeul Ilfov, prin

pdurea < Cscioreanca », nu tocmai frecvent (Erb. Paxu)
;

Telega în judeul Prahova, pe muntele Mcee (Erb. Vld.);

Comarnic în judeul Prahova, prin livezi în locuri umede
(Erb. Grec); Sinaia în judeul Prahova, pe marginea p-
durii, prin fâneele din faa cimitirului, sus în «Poiana-Stânii»

i spre < Urltoarea , abundent (Erb. Paxu) ; Sinaia prin

livezi (Erb. D. Br. i Erb. Grec ) ; Buteni spre Azuga în

judeul Prahova (Erb. D. Br.) ; Azuga spre Predeal, prin livezi

(Erb. Grec)
; Predeal în judeul Prahova, pe «Valea-Râ-

novei» i pe Urzicam , prin fânee în locuri umede, abun-

dent (Erb. Paxu i Erb. D. Br.) ; Slnic în judeul Bacu,
pe «Valea-Slnicului% spre frontier (Erb. Paxu) i prin

jDdure pe < Puful» i în livezi umede, abundent (Erb. D. Br.)
;

Bicaz în judeul Neamu, prin livezi (Erb. Grec); Hangu
în judeul Neamu, la Rpciune, pe Boite» i la «Schitul-

Duru prin fânee, abundent (Erb. Paxu); Mnstirea
Neamului din judeul Neamu, prin fâneele umede de pe
marginea pdurii, frecvent (Erb Paxu); Stânioara în ju-

deul Suceava (Erb. Grec)
;
arul-Dornei în judeul Suceava,

prin fâneele umede de pe lâng «Tinovul-Mare , abundent.

<Erb. Paxu); Iai, în judeul Iai, la Repedea în pdurea
tiat, observm un exemplar cu tulpina florifer spre vârf

bifurcat, aa c planta are 2 inflorescene (Erb. Vld.);
Bârlad în judeul Tutova, prin pdurea Crângului \ legit

G. OxioR (Erb. D. Br.). Maiu—Iulie.

Area geografic : Aproape Europa întreag afar de prile
cele mai sudice ale Peninsulei Iberice i Balcanice ; chiar i
în Islanda ; Asia nordic pân în Camciatca.

Se mai citeaz în Dâmbovia pe «Brândua >, în Prahova pe

< Furnica» i la Predeal pe «Susaiu», cnf. Brâxdz, Prodr. fi.

române 454.

Dintre numeroasele forme ale acestei plante menionm

:

forma candidissinia Krocker. Orchis maculata L. o can-

didîssima Krocker apud Beck, FI. von Nieder-Osterreich 204.

Orchis maculata L. var candidissima Krocker. apud Max
Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 23. 3. Orchis candidis-
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sima Krocker FI. Sil III. (1814). 16. t. 2. Fiek, FI. von Schle-

sien 432. Orchis maculatus 1. genuinus Rchb. 1. candidissimiis

AscHERSON u. Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 745. Hegi,

Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 354.—Florile cu totul albe

i foile nemaculate (un albino complet), adec atât foliolele

perigonului cât i labelul de tot albe, sau uneori tabelul cu

puncte sau uoare striaiuni rozee puin evidente, iar foile

pot fi i maculate, când planta ne amintete apoi forma
Biermanni Ortm.—Crpinii în judeul Gorj, prin pdurea
«Nroaie » (Erb. Panu) ; Guani în judeul Arge, prin

fânee umede împreun cu forma tipic (Erb. Panu) ; Valea-

Românetilor spre Moroieti în judeul Muscel, prin livezi

i pe lâng tufiuri, legit I. Nanu (Erb. D. Br.) ; Hangu în

judeul Neamu, la Rpciune pe «Boite » i la «Schitul-Duru »

în fânee împreun cu forma tipic; aru-Dornii în judeul

Suceava, prin fâneele de lâng «Tinovul-Mare », împreun cu

orma tipic (Erb. Panu).

p. macrostacliys Ascherson u. Graebner, Syn. d. mittel-

europ. FI. III. 748. Grecescu, Suplement 155. Panu, Contri-

buiuni nou la Flora Ceahlului 38. Orchis macrostachys

Ten. pi. rar. Sic. I. (1817). 7. Orchis saccifera Brogn. apud
Griseb. Spicileg. Fl. rumelic. et bithynic. 361. Neilr. Diag-

nosen 117. Nyman, Consp. 692. Suppl. 291. Velenovsky, FI.

Bulg. 528. Supplementum I. 260. Correvon, Les Orchidees

rustiques 156. Porcius, Diagnosele plantelor fanerogame i
criptogame vasculare 262. Orchis saccifera Brogn. ca sub-

specie dela Orchis maciilala L. apud Simonkai, Enum. FL
Transs. 500. Camus, Monographie des Orchidees de l'Europe^

de I'Afrique septentrionale, etc. 193. Pl. 22. fig. 687. Fritsch,

Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders

Serbiens, etc. I. 175. Orchis maculata L. [1 saccifera Brogn.

apud Richter, Pl. Eur. I. 272. Halcsy, Conspect. Fl. graec.

III. 175. Orchis macedonica Griseb. Reise Rumel. II. (1840).

219, 302. Orchis lancibracleata K. Koch, în Linnaea XXII.

(1849). 284. Orchis saccigera Brogn. apud Rchb. Icon. fl.

germ. et helv. XIII. t. 57. (CCCCIX). Heuff. Enum. pl.

Banat.—Temes. 167. Orchis maculata L. p. saccigera Rchb.

Icon. fl. germ. et helv. XIII. pag. 67. Boiss. fl. orient. V. 73.

Kraenzlin, Orchidacearum genera et species I. 151. Gre-
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CESCU, Conspect. FI. României 545. — Plant robust mai

adesea de 30—40 cm. de înalt, mai rar pân peste 70 cm.

de înalt. Tulpina adesea fistuloas. Foile 5—9, mai adesea

6 — 7, cele inferioare lat-obovale pân oval-lanceolate, ne-

maculate (fr pete), mai adesea flascide. Inflorescena de

regul cam de 10 cm., mai rar pân la 30 cm. de lung,,

dens, la urm lax. Bracteele (cel puin cele inferioare)

mult mai lungi decât florile sunt linear-lanceolate erecto-

patule sau patule. Florile mari sunt mai adesea de aceea

coloare ca i cele dela forma tipic. Foliolele perigonului

sunt ovale pân lanceolate, cele externe uneori pân peste

1 cm. de lungi. Labelul mai lat decât lung, este cam pân
pe la mijloc trilobat i mai adesea cu lobii aproape egali.

Pintenul este cam de 8 — 15 mm. de lung gros-cilindric,

aproape sacciform umflat i cam de aceea lungime cu ova-

rul.—Prin livezi i puni umede, în rriuri, poieni i pe

marginea pdurilor, lâng pâraie, numai în regiunea mon-
tan i subalpin, uneori în societate cu forma genuin, îns
mult mai rar.

Gorneni spre «Rotata », pichet de grani, în plaiul Cloani

din judeul Mehedini, pe locuri umbroase (Erb. D. Br.) ;

Topile în «Yalea-Cernei > din judeul Mehedini (Erb. D. Br.) ;

Schitul-Lainici în judeul Gorj, pe marginea pdurii lâng

osea (P>b. Panu) ; Târgujiu în judeul Gorj, pe dealuri

(Erb. Grec.) ; Muntele «Sapa > în judeul Gorj, pe coaste îo

pduri ctre osea la Jiu în vale (Erb. D. Br.) ; Voineasa,.

Vidra pe Valea-Lotrului» in judeul Vâlcea (Erb. Grec.);,

«Clbucetul», munte în judeul Arge, prin poieni umede (Erb.

P.WU)
;
pe munii «Lespezi» i <Paltina» lâng Negoiu în

judeul Arge, prin livezi montane (Erb. Grec .) ;
Chiciura

în judeul Arge (Erb. Vld.) ; Toplia lâng «Piatra-Nm-

ietilor» în judeul Muscel (Erb. D. Br.) ;
«Sfreana» în munii

judeului Muscel (Erb. D. Br.); Câmpulung în judeul Mus-

cel, în «Ograda-Briei» prin pdure, legit I. Naxu (Erb.

D. Br.). Boteni în judeul Muscel, pe locuri umede (Erb.

Vld.) ;
Târgovite la «Tei» prin zvoiul de pe marginea

lalomiei lâng infirmerie (Erb. Panu)
;

Sinaia i Buteni

în judeul Prahova, prin livezi montane (Erb. Grec.) ; Bu-
teni în «Valea-Prahovei», în «Valea-Iepei» i la «Urltoarea»
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<Erb. Vld.)
; Predeal în judeul Prahova, prin livezile umede

Jâng «Schit» pe «Clbucetul-Taurului i pe marginea p-
•durilor din «Valea-Rânoavei», frecvent (Erb. D. Br. Erb.
Orec i Erb. Panu) ; Slnic în judeul Bacu, prin poienile

muntelui < Pufu >, legit Dr. Marcel Brâxdz (Erb. Grec.)
; Piatra

în judeul Neamu, prin livezi umede, legit C. Rdulescu (Erb.

Panu); Piatra-Neamu pe «Cernegura> (Erb. Grec); Mân-
-stirea Neamului prin fâneele de pe marginea pdurii, îm-
preun cu forma tipic (Erb. Paxu) ; Hangu în judeul
Neamu, la Rpciune pe «Boite», prin fânee, împreun cu
forma tipic, îns mult mai rar (Erb. Paxu); Schitul-Duru
-sub muntele Ceahlu din judeul Neamu, legit Dr. Marcel
Brâxdz (Erb. Grec). Maiu—Iulie.

Area geografic: In prile sud-ostice din Europa medie,
prin Banat i Transilvania ; apoi în Peninsula Iberic ; Si-

-cilia
; Peninsula Balcanic prin Bosnia, Hercegovina, Bulgaria,

etc. ; Asla-Mic ; Africa nordic.



4. HDIANTOGLOSSUM Spreng.

Plante rol)uste cu tubercule nedivizate. Tulpina adesea nu-
mai la baz foliat. Inflorescena niultiflor i cam indesuit.

Bracteele de lungimea florilor sau ceva mai scurte decât

florile. Foliolele perigonului conivente într'o casc lat ob-

tus. Labelul, cu un pinten foarte scurt i aproape sacci-

form. este trilobat, lobul median, mult mai lung decât cei

laterali, este ca o curea, iar in boboc rsucit ca un arc (re-

sort) de ceasornic. Antera cu lojele separate printrun apen-

dice crnos. Poliniile cu caudiculele scurte, reunite într'un

retinacul comun. închis într'o bursicul unilocular. Gino-

stemiul scurt cu rostelul conic. Ovarul sesil este rsucit.

22. Himantoglossum hircinum Spreng. Syst. III. (1826). 694.

Neilr. fi. von Nieder-Oesterreich 193. Hallier, FI. von Deut-

schld. IV. 134. t. 345. Correvox, Les Orchidees rustiques 100,

fig. 22. AIax Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 38. Ascher-

sox u. Gr.\ebxer, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 785. Hegi, II-

lustr. FI. von Mittel-Europa II. 300. . 73. fîg. 4 i T. 68. fig.

12. Garcke, 111. FI. von Deutschld. 221. Pfitzer, Orchidaceae

în Exgler-Praxtl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6. AbteiL

90. RiCHTER, PI. Eur. I. 276. Kaxitz, Plantas Romaniae hucus-

que cognitas 118 Xo. 1616. Dobr. : in pratis silv. rarius US-

i pag. 246. No. 1786. Grecescu, Conspect. ¥\. României 547

i Suplement 156. Paxu, Con trib. Ia Flora Bucuretilor i a

împrejurimilor I. 86. Fritsch, Neue Beitrge zur Flora der

Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens 181. Himantoglossum

hircinum Rich. apud Koch. Syn. ed. 2. 795. Brâxdzâ, Flora

Dobrogei 403. Himantoglossum hircinum L. sub Satgrio apud
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SiMONKAi, Enum. FI. Transs. 502. Halâcsy, Conspect. FI. graec.

III. 160. Satyrium hircinum L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 944 i ed.

2. (1763). 1337. Nyman, Consp. 696. Suppl. 293. Velenovsky,

FI. Bulg. 530 i Supplementum I. 261. Brândzâ, Prodr. fi. ro-

mâne 456 în Obs. i Contribuiuni. noue la Flora României
24. Orchis hircina Crantz, Stirp. Austr. (1769). 484. Krause

în LuTz, Sturms FI. von Deutschld. IV. 47. Coste, FI. Franc.

III. 396. Loroglossum hircinum Rich. Mem. Mus. Paris IV.

<1817). 54. Beck, FI. von Nieder-()sterreich 206. Camus, Mo-
nographie des Orchidees de France 25. Camus, Monographie

des Orchidees de l'Europe de l'Afrique septentrionale etc.

78. PI. 15 fig. 411—417. RouY, FI. Franc. XIII. 182. Aceras

hircina Lixdl. Orchid. (1830—1840). 282. Rchb. Icon. fi. germ.

^t helv. XIII. pag. 5. t. 8. (CCCLX). i t. 161. (DXIII) fig. 10.

Gren. Godr. Fi. Franc. III. 283. Boiss fi. orient. V. 56. Kraenz-

Li\, Orchidacearum genera et species I. 167. Muller-Krnzlin,

Abbild. der Orchid. 12.—Vulg. O u 1 e-p o p i i.—Tab. XXII.

Tubercule nedivizate, oblonge sau mai rar globuloase cu

numeroase rdcini secundare filiforme destul de groase.

Tulpina robust, foliat, spre vârf puin anguloas, este de

un verde deschis i adesea la vârf bate în violet. Foile, in-

vaginante la baz, sunt ovale sau oblonge, ascuite sau ob-

tusiuscule, reticulate, crnoase Ia început albastru-verzui

(glaucescente), în timpul înfloririi de regul vetede i glbui,

cele superioare sunt sesile i lanceolate. Inflorescena adesea

foarte elongat este lax sau dens i multiflor. Bracteele

linear-lanceolate, acuminate, alburii sau deschis-verzi i Ia

vârf alburii, uneori spre vârf i splcit violete, mai lungi decât

ovarul, cam de lungimea florilor sau mai scurte decât florile.

Ovarul cilindric, rsucit este deschis-verde. Florile mari, scurt

pedunculate, rspândesc un miros tare i neplcut, caracte-

ristic de ap. Foliolele perigonului sunt conivente cam în form
de casc, cele 3 externe oblonge puin ascuite (acutiuscule),

evident nerviate, concave, alburii sau palid-verzi, la vârf mai

-adesea de o coloare violet-murdar, la interior verzi, striate i
ornamentate cu linii purpuriu-roii terse i punctate ; cele 2

laterale interne sunt înguste, lineare i puin mai scurte decât

<cele externe. Labelul foarte elongat, mai adesea tripartit (tri-
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lobat), la baz nedivizat, concav, undulat-crispat, alb cu o
linie median aspr fin-papiloas i ornamentat cu mici

puncte închis-violet-roii, partea anterioar de un verde pân
la un violet murdar este glabr ; diviziunile laterale îngust-

lineare, undulate, deschis-verzi, de un verde murdar (msli-

niu) sau roietice ; diviziunea median (lobul median), elon-

gatâ pân la 5 cm. de lung, mai adesea de trei ori pân la

cinci ori mai lung decât diviziunile laterale la vârf incis,

adesea bifîd^ sau 2—3 dentat, mai rar chiar i 4 dentat,

înainte de înflorire (în preflorescen, în boboc) învârtit în

spiral ca un arc de ceasornic, iar în timpul înfloririi undu-

lat ca o curea, deschis-verde sau de un verde msliniu pân
la o coloare de un violet-murdar. Pintenul scurt, aproape

sacciform este obtus i îndreptat în jos. Ginostemiul scurt,

obtus i cu rostrul conic. Antera obtus cu lojele îngustate

la baz. Fovea stigmatic obcordat. Staminodiile scurte,

aproape rotunzit-conice. Poliniile (massele polinice) verzui

au caudiculele scurte, cu retinaculele concrescute într'unul

singur, care este încunjurat de o bursicul unilocular. %.

Prin tufiuri, poieni, rriuri i pe marginea pdurilor, pe

coastele cu iarb expuse soarelui, prin vii mai adesea în te-

renuri calcaroase.

Yârciorova spre «Sltinic» în judeul Mehedini, prin p-
dure, pe coastele stâncoase calcaroase de pe malul Dunrii,

legit SiM. t. Radiax (Erb. Paxu) ; Yârciorova prin pdurile

de pe muntele «Ciocanu» (Erb. D. Br.); Cernei lâng Turnu-

Severin pe dealurile lorgutovei spre Dumbrvia, în jude-

ul Mehedini, prin livezi de pruni (Erb. Grec ) ; Craiova în

judeul Dolj, pe dealul «Bucovului» în livezi (Erb. Grec);

în «Valea-Sasului» între Mnstirea Dealului i Viforîta^

lâng Târgovite în judeul Dâmbovia legit Traian Svu-

LESCU (Erb. Panu); Scieni lâng Ploieti în judeul Prahova

pe marginea pdurii în tufiuri pe coaste împreun cu

Oprhgs cornuta Stev. legit D-na Elexa Stamatescu (Erb.

Paxu) ; Peri în judeul Ilfov, în pdurea < Radu-Vod» spre

margine, rar, legit D-ra Coralia Niescu (Erb. Paxu) ;
Mn-

stirea Cldruani, judeul Ilfov, în pdurea «Moara-Srac »,

legit Dr. Theodor Solacolu (Erb. Paxu); Mogooaia lâng

Bucureti în judeul Ilfov, prin pdurea închis a d-lui
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Sava omnescii (Erb. Panu) ; Mnstirea Cernica lâng
Bucureti în judeul Ilfov, prin rriurile i pe marginea p-
durii «Cernica» în tufiuri, frecvent (Erb. Panu)

; Malul-

Spart în judeul Ilfov, prin pdurea «Cscioreanca» rar (Erb.

Panu)
; Clugreni, Crucea-de-piatr în judeul Ylaca, prin

pdurea «Crucea-de-piatr», adesea (Erb. Panu); Murfatlar

in judeul Constana, pe coaste în pdurice (Erb. Panu)
;

în Dol^rogea nou la Teke în judeul Caliacra, pe coaste

în teren calcaros prin tufiuri la marginea pduricii, aproape

de drumul spre Balcic, rar (Erb. Panu); Arabagilar spre

.lali-Ciatalgea în judeul Durostor, în pdure la margine
lng oseaua ce duce spre Silistra, rar. (Erb. Panu). Maiu—
Iunie.

Area geografic: Europa medie, mai cu sam în partea

central i sudic ; Englitera sudic ; Frana ; Spania ; Italia
;

Peninsula Balcanic ; Crimea ; Asia-Mic ; Africa nordic.

Planta citat de Grecescu în Suplement 156 dela Speteni

în districtul Ialomia n'am vzut-o în Erb. Grec.

Himantoglossiim hircinum Sprexg. se mai citeaz la Stav-

nic, Barbarea i Ciurdea, cnf. Brâxdz, Prodr. 11. române
456 în Obs.



5. ANACA3IPTIS Rich.

Plante de mrime mijlocie, cari Ia port se aseamn
cu specii de Orchis, Intlorescena la urm elongat-oval sau

cilindric. Bracteele de lungimea ovarului sau ceva mai
lungi decât ovarul. Foliolele perigonului sunt libere i cam
egal de lungi, cele laterale externe patente, cea median i
cele laterale interne mai mult sau mai puin conivente, sau

la urm i patente. Lahelul patent, cu un pinten filiform

foarte lung i subire de lungimea ovarului sau mai lung,

este trilo])at cu lobii oblong-obovali, aproape de aceea lun-

gime i prevzut la ])az cu 2 lamele proeminente i para-

lele. Ginoslemiul este scurt. Poliniile paralele cu caudiculele

destul de lungi, fixate de un retinacul comun, închis intr'o

bursicul unilocular. Ovarul este rsucit.

23. Anacamptis pyramidalis Rich. Mem. Mus. Paris, IV.

(1817). 41. KocH. Syn. ed. 2. 793. Ledeb. 11. ross. IV. 64.

Neilr. fi. von Xieder-Oesterreich 192. Hallier, FI. von Deut-

schld. IV. 133. t. 344. Fiek, FI. von Schlesien 432. Beck,
'

FI. von Nieder-Osterreich 207. Camus, Monographie des Or-

chidees de France 28. Correvox, Les Orchidees rustiques 46.

Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 39. Kraexzlix, Or-

chidacearum genera et species I. 169. Muller-Kraxzlix, Ab-

bild. der Orchid. 31. Aschersox u. Graebxer, Syn. d. mittel-

europ. FI. III. 788. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II.

334. T. 70. fig. 2. T. 69. fig. 10 i Fig. 420 g. Camus, Mono-

graphie des Orchidees de TEurope, de FAfrique septentrionale,

de TAsie Mineure, etc. 90. PI.. 15. fig. 424—428. Garcke, 111.

FI. von Deutschld 221. Rouy, FI. Franc. XIII. 185. Nymax,

Panu, Orchidaceele. 1
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Consp. 694. Suppl. 292. Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Prantl,

Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii 6. Aht. 90. Procopianu-Pro-

copovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Buko-
wina (192). 8. Richter, PI. Eur. I. 277. Velexovsky. FI. Bulg.

529 i Supplementum I. 260. Fritsch, Neue Beitrge zur Flora

•der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens I, 181. Kanitz,

Plantas. Romaniae hucusque cognitas 118. No. 1613. Dobr. freq.

tis. In pratis Mold. sup. G. HI. Mont. Muscelului (Poalele Sturu-

lui) Br. 74 i pag. 246. No. 1783. Brândz, Prodr. fi. române 455.

i Flora Dobrogei 402. Grecescu, Conspect. FI. României 547 i
Suplement 156. Paxu, Contribuiuni nou la FI. Ceahlului 39.

Anacamptis pyramidalis L. sub Orchide Boiss. fi. orient. V.

57. SiMoxKAi, Enum FI. Transs. 501. Halcsy, Conspect. FI.

graec. 111. 161. Panu, Contrib. FI. Bucegilor 6. Orchis pyra-

midalis L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 940 i ed. 2. (1763). 1332. Krause

în LuTz, Sturms FI. von Deutschid! IV. 39. fig. 10. Coste, FI.

Franc. III. 403. Orchis hicornis Gilib. (1792)., Orchis condensata

Desf. (1800). Aceras pyramidalis Rchb, Icon. 11. germ. et helv.

XIII. pag. 6. t. 9 (CCCLXl). Gren. Godr. FI. Franc. III. 283.—

Vulg. Bujor. —Tab. XXIII.

Tubercule întregi, aproape globuloase (subglobuloase) cu

puine rdcini secundare filiforme. Tulpina subire, delicat,

puin flexuoas, cam de 25—50 cm. de înalt, la vârf puin
anguloas, însoit la baz de 2—3 foi reduse la vagin, ])rune,

trunchiate sau acuminate. Foile linear-lanceolate, câte odat
i mai late, longitudinal-nerviate, deschis-verzi ; cele in-

ferioare apropiate, mari, invaginante îmbrieaz tulpina,

cele mijlocii mai mici sunt îndeprtate unele de altele, cele

superioare sunt mici bracteiforme i aproape sesile. Inflo-

rescena este un spic dens, multiflor, la început scurt-conic

{scurt pyramidal), mai târziu elongat, oval pân aproape ci-

lindric. Bracteele linear-lanceolate, ascuite, de lungimea o-

varului sau ceva mai lungi decât ovarul, mai adesea uni-

nerviate, mai rar trinerviate, verzui sau spre vârf puin sp-
lcit violete. Ovarul aproape sesil, linear, rsucit, verde i
splcit violet. Florile mici, carnee pân aproape purpurii,

foarte rar de tot albe, sunt plcut mirositoare. Foliolele pe-

xigonului sunt libere, cci nici chiar la baz nu sunt con-
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crescute ; cele externe oblonge sau oval-lanceolate. ascuite,

puin concave i patente; cele laterale interne «sunt ovale

sau linear-lanceolate, mai adesea ascuite, mai scurte decât

cele externe i împreun cu cea median extern aproape

casciform conivente. Labelul cam de O mm. de lung este

plan, trilobat sau trifid i are la baza sa, deasupra 2 mici

lamele glbui, proeminente, mai adesea obtuse, aproape pa-

ralele, înainte îndeprtndu-se una de alta, cari ieau na-
tere din 2 nervure laterale din paitea inferioar a labelului.

Lobii laterali oblong-obovali, la vârf obtui sau trunchiai,

mai adesea întregi, uneori grosier crenai. Lobul median al

labelului este întins înainte, obtus sau câte odat scurt mu-
cronulat. Pintenul subire, filiform, de lungimea ovarului sau

i mai lung decât ovarul este îndreptat in jos. Ginostemiul

scurt, la vârf ol)tus, puin concav este de o coloare slab

rozee. Antera cu lojele paralele contigue, cari sunt separate

prin prolongimentul conic înainte rotunzii al rostrului. Sta-

minodiile sunt mici obtuse i papilate. Fovea stigmatic este

obcordat. Poliniile (massele polinice) sunt verzui i au cau-

diculele destul de lungi, cu retinaculele concrescute într unul

singur, care este închis într'o bursicul unilocular. 'X.

Prin livezi, în pduri prin rriuri i poieni, în fânee i
tufiuri pe marginea pdurilor, pe coastele expuse soarelui.

de preferin în terenuri calcaroase, frecvent.

Dealul-Stârminei în judeul Mehedini, pe substrat calcaros.

teren humifer in pduri (Erb. Grec): Câineni în judeul

Vâlcea, pe «Muchea-Lotrului» prin poieni (Erb. Paxu): Câi-

neni în judeul Arge, prin poieni submontane (Erb. Grec):

Toplia aproape de <Piatra-Nmetilor , în judeul Muscel

(Erb. D. Br.): Târgovite la «Tei> in judeul Dâmbovia, prin

zvoiul de pe marginea lalomiei, lâng infirmerie, adesea

(Erb. Paxu) : Scieni lâng Ploieti în judeul Prahova, legit

tefax Zottu (Erb. Paxu): Valea Clugreasc pe «Dealul-

Mare» în judeul Prahova, legit Dr. Marcel Brâxdzâ (Erb.

Grec); Sinaia în judeul Prahova, sus în «Poiana-Stânii ,

legit W. KxECHTEL (Erb. Grec); Buteni în judeul Prahova,

prin livezi (Erb. Grec): in munii Vrancei pe la «Schitul

Buluc > în judeul Putna, prin poienie (Erb. Grec): Panciu

in judeul Putna. prin livezi i poieni pe dealuri (Erb. Grec);
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Dealul-Chilia pe apa Tazlului în judeul Bacu (Erb. D.

Br.); Piatra în judeul Neamu, prin poieni în fânee pe
coaste, legit C. Rdulescu (Erb, Paxu) ; Mnstirea Neamu-
lui, prin împrejurimi, legit A. Brandia i M. Gane (Erb. D. Br.)

;

Bicaz în judeul Neamu, pe «Chica-Baiului», în livezi (Erb.

Grec.) ; Hangu în judeul Neamu, la Rpciune pe «Boite»

în «Valea-Schitului», pe coaste cam în dreptul «Durului»

i la «Schitul-Duru» pe coaste prin fâneele din poieni, a-

desea (Erb. Panu) ; Iai în judeul lai, la «Rpedea» prin

poieni (Erb. Grec. i Erb. Vld.)
; în Dobrogea nou la Balcic

în judeul Caliacra, pe coastele calcaroase, deasupra viilor

la marginea pduricei, rar (Erb. Panu). Iunie—Iulie.

Area geografic : Europa medie, mai cu sam în partea

sudic i medie ; în sudul Peninsulei Scandinavice ; Dane-
marca; insulele Britanice; Frana; Peninsula Iberic; Italia

incluziv insulele ; Peninsula Balcanic ; Rusia sudic i medie;

Crimea ; Caucaz ; Asia-jNIic ; Cypru ; Siria ; Palestina ; Persia

i Africa Nordic.

Variaz cu florile mai închis purpuriu colorate sau mai
deschis purpurii.

Anacamptis pyramidalis Rich. se mai citeaz pe lâng Iai

la lezreni, Voineti i Luncani, cnf. Brâxdz Prodr. fi. ro-

mâne 45.5.



6. CHAMAEORCHIS Rich.

Mici plante cu tubercule nedivizate. Foile înguste, aproape

graminiforme, sunt îngrmdite mai cu sam la baz. Inflo-

rescena oval este pauciflor. Bracteele inferioare sunt mai
lungi decât florile mici i puin aparente. Foliolele perigo-

nului sunt libere, cele externe i cele laterale interne cam
egal de lungi sau cele interne ceva mai scurte i mai în-

guste, conivente în form de casc. Labelul atârn în jos,

este plan i fr pinten. Ginostemiul este scurt. Antera cu 2

loje paralele. Poliniile cu caudiculele destul de lungi. Reti-

naculele apropiate sunt închise într'o bursicul simpl. Ros-
telul puin desvoltat este triangular, la mijloc mai mult sau

mai puin striat. Fovea stigmatic este scurt-reniform. Ovarul
sesil, aproape trigonal este rsucit.

24. Charaaeorchis alpina Rich. Mem. Mus. Paris IV. (1817).

57. KocH. Syn. ed. 2. 798. Hallier, FI. von Deutschid. IV. 157.

t. 363. Beck, fi. von Nieder-Osterreich 207. Sagorski u. Schxeider.

FI. d. Centralkarpathen II. 476. Camus, Monographie des Or-

chidees de France 80. Correvox, Les Orchidees rustiques 58.

fig. 13. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 40. Muller-
Krxzlix, Abbild. der Orchid. 6. Camus, Monographie des Or-
chidees de l'Europe, de l'Afrîque septentrionale, etc. 96. PI.

15. fig. 429—434. Garcke, 111. FI. von Deutschid. 211. Nymax,

•Consp. 699. Suppl. 294. Pfitzer, Orc/iz'rfaceae în Exgler-Praxtl,

Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Aht. 91. Richter, PI. Eur.

1. 277. Chamaeorchis alpina R. Br. apud Brâxdz, Prodr. fi.

române 457. Chamaeorchis alpinus Rich. apud Aschersox u.

Oraebner, Syn. d. mitteleurop. FI, III.. 802. Hegi, lUustr. FJ.
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von Mittel-Europa II. 361. T. 74. fig. 1 i T. 68 fig. 11. Rouy,
FI Franc. XIII. 105. Chamorchis alpina Rich. apud Neilr. FI.

von Nieder-Oesterreich 197. Chamorchis alpina L. sub Ophryde
apud SiMONKAi, Enum. Fi. Transs, 504. Kanitz, Plantas Ro-
maniae hucusque cognitas 119. No. 1620. In a. Bucieciu vall,

.Jalomnita pratis saxosis Fr. 80 i pag. 246. No. 1790. Ophrys
alpina L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 948 i ed. 2. (1763). 1342. Or-

chis alpina Schrank. (1789). Krause în Lutz, Sturms Fi. von
Deutschld. IV. 51. Orchis graminea Crantz. (1769). Epipactis

a/pzVza ScHMiDT. (1791). Arachniles alpina Schmidt. (1794). Sa-
Lijriiim alpinum Pers. (1807). Chanmerepes alpina Spreng. (1826).

apud Ledeb. fi. ross. IV. 74. Herminiiim alpinnm Lindl. BoL
Reg. XVIII. (1832). 1499. Rchb. Icon. 11. germ. et helv. XIII.

pag. 107. t. 64. (CCCCXVI). Kraenzlin, Orchidacearum genera

et species I. 532. Coste, FI. Franc. III. 405. Grecescu, Cons-
pect. FI. României 547. i Suplement 156.

—

Tab. XXTV.

Tubercule nedivizate, aproape globuloase (subglobuloase)

sau oblonge, puin comprimate, cu rdcini secundare fili-

forme, în timpul întloririi este desvoltat i tuberculul tânr.

Tulpina de 5— 12 cm. de înalt, anguloas, striat, de un
verde deschis, iar în partea inferioar alburie, la baz lax

invlit de foi reduse la vagin ascuite. Foile cam de lun-

gimea tulpinei, adesea trecând i peste inflorescen, sunt

ingust-lineare, ascuite, canaliculate, în partea inferioar puin
carenate, graminiforme, verzi; cele inferioare invaginante la

baz, cele superioare sesile, toate mai mult sau mai puin
apropiate de baza tulpinei, cea dintâi superioar puin apro-

piat de inflorescen. Inflorescena este un spic scurt, oval,

de regul pauciflor, mai adesea cu 5—10 flori mici, galben-

verzui, plecate în jos, lax sau mai dens dispuse. Bracteele

linear-Iancelate, acuminate, verzi, uninerviate, cele inferioare

totdeauna mai lungi decât florile. Ovarul sesil, aproape fusi-

form, cam trigonal (subtrigonal), rsucit, verde sau cam ro-

ietic. Foliolele perigonului simt libere i casciform-conivente ;

cele externe cam egal de lungi sunt oblonge, multinerviate

cu nervura median foarte proeminent, verzi, verzi-glbui,

splcit sau complet brun-violet colorate, cele laterale ob-

tuse sau acutiuscule, cea median ceva mai lat este obtus.
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Foliolele laterale interne ale perigonului sunt mai scurte i
mai înguste decât cele externe, lineare, obtuse sau acutiuscule^

puin concave, uninerviate. Labelul plecat în jos este plan,,

ceva mai lung decât celelalte foliole ale perigonului, fr
pinten, de un verde-glbuiu, prevzut la baz cu 2 mici la-

mele erect-patente, paralele, mai adesea trilobat i adesea i
nedivizat, când este apoi oval-oblong. Lobii laterali ai tabe-

lului sunt mai adesea rotunzii, obtui, puin desvoltai (mici)

i adesea aproape dentiformi ; lobul median este alungit

(elongat) la vârf obtus, mai rar acutiuscul. Ginostemiul scurt

este apiculat. Antera erect, cu lojele paralele i nedespr-
ite printr'un mic rostru. Poliniile (massele polinice) sunt

mici, roietice i cu caudiculele scurte. Retinaculele binior

•lesvoltate sunt alburii, concrescute sau contigue i închise

fiecare într'o bursicul. Fovea stigmatic este mare i aproape

reniform. 'X.

Aceast mic plant este foarte uor de recunoscut prin

foile ca la Gramineae i prin florile verzui. Celelalte specii

de Orchidaceae cu florile verzui au foile mai late.

Prin punile pietroase din regiunea alpin.

Sinaia în judeul Prahova, sus la obâria Peleului (pe eti-

chet : la cataractele Peleului), în locuri cu iarb pe stânci

umede (Erb. Grec): in alpibus Bucsecs, legit J. Barth (Erb.

(trec.) : în munii Bucegi pe Vârfu-cu-Dor > prin punile
din regiunea alpin, pe lâng tufiuri alpine de : Rhododen-

(Iron, Vacciniiim, i Bruckenthalia, rar, legit Sim. t. Radiax

(Erb. Paxu) ; Bucegi pe Cotila>, în puni pietroase (Erb.

Grec); Bucegi pe Caraimanu>, prin punile pietroase din

regiunea alpin (Erb. Paxu). Iulie—August.

Area geografic : In regiunea alpin din Europa medie i
boreal i anume în Alpi din Dauphine pân în Austria in-

ferioar, în tiria, Tirol i în Carpai : în Tatra i Carpaii

sudici, Alpii Transilvaniei ; apoi în Peninsula Scandinavic ;

în munii din nordul Peninsulei Balcanice.



7. HER3IINIUM R. Br.

Mici plante, cu tubercule nedivizate globuloase, cari la port

se aseamn cu specii de Orchis. Foile sunt ltioare. Inflo-

rescena îngust, mai adesea lung. Bracteele sunt abia de

lungimea ovarului. Florile galbene-verzui sunt mici. Folio-

lele perigonului sunt campanulat-conivente i cam egal de

lungi, cele laterale interne sunt mai înguste. Labelul îndreptat

înainte este trilobat, la baz sacciform-gibos, fr pinten. Gi-

nostemiul este foarte scurt. Poliniile cu caudicule foarte

scurte. Retinaculele nu sunt apropiate, nude, foarte mari i
late sunt plan-orizontale. Antera este erect. Staminodiile sunt

mari. Ovarul este rsucit.

25. Herniiniuni Monorchis R. Bk. in Ait. Hort. Kew. ed. 2.

V. (1813). 191. KocH, Syn. ed. 2. 798. Rchb. Icon. fl. germ. et.

helv. XIII. pag. 105. t. 63. (CCCCXV). Ledeb. fl. ross. IV. 73.

Neilr. Fl. von Nieder-Oesterreich 197. Hallier, Fl. von Deut-

schld. IV. '159. t. 365. Fiek, Fl. von Schlesien 435. Beck, Fl.

von Nieder-Osterreich 207. Camus. Monographie des Orchi-

dees de France 81. Correvox, Les Orchidees rustiques 97. fig.

21. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds, 41. Kraexzlix,

Orcbidacearum genera et species I. 531. Muller-Krxzlix

Abbild. der Orchid. 5. Aschersox u. Graebxer, Syn. d. mittel-

europ. Fl. III. 804. Coste, Fl. Franc. III. 406. Hegi, Illustr.

Fl. von Mittel-Europa II. 362. T. 74. fig. 2. i T. 68. fig. 20.

Camus, Monographie des Orchidees de l'Europe, de l'Afri-

que septentrionale, etc. 309. PI. 28. fig. 997— lOO.î. Garcke 111.

FI. von Deutschld. 212. Rouy, Fl. Franc. XIII. 95. Nymax, Consp.

699. Suppl. 294. Pfitzer, Orchidaceae în Exgler-Praxtl, Die
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nat. Pllanzenfamilien II. Teii. 6 Abt. 91. fig. 91. B. i C. Rich-

TER, PI. Eur. I. 277. Fritsch, Neue Beitrge zur Flora der Bal-

kanhalbinsel insbesonders Serbiens I. 181. Kanitz, Plantas

Bomaniae hucusque cognitas 119 Xo. 1621. In silvis Mold.

sup. G. H.J. a. Cehlaiilu reg. inf. Ed. 27 i pag. 246. Xo.

1791. Brâxdz, Prodr. ti. române 457 i Contribuiuni noue

la Flora Bomâniei 24. Grecescu. Conspect. FI. Bomâniei

546 i Suplement 156. Paxu i A. Procopiaxu, Contribu-

iuni la Flora Ceahlului II. Begiunea montan pag. 20. Her-

minium monorchis L. sub Orchide apud Boiss. ti. orient. V.

82. Herminiiim Monorchis L. sub Ophryde apud Simoxkai.

Enum. FI. Transs. 504. PR0C0PL\xr-PR0C0P0vici, Beitrag zur

Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina (192). 8. Hermi-

nium clandestimim Grex. Godr. FI. Franc. III. 299. Ophrys

Monorchis L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 947 i ed. 2. (1763). 1342.

Orchis Monorchis All. FI. Pedem II. (1785). 148. Krause in

LuTz, Sturms FI. von Deutschld IV. 51. Epipactis Monorchis

ScHMiDT (1791). Satyrium Monorchis Pers. (1807). Arachniies

Monorchis Hoffm (1804).—Tab. XXV.

Tubercule mici globuloase cu puine rdcini secundare

alburii, destul de groase, la planta înflorit gsim de regul

un singur tubercul sesil, adic tuberculul vechiu, mai adesea

abia dup intlorirea plantei se desvolt din axilele foilor

inferioare vaginiforme. stoloni orizontali, ac^sea pân la 8

cm. de lungi, uneori i mai lungi, dintre cari 1 sau 2 poart
la vârful lor câte o umfltur globuloas. adec tuberculele

tinere, din cari in anul urmtor se vor putea desvolt plante

florifere. Tulpina rigid erect, delicat, aproape cilindric.

de 10—30 cm. de înalt ori i mai inalt, de un verde des-

chis, uor striat i Însoit la baz de foi, reduse la vagin.

ascuite i strâns alipite de tulpin. Foile adesea numai "2

(uneori 3, rar 4). aezate la partea inferioar a tulpinei. mai

adesea foarte apropiate una de alta i adeseori aproape opuse

uneori îndeprtate una de alta, sunt cuneiforme la baz, ovale

sau oval-lanceolate, ascuite, de un verde deschis, pe partea

superioar lucitoare i puin canaliculate, pe partea inferioar

carenate. Deasupra acestor foi mai mari observm de regul

cam pe la mijlocul tulpinei sau mai sus. inc o foaie mai
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mic bracteiform, lanceolat, ascuit, uneori aceast foaie

lipsete. Inflorescena elongat, miiltiflor, este un spic cilin-

dric, lung, îngust, mai mult sau mai puin îndesuit. cu

flori mici plecate in jos, aproape unilateral dispuse (secunde),

galbene verzui, cu un plcut miros de miere. (Autorii francezi

spun c florile acestei plante rspândesc un miros de furnici).

Bracteele linear-lanceolate sau lanceolate ascuite sau acu-

minate, erbacee, deschis-verzi, abia de lungimea ovarului,

(foarte rar mai lungi decât ovarul). Ovarul sesil, linear, elongat,.

rsucit, deschis-verde, aezat într'o poziiune aproape drept-

unghiular fa cu perigonul. Foliolele perigonului libere,,

campanulat-conivente, cu vârfurile adesea puin ascendente ;

cele externe ovale sau oval-oblonge, obtusiuscule, cea me-
dian mai lat, adesea aproape de dou ori mai lat decât

cele laterale i la vârf adesea emarginat. Foliolele laterale

interne ale perigonului puin mai înguste i mai lungi decât

cele externe, mai adesea neevident trilobate, obtuse i cu vârful

adesea recurbat — (de regul lite dela baz pân cam spre

mijloc, apoi deodat (subit) îngustate, din care cauz de am-
bele pri apar mai mult sau mai puin lobate). — Labelul

puin mai lung decât foliolele externe ale perigonului, în-

dreptat înainte, la baz sacciform-gibos, obtus carenat, fr
pinten, mai adesea adânc trifîd, cu lobii laterali aproape lan-

ciformi, patenti i faleiform curbai înainte, lineari, obtui, mai
rar numai scuri i dentiformi ; lobul median cam de dou
ori mai lung ori i mai lung este întins înainte i obtus. Gi-

nostemiul foarte scurt. Antera mic, erect, obtus, roietic-

brun, cu lojele (loculele) paralele, numai la baz divergente.

Poliniile mari, eliptice, albe cu caudiculele lor foarte scurte,

aprofundate. Retinaculele nude, foarte mari, aproape orizon-

tale, sunt albe sau puin roietice. Fovea stigmatic aproape

patrunghiular sau cam triangular are marginile umflate.

Staminodiile foarte mari sunt plane. %.

In livezi umede, prin rriuri, poieni i pe marginea p-
durilor, în fânee pe coastele munilor, de preferin pe cal-

car, mai cu sam în regiunea montan i prin puni sub-

alpine, adesea social.

Pe muntele Strâmtul» i «Sfreana > în judeul Muscel, prin

punile din regiunea subalpin (Erb. D. Br.) ; Rucr în ju-
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deul Muscel, prin livezi in locuri pietroase (Erb. Grec); Bu-
teni in judeul Prahova, prin livezi (Erb. Grec): i la Ur-

ltoarea > (Erb. D Br.); Predeal în judeul Prahova, pe «Susaiu

în livezi montane (Erb. Grec) ; Hangu în judeul Neamu, la

Rpciune pe Boite . prin fânee, abundent i la Schitul-

Duru prin fânee, pe marginea par ului Durau , frecvent

(Erb. Paxl) : Ceahlu în judeul Xeamu (Erb. Grec) : Schi-

tul-Raru în judeul Suceava, prin livezi (Erb. Grec); Maiu

—

Iulie.

Area geografic : Europa medie (lipsete în marele es al

Ungariei i în regiunea sempervirent a litoralului Mrii Me-
diterane): Peninsula Scandinavic: Danemarca; Frana: Italia

nordic i medie: în nordul Peninsulei Balcanice: Rusia me-
die i sudic ; Caucaz : Siberia : Himalaia vestic.

Se mai citeaz în munii Dâmboviei pe Brândua»; la Pa-

lanca pe «Trhauul-mare^ : la Broteni. cnf. Brâxdz, Prodr.

fi. române 457.



8. CEOLOGLOSSUM Hartm.

Plante mici sau mijlocii cu tubercule divizate. Foi 2—4,

mai adesea 3, rar pân la 5, trecând pe nesimite în bractee.

Bracteele sunt de lungimea ovarului sau mai lungi decât ova-
rul. Inflorescena îngust-cilindric, mai adesea pauciflor i
laxiflor. Foliolele perigonului sunt conivente în form de
casc. Labelul, îndreptat în jos este elongat i mai lung

decât celelalte foliole ale perigonului, nedivizat numai la vârf

dentat sau lobat i la baz, prevzut cu un pinten gros, conic,

obtus sau emarginat, curJjat înainte i mult mai scurt decât

ovarul. Poliniile cu caudiculele scurte. Retinaculele sunt mici,

abia mai late decât caudiculele, nu sunt apropiate i libere

i nu sunt închise în l)ursicule. Ovarul este rsucit.

26. Coeloglossuin viride Hartm. Handb. Skand. FI. (1820).

329. KocH, Syn. ed. 2. 795. Neilr. FI. von Nieder Oesterreich

195. Beck, fi. von Nieder-Osterreich 208. vSagorski u Schnei-

DER, FI. d. Centralkarpathen II. 475. Camus, Monographie
des Orchidees de France 78. Correvon, Les Orchidees rus-

tiques 61. fig. 14. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds.

42. AscHERSoN u Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 805.

Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 363. T. 74 fig. 3.

Camus, Monographie des Orchidees de l'Europe, de l'Afrique

septentrionale etc. 317. PI. 23. fig. 748—756. Garcke, 111. FI.

von Deutschld. 212. Rouy, FI. Franc. XIII. 94. Nymak, Consp.

696. Suppl. 293. Pfitzer, Orchidaceae în Exgler-Prantl, Die

nat, Pflanzenfaniilien II. Teii. 6 Aht. 92. fig. 91. A. Procopianu-

Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Buko-
Avina (192). 8. Richter, Pi. Eur. I. 277. Velexovsky, Fi. Bulg.
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530. i Supplementum I. 261. Fritsch, Xeue Beitrge zur

Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens I. 181.

Brâxdz, Prodr. 11. române 456. Grecescu, Conspect. FI.

României 546 i Suplement 155. Paxu i Frocopiaxu, Con-

tribuiuni la Flora Ceahlului 1. Regiunea alpin pag. 42.

Paxu, Contrib. la Flora Bucegilor 6. Coeloglossum viride

L. sub Satijrio apud Simoxkai, Enum. FI. Transs. 503. Sa-

lyrium viride L. Sp. ])1. ed. 1. (1753). 944 i ed. 2. (1763).

1337. Satyrium fusciim Huds. FI. Angl. (1762). 337. Orchis

viridis Craxtz. Stirj). Austr. (1769). 491. Grex. Godr. FI.

Franc. III. 298. Krause în Lutz, Sturms FI. von Deutschld.

IV. ,)0. lig. 14. Coste, FI. Franc. 111- 396. Orchis uirens Scop.

FI. Cam. ed. 2. 11. (1772). 199. Orchis batrachites Schraxk.

(1788). Satyrium ferrugineiim Sch.\[idt. (1791). Satyrium al-

pinum ScHMiDT. (1794). Habenaria viridis R. Br. (1813>.

(iymnadenia viridis Lixdl. (1829i. Peristylis viridis Lixdl.

(1829). Plalanthera viridis Lixdl. Syn. (1829). 261. apud Rchb.

Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag." 129. t. 82. (CCCCXXXIV).
Hallier, FI. von Deutschld. IV. 144. t. 352. Fiek, FI. von
Schlesien 433. Kraexzlix, Orchidacearum genera et species

I. 616. ^SIuller-Krxzlix. Abbild. der Orchid. 36. Kaxitz,

Plantas Romaniae hucusque cognitas 119. No. 1617. Dobr. :

raro tantum pro])e Ciucarova observ. US. i pag. 246. No.

1787. Brâxdz, Flora Dobrogei 404. Platanthera viridis L.

sub Satyrio apud Boiss. fl. orient. V. 83. Coeloglossum alpi-

mim ScHUR. Verh. Siebenb. Ver. 11. (1851). 169. Peristylus vi-

ridis Lixdl. apud Ledeb. fi. ross. IV. 72.—Tab. XXVL

Tubercule oblonge. puin comprimate, adânc bifide sau i
trifide cu diviziunile elongate napiforme. mai rar nedivizate,

cu rdcini secundare filiforme subiri. Tulpina de (i—25

cm. de înalt, rareori pân la 30 cm. ori i mai înalt, ob-

tus anguloas, de un verde deschis-glbuiu. pân sus spre

inflorescen foliat, la baz mai adesea cu 2 foi reduse la

vagine (vaginiformei ascuite, strâns alipite de tulpin. Foile

cam îndeprtate una de alta. mai adesea 3, rar pân la 5

sunt alterne, spre vârful tulpinei devin uneori din ce în

ce mai mici, adesea îns i cea inferioar este mai mic
decât cea urmtoare sau decât ambele urmtoare, de mai
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sus, toate sunt nerviate i de un verde-albstriu (glauces-

cente) ; cele inferioare sunt obovale, eliptice sau oblong-

lanceolate, obtusiuscule, cele mediane adesea îngustate in

peiol scurt-aripat, cele superioare oval-lanceolate sau lan-

ceolate, ascuite i aproape sesile. Inflorescena este un
spic îngust cilindric de 2 pân peste 9 cm. de lung, cu pu-
ine flori sau cu flori numeroase (cu deosebire la plantele

cari cresc în pdure), dens sau lax dispuse. Bracleele lan-

ceolate sau oblonge, obtusiuscule, erbacee, mai adesea tri-

nerviate, nervurele longitudinale legate între ele prin nervure

mai subiri neregulat anastomozate, de lungimea ovarului

sau mai lungi decât ovarul, rar mult mai lungi decât llorile.

Florile mici, galbene-verzui, de un verde plcut (viu) sau pe

din afar btând în brun-purpuriu sunt puin mirositoare.

Ovarul este cilindric sau fusiform, sesil i rsucit. Foliolele

perigonului sunt conivente întro casc (galea) aproape globu-

loas, din cari ies afar vârfurile foliolelor interne laterale

ale perigonului. Foliolele externe ale perigonului sunt ovale

sau oblong-ovale, obtusiuscule cu 3—5 nervure, verzui, ade-

sea btând într'o coloare brun-purpurie (mai cu sam spre

margini), libere sau la baz, câteodat chiar pân spre mijloc

concrescute ; cele laterale interne separate sunt lineare, ascu-

ite, de o coloare deschis glbuiu-verde, de aceea lungime

€u cele externe, prevzute uneori de o parte sau de ambele
pri cu câte un dinior peste mijloc. Late/«/ galben-verzuiu,

adesea i bruniu, uneori spre margini roietic, îndreptat

înainte, atârn în jos i este gros, plan, mai mult decât de 2 oria de lung decât celelalte foliole ale perigonului, linear-oblong

(lat-linear) dela baz pân cam spre mijloc este prevzut cu

2 dungi longitudinale, înainte puin lit i la vârf tridentat,

dinii mai adesea sunt obtui, cei laterali sunt întini înainte

i prin vârfurile lor mai adesea coniveni, de regul de 1

mm. rar pân Ia 3 mm. de lungi i atunci sunt îngust-lineari

i lung-acuminai, dintele median (mijlociu) este aproape tot-

deauna mai scurt i de obiceiu recurbat. Pintenul foarte scurt

(de 4—5 ori mai scurt decât ovarul), aproape sacciform, gros,

curbat înainte, alb-verzuiu, la vârf obtus, adesea emarginat.

Ginostemiul îngust. Antera roietic, la vârf obtus cu lojele

(loculele) la baz divergente i separate printr'un mic rostru
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de o coloare deschis-verde. Poliniile (massele polinice) verzui

cu caudiculele scurte. Retinaculele rotunde sunt nude, adic
libere, nu închise într o bursicul. Fovea stigmatic este re-

niform sau aproape triunghiular. Staniinodiile sunt mari

obtuse. ^.

In livezi umede sau uscate, pe marginea pdurilor, prin

rriuri i poieni cu deosebire la munte, prin puni alpine

i subalpine, adesea in societate cu Botrychiiim Liinaria Sw.

Pe muntele Oslea» în judeul Gorj, prin puni (Erb.

Vld.); pe muntele <Mâzgavu» în judeul Arge, prin puni
alpine (Erb. Paxl ) ; pe muntele «Moldoveanu»-<;Capra > în

judeul Arge, prin poieni alpine, frecvent (Erb. Vld.): pe

muntele «Furfuescu» in judeul Muscel, prin puni alpine

(Erb. Vld.) ; Sinaia în judeul Prahova, sus în «Poiana-

Stnii >, prin puni (Erb. Grec. i Erb. Paxu) ; Bucegi pe

muntele «Piatra-Ars», prin puni alpine, frecvent (Erb.

Paxu); Bucegi pe «Vârfu-cu-Dor, prin puni alpine, abun-

dent (Erb. Paxu) ; Bucegi pe <;Furnica >, prin puni alpine,

legit D. Brâxdz (Erb. Grec); Bucegi la «^Schitul-dela Petera-

lalomiei» în puni, abundent (Erb. Paxu); Bucegi Ia «Obâria-

lalomiei», prin puni alpine (^Erb. Paxu); Bucegi pe «Babe

în puni alpine (Erb. Vld.) ; Bucegi pe < Caraimanu» în p-
uni alpine (Erb. Grec. i Erb. Paxu) ; Bucegi pe «Valea-Cer-

bului» prin puni (Erb. Vld.) ; Ceahlu în judeul Xeamu.
prin punile din regiunea alpin i subalpin, al)undent

(Erb. Paxu): pe muntele Raru în judeul Suceava, partea

despre Bucovina, prin puni, legit D-na Olga Mlixescu (Erb.

Paxu). Maiu—Iulie, prin muni i în August.

rea geografic : Europa medie (lipsete din esul terilor

de jos, din Xordvestul Germaniei, din esul Ungariei i din

regiunea sempervirent mediteranean precum i din Dalma-
ia) : în Peninsula Scandinavic : Danemarca : Islanda : insu-

lele Britanice ; Frana : Spania : Italia : partea nordic a Pe-

ninsulei Balcanice : Rusia medie i sudic : Crimea : Caucaz ;

Asia-Mic : Siberia : America-de-Xord.

Se mai citeaz la Predeal pe muntele Susaiu, cnf. Brâxdz,

Prodr. fi. române 45().

Plantele din punile alpine de pe muntele «Mâzgavu» i
din Bucegi de pe muntele «Caraimanu» precum i unele
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plante din <Poiana-Stânii», având florile i bracteele purpuriu

nuanate, ne amintesc forma purpureum Schur. {Coeloglossum

piirpureum Schur. sert. pag. 72. n. 2706. var. c. syn. Peri-

slylus purpiireus Schur. Enum. pi. Transs. 646).

var. bracteata Rchb. apud Max Schulze, Die Orchidaceen
Deutschlds. 42. 2. Coeloglossum viride Hartm, ,1 bracieatum
Richter, pi. Eur. I. 278. Ascherson u. Graebner, Syn. d. mittel-

europ. Fl. III. 807. Orchis bracteata Willd. Spec. pi. IV. (1805).

34., Satyrium bracteale Salisb., Habenaria bracteata R. Br., Pe-
ristylus bracteatus Lindl., Orchis viridis }. Vaillantii Ten., Pla-

tanthera viridis Lindl. var bracteata Rchb. Icon. fl. germ. et

helv. XIII. pag. 130. t. 83. (CCCCXXXV). fig. I., 1—3. Kraenz-

Lix, Orchidacearum genera et species I. pag. 617. — Brac-

teis flores longe excedentibus ; adic bracteele evident mai
lungi decât florile, ba adeseori mult mai lungi decât florile.

—

Prin rriuri, poieni, pe marginea pdurilor i prin punile
din regiunea subalpin, rar, uneori împreun cu forma
tipic, când întâlnim apoi i forme intermediare. Bucegi pe
muntele «Piatra-Ars», prin puni subalpine (Erb. D. Br.)

;

Slnic în judeul Bacu, pe muntele andru» în puni sub-

alpine, legit Dr. Marcel Brândz (Erb. Grec.) ; Ceahlu în ju-

deul Neamu, prin puni subalpine, împreun cu forma
tipic, îns mult mai rar, uneori întâlnim i forme interme-

diare (Erb. Panu)
; Raru în judeul Suceava, prin puni

subalpine, în partea din spre Bucovina, împreun cu forma
tipic i cu forme de transiie, legit D-na Olga Mlinescu

(Erb. Panu).

Planta indicat de Grecescu la Negoiu pe «Podeanu» în

puni alpine i determinat în Erbariul Grecescu ca Coelo-

glossum viride Hartm. este Gymnadenia albida Rich.



9. NIGRITELLA Rich.

Mici plante cu tubercule palmate. Foile înguste lineare,

aproape graminiforme, sunt ingrmdite mai multe la baza

tulpinei. Inflorescena multiflor este îndesuit (dens). Flo-

rile mici, rozee sau inchis-roii sunt plcut mirositoare.

Foliolele perigonului sunt întinse în form de stea. sau

puin campanulat conivente. Labelul îndreptat in sus este

nedivizat i prevzut cu un mic pinten, care este pân la o

treime (^3) din lungimea ovarului, la vârf umtlat i optus.

Ovarul nersucit. Retinaculele nude, nu sunt închise într'o

bursicul. Apendicele rostelului formeaz o îndoitur (cut)

îngust între loculele anterii.

a. Inflorescena globuloas. Foliolele laterale interne ale perigo-

nului sunt numai pe jumtate aa de late ca cele externe. La-

belul triangular cu vârful lung i drept, spre baz subit în-

gustat Xicjritella iiicjra RcHB.

b. Inflorescena cilindric. Foliolele laterale interne ale perigonu-

lui sunt de aceea lime cu cele externe. Labelul oval cu vâr-

ful prelungit pe nesimite Xigritella riibra Wettst.

27. Xigritella iiig'ra Rchb. Icon. fl. germ. et helv. XIII

pag. 102. t. 115. (CCCCLXVII). Aschersox u. Graebxer. Syn.

d. mitteleurop. FI. III. 809. Coste, FI. Franc. III. 405. Hegi,

Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 365. T. 74 fig. 8. T. 68. fig.

24 i Fig. 437. d, e. Garcre. III. FI. von Deutschld. 213. Rich-

ter. pi. Eur I. 278. Grecescu, Consi)ect. FI. României 547 i
Suplement 159. y^igritella nigra L. sub Salyrio a])ud Slmox-

KAi, Enum. FI. Transs. 503. Panu. Contribuiune la Flora

Bucegilor. 6. Salyriuin nigrum L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 944 i
ed. 2. (1763). 1338. Orc/}/s77j//H'a/a Craxtz. Stirp. Austr. (1769).

Panu. Orchidaceele. 8
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488. Orchis nigra Scop. FI. Carn. ed. 2. II. (1772). 200. Krause

în LuTz, Sturms FI. von Deutschld. IV. 41. fig. 11. Habenaria

nigra R. Br. in Ait. Hort. Kew. V. (1813). 192. Nigritella an-

gustifolia Rich. Meni. Mus. Paris IV. (1817). 56. Rchb. Fi.

Germ. exc. (1830). 121. Koch, Syn. ed. 2. 796. Ledeb. fi. ross.

IV. 67. Grex. Godr. fi. Franc. III. 300. Neilr. Fi. von. Nie-

der-Oesterreich 196. Hallier, FI. von. Deutschld. IV. 145. t.

353. Boiss. fi. orient. V. 74. Beck, FI. von Nieder-Osterreich

208. Camus, Monographie des Orchidees de France 82. Correvon,

Les Orchidees rustiques 116 fig. 28. Muller-Krnzlin, Abbild.

der Orchid. 39. Camus, Monographie des Orchidees de l'Eu-

rope, de I'Afrique septentrionale, etc. 353. PI. 27. fig. 933-945.

Rouy, fi. Franc. XIII. 96. Nyman, Consp. 694. Suppl. 292.

Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfa-

milien II. Teii. 6 Aht. 92. fig. 91 F. Velenovski, FI. Bulg. 529.

i Suplementum 1. 260. Brândz, Prodr. fi. române 456 i
Contribuiuni noue la Flora Bomâniei 24. Orchis siiaveolens

Steud. u. Hochstett. (1826). Gymnadenia nigra Rchb. pil. în

Bonplandia (1856). 321. Gymnadenia nigra Wettst. Ber. d.

deutsch. bot. Gesellsch. 1889. pag. 307. Max Schulze, Die Or-
chidaceen Deutschlds. 43. Kraenzlix, Orchidacearum genera

et species I. 559. Fritsch, Neue Beitrâge zur Flora der Bal-

kanhalbiasel insbesonders Serbiens I. 182.—Vulg, P u o i.

— Tab. XXVII. fig. 1.

Tubercule bipartite sau palmate tripartite pân la 5 par-

tite cu diviziunile destul de robuste, comprimate; rdcinile
secundare filiforme subiri. Tulpina de 8 pân peste 20 cm.

de înalt, erect, puin anguloas din cauz c marginile i
nervurele foilor sunt decurente, prevzut la baz cu foi re-

duse la vagine (vaginiforme), membranoase ascuite. Foile

mai adesea numeroase la partea inferioar a tulpinei sunt

lineare, acutiuscule sau obtusiuscule, destul de groase, ca-

naliculate i carertate, pe partea superioar de un verde în-

chis, pe cea inferioar mai deschise, nerviate, glabre i nu-
mai pe margini fin papilos-denticulate ; cea din urm infe-

rioar de regul mai scurt i mai lat, la vârf obtus, cele

superioare sesile, erect dispuse, bracteiforme, apropiate de
inflorescen, spre vârf i pe margini adesea purpurii. Infîo-
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Tescena foarte dens (îndesuit). la incepul scuri conic, as-

<:ulU, mai târziu glohuloasâ sau. oual-globuloas, rar puin
elongat. cu numeroase flori mici, mai adesea negrii-purpurii,

mai rar rozee. foarte rar albe, sau de tot galbene, cu un pu-

ternic i plcut miros de Vanilie. Bracteele îngust-lanceo-

late, acuminate. mai adesea spre vârf negricios-purpurii. cu

:2 nervure purpurii pe marginea lor dens-papilat. sunt de

lungimea florilor sau ceva mai lungi decât florile, numai cele

superioare sunt mai scurte decât florile. Ovarul sesil. oval-

oblong. aproape trigonal. nersucit, de un verde deschis, pe

muchi mai adesea splcit-purpuriu. Foliolele perigonului

sunt libere, ascuite, uninerviate, stelat-divaricate : cele ex-

terne lanceolate. spre vârf îngustate, acutiuscule, de 5—

8

mm. de lungi i cam de 2 mm. de late. cea median une-

ori ceva mai scurt decât cele laterale. Foliolele laterale in-

terne ale perigonului. îngust-lanceolate, sunt de lungimea ce-

lor externe, rar puin mai scurte, totdeauna ins numai pe

Jumtate aa de late ca cele externe. Labelul îndreptat in sus

(din cauz c ovarul nu este rsucit), cam de lungimea ce-

lorlalte foliole ale perigonului. de 4—5 mm de lat, trian-

gular. acuminat, cu vârful lung i drept, la baz subit în-

gustat, aproape plan i numai puin concav. întreg la mar-

gine, sau puin crenat spre partea superioar, nedivizat sau

rar cu 2 lobi laterali foarte scuri, dentiformi, la baz ca-

naliculat în form de sghiab, mai mult sau mai puin în-

chis purpuriu (rozeu sau alb), cu mici i slabe nervure fla-

beliform dispuse. Pintenul scurt ^
4 pân la ^

3 din lungimea

ovarului este sacciform umflat la vârf i optus, de o coloare

rozee. purpurie sau alburie. Ginostemîul scurt, obtus-conic.

-apropiat de labei. Antera oblong. erect, purpurie, cu lojele

paralele contigue. Poliniile «massele polinice > sunt mari.

galbene-verzui cu caudiculele alungite alburii. Retinaculele

distincte, alburii, aproape nude, nu sunt închise într'o bur-

sicul. Fovea stigmatic este aproape invers reniform (o-

breniform). %.

Prin punile pietroase din regiunea alpin, coborindu-se

uneori i în vi. de pjeferin pe calcar.

Pe muntele «Mocirliu» în judeul Mehedini, prin puni
-alpine (Erb. Grec. ); în munii Bucegi pe -Furnica , legit
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D-na Natalia D. Brândz (Erb. Grec.) ; Bucegi pe «Cotila», în-

puni alpine i în vale prin poieni (Erb. D. Br. i Erb. Grec.)
;

Bucegi pe «Babe» spre «Schitul-dela-Petera-Ialomiei», în

puni alpine (Erb. Vld.) ; Bucegi la Obâria-Talomiei», în

puni alpine, frecvent (Erb. Vld.); Bucegi pe «Caraimanu»
în puni alpine, adesea, legit D. Bartolomeu i Dr. Marcel

Brândz (Erb. Grec.) ; Bucegi la «Omu» în puni alpine (Erb.

Grec); Bucegi în «Yalea-Cerbului^^ pe lâng «Pripor», prin

punile pietroase din regiunea alpin, adesea (Erb. Panu).

Iunie—August.

Area geografic : In regiunea alpin din întreag catena

Alpilor, începând dela Alpii maritimi i pân în Muntenegru ;

în munii Jura i în Carpaii sudici în Transilvania; apoi în

Peninsula Scandinavic ; Frana ; Pirenei ; Italia i în Pe-

ninsula Balcanic.

28 Nigritella riibra Wettst. apud Richter, PI. Eur. I. 278.

Fax, Grundziîge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen

II. (1908). pag. 220, 231,234, 236 i 246. Panu, Contribuiuni

nou la Flora Ceahlului 40. Nigritella rubra Richter apud
Aschkrson u. Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 810. Hegi^

Illustr. FI. von Mittel-EuVopa II. 366. Fig. 347. i Taf. 68. fig.

23. Nigritella rubra Richter. ca subspecie dela N. angustifolia

RiCH. apud Camus, Monographie des Orchidees de l'Europe,

de l'Afrique septentrionale, etc. pag. 356. PI. 27, fig. 946—948.

Nigritella angustifolia Rich. ,3. rubra Beck, FI. von Nieder-

Osterreich 208. Nigritella suaveolens Dollin. Enum. (1842). 127.

non (ViLL.) KocH. Nigritella fragrans Fleischmann. FI. Krains.

(1844). 27. non Salt. Gymnadenia rubra. Wettst. in Ber. d.

Deutsch. Bot. Gesellsch. VIL (1889). 312. Max Schulze, Die

Orchidaceen Deutschlds. 44 i Nachtrge zu «Die Orchida-

ceen Deutschlds» în Mittheilungen der Thiu'. Bot. Vereins»

Heft X. (1897). 82 , Heft XVII. (1902). 69 i Heft XIX. (1904).

118. Gymnadenia nigra Wettst. var. rubra Wettst. apud
Kraenzlin, Orchidacearum genera et species I. 559.—Vulg.

Puoi. — Tab XXV[r. fig. 2.

o

Tubercule bipartite sau palmate tripartite cu diviziunile cla-

viform prelungite i cu rdcini secundare filiforme, destul



117

de groase. Tulpina erect de 10—25 cm. de înalt, puin an-
guloas din cauz c foile sunt decurente prin marginile i
nervurele lor, în partea inferioar prevzut cu foi reduse
la vagine (vaginiforme) membranoase i ascuite. Foile in-

ferioare bazilare sunt lineare, acutiuscule sau obtusiuscule,

canaliculate, de un verde plcut (viu) pe partea superioar,
pe cea inferioar mai palide (deschise) sunt groscioare, glabre

i numai pe margine fin papilos-ciliate, de 3— 7 cm. de lungi

i de 3.5 — 5.5 mm. de late, mai mult sau mai puin patente,

cele superioare caulinare mai mici, treptat îngustându-se sunt

acuminate, erecte i spre vârf adesea roietice. Inflorescena

este oval (elipsoidicâ) sau alungit felongatâj, devenind sub-

cilindric, in timpul fructifîcaiei înc i mai elongatâ, foarte

dens i multiflor. Florile rozee, mici, numeroase i plcut
mirositoare (ca Vanilia). Bracteele, asemenea cu foile cau-

linare cele superioare, sunt verzi, spre vârf mai adesea

roietice sau pân la baz de coloare ce bate în roietic, cam
de lungimea florilor, sunt binerviate (cu 2 nervure) i pe

margine dens papiloase. Ovarul oval-oblong este sesil, ner-
sucit, de un verde deschis, btând uneori puin în roietic.

Foliolele perigonului sunt libere, stelat-patente, lanceolate, as-

cuite, de k—6 mm. de lungi i cam de 2 mm. de laie^ spre

baz alburii, spre vârf mai închis rozee, toate de aceea l-
ime, cele laterale interne adesea puin mai scurte decât cele

externe. Labelul cam de lungimea celorlalte foliole ale peri-

gonului este de 4—5 mm. de lat, îndreptat în sus, oval acu-

minato puin concav, spre baz puin îngustat i cutat-con-

tractat, nedivizat, uneori uor lobat-crenat sau cu 2 lobi la-

terali foarte scuri, de aceea coloare cu celelalte foliole ale

perigonului i cu nervure llabelat-divergente. Pintenul este

scurt, cam Vs din lungimea ovarului, la vârf umflat i ob-

tus. Ginostemiul este scurt i obtus-conic. Antera oblong,

erect este roie. Poliniile sunt mari, galbene-verzui ; iar cau-

diculele i retinaculele sunt alburii. Fovea stigmatic este

cam invers-reniform (obreniform). %.

Prin poienile i punile pietroase din regiunea alpin,

adesea în mici grupe sporadice.

Pe muntele «Piatra-Craiului» în judeul Muscel, prin p-
.uni alpine (Erb. D. Br.) ; Bucegi pe «Furnica», în puni
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alpine (Erb. Grec.) ; Bucegi pe «Vârful-cu-Dor>, în puni
alpine (Erb. Vld.) ; Bucegi «Piatra-Ars», în puni alpine,

adesea, legit A. S. R. Principele Carol (Erb. Panu) ; Bucegi

pe «Jepii-Mici», prin puni alpine, abundent (Erb. Panu)
;,

Bucegi la «Obâria-Ialoniiei», aproape de sritoare (cascad)

în puni alpine, legit Sim. St. Radian (Erb. Vld.) ; Bu-
cegi spre «Omu», prin puni alpine (Erb. D. Br.); Cea-

hlu în judeul Neamu, prin punile pietroase din regiunea

alpin, adesea (Erb. D. Br. i Erb. Panu). Maiu—Iulie; în-

florete cam cu 1—2 sptmâni mai înainte decât specia

precedent fN. nigraj.

Area geografic : Numai în Alpii orientali, începând din

Tirol i în Carpaii sudici din Transilvania.

Nigriiella rubra Wettst. considerat i astzi de unii bo-

taniti numai ca o varietate a speciei Nigriiella nigra Rchb.

a fost i la noi, ca i în alte pri, confundat, probabil cu

varietile cu flori mai deschise ale congenerei sale. In urma
studiului aprofundat al lui Wettstein, vestitul profesor dela

Viena, care a stabilit adevrata valoare sistematic a aces-

tei plante, trebue s considerm pe Nigriiella rubra ca spe-

cie bun.



10. GY3I\ADEXIA R. Br.

Plante mici sau mijlocii, cari samn la port cu speciile

de Orchis cu tlorile mici. Tuberculele sunt totdeauna pal-

mate. Foile mai adesea înguste i neptate. Inflorescena este

totdeauna delicat i destul de subire. Bracteelc sunt verzi,

erbacee. Florile cam mici sunt de regul mai închis sau

mai deschis rozee, purpurii, rar albe. Foliolele perigonului

sunt libere i conivente intro casc sau cele laterale externe

foarte patente. Labelul. mai adesea îndreptat în jos. este

trilobat i prevzut cu un pinten. Ginostemiul scurt. Apen-

dicele rostelului formeaz o indoitur îngust între loculele

anterii. Poliniile cu caudiculele scurte, fixate pe retinaculele

înguste. îndreptate în jos (întoarse spre labei), nude, adec
libere nu închise intro bursicul. Ovarul este rsucit.

a. Foliolele laterale interne ale perigonului conivente împreun cu

foliola median extern, iar cele lalerale externe patente. Pin-

tenul filiform (excepional lipsete i. Tubercule palmale lobate,

nu pân la baz divizate.

a. Labelul trilobat cu lobii mai adesea egali. Pintenul pân de

2 ori mai lung decât ovarul. Retinacule linear-lanceolate . .

G. conopsea R. Br.

t^. Labelul uor trilobat cu lobul median mai mare. Pintenul

mai scurt decât ovarul Retinacule eliptice

. . G. odoratissima Rich.

b. Toate 5 foliolele perigonului conivente întro casc Casca oval»

aproape globuloas. Labelul îndreptat in sus. Pintenul, mai

scurt decât ovarul, este cilindric, spre vârf puin îngroat. Tu-

berculele divizate pân la baz. diviziunile subiri i pe nesim-

ite îngustate. Planta are 4-6 foi G. albida Rich.

29. Gymnadenia conopsea R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed.

2. V. (1813i. 191. KocH. Svn. ed. 2. 794. Sturm. Deutschlands
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Flora Heft 94 (1849). t. 11. Rchb. Icon. fi. germ. el helv.

XIII. pag. 113. t. 70. (CCCCXXII). t. 71. (CCCCXXIII). t. 72.

(CCCCXXIV). t. 73. (CCCCXXY). fig. II, III. 2,3 i t. 166.

(DXVIII). fig. II, 2. III. 1. Ledeb. fi. ross. IV. 64. Neilr. FJ.

von Nieder-Oesterreich 194. Hallier, FI. von Deutschld.

IV. 136. t. 346. Correvox, Les Orchidees rustiques 91. fig. 20.

Kraenzlin, Orchidacearum genera et species I. 557. Mul-
ler-Krnzlix, Abbild. der Orchid. 32. Nyman, Consp. 695.

Suppl. 292. Richter, PI. Eur. I. 279. Fritsch, Neue Beitrge
zur Flora del Balkanlialbinsel inshesonders Serbiens, etc. I.

182. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 118 No.

1614. In pratis Mold. sup. et med. G. i pag. 246. No. 1784.

Brândz Prod. fi. române 455 i Flora Dobrogei 402. Gre-
CEscu Conspect. FI. României 546 i Suplement 155. Panu
i Procopianu, Contribuiuni la Flora Ceahlului II. Regiu-

nea montan 20. Gymnadenia conopsea L. sub Orchide apud
Boiss. fi. orient. V. 81. Simonkai, Enum. FI. Transs. 502 Ha-
LÂcsY, Conspect. FI. graec. III. 162. Panu, Contribuiune
la FI. Bucegilor. 6. Gymnadenia conopea R. Br. apud. Fiek,

FI. von Schlesien 433. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 209.

Sagorski u. Schxeider, fi. d. Centralkarpathen II. 474. Ca-

Mus, Monographie des Orchidees de France 73. Max Schulze,

Die Orchidaceen Deutschlds. 48 i Nachtrge zu «Die Orchi-

daceen Deutschlands> in Mittheil. der Thiir. Bot. Vereins

Heft X. (1897). 83. Heft. XVII. (1902). 70 i Heft XIX. (1904).

119. i în Oester. Bot. Zeitschrift (1899). 297. Aschersox u.

Graebxer, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 812. Hegi, lUustr. FI.

von Mittel-Europa II. 369 T. 74, fig. 5 i T. 68, fig. 21. Ca-

Mus, Monographie des Orchidees de l'Europe, de l'Afrique

septentrionale etc 323 PI. 26. fig. 918—932. Garcke, 111. FI. von
Deutschld. 213. Rouy, FI. Franc. XIII. 98. Pfitzer, Orchida-

ceae în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6.

Aht. 92. Procopiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenn-tniss der Or-
chidaceen der Bukowina (193). 9. Velexovsky, FI. Bulg. 529 i
Supplementum I. 260. Orchis conopsea L. Sp. pi. ed. 1. (1753).

942 i ed. 2 (1763). 1335. Grex. Godr. FI. Franc. III. 298.

Krause în LuTz, Sturms FI. von Deutschld. IV. 42. t. 14.

Orchis conopea L. Apud Coste, FI. Franc. III. 403. Orchis

ornithis jacq. (1774). Orchis setacea Gilib. (1792). Gymnadeni
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ornithis Rich. (1817). Satyrium conopseum Wahlbg. (1824—
1826). Gymnadenia iranssilvanica Schur. Enum. pi. Transs.

644. — Vulg. Ur. — Tab. XXVIII.

Tubercule destul de groase, comprimate, bilobate, cu lobii

palmatipartii, mai adesea cu 3—4 diviziuni dactiliforme,

scurte i cu rdcini secundare filiforme, scurte i groscioare.

Tulpina delicat este rigid erect, mai adesea de 25—50

cm. de înalt, ori i mai înalt, cilindric, rar puin optus

anguloas, de o coloare verde-glbuiu deschis, prevzut la

baz cu una sau dou foi reduse la vagine (vaginiforme)

membranoase, brune, la vârf acutiuscule i strâns alipite.

Foile de un verde-albstriu (glaucescente), neptate, erecto-

patule, cele inferioare apropiate câte 3—5, invaginante la

baz, îngust-lanceolate sau linear-lanceolate, la vârf uneori

puin contractate, nerviate, pe partea superioar canaliculate,

pe partea inferioar carenate, pe margine prin papile au deve-

nit adesea foarte fin serrat-denticulate; cele din urm inferioare

obtusiuscule, cele dintâi superioare mici, aproape bracteiforme.

Inflorescena este un spic cilindric mai mult sau mai puin
elongat, multiflor, dens sau destul de lax, cu flori nume-
roase destul de mici, de o coloare ce variaz dela deschis-

purpurie pân la violet-purpurie, ele mai pot fi roii-carnee,

uneori de tot albe, puin plecate în jos, rspândesc, mai cu

sam seara, un miros plcut (dup unii autori mirosul n'ar

fi tocmai plcut). Bracteele oval-lanceolate, lung-acuminate,

verzi, pe margini mai adesea colorate în violet, sunt triner-

viate i cam de lungimea ovarului sau i ceva mai lungi

-decât ovarul, uneori mai lungi chiar i decât florile (fr
pinten). Ovarul elongat este aproape cilindric, sesil i foarte

rsucit, verde sau i splcit-violet. Foliolele perigonului

sunt libere, cele laterale externe ovale optuse, mai rar a-

cutiuscule i patente ; cele laterale interne mai late i puin
mai scurte, câteodat ascuite, la marginea inferioar an-

|(uloase i împreun cu cea median extern (care uneori

-este i ea puin patent) sunt conivente într'o casc foarte

obtus. Labelul cuneiform la baz este lit, adesea mai lat

decât lung, ceva mai lung decât celelalte foliole ale perigo-

nului, trilobat, cu lobii mai adesea ovali, obtui, plani, de
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regul cam egali de mari i adesea fm crenai ; lobul me-
dian întins înainte, adesea foarte elongat i apoi la vârf

uneori rsfrânt. Pintenul filiform, oblic îndreptat în jos, ]a

urm puin recurbat, sau mai mult sau mai puin curbat,

ascuit, mai adesea de 1 ^2 pân de 2 ori mai lung decât o-

varul. Ginostemiul foarte scurt este obtus. Antera erect,,

alb-glbue, cu lojele paralele, separate printr'un mic rostru.

Poliniile (massele polinice) sunt verzui cu caudiculele scurta-

i glbui. Retinaculele linear-lanceolate, alburii, lateral inserate

pe caudicule sunt libere, nu închise într'o bursicul. Fovea
stigmatic transversal este invers reniform (obreniform).

Staminodiile sunt rotundate. %.

Prin livezi uscate sau umede, adesea împreun cu Orchis

maculata, mai rar prin iarba i tufiurile de pe coaste, prin

rriuri, poieni i pe marginea pdurilor, în fânee i puni,
ridicându-se uneori pân sus în regiunea alpin, de prefe-

rin pe calcar, adesea social.

Yârciorova în judeul Mehedini, pe coaste în livezi (Erb.

D. Br.); pe muntele «Mocirliu» în judeul Mehedini, prin p-
uni (Erb. Vld.); pe muntele «Gârdomanu» în judeul Me-
hedini, prin puni (Erb. Vlâd.); Schitul-Lainici în judeul
Gorj, prin rriuri i pe marginea pdurii, frecvent (Erb.

Panu) ; Câineni în judeul Vâlcea, pe «Muchea-Lotrului» prin-

«Valea-lui-Vlad» (Erb. Panu); Guani în judeul Arge, prin

fâneele umede de pe dealul «Guanilor», adesea (Erb^

Panu); pe muntele «Podeanu» în judeul Arge, prin p-
uni (Erb. Vlâd.); pe muntele «Muntiorul> în judeul Arge
(Erb. Vld.) ; Boteni în judeul Muscel, prin livezi (Erb. Vld.)

;

Nmeti la «Muscelul Topliei în judeul Muscel, prin li-

vezi, legit I. Nanu (Erb. D. Br.)
;
pe Argeel spre muntele <Gi-

nau> în judeul Muscel, prin livezi, legit I. Nanu (Erb. D. Br.),-.

Gândeti în judeul Muscel, prin livezi (Erb. Vld.); Plesni-

toarea în judeul Muscel, prin poieni, legit Sim. t. Radian (Erb.

Vld.)
; Sfreana în munii judeului Muscel, prin poieni, ade-

sea (Erb. D. Br.); pe muntele «Sturu> în judeul Muscel (Erb-

Vld.)
; pe muntele «Mateiaul » în judeul Muscel, prin p-

uni (Erb. Vld.); Târgovite Ia «Tei» în judeul Dâmbo-
via, prin zvoiul de pe marginea lalomiei, lâng infirmerie

(Erb. Panu); Sinaia în judeul Prahova, prin livadia din faa
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cimitirului i sus în <Poiana-Stânii», abundent (Erb. Paxu) r

Sinaia la < Gura-pdurii i. pe Valea-Peleului>, prin iarb
(Erb. D. Br.) ; Bucegi pe muntele « Piatra-Ars >, in puni al-

pine (Erb. Paxu): Bucegi la <Schitul dela Petera-Ialomi-

ei», prin puni, abundent (Erb. Vld. i Erb. P.wu) ; Bucegi

la «Obâria Ialomiei> i spre muntele Omu»,>prin puni
(Erb. D. Br.): Bucegi în Valea-Ialomiei, pe «Valea- Jepilor>^

in «Valea-Alb» pe Cotila> i pe Valea-Caraimanului , prin

puni (Erb. Grec): Buteni în judeul Prabova, pe Valea

Prahovei , pe Valea-Iepei i la Urltoarea» prin puni
(Erb. D. Br.) : Azuga în judeul Prahova, pe coaste umbroase
i umede, legit D. Bartolomeu (Erb. Grec.) : Predeal în judeul

Prahova, pe «Clbucetul-Taurului , în Valea-Bânoavei i
pe «Urzicam >, prin puni, adesea (Erb. Paxu): Predeal în

livezi pe lâng Schit, pe dealuri în Valea-Bânoavei i pe

«Urzicaru» (Erb. D. Br. i Erb. Grec): Palanca în judeul Bacu,
prin poiana <La-Cldri , abundent (Erb. Paxu); Slnic în

judeul Bacu, prin puni montane i subalpine, adesea (Erb.

D. Br.) ; prin poienile muntelui Pufu, legit Marcel BrâxdzI

(Erb. Grec): Dealu-Chilia» pe marginea prâului Tazlu în

judeul Bacu (Erb. D. Br.); Piatra în judeul Xeamu, prin

fânee, frecvent, legit C. Rdulescu (Erb. Paxu) : pe Cozla»

(Erb. Grec); pe Dealul-Blaurului , lâng Piatra în judeul

Neamu, prin fânee, abundent (Erb. Paxu); Mnstirea V-
raticu spre < Agapia , în fâneele de pe marginea pdurii (Erb.

Paxu); la Mnstirea Neamului prin fânee, abundent (Erb.

Grec i Erb. Paxu) : Gârcina în judeul Xeamu, prin live-

zile de pe dealuri (Erb. Grec) ; Bicaz în judeul Neamu, prin

livezi montane (Erb. Grec); Hangu în judeul Neamu, la

Bpciune pe Boite», unde între altele am aliat i un exem-
plar monstruos cu inflorescena bifurcat, i la <Schitul-Du-

ru >, prin fânee, abundent (Erb. Paxu) ; pe muntele Ceah-

lu în judeul Neamu, prin puni alpine i subalpine,

frecvent (Erb. D. Br., Erb. Grec i Erb. Paxu); pe muntele

«Bârnaru» în judeul Suceava, prin livezi i puni (Erb. D.

Br.); pe muntele «Baru^^ în judeul Suceava, prin livezi

(Erb. D. Br. i Erb. Grec) i prin punile din partea despre

Bucovina, abundent, legit D-na Olga M.\lixescu (Erb. P.\xu);

Iai în judeul Iai, la Copou», prin crângulee în poienie^
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pe dealuri (Erb. Grec.) i prin poieni în pdure la «Rpe-
dea» (Erb. Vld.). Maiu — Iulie.

Area geografic : Europa medie, foarte rspândit, apoi în Pe-

ninsula Scandinavic; Danemarca ; insulele Britanice ; Frana
;

Peninsula Iberic ; Italia cu insulele ; Peninsula Balcanic
;

Rusia medie i sudic incluziv Crimea ; Caucazul i Trans-

caucazia ; Asia-Mic ; Persia-Nordic.

Se mai citeaz în munii Dâmboviei pe Brândua, în Bu-
cegi pe Furnica i pe lâng Iai la Poieni, cnf. Brândz, Prodr.

fi. române 455.

Gymnadenia conopsea R. Br. este o specie polimorf i din

numeroasele sale forme i varieti distingem la noi

:

[1 leiicantha Schur, Enum. pi. Transs. 644. Grecescu, Con-

spect. FI. României 546 i Suplement 156. Orchis ornithis

Jacq. FI. Austr. t. 138.--Floribus albis vel ochroleucis. Caule

gracillimo, spica laxiuscula minus densiflora, calcare longis-

simo filiformi acute incurvo.—Aceast form cu florile albe

crete prin puni împreun cu forma tipic, îns mult mai
rar. Câmpulung, în judeul Muscel, prin livezi, rar (Erb.

Grec); Predeal, în judeul Prahova, pe muntele «Clbuce-
tul-Taurului», împreun cu forma tipic, mai rar. (Erb.

Panu)
; Hangu în judeul Neamu, la Rpciune pe «Boite»

prin fânee împreun cu forma tipic, dar mult mai rar.

Cei mai muli botaniti consider, cu drept cuvânt, aceast

form numai ca lusus.

var. densiflora Fries apud Rchb. Icon. fi. germ. et helv.

XIII. pag. 114. t. 72 (CCCCXXIV). Max Schulze, Die Orchi-

daceen Deutschlds. 48. f. i Nachtrge zu «Die Orchidaceen

Deutschlds. in Mitheilungen des Thiir. Bot. Vereins Heft.

X. (1897). 84 i Heft XVII. (1902). 71. Ascherson u Graebner,

Syn. d. mitteleurop. FI. III. 816. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-

Europa II. 370. Richter, PI. Eur. I. 279. Gymnadenia densi-

flora Dietr. Orchis densiflora Wahlbg. Cnf. Kanitz, Plantas Ro-

maniae hucusque cognitas pag. 118 ad. No. 1614. Dobr.

:

circa Ciucarova US. i pag. 246. ad. No. 1784. Satyrium

conopseum fi densiflorum Wahlbg., Gymnadenia odoratissima

DiETR. — Plant robust i mai înalt. Foile foarte late sunt

adesea aproape distice. Inflorescena este de regul foarte

mare, adesea mai mult de 20 cm. de lung, la început pi-
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ramidal i aproape totdeauna foarte dens. Florile sunt ade-

sea ceva mai mari decât la forma tipic i adesea mai mult

roietice. Pintenul mai scurt i adeseori nu este mult mai
lung decât ovarul.—In poieni i pe marginea pdurilor, prin

fânee impreun cu forma tipic, îns mult mai rar. Câineni^

în judeul Vâlcea, pe <Muchea-Lotrului> prin «Valea-lui-

Vlad» în fânee umede, rar (Erb. Paxu): Predeal în judeul

Prahova, pe lâng pduri în livezi (Erb. D. Br.).

Aceast rar i foarte interesant varietate mai este citat

i din Dobrogea pe lâng Ciucurova din judeul Tulcea. Cnf.

Kamtz, 1. c. i Brâxdz, Flora Dobrogei 403. Noi nam vzut
planta din Dobrogea.

30. Gymnadenia odoratissima Rich. Mem. Mus. Paris IV.

(1817). 57. KocH, Syn. ed. 2. 794. Rchb. Icon. fi. germ. et

helv. XIII. pag. 112. t. G9. (CCCCXXI). i t. 166. (DXVIII).

fig. I. 1. Ledeb. fi. ross. IV. 65. Xeilr. FI. von Nieder Oes-

terreich 194. Hallier, FI. von Deutschld. IV. 138. t 347.

Beck, FI. von Nieder-Osterreich 210. Sagorski u. Schxeider,

FI. d. Centralkarpathen II. 474. Camus, Monographie des

Orchidees de France 74. Correvox, Les Orchidees rustiques

93. Max Sche'lze, Die Orchidaceen Deutschlds. 47. i «Mit-

theil. Thiir. Bot. Vereins» Heft X. (1897). 82. Heft. XVIL
(1902). 69 i Heft XIX. (1904). 119. Kraexzlix, Orchidacearum

genera et species I. 556. Muller-Krxzlix, Abbild. der Or-

chid. 33. Aschersox u. Graebxer, S3n. d. mitteleurop. FL
III. 818. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 370. T.

74, fig. 6. Camus, Monographie des Orchidees de l'Europe^

de l'Afrique septentrionale, etc. 328. PI. 26. fig. 905—912.

Garcke, 111. FI. von Deutschld. 214. Rouy, FI. Franc. XIII.

100. Nymax, Conspect. 695. Suppl. 292. Pfitzer, Orchida-

ceae în Exgler-Praxtl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6

Aht. 92. Procopl\xx-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der

Orchidaceen der Bukowina (193). 9. Richter, Pi. Eur. 1.

279. Kaxitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 118 No.

1615. In pratis humidis mont. Mold. sup. G. HJ. in a. Ceahlul

reg. inf. Ed. 37 i pag. 246 Xo. 1785. Brâxdz, Prodr. 11. ro-

mâne 455. Grecescu, Conspect. FI. României 546 i Suple-

ment 156. Gymnadenia odoratissima L. apud Slmoxkai, Enum.



126

T]. Transs. 502. Orchis odoralissima L. Syst. nat. ed. 10.

<1759). 1243. L. Sp. pi. ed. 2. (1763). 1335. Gren. Godr. FI. Franc.

III. 298. Kralse în Lutz, Sturms FI. von Deiitschld. IV. 41.

Coste, FI. Franc. III. 403. Saiyrium odoralissimuni Wahlbg,

FI. Suec. (1824— 1826). 557. Gymnadenia suaveolens Rchb. FI.

Germ. exc. (1830). 121. non Wettst.—Tab. XXTX.

Tubercule mai mult sau mai puin bifide, (niciodat îns
pân la baz), cu diviziunile mai adesea bilobate i cu r-
dcini secundare iîliforme. Tulpina de 15—30 cm. de înalt,

mai rar pân la 50 cm. de înalt, este delicat, în partea

inferioar cilindric, spre vârf puin anguloas, uneori destul

de evident trigonal, de un verde deschis, însoit la baz
de foi reduse la vagine (vaginiforme) lungi, lax alipite i la

vârf ascuite, dintre cari rar cea dintâi superioar (i mai rar

ambele superioare) sunt foliacee. Foile lineare sau linear-

lanceolate, ascuite sau acutiuscule, aibstriu-verzi (glauces-

cente) pe partea superioar puin lucitoare, pe cea inferioar

carenate, cu nervure abia evidente, pe margine papilos i
foarte fin denticulate; cele inferioare destul de groase, apro-

piate unele de altele, adesea aproape distice (disj)use pe 2

rânduri) sunt erect patente i adesea oblic curbate ; cele su-

perioare sunt bracteiforme. Inflorescena un spic conic la

început (înainte de completa înflorire), la urm cilindric,

mai mult sau mai puin elongat, îndesuit (dens), sau în par-

tea sa inferioar puin mai lax. Florile numeroase, mici

(mai mici decât la specia precedent) sunt mai adesea pur-

purii sau mai mult sau mai puin deschis rozee-violete, rar

de tot albe i rspândesc un foarte plcut miros de vanilie.

Bracteele lanceolate, acuminate, trinerviate, mai adesea de

lungimea ovarului, rar mai scurte ori mai lungi decât ova-

rul, uneori chiar mai lungi decât florile. Ovarul este linear,

aproape cilindric, sesil, rsucit i de o coloare deschis-verde.

Foliolele perigonului sunt libere ; cele externe oblonge, ob-

tusiuscule, cele laterale foarte patente, rotunzite ; cele late-

rale interne aproape ovale, obtusiuscule, concave, puin mai
scurte decât cele externe, sunt conivente împreun cu cea

median extern. Labelul este aproape aa de lat cât e de

iung, ceva mai lung decât celelalte foliole ale perigonului,
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mai adesea uor trilol)at, cu lobii obtui, întregi. Lobii late-

rali sunt rotunzii, lobul median mai lung i adesea mai lat

decât lobii laterali, rar ascuit. Pintenul fdiform, puin umflat,

€ste uor curbat în afar, atârn în jos i mai adesea este

cam de aceea lungime cu ovarul, sau uneori mult mai scurt,

(de k pân la 6 ori mai scurt) decât ovarul, foarte rar lip-

sete cu totul. Ginostemiul foarte scurt. Antera este erect,

roietic, cu lojele aproape paralele, separate printr'un mic

rostru i nu prea mult îndeprtate una de alta. Poliniile

(massele polinice) galbene-verzui, iar caudiculele sunt albe.

Retinaculele eliptice sunt nude. Fovea stigmatic este invers-

reniform (obreniform). Aceast plant samn foarte mult

<iu specia precedent. %.

Prin livezi umede, rar pe locuri mai uscate, prin rriuri

:i poieni, pe marginea pdurilor în locuri umede, mai ade-

sea social.

Pe muntele «Prislopu» în judeul x\rge, prin poieni i pe

marginea pdurii (Erb. Grec): la «Valea-Mare» în judeul

Muscel, aproape de Piteti, pe dealurile mari prin poieni în

locuri umede (Erb. Grec): muntele Ceahlu in judeul

Xeamu, prin puni subalpine i în livezi montane (Erb.

Grec). Iunie—Iulie.

Area geografic : Euroi)a medie, rspândit mai cu sam
în partea mijlocie i mai sudic a regiunii ; în partea su-

dic a Peninsulei Scandinavice: Frana ; partea nordic a

Italiei: partea nordic a Peninsulei Balcanice: Paisia vestic

i medie.

Examinând planta din livezile esului Mnstirii Neamu,
adunat de farmacistul Chama, am constatat c nu este

Gymnadenia odoratissima Rich. ci Orchis ustulata L. : iar

plantele dela Raru, Stânioara din judeul Suceava nu

le-am aflat în Erbariul Grecescu, dei sunt citate din aceste

localiti.

Gymnadenia odoratissima Rich se mai citeaz ])e lâng Iai

la Domneti i Hulmi, cnf. Brâxdz, Prodr. fl. române 455.

31. Gymnadenia albida Rich. Ann. Mus. Paris. IV. (1817).

57. KocH, Syn. ed. 2. 794. Rchb. Icon. fl. germ. et helv. XIII.

110 t. 67. (CCCCXIX). Neilr. FI. von Xieder-Oesterreich 193.
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Hallier, fi. von Deutschld. IV. 140. t. 348. Fiek, FI. von
Schlesien 433. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 209. Sagorski

u. ScHNEiDER, FI. d. Ccntralkarpathen II. 474. Correvon, Le&
Orchidees rustiques 90. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutsch-
lands. 46. Kraenzlin, Orhidacearum genera et species I. 554.

Muller-Krnzlin, Abbild. der Orchid. 35. Ascherson u. Graeb-
ner, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 821. Hegi, Illustr. FI. von
Mittel-Europa II. 368. T. 74, fig. 4. Garkce, 111. FI. von Deutsch-
land 214. Nyman, Consp. 695. Suppl. 292. Pfitzer, Orchi-
daceae în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6.

Abt. 92. Procopianu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Or-
chidaceen der Bukowina (193). 9. Velenovsky, FI. Bulg. 529^

i Supplementum I. 260. Kanitz. Plantas Romaniae hucus-

que cognitas 118. ad No. 1615. In pratis Mold. sup. G.

HJ. i pag. 246 ad. No. 1785. Brândz, Prodr. fi. române
456 i Contribuiiini noue la Flora României 24. Grecescu,.

Conspect. FI. României 546 i Suplement 156. Gymndenia
albida L. sub Salijrio apud Simonkai, Enum. FI. Transs.

502. Panu, Contribuiune la Flora Bucegilor 6. Satyrium

albidum L, Sp. pi. ed.' 1. (1753). 944 i ed. 2. (1763). 1338.

Orchis alpina Crantz. Stirp. Austr. (1769). 486. Orchis al-

bida Scop.. FI. Carn. ed 2. II. (1772). 201. Gren. Godr. FI.

Franc. III. 299. Coste, FI. Franc III. 397. Orchis parviflora

Lamk.. Encycl. IV. (1797). 599. Habenaria albida Sw. (1814).

Plalanthera albida Lindl. (1829). Peristylus albidus Lixdl.

(1830—1840). Ledeb. fi. ross. IV. 73. Coeloglossum albidum

Hartm. (1838). Camus, Monographie des Orchidees de France
79. Bicchia albida Parl.. FI. It. III. (1858). 397. Camus, Mo-
nographie des Orchidees de l'Europe, de I'Afrique septentri-

onale, etc. 313. RouY, FI. Franc. XIII. 103. Gijmnadenia lucida

ScHUR. (1858). Habenaria densiflora Schur. Enum. pi. Transs.

645. Orchis ecalcarata Vayr et Costa. (1880).— Tab. XXX.

Tubercule profund palmaliparlile (pân la baz divizate)

cu diviziunile cilindrice subiri, foarte pe nesimite îngustate ,-

rdcinile secundare sunt lungi, groase i crnoase, alburii,

prevzute cu papile foarte fine. Tulpina de 10—30 cm. de
înalt, este rigid, erect, cilindric, de un verde deschis,

prevzut la baz cu 2—3 foi reduse la vagine (vaginiforme),.
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Ia vârf ascuite, strâns alipite, deasupra lor sunt 4—5, mai

rar 6 foi, cam îndeprtate unele de altele, de un verde plcut

(viu). Foile inferioare oblong-obovale pân oblong-lanceolate,

spre vârf mai late, obtuse. scurt-mucronate, sunt patente sau

aproape erecte : cele superioare lanceolate ascuite, mai mici

trec pe nesimite în bractee. Inflorescena un spic mai adesea

îngust, uneori oval-cilindric, de 2—6 cm. de lung sau i mai
lung, dens, îndeprtat de cea dintâi foaie superioar, cu nu-
meroase flori mici, cam unilateral i îndesuit dispuse, ple-

cate în jos, alburii sau albe glbui i rspândesc un slab

dar plcut miros. Bracteele lanceolate sau oval-lanceolate^

acuminate, erbacee, de un verde deschis, de lungimea ova-

rului i adesea i mai lungi decât ovarul, uneori foarte e-

longate (precum se observ i la alte Gymnadenii). Ovarul

aproape trigonal este sesil. mai adesea fusiform, rsucit. Fo-
liolele perigonului (afar de labei) sunt conivente inlr'o casc
campanuliform sau aproape globuloas : cele externe aproape

ovale, la vârf îngustate, obtuse, concave, trinerviate, carenate»

albe-verzui. cea median ceva mai scurt decât cele laterale.

Foliolele laterale interne ale perigonului mai scurte decât cele

externe, spre baz subit îngustate intr'o unghicul scurt i
din aceast cauz apar neevident trilobate sunt destul de

groase i albe-verzui sau albe-glbui. Labelul de lungimea

foliolelor laterale interne ale perigonului sau ceva mai lung,

este îndreptat înainte i în sus, dela baza mai lat puin lit^
alb-verzuiu sau alb-glbuiu. (adesea adânc') trilobat cu diviziu-

nile întregi : lobii laterali mai scuri, dentiformi, obtui sau

aproape egal de lungi cu lobul median, sunt linear-lanceolai,

ascuii : lobul median linguiform este acutiuscul i de o-
biceiu de 2 ori mai lat decât lobii laterali i adesea i
mai lung decât ei. Pintenul cilindric, spre vârf puin îngroat,

obtus, cam de 3 ori mai scurt decât ovarul este îndreptat în

jos ^descendent) i de o coloare glbue. Ginostemiul scurt

este obtus sau acutiuscul. Antera erect cu lojele spre baz
puin divergente, albe-verzui. Poliniile scurte claviforme, a-

proape lobate, glbui. Caudiculele ceva mai scurte i aproape
incolore ca i retinaculele mici i nude, adic libere ne-
închise întro bursicul. Fovea stigmatic este invers-reni-

Panu. Orchidaceele. o
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form sau aproape cvadratic. Staminodiile sunt scurte pla-

niuscule. Qj..

Prin poieni i puni, pe coastele munilor, nu tocmai

adesea.

Pe muntele «Mocirliu> in judeul Mehedini, prin puni
alpine (Erb. Vld. ) ; Parângu pe muntele «Mirul-Mare» în

judeul Gorj, prin puni alpine, frecvent (Erb. Grec.) ; pe
muntele «Gira» în judeul Gorj, prin puni alpine (Erb.

Vld.); Crasna în judeul Gorj, pe muntele «Znoaga» prin

puni, legit Ion Gherghixoiu (Erb. Panu); la poalele «Ne-
goiului» pe la «Stâna-Podeanului » în judeul Arge, prin p-
uni alpine (Erb. Grec.)

; pe muntele «Strâmtu» în judeul
Muscel, prin punile din regiunea alpin, abundent (Erb.

D, Br.); Gândeti în judeul Muscel, prin livezi (Erb. Vlâd.);

pe muntele «Voevoda » în marginea pdurii despre Gândeti,

în judeul Muscel (Erb. D. Br.); Sinaia în judeul Prahova,

sus în «Poiana-Stânii» prin puni, adesea, legit A. S. R .Prin-

cipele Carol (Erb. Paxu) ; Bucegi «Piatra-Ars», pe coaste

în puni alpine (Erb. Paxu); Bucegi pe <Babe» spre

«Schitul-dela-Pestera-Ialomiei» în puni alpine (Erb. Vlâd.);

Bucegi la «Obâria-Ialomiei» pe coaste spre «Omu» în p-
uni (Erb. Vld.); Buteni în judeul Prahova, pe laturea

<Cotilei», în locuri umede cu iarb (Erb. Grec); i la < Ur-

ltoarea>, prin puni (Erb. D. Br.): Predeal în judeul Pra-

hova, pe muntele «Urzicaru» prin livezi i puni, spre fron-

tier (Erb. Grec. i Erl). Paxu) i în «Valea-Rânoavei

prin livezi (Erb. D. Br.); Slnic în judeul Bacu, ])e muntele

«andru» prin puni alpine (Erb. D. Br.) Iunie—Iulie.

Area geografic : In Europa medie destul de rspândit ;

Islanda ; Peninsula Scandinavic ; Danemarca : insulele Bri-

tanice ; Frana : Pirenei ; Italia nordic ; Peninsula Balcanic

nordic ; Rusia medie i în Gronlanda.

Plante de pe <Godeanu» i de pe «Furnica n'am vzut
în Erbariul Grecescu, dei sunt indicate din aceste localiti

în Conspectul Florei României.

Gymnadenia albida Rich. se mai citeaz în Muscel pe P-
pua i Dobriau, cnf Brândz, Contribuiuni noue la Flora

României 24.



11. PLATANTHERA Rich.

Plante cari se asamn la port cu specii de Orchis, cu
tuberculele nedivizate (întregi). Foile neptate mai adesea

late i câte 2 apropiate de baza tulpinei. Inflorescena este

lax. Bracteele sunt erbacee. Foliolele perigonului sunt toate

•conivente intr'o casc, sau cele laterale externe (rar toate)

patente. Labelul nedivizat (intreg) este îngust, plecat în jos

i prevzut totdeauna cu un pinten filiform, mai lung decât

ovarul. Ginostemiul destul de lat este obtus. Staminodiile

sunt mari i rotunde. Antera erect, de tot concrescut, cu

lojele paralele sau divergente. Poliniile cu caudicule scurte

i cu retinaculele disciforme, laterale, nude adic libere, nu
închise în bursicule. Ovarul aproape sesil (subsesil) este

rsucit.

a. Lojele anterii de obiceiu contigue i paralele. Pintenul filit'orm.

' P. bifolia Rich.

b. Lojele anterii la vârf apropiate, spre partea inferioar îndepr-
tate divergente. Pintenul mai scurt spre vârf claviform îngroat

P. chlorantha Clst.

32. Piatantliera bifolia Rich. Mem. Mus. Paris. IV. (1817).

48. RcHB. FI. Germ. exc. (1830). 120. Koch, Syn. ed. 2. 795.

Hallier, fi. von Deutschld. IV. 142. t. 350. Beck, FI. von

Nieder-Osterreich 210. Camus, Monographie des Orchidees

de France 71. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 372.

T. 74, fig. 7 i T. 68, fig. 16. Camus, Monographie des Or-

chidees de FEurope, de l'Afrique septentrionale, etc. 340.

PI. 23. fig. 714—720. Pfitzer, Orchidaceae în Exgler-Praxtl,

Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6 Abt. 93. Procopiaxu-Pro-

copovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Buko-
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wina (193). 9. Brândz, Prodr. fi, române 456 i Flora

Dobrogei 403. Grecescu, Con-spect. FI. României 545 i Su-

plement 155. Panu, Contrib. la FI. Bucuretilor I. 86. i
Contribuiuni nou la Flora Ceahlului 40. Plalanthera bi-

folia RcHB. Icon. fi. germ. et helv. XIII. t. 75. (CCCCXXVII).
fig. III. 5 — 20. t. 76. (CCCCXXVIII). fig. II. 3 — 13 i t. 77.

(CCCCXXIX). Ledeb. fi. ross. IV. 69 Neilr. FI. von Nieder-

Oesterreich 195. Fiek, FI. von Schlesien 434. Correvon, Les

Orchidees rustiques 164. fig. 31. Kraenzlin, Orchidacearum
genera et species I. 625. Sagorski u. Schneider, FI. d. Cen-
tralkarpathen II. 475. Ascherson u. Graebner, Syn. d. mittel-

europ. FI. III. 829. Garcke, 111. FI. von Deutschld. 214. Rouy,

Fi. Franc. XIII. 92. Richter, PI. Eur. I. ^80. Fritsch, Neue
Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel inbesonders Serbiens

etc. 1. 182. Kamtz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 119 No.

1618. Dobr. baud raro US. In silvis Mold. tot. G. in a. Ceahlul
reg. inf. Ed. 36. Berlad (Pdurea Slobozia), Bacu (Slnicu),.

mont. Muscelului Br. 75. i pag. 246. No. 1788. Plalanthera

hifolia L. sub Orchide apud. Boiss. fi orient. V. 82. Simonkai,

Enum. FI. Transs. 503. Halâcsy, Conspect. FI. graec. III. 162.

Panu, Contrib. FI. Bucegilor 6. Orchis bifolia L. Sp. pl.

ed. 1. (1753). 939 i ed. 2. (1763). 1331. Gren. Godr. FI. Franc.

III. 297. Coste, FI. Franc. III. 401. Orchis alba Lamk. (1778).

Lysias bifolia Salisb. (1812). Habenaria bifolia Sw. (1814).

Satyrium bifolium Wahlbg. (1824— 1826). Plalanthera sol-

slitialis Bonningh. apud Rchb. Icon. fi. germ. et. helv. XIII.

pag. 120. t. 165. (DXYII). fig. 4—6. Max Schulze, Die Orchi-

daceen Deutschlds. 49. i Nachtrge în «Mittheil. d. Thiir.

Bot, Vereins». Heft X. (1897). 84. Heft XVII. (1902). 72. Heft.

XIX. (1904). 121. iin«Oester. botan. Zeitschrift . (1898). Se-

parat-Abdruck. 10. i (1899) Separat-Abdruck. 14. Muler-

Krnzlin, Abbild. der Orchid. 37.Nyman, Consp. 696. Suppl.

293. Velenovsky, FI. Bulg. 530 i Supplementum I. 260. Gym-
nadenia bifolia Mey. (1836). Habenaria fornicata Babingt.

(1837). Conopsidium slenantherum Wallr. (1842).—Vulg. P o-

roinic-alb, Stupini .—Tab. XXXÎ.

Tubercule mrioare, stipitate, oblonge, aproape totdeauna

pe nesimite napiform-îngustate într'o rdcin ; cu rdcini
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secundare scurte i cilindrice. Tulpina de 20—45 cm. de înalt

€ste rigid erect, sau puin tlexuoas, fistuloas (goal în

luntru), mai mult sau mai puin anguloas. glabr, de o

coloare verde-gli3ue, prevzut la baz cu 2—3 foi reduse la

vagine ( vaginiforme) brune, îngust-lanceolate i acuminate.

Foile glabre, de un verde deschis, lucitoare : cele bazilare

de regul câte dou, — mai rar se mai observ i o a treia

foaie mai mic, ceva mai sus aezat (var. irifoliata Thielexs)

sau chiar i o a patra foaie (var. quadrifolia Peterm.)—foarte

apropiate, mari, oval-oblonge sau oblong-obovale, obtuse

sau acutiuscule, pe margini adesea undulate, mai adesea

îngustate intr'un peiol aripat, cu numeroase nervure longi-

tudinale, unite între ele printr'o reea de vine mici. Mai sus

pe tulpin se mai afl înc 1—3 foi mult mai mici, lanceo-

late, ascuite, bracteiforme, cu marginile puin decurente.

Inflorescena este un spic aproape cilindric, cu florile destul

de mari, mai adesea lax dispuse, sau mai mult sau mai

puin apropiate, sunt alburii i rspândesc un foarte plcut

miros, mai cu sam seara i noaptea i cu deosebire pe

vreme închis (nouroas), acest miros samn cu mirosul

florilor de Convallaria maialis (Lcrmioare, Mrg-
ritare 1). Bracteele lanceolate pân oval-lanceolate, obtu-

siuscule. scurt-decurente, cu 5 nervure pân multinerviate,

cu nervura median mult mai proeminent, de o coloare

verde-glbuie, de lungimea ovarului sau ceva mai scurte,

adesea i mai lungi decât ovarul. Ovarul este sesil, linear,

rsucit i (adesea aproape în form de S) curbat. Foliolele

perigomilui sunt libere i cam egal de lungi ; cele externe

albe, cele laterale oblonge sau aproape lanceolate, obtusius-

cule pân obtuse, patente, cea median puin mai scurt i
mai lat, dela baza cordiform oval, obtus, apropiat de

ginostemiu. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt

albe, albe-glbui sau albe-verzui, ceva mai scurte i mai în-

guste decât cele externe, aproape de dou ori mai lungi de-

cât ginostemiul, lanceolate. aproape falciform curbate, i mai
adesea lax conivente împreun cu cea median extern. La-
belul linguiform, îngust-linear pân linear-oblong, spre vârf

îngustat, îndreptat in jos, întreg, pân P/, ori mai lung de-

cât foliolele externe al perigonului, la baz alb, la vârf mai
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adesea alb-verzuiu. Pintenul filiform, î V2 />«^« rnai mult de

ori mai lung decât ovarul, cam orizontal-patent cu vârful a-

desea curbat în jos, comprimat, spre vârf uneori îngustat i
acutiuscul, câteodat puin claviform, alb, mai rar verzuiu^

în partea anterioar aproape totdeauna verzuiu i plin cu

miere. Ginostemiul concav, foarte obtus este atât de lung

cât i de lat i la vârf alb-verzuiu. Antera îngust cu lojele

apropiate (contigue) de obiceiu paralele, glbui, mai rar sus

puin conivente, conectivul îngust, mai adesea trunchiat sau

puin emarginat. Poliniile sunt deschis-galbene cu caudicu-

lele scurte. Retinaculele plane, disciforme, laterale, nu sunt

închise în bursicule. Fovea stigmatic cu marginea îngroat,

foarte lat. Staminodiile cilindrice sunt rotunzite. %.

Prin pduri i tufiuri în rriuri i poieni, ])rin livezi pe
marginea pdurilor pe coaste, adesea social.

Yârciorova în judeul Mehedini, pe Dealul-Mare> la «Du-
hovna» prin pdure (Erb. Panu)

;
plaiul «Osiei» pe malul

«Cernei» în judeul Mehedini, prin pdure (Erb. D Br.)
;

pe «Sucevele» din stânga «Cernei» în judeul Mehedini, la

gura «Olanu» spre gura «Arasca» (Erb. D. Br.) ; Mânstirea

Tismana pe «Dealul-Cioclovina» în judeul Gorj, prin pdure^
frecvent (Erb. Paxu)

; Schitul-Lainici în judeul Gorj, prin

rriuri i pe marginea pdurii (Erb. Panu) ; Râmnic în

judeul Vâlcea, prin pdure (Erb. Grec); Otetii-de-sus în

judeul Olt, pe coasta «Ceplurariului> (Erb. D. Br.) ; pe mun-
tele «Prislopu» în judeul Arge, prin pduri subalpine (Erb.

Grec.) ; Piteti în judeul Arge, la «Trivale» în pdure (Erb.

Grec.)
; Boteni în judeul Muscel (Erb.VLD.) ; Câmpulung în

judeul Muscel, prin livezi pe deal în «Ograda-Briei» (Erb.

D. Br. i Erb. Grec); Nmieti în judeul Muscel, prin li-

vezi de pruni (Erb. Grec) i la Nmieti pe Muscelul To-
pliei, legit I. Nanu (Erb. D. Br. ) ; Plesnitoarea în judeul
Muscel, legit Sim. t. Radian (Erb. Vld.) ; pe muntele „Sturu»

în judeul Muscel (Erb. Vld.); Târgovite la «Tei» în ju-

deul Dâmbovia, prin zvoiul de pe marginea lalomiei, pe

lâng infirmerie (Erb. Panu) ; Dumbrveni în judeul Dâm-
bovia, prin livezi în regiunea submontan (Erl). Grec) ; Mâ-
nstirea igneti în judeul Ilfov, prin pdurea «Ciolpani»

(Erb. Panu)
; Ciocneti în judeul Ilfov, în pdurea «Po-
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peasca» (Erb. Panu) : Ciorogârla in judeul Ilfov, prin p-
durea «Cotroceanca», abundent (Erb. Paxu) ; Malul-Spart

în judeul Ilfov, prin pdurea (cCscioreanca», abundend
(Erb. Panu) ; Câmpina în judeul Prahova, prin livezile de

pe dealuri (Erb. Grec.) ; Sinaia în judeul Prahova, prin p-
dure, aproape de «Poiana-Stânii» i pe Valea-Iancului», legit

N, MoisESCu (Erb. Paxu i Erb. Grec); Buteni în judeul
Prahova (Erb. Vld.) ; Predeal în judeul Prahova, pe «Cl-
bucetul-Taurului», la marginea pdurii (Erb. Paxu), prin

livezile din Valea-Rânoavei» (Erb. D. Br) i în livezi sub-

alpine pe coaste, lâng «Schitul-Predeal» (Erb. Grec); So-

veja în judeul Putna, la poalele «Sboinei> în pdure, legit

Traiax Svulescu (Erb. Paxu); Slnic în judeul Bacu, prin

pduri, abundent (Erb. D. Br.)
; Piatra în judeul Neamu,

pe marginea pdurii, legit C. Rdulescu ( Erb. Paxu) ; M-
nstirea Agapia, în judeul Neamu, pe «;Dealul-Mare», pe

marginea pdurii (Erb. Paxu) ; Mnstirea Neamului, prin

fâneele de pe marginea pdurii (Erb. Paxu i Erb. Grec.)
;

Hangu în judeul Neamu, la Rpciune pe Boite» i la < Schi-

tul-Duru >, în fâneele de pe coaste prin tufiuri, abundent
(Erb. Paxu) ; Bicaz în judeul Neamu, prin livezi montane
(Erb. Grec.) ; Tarcu în judeul Neamu, pe muntele Petro-

nea» în livezi (Erb. Grec.) ; Bârnova spre Ciurea în judeul

Iai, prin pdure (Erb. Vl.\d.)
; la Iai prin poieni (Erb.

Grec). Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie (lipsete în regiunea semper-

virent mediteranean precum i în esul Ungariei); Penin-

sula Scandinavic; Danemarca; Insulele Britanice; Frana;
Spania medie i nordic ; Italia; Peninsula Balcanic; Rusia

medie i sudic : Crimea ; Caucaz ; Asia-Mic ; Siberia ; Africa

nordic.

Plantele dela Vulcana, Buteni, Târgu-Ocnei pe «Mgura»,

Piatra spre «Bisericani» i de pe Raru» nu le-am aflat în

Erbariul Grecescu, dei sunt citate din aceste localiti în Cons-

pectul FI. României.

Platanlhera bifolia Rich. se mai citeaz în Dâmbovia în-

tre Sturzeni i Ceteni : pe lâng Iai la Mironeasa i M-
nstirea Sta vnic, cnf. Brâxdz, Prodr. fl. române 456 i în Do-

brogea prin pduri umbroase : Consul, Coco-Câla, iganca,

la Greci pe uuiatu, etc, cnf. Brâxdz, Flora Dobrogei 403.
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33. Platanthera chloraiitlia. Cust. în Mossl. Handl). II.

(1828). 1565. RcHB. FI. Germ. exc. (1830). 120. Koch, Syn. etl.

2. 795. Ledeb. fl. ross. IV. 70. Neilr. FI. von Nieder-Oester-

reich 196. Hallier, FI. von Deutschld. IV. 143. t. 351. Beck,

FI. von Nieder-Osterreich 211. Correvon, Les Orchidees rus-

tiques 166. Kraenzlin, Orchidacearum genera et species I. 627.

Muller-Krnzlix, Abbild. der Orchid. 38. Garcke, III. FI. von
Deutschld. 214. Nyman, Consp. 695. SuppI. 293. Velenovsky, FI.

Bulg. Supplementuni I. 261. Halcsy, Conspect. F\. graec. III.

163. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 119. No. 1619.

Dobr.: cum priore US. i pag. 246 No. 1789. Brândz, Flora

Dobrogei 403. Paxu, Contrib. la Flora Bucuretilor I. 87.

Plalanthera chlorantha Rchb. apud Max Schulze, Die Orchi-

daceen Deutschlds. 50. i Nachtrge în Mittheil. Thiir. Botan.

Vereins. Heft XVII. (1902). 73 i Heft XIX (1904). 121. Ascher-

soN u. Graebxer, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 834. Hegi, Illustr. FI.

von Mittel-Europa II. 373. Fig. 439. Fritsch, Neue Beitrge zur

Flora der Balkanlialbinsel insbesonders Serbiens, etc. I. 182.

Orchis chlorantha Custer în Flora XX. (1837). Beibl. 27. Orchis

virescens Zollik. (1829). Conopsidium platantherum Wallr.

(1842). Plalanthera virescens K. Koch, în Linnaea XXII. (1849).

288. Platanthera montana Rchb. pil. Icon. F\. germ. et helv.

XIII. pag. 123. t. 78. (CCCCXXX). Fiek, FI. von Schiesien 434.

RicHTER, PI. Eur. I. 281, Platanthera montana Schau. apud
Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Prantl, Die nat. Ptlanzenfa-

milien II. Teii. 6 Abt. 93. Procopl\xu-Procopovici, Bei trag zur

Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina (193). 9. Platanthera

montana Schmidt. sub Orchide apud Boiss. fi. orient. V. 83. Ca-

Mus, Monographie des Orchidees de France 72. Camus, Mono-
graphie des Orchidees de TEurope, de l'Afrique septentrio-

nale, etc. 344. PI. 23. fig. 721—726. Orchis montana Schmidt.

apud Grex. Godr. FI. Franc. 111. 297. Coste, FI. Franc. 111.

401. Platanthera chlorantha Rchb. ca subspecie dela Platan-

thera bifolia Rchb. apud Rouv, FI. Franc. XIII. 93.—Vulg. P o-

r o i n i c - a 1 b.—Tab. XXXII.

Tubercule mai adesea oblong-fusiforme, cu rdcini se-

cundare scurte, de obiceiu terminate printr'un vârf ascuit.

Tulpina de 25 pân Ia 50 cm. de înalt, uneori pân la
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60 cm. de inalt, aproape totdeauna rigid erect, angu-
loas, cam fistuloas, de un verde deschis, prevzut la

baz cu 1—3 foi reduse la vagine (vaginiforme) lanceolate,

membranoase, brun-rocate. tulpina ca i planta intreag

este adesea mult mai robust dect specia precedent. Foile

glabre, de un verde deschis, unsuros-lucitoare. aezate câte

2 la baza tulpinei — rar se mai afl o a treia sau i mai
rar o a patra foaie — sunt mari. câteodat destul de in-

deprtate una de alta, dela baza foarte Îngustat oblonge

pân oblong-ovale, de regul obtusiuscule, adesea i ob-

tuse i cu aceea nervatiune ca i la Platanthera bifolia. Foile

superioare trei pân la cinci lanceolat-acuminate sunt brac-

teiforme i cu marginile puin decurente. Inflorescena mai
totdeauna lax. câteodat îndesuit cu numeroase flori albe,

all)e-gl])ui sau albe-verzui, rspândind un slab miros de

cear, nu tocmai plcut, adesea florile, cari sunt ceva mai

mari decât la specia precedent, sunt abia mirositoare. Brac-

teele oval-lanceolate sau lanceolate, mai adesea obtuse, mul-

tinerviate cu nervura median mai proeminent, de un verde-

gllniiu. de lungimea florilor sau mai scurte decât florile, une-

ori (i mai cu seam cele inferioare) sunt mai lungi decât

florile. (Jvarul sesil, rsucit, linear, adesea destul de gros,

este de un verde deschis. Foliolele perigonului sunt libere,

mai late decât la specia precedent fPlalanthera bifoliaj : cele

laterale e.vterne lanceolat-ovale, aproape triangulare, ascuite

sau obtusiuscule, patente, spre vârf albe sau glbui, cea me-
dian mai lat i mai scurt decât cele 2 laterale, este cor-

diform sau dela baza cordiform, spre partea superioar a-

proape in form de delta, la vârf emarginat sau trunchiat,

trinerviat. i de o coloare mai adesea deschis-galben-verzuie.

Foliolele laterale interne ale perigonului sunt mai scurte, nu-

mai puin mai lungi decât ginostemiul. mai inguste decât cele

externe, linear-lanceolate acutiuscule. spre baz de obiceiu

albe-verzui, i Împreun cu cea median extern aproape cas-

ciform conivente. Labelul uneori abia de lungimea foliolelor

laterale externe ale perigonului. câteodat mult mai lungi

decât ele (adeseori la aceea plant), este intreg la margine, a-

proape linear, spre vârf puin îngustat, obtus, indreptat in jos,

de obiceiu galben-deschis-verzuiu i spre vârf verde. Pintenul
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filiform, spre vârf este clauiform îngroat i dela mijloc puin
comprimat, cam Vj^ ori pân mai mult de 2 ori mai lung
decât ovarul, este aproape orizontal patent sau puin aplecat

în jos, adesea uor curbat în form de S, de obiceiu deschis-

galben-verzuiu i la vârf verde. Ginostemiul lat, trunchiat este

de o coloare deschis-verde. Antera cu lojele îndeprtate, la

vârf apropiate, la baz divergente, mai adesea arcuat curbate^

rar aproape drepte, separate printr'un conectiv lat i în partea

superioar emarginat, din care cauz fovea stigmatic cu mar-
ginea îngust este mai mare i numai puin goal, aproape
în form de semilun. Poliniile (massele polinice) sunt de un
galben deschis sau verzui, cu caudiculele lungi i albe. Re-
tinaculele rotunde, plane, galbene, cu un prolongiment fili-

form. Staminodiile mari, obtuse, verucoase, albe sau cenu-

iu-alburii. %.

Prin pduri umbroase, în poieni i rriuri în livezi pe
marginea pdurilor, de preferin în terenuri uscate, calca-

roase, mai rar decât specia precedent, uneori împreun.
Vârciorova în judeul Mehedini, pe Dealul-Mare» la «Du-

hovna» pe marginea pdurii, împreun cu specia precedent
(Erb. Panu); Golotreni în judeul Vâlcea, pe muntele Foar-

fec» (Erb. Vld.) ; Boteni în judeul Muscel, împreun cu

specia precedent (Erb. Vld.); Târgovite la «Tei> în ju-

deul Dâmbovia, prin zvoiul de pe marginea lalomiei, lâng
infirmerie, împreun cu congenera sa (Erb. Panu) ; Vcreti
în judeul Dâmbovia (Erb. D. Br.) ; Mnstirea igneti în

judeul Ilfov, prin pdurea < igneti >, frecvent (Erb. Panu);
Ghermneti în judeul Ilfov, prin pdurea < Ghermneti-
Brboi>, legit Sim. t. Radian (Erb. Vld.); Mnstirea Pa-

srea în judeul Ilfov, în pdurea «Pasrea» i în pdurea
Pustnicu», abundent (Erb. Panu) ; Mnstirea Cernica lâng
Bucureti în judeul Ilfov, în pdurea «Cernica», abundent
Erb. Panu); Ciocneti în judeul Ilfov, prin pdurea «Po-

peasca», legit Sl\l t. Radian (Erb. Vld.)
; Ciorogârla în

judeul Ilfov, prin pdurea «Cotroceanca» (Erb. Panu) ; C-
lugreni, Crucea-de-piatr în judeul Vlaca, prin pdurea
«Crucea-de-piatr» (Erb. Panu) ; Telega în judeul Prahova,

pe muntele Mce» prin pdure (Erb. D. Br.); Slnic în

judeul Bacu prin pdure, împreun cu specia precedent
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(Erb. D. Br.) i pe muntele Pufu> prin fânee în tuferie^

legit Dr. Marcel BrAxdz (Erb. Grec); Iai in judeul Iai,

prin pdure la «Rpedea> (Erb. Paxu): Mnstirea Coco
spre iganca» în judeul Tulcea, prin pdure (Erb. D. Br.)

;

Bachioi în judeul Tulcea, prin pdure (Erb. Grec.) : Maiu—
Iunie : înflorete mai înaintea speciei precedente.

Area geografic : Europa medie (crete i în regiunea me-
diteranean: Riviera, Istria, Muntenegru) : Peninsula Scan-

dinavic medie i sudic : Danemarca : insulele Britanice

;

Frana : Spania : Italia : Sicilia : Peninsula Balcanic nordic
;

Rusia medie i nordic : Crimea : Caucaz : Transcaucazia

;

Cipru ; Siberia.



12. CEPHALANTHERA Rich.

Plante de mrime mijlocie cu rizomul orizontal repent

i cu numeroase fibre radicale. Foile verzi sesile cu nervu-

rele proeminente sunt numeroase. Florile destul de mari
sunt mai mult sau mai puin erecte i dispuse intr'o inflo-

rescen lax. Foliolele perigonului sunt conivente sau puin
patente, erecte, libere, acoperind în parte labelul, cele ex-

terne cam egale, iar cele interne puin mai scurte. Labelul

fr pinten este biarticulat. Articolul posterior (hypochilul)

este concav aproape sacciform i paralel cu ginostemiul cu

care este concrescut la baz ; articolul anterior (epichilul)

separat de articolul posterior printr'o inciziune adânc este

recurbat la vârf i prevzut la baz cu creste longitudinale,

proeminente, denticulate. Ginostemiul alungit (elongat) este

aproape cilindric (subcilindric). Antera scurt stipitat este

liber, obtus, operculat, terminal cu lojele contigue. Po-
liniile cilindrice, bilobate sunt sesile, fr retinacule cu po-

lenul pulverulent Ovarul sesil este erect i rsucit.

a. Tulpina glabr, rar în partea superioar prevzut cu câteva

mici papile. Articolul anterior al tabelului mai lat decât lung.

a. Foile oblong-ovale. Inflorescena mai adesea scurt i pauci-

flor. Florile destul de mari. Labelul % din lungimea folio-

lelor externe ale perigonului. Bracteele inferioare mult mai
lungi decât florile C. alba. SiMK.

p. Foile lanceolate. Inflorescena mai adesea alungit (elongat)

i multiflor. Florile mai mici i mai deschise. Labelul V.,

(jumtate) din lungimea foliolelor externe ale perigonului.

Bracteele mai adesea scurte C. longifoUa. Fritsch.

b. Partea superioar a tulpinei, bracteele i ovarul glandulos-scurt-

proase. Articolul anterior al labelului mai lung decât lat, pe
nesimite acuminat. Foile oblonge sau oblong-lanceolate. Brac-

teele mai lungi decât ovarul C. riibra. Rich.
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34. Ceplialanthera alba Simonkai, Enum. FI. Transs. 504.

AscHERsoN 11. Graebner, Svh. d. mitteleiirop. FI. III. 873.

RicHTER, PI. Eiir. I. 282. HalAcsy. Conspect. FI. graec. III. 155.

Paxu. Contribuiuni Ia Flora Bucuretilor i a împrejuri-

milor I. 89 i Contribuiuni nou la Flora Ceahlului 42.

Epipactis alba Crantz. Stirp. Austr. (1769). 460 pro parte.

Wettstein în Oster. Bot. Zeitschrift XXXIX. (1889). 398 i
428. Max Schulze. Die Orchidaceen Deutschlds. 56. Serapias

grandiflora Scop. FI. Carn. ed. 2. II. (1772i. 203. Cephalanlhera

Lonchophylliim Rchb. fil. in Rchb. Icon. fi. germ. et helv.

XIII. t. 119. (CCCCLXXI). Cephalanlhera ochroleuca Rchb. FI.

Germ. exc. a830i. 140.-°. Rchb. Icon ti. germ. et. helv. XIII.

t. 120. (CCCCLXXII). fig. I. 1, 2. Cephalanlhera grandiflora Bab.

Man. Brit. bot. (1843). 296. apud Rchb. Icon. ti. germ. et helv.

XIII. pag. 136. Grex. Godr. FI. Franc. III. 269. Fiek, FI. von

Schlesien 435. Garcke. lUustr. FI. von Deutschld. 210. Muller-

Krxzlix. Abbild. der Orchid. 57. Pfitzer. Orchidaceae in Ex-
gler-Praxtl. Die nat. Ptlanzenfamilien II. Teii. 6. Abt. 111.

Procopiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchida-

ceen der Bukowina (194). 10. Epipaciis pallens Willd. Sp. pi.

IV. (1805). 85. Cephalanlhera pallens Willd. sub Epipaciis

apud Boiss. ti. orient. V. 85. Cephalanlhera pallens Rich.

Mem. Mus. Paris. IV. (1817). 60. Koch. Syn. ed. 2. 800. Ledeb.

ti. ross. IV. 78. Xeilr. FI. von Nieder-Oesterreich 201. Hallier^

FI. von Deutschld. IV. 162. t. 368. Beck, FI. von Xieder-

(jsterreich 212. Sagorski u. Schxeider, FI. der Centralkar-

pathen II. 477. Camus. Monogi'aphie des Orchidees de France

118. CoRREvox, Les Orchidees rustiques 56. Coste, FI. France

III. 412. Hegi. Illuslr. FI. von Mittel-Europa II. 380. Fig. 443.

Ca.\[us. Monographie des Orchidees de lEurope. de rAfrique

septentrionale, etc. 434. PI. 32. fig. 1129—1136. Rouy, FL
Franc. XIII. 199. Xymax, Consp. 687. Suppl. 290. Velenovsky»

FI. Bulg. Supplementum I. 258. Kanitz, Plantas Romaniae
hucusque cognitas 119 Xo. 1622. Dobr. US. In silvis Mold.

sup. G.H.J. a. Ceahlul reg. inf. Ed. 37. i pag. 246. Xo. 1792.

Brâxdz.\, Prodr. ti. române 458 i Flora Dobrogei 404. Grece-

scu. Conspect. El. României 548 i Suplement 157. Epipaciis

grandiflora G.aud. (1829 ). Krause in Lutz, Sturms FI. von Deut-
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schld. IV. 17. Cephalanthera Damasonium Druce. Cephalan-

thera latifolia Janchen. — Tab. XXXIII.

Rizomul mai adesea aproape orizontal repent, cu rdcini
secundare deschis brune spre vârf uneori furcat ramificate.

Tulpina robust, de 25—60 cm. de înalt, adesea puin fle-

xuoas, spre vârf anguloas, din cauz c marginile i ner-

Yurele foilor sunt decurente, mai totdeauna complet glabr,

rar glabrescent spre partea superioar acoperit cu papile

foarte fine, pân sus foliat, la baz prevzut cu foi reduse

la vagine (vaginiforme) membranoase, trunchiate, foarte laxe,

dintre cari cea superioar are uneori o lamina scurt.

Foile oblong-ovale pân ovale sau oval-lanceolate, acuminate,

la vârf ascuite sau obtusiuscule, rar mai lungi de 7 cm.

sunt glabre, de un verde deschis, la margini puin undulate,

cu nervurele longitudinale proeminente. Inflorescena mai
adesea scurt pauciflor, lax este un spic cu 3 — 8 flori

mari, rar mai multe flori. BracLeele erecte patente, spre

vârf din ce in ce mai mici, cele inferioare oval-lanceolate,

mai lungi decât ovarul, adeseori mult mai lungi chiar decât

florile i foliacee, cele superioare de regul mai scurte de-

cât ovarul sunt lanceolate sau mai adesea lineare. Florile

sunt mari, albe-glbui, sesile sau aproape sesile. Ovarul fusi-

form, cu 6 coaste, uneori rsucit, este glabru sau nu tocmai

rar acoperit cu papile foarte fine. Foliolele perigonului erecte

i conivente, mai adesea cu 5 nervure sunt albe-glbui, la

formele de umbr uneori deschis-galbene ; cele externe

oblonge destul de obtuse, cele laterale interne sunt oval-

oblonge, mai scurte i mai obtuse decât cele externe. Labe-

lul biarticulat mai scurt decât celelalte foliole ale perigonului

/cam ^js din lungimea lor), de cari este încunjurat. Partea

posterioar a tabelului (hypochilul) este prevzut de ambele

pri cu câte un lob aproape triangular, rotunzii, la baz în-

gustat i puin adâncit în form de sac (sacciform-adâncit),

pe din afar (la exterior) alburiu, la baz adesea galben-

bruniu sau rou- portocaliu : partea anterioar a tabelului

/epichilulj, evident îndeprtat de partea posterioar, este

mai lat decât lung, cordat-oval, adesea mucronat, pe

margine mai adesea crenat, sus de o coloare galben-porto-
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calie i strbtut mai adesea de 3 (mai rar de 4 sau 5)

coaste (creste) longitudinale proeminente. Ginostemiul aproape

cilindric este obtus, alb, ceva mai scurt decât tabelul, înainte

plan. Antera terminal, obtus. operculat, cu lojele contigue

de o coloare alb-glbue. Poliniile cilindrice, bilobate, sesile,

fr retinacule sunt albe-glbui. Fovea stigmatic lat-eliptic,

mai mare decât la specia urmtoare (C. longifoliaj este alb-

verzuie. Fructul este o capsul erect patent. %.

Prin pduri în luminiuri, mai rar în pduri umbroase i
în tufiuri, pe marginea pdurilor, mai cu sam la munte,

de preferin în terenuri calcaroase, de obiceiu solitar.

Vârciorova in judeul Mehedini, pe Dealul-Mare la < Du-
hovna în pdure, abundent (Erb. Panu): Mnstirea Tis-

mana în judeul Gorj, pe Dealul-Cioclovina> prin pdure
dela Schitul-Cioclovina» spre vârf (Erb. Panu): Râmnic,

pe dealurile pdurii Gurnoaia» (Erb. Grec): Târgovite

la Tei> în judeul Dâmbovia, prin zvoiul de pe margi-

nea lalomiei (Erb. Panu): Mnstirea Bunea în judeul

Dâmbovia. prin pduri sulmiontane (Erb. Grec): Mnstirea
igneti în judeul Ilfov, prin pdurea <Ciolpani>, frecvent

(Erb. Panu): Mnstirea Pasrea în judeul Ilfov, prin p-
durea Pustnicu , rar (Erb. Panu): Clugreni. Crucea-de-

piatr în judeul Vlaca, prin pdurea Crucea-de-piatr»

(Erb. Panu) : Comana în judeul Vlaca, prin pdure, abun-

dent (Erb. D. Br., Erl). Grec, Erb. Vlad. i Erb. Panu):

Mnstirea Agapia în judeul Xeamu. prin pdure, adesea

(^Erb. Panu); Petricani in judeul Xeamu, prin pdure (Erb.

Grec); Iai în judeul Iai, la Repedea» prin pdure (Erb.

Panu) : Murfatlar în judeul Constana, prin pdurice, legit

D-na Olga ^Iâlinescu (Erb. Vld. i Erb. Panu). Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie (lipsete în esul Ungariei)

:

Suedia sudic : Danemarca : insulele Britanice : Frana ; Pe-

ninsula Iberic : Baleare : Italia i în insule : Peninsula Bal-

canic : Rusia medie i sudic : Crimea : Caucaz : Trans-

caucazia : Asia-Mic : Africa în Algeria.

Se mai citeaz aceast plant la Sinaia pe Piscu-Cânelui :

pe lâng Iai ctre Schitul Tria, cnf. Brândzâ. Prodr. ti. ro-

mâne 458 i în Dobrogea prin pduri la iganca i in munii
dela Greci, cnf. Brândz.\, Flora Dobrogei 405.
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35. Cephalanthera longifolia Fritsch în Oster. Botan. Zeit-

schrift Jahrgang XXXVIII. (1888). 81. Richter, PI. Eur. I. 282.

AscHERsoN u. Graebner, Syn. d. mitteleiirop. FI. III. 875. Garcke,

III. FI. von Deutschld 210. Cephalanthera longifolia L. pro
var. Serapidis hellehorines apud Halâcsy, Conspect. FI. graec,

III. 154. Serapias Hellehorine ,3 longifolia L. Spec. pi. ed. 1.

(1753). 950. Serapias longifolia Huds. FI. Angl. ed. 1. (1762).

341 pro parte. L. Sp. pi. ed. 2. (1763). 1345 pro parte. Se-

rapias longifolia Scop. FI. Carn. ed. 2. (1772). 202. Epipactis

ensifolia Swartz. (1800) Cephalanthera ensifolia Rich. Mem.
Mus. Paris. IV. (1817). 60. Koch, Syn. ed. 2. 800. Ledeb. fi.

ross. IV. 78. Gren. Godr. FI. franc. III. 268. Neilr. FI. von
Nieder-Oesterreich 202. Hallier, FI. von Deutschld. IV. 163.

t. 369. Beck, fi. von Nieder-Oesterreich 212. Camus, Mono-
graphie des Orchidees de France 117. Correvon, Les Orchi-
dees rustiques 55. Muller-Krnzlin, Abbild. d. Orchid. 56.

Coste, FI. Franc. III. 412. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Eu-

ropa II. 381. Fig. 444. Camus, Monographie des Orchidees de
TEurope, de l'Afrique septentrionale, etc. 430. PI. 32. iig.

1114—1122. RouY, FI. Franc. XIII. 200. Nyman, Consp. 687.

Suppl. 290. Velenovsky, FI. Bulg. 522 i Supplementum I.

258. Kanitz. Plantas Romaniae hucusque cognitas 119 No.
1023. In silvis Mold. sup. G. HJ. a. Ceahlul reg. inf. Ed. 37.

Iai (Rapidea, Niielea) Br. 74 i pag. 246. No. 1793. Brândzâ,

Prodr. fi. române 458. Grecescu, Conspect. FI. României 548
i Suplement 157. Cephalanthera ensifolia Mur. sub Serapias

apud. Boiss. n. orient. V. 85. Cephalanthera Xiphophglliim
RcHB. FiL. Icon. fi. germ. et. helv. XIII. pag. 135. t. 118.

(CCCCLXX). Fiek, fi. von Schlesien 436. Pfitzer, Orchidaceae
în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6 Abt.
IU. Procopianu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchi-
daceen der Bukowina (194). 10. Cephalanthera angiistifolia

SiMOKKAi, Enum. FI. Transs. 505. Epipactis longifolia Wettst.
în Osterr. Botan. Zeitschrift Jahrgang. XXXIX. (1889). 428.

Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 57. Fritsch, Neue
Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens,
etc. I. 183. Epipactis xiphophijllum Krause în Lutz, Sturms FL
von Deutschld. lY. 17. — Tab. XXXIV.
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Rizomul adesea aproape orizontal, cu rdcini secundare

brune, aspre papiloase, spre vârf uneori furcat-divizate. Tul-

pina delicat, cilindric, adesea striat, de 20—50 cm. de

înalt, glabr ca i planta întreag, dreapt, puin flexuoas,

spre vârf uneori anguloas i pân aproape de inflorescen

foliat, însoit la baz de foi reduse la vagine (vaginiforme),

foarte laxe, mai adesea ascuite, uneori i trunchiate. Foile

de regul erecto-patule, lanceolate, acuminate, de un verde

viu, mai adesea apropiate, distic aezate (pe 2 rânduri^ foarte

lungi, cu nervurele longitudinale mai mult sau mai puin
proeminente, puin canaliculate : cele superioare linear-lan-

ceolate, îngustate i lung acuminate, trecând adesea peste in-

florescen, cele inferioare i mijlocii adesea mai late, cele din

urm inferioare sunt adesea obtuse. Inflorescena mai adesea

elongat este un spic cu 3—20 de flori, ori i mai multe,

lax dispuse i albe ca laptele. Bracteele oval-lanceolate sau

linear-lanceolate, uninerviate. de regul mult mai scurte decât

ovarul : cele din urm inferioare (sau cea din urm inferioar^

adeseori egal de lungi sau chiar mai lungi decât florile lor

i sunt uneori foliacee i multinerviate. Florile frumoase,

albe ca laptele, sunt mai mici decât la specia precedent i
cea urmtoare i mai deschise decât la Cephalanthera alba.

Ovarul este cilindric cu 6 coaste, drept sau abia curbat,

sesil, rsucit, mai rar scurt-pedunculat, i atunci pedunculele

sunt rsucite, glabru sau cu papile foarte fine. uneori dens

acoperit cu mici peri glanduloi. Foliolele perigonului sunt

albe ; cele externe oval-lanceolate, ascuite : cele laterale in-

terne eliptice, obtusiuscule, mai rar ascuite, mai scurte, sau

rareori aproape de lungimea celor externe. Labelul biarti-

culat cam pe jumtate din lungimea foliolelor externe ale

perigonului, în luntru cu o pat galben : partea posterioar

a tabelului ihijpochilul) este alb i de ambele pri termi-

nat întrun vârf obtus-triunghiular, la baz puin sacciform,

încunjurând ginostemiul în partea cea mai mare : partea an-

terioar a labelului (epichilul) este mai lat decât lung, de-

la baza aproape cordiform obtus-triangular. canaliculat,

papilos-proas i prevzut cu mici coaste (creste) pectinate

de o coloare galben-roietic. Ginostemiul aproape cilindric,

de obiceiu uor carenat pe partea dorsal, este plan spre

Panu. Orchidaceele. ^^
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partea anterioar, delicat, obtus, de lungimea labelului. An-
tera cu lojele biloculare. Poliniile elongate, curbate sunt

glbui. Fovea stigmatic este lat reniform. %.

Prin pduri umbroase, cu deosebire în pduri de fag, dar

i în pduri de brad, în tufiurile de pe coastele munilor,

de preferin în terenuri calcaroase, mai adesea social

;

uneori nu se ivete mai muli ani dearândul.

Mnstirea Tismana în judeul Gorj, pe «Dealul-Cioclovina»,

prin pdure spre «Schitul-Cioclovina», frecvent (Erb. Panu);
Râmnic, în judeul Vâlcea, prin pdurea «Gurnoaia» (Erb.

Grec); Conteti în judeul Muscel, pe piscul dintre «Va-

lea-Beica> i «Râncciovu», frecvent (Erb. Grec); Boteni în

judeul Muscel, prin pdure, frecvent (Erb. Vld.) ; Filipu în

judeul Muscel, prin fâneele din pdure, legit I. Nanu (Erb.

D. Br.) ; Gândeti în judeul Muscel, pe muntele «Plesni-

toarea», sus la vârf, abundent în pdure de fag fFagus silva-

iicaj, legit Sim. t. Radian (Erb. Vld. i Erb. Panu.) ; Te-
lega, în judeul Prahova, pe muntele «Mce», în pdure
(Erb. D. Br.) ; Predeal, în judeul Prahova, prin livezi i
pduri în «Valea-Rânoavei» (Erb. D. Br. i Erb. Grec)

;

Vrstura, în judeul Putna, prin pdurea «Corbu» (Erb.

Grec)
; Slnic, în judeul Bacu, prin pdure, frecvent (Erb.

D. Bk.) ; Piatra, în judeul Neamu, pe Cozla (Erb. Grec);
Mnstirea Neamului, în judeul Neamu, prin pdure, legit

Chania (ErJj. Grec); Pomârla, în judeul Dorohoiu, prin p-
dure (Erb. Grec) ; Iai, în judeul lai, prin pdurea dela

«Repedea», frecvent (Erb. Vld. i Erb. Panu)
; Iai, în p-

durea «Ciurea» i în pdurea «Bârnova» (Erb. Grec); Do-
brovu, în judeul Vasluiu, prin pdure (Erb. Grec); Greci,

în judeul Tulcea, pe «Dealul-uuiatul», prin pdure (Erb.

D. Br.). Pe eticheta original este scris de Brândz: Cepha-
lanlhera pallens, determinare greit, cci planta este Cepha-
lanlhera longifolia Fritsch. Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie rspândit (lipsete îns în

esul Ungariei) ; Peninsula Scandinavic; Danemarca; Insulele

Britanice ; Frana ; Spania ; Italia, incluziv insulele ; Peninsula

Balcanic; Rusia medie i sudic; Crimea ; Caucaz ; Trans-
caucazia ; Asia-Mic ; Liban ; Persia ; Afganistan ; Ural ; A-
frica nordici.
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Se mai citeaz aceast plant în munii Bacului la Câm-
peni : pe lâng lai la Picioru-Lupului, Bârsan i Santa.

Cnf. BrAndzâ, Prodr, fi. române 458.

36. Cephalantliera rnbra Rich. Mem. Mus. Paris. IV. (1817).

60. KocH, Syn. ed. 2. 800. Rchb. Icon. fi. germ. helv. XIII.

pag. 133. t. 117. (CCCCLXIX). Ledeb. fi. ross. IV. 79. Gren.

GoDR. FI. Franc. 111. 269. Xeilr. FI. von Nieder-Oestereich

202. Hallier, fi. von Deutschld. IV. 164. t. 370. Fiek, FI. von

Schlesien 436. Beck, FI. von Xieder-Osterreich 212. Sagorski

u. ScHNEiDER, FI. d. Centralkarpathen II. 476. Camus, Mono-
graphie des Orchidees des France 117. Correvon, Les Orchi-

dees rustiques 56. fig. 12. Muller-Crnzlin, Abbild. der Or-

chid. 55. AscHERsoN u. Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI. III.

878. Coste, FI. Franc. III. 411. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-

Europa II. 380. T. 75. fig. 1. i T. 68. fig. 7, 8, 9, 10. Camus,

Monographie des Orchidees de l'Europe de l'Afrique septen-

trionale, etc. 427. PI. 32. fig. 1123—1128. Garcke, IU. FI. von

Deutschld. 211. Rouy. FI. Franc XIII. 201. Xymax, Consp. 687.

Suppl. 290. Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Prantl, Die nat.

Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Aht. 111. fig. 110. Procopianu-Pro-

copovici, Beitragzur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina
(194). 10. RicHTER, PI. Eur. I. 282. Velenowsky, FI. Bulg. 522

i Suppiementum I. 258. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque
cognitas 119adNo. 1623. In sil vis Mold. sup. G. HJ. i pag.

246 ad No. 1793. Brândzâ, Prodr. FI. române 458. Grecescu,

Conspect. FI. României 548 i Suplement 157. Panu, Contrib.

la Flora Bucuretilor i a împrejurimilor I. 90 i Contrib. Ia

Flora Bucegilor 6. Cephalanthera rnbra L. sub Serapias apud
Boiss. fi. orient. V. 84. Si.monkai, Enum. FI. Transs. 505. Ha-
LÂcsY, Conspect. FI. graec. III. 154. Serapias Helleborine '5 L.

Sp. pi. ed. 1. (1753). 949. Serapias riibra L. Syst. nat. ed. 12. II.

(1767). 594. Epipactis purpiirea Crantz, Stirp. Austr. VI. (1769).

457. Epipactis rubra All. FI. Pedem. II. (1785). 153. Wettstein,

Studien iiber die Gattungen Cephalanthera^ Epipactis und
Limodorum în Oster. Botan. Zeitschrift Jahrgag XXXIX. (1889).

395. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 58. Fritsch,

Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonder Ser-
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biens. 1. 183. Krause în Lutz, Sturms TI. von Deutschld. IV. 16.

— Tab. XXXV.

Rizomul lung, aproape cilindric cu numeroase i groase

rdcini fasciculate. Tulpina de 30—60 cm. de înalt, mai
adesea flexuoas i spre partea superioar puin înclinat,

sulcat, în prile superioare dens puhescent-glanduloasâ, mai
rar slab glandulos-proas. Foile oblonge, ascuite, distice

(alterne aezate pe 2 rânduri), patente, mai lungi decât por-

iunea de tulpin dintre foi (interfoliile, articolele tulpinei),

sunt rigide, cu mai multe nervure longitudinale foarte proe-

minente, glabre, pe partea superioar de un verde-închis, pe

cea inferioar mai deschise de un verde albstriu, cele mij-

locii sunt cele mai mari, cele superioare lanceolaie, ascuite^

iar cele inferioare foarte reduse. Inflorescena lax, 2—12

flori i multiflor, cu rachisul glandulos-pros. Bracteele lan-

ceolate, ascuite, nerviate, de lungimea ovarului sau mai lungi

decât ovarul, sunt verzi foliacee, cele inferioare uneori mai
lungi decât florile, cele superioare devin din ce în ce mai
mici, adesea glandulos-proase i pe margine slab ciliate, cu

deosebire bracteele florilor cari se afl la vârful rachisului.

Florile sunt mari, frumoase, deschis-purpurii i aproape se-

sile. Ovarul fusiform, rsucit este glandulos-pros, aproape

sesil, cu placentele bicrure. Foliolele perigonului sunt des-

chise în timpul înfloririi i la vârf puin curbate în afar,

sunt frumos rozee sau roii-lila ; cele externe oblong-lanceo-

late, acuminate, uneori puin proase, cea median (mijlocie)

este apropiat de ginostemiu ; cele laterale interne mai mult
oval-lanceolate, mai puin acuminate i ceva mai scurte de-

cât cele externe. Labelul biarticulat, cam de aceea lungime

cu celelalte foliole ale perigonului, este adânc trilobat. Par-

tea posterioar a tabelului (hypochilul) este goal, puin sac-

ciform i alburie i este prevzut cu 2 auricule erecte, fo-

tunzite, paralele cu ginostemiul i cu nervure glbui, dispuse

în evantaiu (flabeliform dispuse) dela baz spre margini;

partea anterioar a labelului (epichilul) mai lung decât lat,

oval, pe nesimite acuminat, aproape triangular, pe mar-
gine crenulat crispat, canaliculat i prevzut cu 5—7 creste

(coaste) longitudinale proeminente, adesea undulat-încreite^.
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paralele i mai mult sau mai puin glbui, este alb, la

vârf colorat in rou-carmin i îndreptat înainte. Ginoste-

TQiul delicat (gracil) este obtus i numai cât jumtate din

lungimea labelului. Rostelul crenulat. Cavitatea anterei (an-

drocliniumj este adânc excavat, tridentat i pe dintele pos-

terior mai mare st antera oblong de coloare violet-roie.

Poliniile elongate, curbate, unite câte dou sunt alburii sau

deschis-albstrui. Fovea stigmatic subrotund este purpu-
rie. %.

Prin pduri în locuri uscate, prin luminiuri, mai rar în

pduri de brad. în tufiurile de pe coaste i coline ; de pre-

ferin pe calcar. în mici grupe sporadice.

Mnstirea Tismana în judeul Grorj. pe Dealul Cioclo-

A^na prin pdure dela «Schitul-Cioclovina» spre vârf, abun-
dent (Erb. Panu) : Mnstirea Arnota în judeul Vâlcea, prin

pdure, adesea (Erb. D, Br. ); Peri în judeul Ilfov, în p-
durea Radu-Vod^ spre margine pe partea stâng a liniei

ferate Bucureti-Ploieti, foarte rar (Erb. Panu): Mnsti-
rea igneti în judeul Ilfov, în pdurea Ciolpani , rar
<Erb. Panu) : Sinaia în judeul Prahova, prin pdure, a-

proape de Poiana-Stânii > (Erb. Panu) : sub cariera de piatr
prin pdure (Erb. Grec): Buteni în judeul Prahova, prin

livezi, rar (Erb. Grec.) : Bucegi prin pdurile din regiunea

subalpin (Erb. Grec): Piatra în judeul Xeamu, pe Cerne-

gur» în pdure (Erb. Grec): Doamna în judeul Xeamu,
prin pdure (Erb. Grecj : Mnstirea Agapia în judeul
Neamu, prin pdure în tufiuri pe sub «Dealul-Mare spre

Mnstirea Vraticu, frecvent (Erb. P.^nij); Iai în judeul
Tai, prin poieni pe lâng pduri pe dealuri i în pdurea
«Bârnova^. Iunie—Iulie.

Area geografic: Europa medie. Peninsula Scandinavic
Danemarca : Englitera : Frana : Spania : Italia incluziv insu-

lele : Peninsula Balcanic : Rusia medie i sudic : Crimea :

Caucaz : Transcaucazia : Asia-Mic : Persia.

Cephalanthera rubra Rich. se mai citeaz în Dâmbovia pe
Plaiul-Domnesc : în munii Bacului la Mnstirea Cainului

;

<:nf. BrAndzâ, Prodr fi. române 458.



13. EPIPACTIS RicH.

Plante interesante cu rizomul scurt, cilindric i cu fibre ra-

dicale lungi, groase, mai adesea neramificate. Foile destul de

late, cu nervure longitudinale proeminente, sunt împrtiat
dispuse pe tulpin. Inflorescena unilateral este un racem
lax, a crui ax împreun cu foile caulinare i cu ovarul

sunt mai adesea scurt-proase. Florile destul de mari, cu

pedunculul erect sunt orizontal patente sau plecate în jos

(nutante). Foliolele perigonului sunt libere i campanulat-

patente. Labelul puin patent, fr pintene este la mijloc

brusc strangulat, biarticulat ; articolul posterior fhypochilulj

este rigid, crnos, concav, nectarifer i aezat sub un un-

ghiu obtus sau drept fa de ginostemiul scurt ; articolul

anterior (epichilul) este mai lat, adesea cordiform i prev-
zut la baz cu 2 giboziti. Antera terminal, scurt stipitat,

este liber, obtus cu lojele paralele i contigue. Dou po-

linii fr caudicule, pulverulente sunt reunite printr'un

retinacul comun. Ginostemiul este erect, scurt. Stigmatul

aproape cuadratic cu o margine lat i mai adesea cu un

rostel scurt, terminat într'un retinacul globulos. Ovarul ne-

rsucit este îngustat într'un pedicel rsucit.

A. Articolul anterior al tabelului (epichilul) nemobil, scurt

acuminat, este lat aezat pe articolul posterior concav.

{Euepipactis Irm/

a. Foile mediane mari, mai lungi decât internodiile (interfoliile).

a. Planta bate în purpuriu-roietic, mai mult pubescent cu peri

moi. Articolul posterior al tabelului se deschide larg; gibo-

zitile dela baza articolului anterior sunt cutat-încreite.

Ovarul evident separat de pedunculul rsucit

E. riibiginosa Gaud..
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. Planta verde sau btând puin în rou-violet, mai puin pu-

bescent. Articolul posterior al labelului se deschide îngust;

gibozitile dela baza articolului anterior sunt netede sau

lipsesc. Ovarul îngustat pe nesimite în peduncul .....
•

'

E. latifolia All.

b. Foile mici ; cele mediane mai scurte, rar ceva mai lungi decât

internodiile (interfoliile). Tulpina în partea superioar este mai
adesea dens pubescent-proas.
«. Inflorescena pauciflor i lax. Bracteele de lungimea ovaru-

lui, care de obiceiu este destul de dens pubescent. Articolul

posterior al labelului se deschide destul de larg. Statura (ha-

bitul) delicat. Plant cu o nuan ce bate în roietic . . .

• E. microphylla Sw.

,1 Inflorescena multiflor i dens. Bracteele mai lungi decât

florile. Ovarul glabru sau aproape glabru (subglabru). Arti-

colul posterior al labelului cu o deschiztur îngust. Statura

(habitul) viguroas. Planta bate în violet. E.sessilifolia Peterm.

B. Articolul anterior al labelului, desprit de articolul pos-

terior, auriculat de ambele pri, spre mijloc îngroat,

printre inciziune adânc, este mobil i uor se poate

rupe, rotund i prevzut cu 2 caloziti longitudinale gi-

boase. Inflorescena este lax. Rizomul emite stoloni. fAr-

throchilium Irm) E. palnslris Crantz.

37. Epipactis rubiginosa Gaud. FI. belv. II. (1828). 182.

apud. KocH, Syn. ed. 2. 801. Hallier. FI. von Deutschid. IV.

167. t. 372. FiEK, FI. von Schlesien 437. Sagorski u. Schnei-

DER, FI. d. Centralkarpathen II. 477. Max Schulze, Die Or-

chidaceen Deutschlds. 51. Mulllr-Krxzlix. Abbild. der Orchid.

48. Kralse în Lutz, Sturms F\. von Deutschid. IV. 13. Rich-

TER, PI. Eur. I. 283. Panu, Contribuiune la Flora Bucegilor

6. i Contribuiuni nou la Flora Ceahlului 42. Epipactis

rubiginosa Koch. apud. Grecescu, Conspect. FI. României 549

i Suplement 157. Epipactis rubiginosa Crantz. Stirp. Austr.

VI. (1769). 467. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 214. Simonkai,

Enum. FI. Transs. 506. Halâcsy, Conspect. FI. graec. III. 156.

Fritsch, Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel, ins-

besonders Serbiens. I. 183. Epipactis Helleborine 2. rubiginosa

Cr.\ntz apud RcHB. Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag. 141.

Epipactis latifolia ). rubiginosa Gaud. F4. Helv. V. (1829). 465.

Epipactis atrorubens Schult. Oester. FI. ed. 2. I. (1794). 538.
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Ledeb. fi. ross. IV. 83. Rchb. Icon. fi. germ. et lielv. XIII. t.

133. (CCCCLXXXV). Camus, Monographie des Orchidees de

France 108. Correvon, Les Orchidees rustiques 82. Coste,

FI. Franc. III. 413. Camus, Monographie des Orchidees de

l'Europe, de l'Afrique septentrionale, etc. 417. PI. 29. fig.

1024—1027. Nyman, Consp. 688. Suppl. 290. Pfitzer, Orchida-

<:eae în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6.

Aht. 111. Procopianu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der

Orchidaceen der Bukowina (194). 10. Kanipz, Plantas Roma-
niae hucusque cognitas 119 No. 1626. Mont. Muscelului (Coasta

Mnstirii dela Nmieti) Br. 74. Brândzâ, Prodr. fi. române
459. Epipactis atrorubens Hoffm. apud Gren. Godr. FI. Franc.

III. 270. Boiss. 11. orient. V. 88. Epipactis laiifolia All. p. mi-

nor Neilr. fi. von Nieder-Oesterreich 203. Epipactis atropur-

piirea Raf. Car. (1810). 87. Ascherson u. Graebxer, Syn. d.

mitteleurop. Fl. III. 865. Hegi, Illustr. FI. von. Mittel-Europa

II. 376. T. 75, fig. 3 i T. 68, fig. 2. Garcke, 111. Fl. von Deutschld.

209. RouY, Fl. Franc. XIII. 205. Serapias atrorubens Hoffm.

Serapias laiifolia Scop. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 203. Epi-

pactis purpiirea Hol. (1829). Epipactis ovalis Bab. (1843). Epi-

pactis macropodia a. rubiginosa Peterm. (1841).

—

Tab. XXXVI.

Rizomul destul de gros, mai adesea aproape orizontal, cu

numeroase rdcini secundare aproape crnoase (suhcr-
noase). Tulpina de 20—60 cm. de înalt, ori i mai înalt,

cilindric, rigid erect sau scurt ascendent, adesea puin
flexuoas, pubescentâ cu peri scuri i crei cu deosehire în

partea superioar, mai totdeauna de o nuan ce bate în pur-

puriu-roietic, rar verde, la baz cu foi reduse la vagine (va-

giniforme) ascuite, strâns alipite, dintre cari cea dintâi supe-

rioar (sau cele dintâi superioare) se termin într'o lamina

mic. Foile rigide, ascuite, patente, adesea puin falciform

curbate, muli nerviate cu nervura median carenat proemi-
nent, sunt de un verde închis, pe partea inferioar puin
lucitoare, adesea rou-violet nuanate (cu deosebire cele in-

ferioare), de regul la margini ipe nervure (i anume pe faa
superioar) dens acoperite cu papile ; cele din urm infe-

rioare invaginante la baz sunt ovale, cele urmtoare cu va-

gine scurte i laxe sunt oblong-obovale, adesea ovale, mult mai
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lungi decât internodiile (interfoliile), cele dintâi superioare sunt

îngust-lanceolate i sesile. Inflorescena elongat, lax, de obi-

ceiu cu numeroase /7ori miez, aproape unilaterale, plecate în

jos. mai adesea uiolet-purpurii sau roii-brunii, foarte plcut

mirositoare ca V a n i 1 i a (i la urm dup ce au început a

se trece florile) i cu puin miros de C u i o a r e. Bobocii

aproape globuloi (subglobuloi) sunt contractai într'un vârf

ascuit. Bracteele sunt lanceolate pân ovale, acuminate. multi-

nerviate i prevzute cu asperiti papiloase ca i foile, spre

vârful inflorescenei devenind din ce în ce mai mici : cele din

urm inferioare ceva mai lungi, cele dintâi superioare de obiceiu

ceva mai scurte decât florile. Ovarul mai adesea brun-verzuiu

i btând în violet, este dens pubescent-pros, cu 6 coaste, la

baz terminat într'un peduncul, cam pe jumtate din lungi-

mea sa, de aceea lungime cu ovarul, uneori chiar i mai

scurt decât ovarul, este rsucit, pubescent-pros i evident

separat de ovar. Foliolele perigonului campanulat-patente sunt

ovale, ascuite, de regul egal de lungi, uneori cele externe

sunt mai lungi decât cele laterale interne, la vârf adesea puin

recurbate, trinerviate sau multinerviate i pe ici colea ner-

vurele sunt ramificate, iar nervura median proeminent;

cele externe oblonge, pe partea dorsal puin pubescente, mai

adesea de o coloare închis-violet-roie: cele laterale interne

glabre, puin mai scurte decât cele externe, pe margini adesea

undulat-crenate i de obiceiu mai mult sau mai puin închis-

purpurii. Labelul biarticulat. este ceva mai scurt decât fo-

liolele externe ale perigonului : articolul posterior al tabelului

(hypochilul) este apropiat de ginostemiu, oblong, concav, mai

adesea întins înainte cu un orificiu larg, nectarifer i de o

coloare închis-violet-roie: articolul anterior al tabelului (e-

pichilul) este cordiform, mai lat decât lung, acuminat, pe

margine adesea crenat, la vârf (rar obtus) recurbat, închis-

purpuriu sau rou-violet, dar mai deschis colorat decât cel

posterior i este prevzut la baz cu dou evidente gibozitâi

increit-cutate fcrenat-increitej, la vârf confluente, mai închis

colorate. Ginostemiul destul de scurt, uneori la baz îngustat,

este alb-glbuiu,roietic nuanat. Antera scurt, lat, triangu-

lar, mai totdeauna complet concrescut cu staminodiile,

<este alb-glbue. Poliniile deschis-galbene. Retinaculul este
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alburiu. Fovea stigmatic, aproape patrunghiular, este alb-
glbue. Fructul destul de mic, este oval sau oblong-oval, la

vârf aproape rotunzit, la baz subit îngustat într'un peduncul^

atârn în jos i este pubescent cu peri moi. %.

Prin pduri în luminiuri, pe coastele expuse soarelui, în

locuri uscate prin rriuri, poieni i pe marginea pdurilor,

prin tufiuri, pe malurile mrii în nsipuri, la noi mai cu

seam la munte, de preferin pe calcar, în grupe sporadice.

Comana în judeul Vlaca, prin pdure «La-Padina-lui-

Vasile> (Erb. Grec); Sinaia în judeul Prahova, prin pdure,
la «Sfânta-Ana» i în pdure aproape de «Poiana-Stânii»,

abundent (Erb. Panu); Sinaia «Piatra-Ars», pe drumul
spre «Poiana-Stânii», legit N. Moisescu (Erb. Panu) ; Hangu
în judeul Neamu, la Rpciune pe «Boite» i la «Schitul-

Duru» în tufiuri, nu tocmai frecvent (Erb. Panu); Bistri-

cioara în judeul Neamu, prin fânee în tufiuri la gura Bis-

tricioarei (Erb. D. Br.)
;
pe «Valea-Bârnarului » i pe prul

«Secu» în judeul Suceava (Erb. D. Br.); la «Schitul-Raru»

în judeul Suceava, prin livezi (Erb. Grec.) i pe muntele

«Raru» prin poieni i rriuri, în partea despre Bucovina,

legit d-na Olga Mâlinescu. (Erb. Panu). Iunie—Iulie.

Area geografic : Europa medie, mai cu sam în prile
sudice i medii ; Peninsula Scandinavic ; Danemarca ; Insu-

lele Britanice; Frana; Peninsula Iberic; Italia afar de

insule; Peninsula Balcanic; Rusia medie i sudic ; Caucaz;

Persia-nordic.

Epipactis rubiginosa Ga ud. se mai citeaz la Piteti în zvoi

;

pe lâng Iai la Voineti i Stavnic. Cnf. Brândzâ. Prodr. fi.

române 459.

38. Epipactis latifolia All. FI. Pedem. II. (1785). 151. Koch,

Syn. ed. 2. 801. Rchb. Icon. fi. germ. et belv. XIII. t. 136.

(CCCCLXXXVIII). Gren. Godr. FI. Franc. III. 270. Hallier,

FI. von Deutschld. IV. 165. t. 371. Fiek, FI. von Schlesien

436. exclus, var. c. Boiss. fi. orient. V. 87. Sagorski u. Schnei-

DER, FI. d. Centralkarpathen II. 477. Camus, Monographie des

Orchidees de France 107. Correvon, Les Orchidees rustiques

83. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 52. Muller-

Krnzlin, Abbild. der Orchid. 47. Ascherson u. Graebner^
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Syn. d. mitteleurop. FI. III. 858. exclus. B. Epipactis varians^

Fleisch.m. u. Rechinger. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa

II. 375. Camus, Monographie des Orchidees de lEurope, de

l'Afrique septentrional, etc. 411. PI. 30. fig. 1039—1046. exclus

E. violarea DsjR.-Dua Rouy. Flore Franc. XIII. 204. exclus.

E. varians Cr.\nz. Garcke, 111. FI. von. Deutschld. 208. Rich-

TER. PI. Eur. I. 284. Pfitzer, Orchidaceae în E.sGLR-PRANTL,

Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6 Abt. 111. Procopi.\nu-Proco-

povici. Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina
(195). 11. Velenovsky. FI. Bulg. 523 i Supplementum I. 258.

Kanitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 119 No. 1625. In

silvis Mold. sup. G. HJ. a. Ceahlul reg. inf. Ed. 37. Iaii Rapi-

deai. Brlad (Pdurea Slobozia), Mont. Muscel (Coasta monas-
tir. dela Nmesci). Br. 74. i pag. 246 No. 1795. Brândz.\, Prodr.

fi. române 458. Grecescu. Conspect. FI. României 548 i Suple-

ment 157. Panu i Procopianl-, Contribuiuni la Flora Cea-

hlului I[. Regiunea montan 20. Panu, Contribuiune la

Flora Bucegilor 6 i Contribuiuni la Flora Bucuretilor

i a împrejurimilor I. 88. Serapias Helleborine n. lalifolia L.

Sp. pi. ed. 1. (1753). 949 i ed. 2. (1763). 1344. Epipactis la-

tifolia L. sub. Serapias Helleborine apud. Simonk.\i, Enum. FI.

Transs. 505. Halâcsy, Conspect. FI. graec. III. 156. Epipactis

Helleborine h. E. viridans Ckantz. Stirp. Austr. VI. (1769).

467. Serapias latifolia Willd. Spec. pi. IV. (1805). 83. Cijm-

bidiiim latifolium Sw. (1799). Epipactis viridans Craxtz. apud
Beck. fi. von Nieder-()sterreich 214. Fritsch. Neue Beitrge
zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens, I. 183.

—

Tab. XXXVII.

Rizomul scurt, destul de gros, cilindric, adesea oi)lic ascen-

dent, uneori pe lâng tulpinele florifere i cu vlstare sterile :

rdcinile puin crnoase sunt alburii i câteodat papilos-

proase. Tulpina scurt sau destul de lung, mai adesea de
30—60 cm. de înalt, uneori i mai înalt, pân la 1 m. de
înalt i adesea foliat pân sus la inflorescen, cilindric

sau puin anguloas, mai adesea flexuoas, în partea infe-

rioar glabr, sau numai cu puini peri împrtiai, spre

partea superioar pubescent cu mici peri scuri albi, este

verde sau spre vârf i spre baz bate puin în violet, la baz.
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«este prevzut cu foi reduse la vagine (vaginiforme) destul

<ie scurte, deschis brunii, dintre cari cea dintâi superioar are
i o mic lamina. Foile oblong-lanceolate pân lat-ovale, ascu-
ite sau obtusiuscule, la baz cu vagina scurt, strâns alipit,

mai mult sau mai puin patente, mai lungi decât poriunea
de tulpin dintre foi (interfoliile), sunt puin aspre pe partea
inferioar sau i pe partea superioar pe nervure i la mar-
gini din cauza papilelor, totu mult mai puin decât la E.

rubiginosa, i mai puin rigide, sunt verzi, adesea mai mult
sau mai puin amplexicaule, numai cele superioare sunt mai
adesea sesile i bracteiforme. Inflorescena de regul elongat,
este mai adesea cu numeroase flori, aproape unilateral dispuse.

Florile de mrime mijlocie, înainte de înflorire sunt plecate

în jos, au un miros care (dup M, Schulze) amintete miro-
sul de Valerian. Bracteele lat-lineare sau lanceolate, acu-

minate, multinerviate, patente sau îndreptate în jos, sunt

verzi, papiloase ca i foile; cele inferioare adesea mult mai
lungi (adesea de 3 ori mai lungi) decât florile i sunt adesea

foliacee, cele superioare de lungimea florilor sau ceva mai
lungi decât florile — câteodat la baza sau la mijlocul inflo-

rescenei sunt unele bractee fr flori — ([5 interrupta Beck.).

Ovarul nersucit, mai adesea elongat, cu 6 coaste, îngustat

pe nesimite intr'un peduncul rsucit i împreun cu acesta

pubescent-scurt-pros sau complet glabru. Foliolele perigo-

nului la început campanulate, la urm foarte patente sunt

ovale sau lanceolate ; cele externe mai adesea acuminate i
la vârf recurbate, verzui în afar, rozee sau de un verde vio-

laceu în luntru sunt mai totdeauna complet glabre, sau mai
rar la exterior pe partea dorsal numai cu câiva peri (slab

proase), cu 3—5 nervure, cele laterale verzui, la exterior

numai în parte translucide i nervura median careniform

proeminent. Foliolele laterale interne ale perigonului, adesea

mai scurte i de obiceiu puin mai late decât cele externe,

sunt ascuite, carenate, splcit rozee i mai adesea cu 5—

7

nervure. Labelul biarticulat, aezat sub un unghiu foarte

obtus fa cu ovarul, este mai scurt decât celelalte foliole

ale perigonului ; articolul posterior al tabelului (hypochilulj

întins înainte este concav, pe toat suprafaa nectarifer i brun

închis la interior, prevzut dinainte cu un orificiu ingust,
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marginile superioare drepte sunt ridicate de ginostemiu ;

articolul anterior al labeluliii (epichiliilj de un roz-violaceu,.

este triangular-cordiform sau oval. abia mai lat decât lung^.

adesea aproape rombic i acuminat, mai mult sau mai puin
fin crenat. la vârf recurbat, la baz prevzut cu 2 gihoziti

netede, cari dealtmintrelea lipsesc uneori. Ginostemiul este

scurt i gros. Antera lat. aproape triangular, este glbuie

i proemineaz puin peste staminodii. Poliniile sunt deschis-

galbene. Retinaculul obtus este alburiu. Fovea sti^matic este

aproape ptrat (cuadrangular». Fructul este o capsul cam
de 11 mm. de lung i 6 mm. de lat, oblong-oboval (aproape

totdeauna unilateral) plecat in jos, trecând pe nesimite în-

trun peduncul de obiceiu de 2.5 mm. lungime. Capsula glabr,

sau glabrescent numai cu puini periori, are 6 coaste, dintre

cari 3 sunt mai proeminente. %.

Prin pduri i tufiuri, în poieni, rriuri i pe marginea

pdurilor, adesea.

Vârciorova in judeul Mehedini, pe muntele Ciocanu

(Erb. D. Br.) pe Sucevile din stânga Cernei dela gura «Ola-

nului la «Arasca> în judeul Mehedini (Erb. Vlâd.); M-
nstirea Tismana în judeul Gorj, prin pdure, pe Dealul-

Cioclovina» dela «Schitul-Cioclovina spre vârf i pe platoul

«Vârtoapele-Ieroni în pdurea de Castani fCastanea vescaj

btrâni, legit Sim. t. R.\dian' (Erb. Grec. i Erb. P.^nu) : pe

coastele muntelui Sapa» în judeul Gorj, prin pdure ctre

osea la Jiu în vale, abundent (Erb. D. Br.) ; în «Yalea-

lui-Stan pe Lotru în judeul Vâlcea (Erb. Vl.\d.) ; Stnioara

în pdure, Corbeni la «Cetatea-lui-Vlad-epe pe Arge, la

«Cheia-Argeului» i pe muntele Arefu» în judeul Arge
(Erb. Grec.) Boteni în judeul Muscel, pe «Valea-Aniniului»

prin pdure (Erb. Vlâdi: Mnstirea igneti in judeul Ilfov,

prin pdurea Ciolpani (Erb. Panu) ; Mnstirea Snagov

în judeul Ilfov, prin pdure (Erb. Panu) : Mnstirea Cl-
druani în judeul Ilfov, aproape de Moara-Srac în p-
durea Brânzeasca , frecvent (Erb. Panu); Comana în jude-

ul Vlaca, prin pdure la «Fântâna-cu-Nucu >, frecvent (Erb.

P.\NU) i pe Valea-lui-Balot în pdure (Erb. D. Br. i Erb.

Grec.) : Câmpina în judeul Prahova prin pdure, (Erb. Grec);

Sinaia în judeul Prahova prin pdure pe lâng Pescrie»^
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la «Sfânta-Ana», spre «Vârfu-cu-Dor», pe «Valea-Peleului»,

spre «Poiana-Stânii > i spre «Piatra-Ars», la «Piscu-Cânelui»

în pdure, pe < Valea-Iancului » i pe «Valea-Vânturi» în p-
dure, abundent (Erb. D. Br., .Erb. Grec. i Erb. Panu)

;

Bucegi în «Valea-Urltoarea» la cascad, în < Valea-Jepilor»

i în «Yalea-Babelor», frecvent. (Erb. Grec. i Erb. Panu)
;

Bucegi la «Schitul dela Petera-Ialomiei» (Erb. Panu)
;

Broteni în judeul Râmnicu-Srat, pe «Malul-Caprei» în p-
duri submontane (Erb. Grec); Stroanii-de-sus spre Varnia
în pdurea «Valea-Câmpului» i la Soveja în judeul Putna,

pe muntele «Sboina» prin poienile lui Neculai, legit Traian

Sâvulescu (Erb. Panu); Bacu în judeul Bacu, prin p-
dure (Erb. Grec); Slnic în judeul Bacu, prin pdure
(Erb. D. Br. i Erb. Greg.) ; Piatra în judeul Neamu, pe

«Cernegura în pdure (Erb. Grec i Erb. Vlâd.)
; Petricani

în judeul Neamu, prin pdure, legit Dr. Marcel Brândz
(Erb. Grec)

; Mnstirea Agapia în judeul Neamu, prin p-
dure spre Mnstirea Vraticu pe sub «Dealul-Mare» (Erb.

Panu)
; Mnstirea Neamului în pdure (Erb. D. Br. i Erb.

Grec); Iai în judeul Iai, prin pdurea «Poienilor . (Erb.

Grec.) ; Nicoliel în judeul Tulcea, prin pdure (Erb. Vlâd.)

i în Dobrogea nou la Turtucaia spre Staroselo în judeul

Durostor, prin pdure la margine. (Erb. Panu). Iunie—August.

Area geografic : Europa medie ; Peninsula Scandinavic
;

Danemarca; insulele Britanice; Frana; Peninsula Iberic;

Italia; Peninsula Balcanic; Rusia medie i sudic; Crimea;

Caucaz ; Transcaucazia ; Asia-Mic ; Persia-nordic ; Siberia

pân în Asia ostic ; Japonia ; Himalaia ; Africa nordic.

Epipaclis lalifolia All. se mai citeaz în Arge la Piteti

i Deti ; în munii Bacului la Câmpeni i Mnstirea Ca-

inului; la Broteni ;
pe lâng Iai la Mironeasa. Cnf. Brândzâ,

Prodr. fi. române 458.

39. Epipactis niicrophylla Sw. Act. Holm. (1800). 232. W.
et KiT. Descr. et icon. PI. rar. Hung. III. (1812). 300. t. 270.

Ledeb. fi. ross. IV. 84. Gren. Godr. FI. Franc. III. 271. Neilr.

FI. von Nieder-Oeslerreich 203. Hallier, FI. von Deutschld.

IV. 168. t. 373. FiEK, FI. von Schlesien 437. Beck, FI. von

Nieder-Osterreich 214. Camus, Monographie des Orchidees

•^.
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de France 109. Correvox, Les Orchidees rustiques 84. Max
ScHULZE, Die Orchidaceen Deutschlds. 53. Muller-Krxzlix, Ab-

bild. der Orchid. 50 i 51. Krause în Lutz, Sturms FI. von

Deutschlds. IV. 13. Ascherson u. Graebxer, Syn. d. mitteleurop.

FI. III. 868. Coste, FI. Franc. III. 413. Hegi, Illustr. FI. von

Mittel-Europa II. 377. Fig. 442. Camus, Monographie des Or-

chidees de rp'urope, de TAfrique septentrionale, etc. 420. PI.

29. fig. 1019—1023. Garcke, III. FI. von Deutschld. 209. Rouy,

FI. Franc. XIII. 206. Nymax, Consp. 688. Suppl. 290. Grecescu,

Conspect. Fi. României 549. Epipactis microphylla Ehrh. apud
KocH, Syn. ed. 2. 801. Boiss. fi. orient. V. 88. Simoxkai, Enum.
FI. Transs. 506. Velexovsky, FI. Bulg. 523. Halâcsy, Conspect.

FI. graec. III. 156. Serapias microphylla Ehrh. Beitr. IV. (1791).

42. Epipactis lalifolia ,3. microphylla DC. FI. Franc. VI. (1815).

334. Epipactis Helleborine 1. microphylla Rchb. Icon. fi. germ.

et helv. XIII. pag. 141. t. 132. (CCCCLXXXIV). fig. I, II i 1-8.

— Tab. XXXVIII.

Rizomul scurt, mai adesea cu puine rdcini secundare,

destul de groase, de o coloare deschis-brunie i afar de

tulpina florifer nu mai are nici un alt vlstar neflorifer.

Tulpina de 15—40 cm. de înalt, este aproape cilindric, de-

licat, adesea flexuoas, în partea inferioar glabr sau foarte

puin proas, în partea superioar îns dens-sur-pubescent,

de un verde-glauc (verde ca marea) sau roielicâ, prevzut
la baz cu foi reduse la vagine (vaginiforme) ovale, ascuite

foarte laxe. Foile mai adesea numai 2 pân la 6 sunt foarte

mici, aproape glabre, numai pe margine, rar i pe faa in-

ferioar, pe nervure foarte fin papilos-proase, puin rigide,

cu numeroase nervure puin proeminente, de un verde suriu

77101 adesea btând intro nuan uiolet-roie, toate mai scurte

decât intrenodurile (interfoliile) numai cele mediane uneori

egal de lungi sau foarte rar puin mai lungi decât interno-

diile tulpinei ; cele inferioare sunt reduse la vagine, cele me-
diane sunt cele mai mari (de 2 pân la 2.5 cm. de lungi,

rar puin mai lungi i pân la 1 cm. de late), oval-lanceolate

sau linear-lanceolate, mai scurt sau mai lung acuminate, la

baz cu vagina scurt, cele superioare sunt linear-lanceolate

i sesile. Inflorescena aproape unilateral, înainte de înflorire
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nutant (plecat în jos), mai adesea cu puine flori (6—i2^
uneori numai uniflor) lax dispuse. Florile mici, adesea ceva
mai mari decât la E. rubiginosa, sunt verzi-roietice i rs-
pândesc un slab dar plcut miros de Garoafe. Bracteele

îngust-lanceolate, acuminate, cenuiu-verzi, mai adesea btând
în roietic, sunt trinerviate sau cele din urm inferioare multi-

nerviate ; cele superioare mai scurte decât ovarul, cele infe-

rioare egale, sau mai lungi decât ovarul, rar mai lungi decât

llorile. Ovarul spre baz puin îngustat, aproape turbinat,

obtus, triangular (subtrigonal), cenuiu-verde btând în violet-

rou, mai adesea este pubescent, cu peri moi cenuii, destul

de îndesuii i nersucit; pedunculul sau scurt, sau i mai
lung, cu aceea perozitate ca i ovarul este îns rsucit. Fo-
liolele perigonului campanulat întinse înainte sunt ovale sau

oval-lanceolate, mai adesea ascuite sau acuminate, uniner-

viate sau neevident trinerviate, adesea fm crenate, imediat

dup ce s'a trecut floarea devin conivent-închise, uscându-se

în aceast stare ; cele externe sunt lax puberulente pe partS?F»r

dorsal, palid-verzi, btând în rou-violet, pe din luntru
verzui sau galben-roietice, ambele laterale sunt abia ceva

mai lungi decât cea median ; cele laterale interne sunt egal

de lungi sau puin mai scurte decât cele externe, pe ambele
fee verzui sau albe-verzui. Labelul, abia mai scurt decât

celelalte foliole ale perigonului, este biarticulat ; articolul pos-

terior fhypochilulj oblong, aezat sub un unghiu drept fa
cu ovarul, este sacciform-adâncit, spre partea posterioar

comprimat, cu un orificiu destul de larg, marginile supe-

rioare rotunzite sunt apropiate de ginostemiu, este nectarifer,

la interior este rozeu ; articolul anterior al lahelului (epi-

chilulj este rotund-oval sau cordiform, obtusiuscul sau as-

cuit, puin curbat în jos i la vârf recurbat, pe margini

crenat-crispat (încreit), spre baz cu 2 gibozitâli evidente,

adânc lobate, cu îndoituri încreite, adesea unite printr'o proe-

minen longitudinal, este alb adesea btând în rou, spre

mijloc palid-verzuiu. Ginostemiul, foarte puin îngustat la baz,,

este alburiu. Antera triangular este alb-glbue, cu vârful

su mai adesea puin proeminent deasupra staminodiilor. Po^

liniile sunt deschis-aalbene. Retinaculul i fovea stigmatic
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sunt alburii. Fructul puin elongat, la baz puin îngustat,

atârn în jos i este fin pubescent. %.
Prin pduri umbroase, în tufiuri pe coaste, prin rriuri

i poieni montane, de preferin în terenuri calcaroase, rar

i de obiceiu solitar.

Vârciorova în judeul Mehedini, prin pdure în rriuri
(Erb. D. Br.) ; Mnstirea Tismana în judeul Gorj, prin p-
dure (Erb. D. Br.) ; Sinaia în judeul Prahova, prin pdure,
spre «Poiana-Stânii» la poalele muntelui «Piatra-Ars», legit

N. MoisEscu (Erb. Panu) ; Bucegi sub «Poiana-Stânii», prin

pduri subalpine (Erb. Grec.) ; Iai în judeul Iai, prin poieni

(Erb. Grec). Iunie—Iulie.

Area geografic : Europa medie i sudic, rspândit mai
cu seam în regiunea Alpilor i a Carpailor din Provence i
Riviera pân în Transilvania, Bosnia i Dalmaia, nu este

îns cunoscut din Dauphine, Tirol i din Salzburg, lipsete

i din Moravia i din esurile Ungariei ; Frana; Spania

;

Italia ; Serbia ; Crimea ; Caucaz ; Asia-Mic.

40. Epipactis sessilifolia Peterm. în Flora XXVII. (1844).

370. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 54. Panu,
Contribuiuni la Flora Bucuretilor i a împrejurimilor I.

88. Epipactis violacea Duraxd-Duquesxey. apud Muller-Krxz-

Lix, Abbild. d. Orchid. 49. Garcke, 111. FI. von Deutschld. 208.

Richter, PI. Eur. I. 284. (considerat ca hibrid între : Epi-

pactis lalifolia X microphijlla). Camus, Monographie des Or-

chidees de l'Europe, de rAfrique septentrional, etc. 416. (ca

subspecie dela Epipactis latifolia All.) Epipactis latifolia var.

violacea Duraxd-Duquesxey, Cat. rais. d. pi. Lisieux Pont

J'Eveque (1846). Fiek, FI. von Schlesien 437. Hallier, FI. von

Deutschld. IV. 166. Epipactis varians Fleischmann u. Rechinger

în Oster. Botan. Zeitschrift LV. (1905). 267 apud Ascherso>^

u. Graebxer, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 863. i Hegi, Illustr.

n. von Mittel-Europa II. 376 (numai ca subspecie dela Epi-

pactis latifolia All.). Epipactis Helleborine c. Epipactis varians

Craxtz. Stirp. Austr. VI. (1769). 171. Rouy, FI. Franc. XIII.

205. (ca subspecie dela Epipactis latifolia All.). Serapias la-

tifolia 7 parvifolia Pers. Syn. I. (1805). 512. Epipactis latifolia

£ brevifolia Irm. în Linnaea XVI. (1842). 451. Rchb. Icon. fi.

Panu, Orchidaceele, 11
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germ. et helv. XIII. t. 134. (CCCCLXXXVI.) fig. 1 i II. Epi-

paclis purpiirata Bor. non. Sm. Epipactis Helle.borine 5. violacea

RcHB. Icon. fi. germ. et. helv. XIII. pag. 143. — Tab. XXXIX.

Plant viguroas, de un rou violaceu^ la urm devenind

bronzat, cu rizomul de obiceiu scurt i cu rdcini secun-

dare groase. Tulpina de 25 pân peste 60 cm. de înalt,

robust, adesea foarte groas, cam cilindric sau numai puin
anguloas, în partea inferioar glabr, adesea lucitoare, în

partea superioar mai adesea dens sur-pubescent, de o nuan
ce bate mai mult sau mai puin în violet (mai cu sam spre

partea inferioar), la baz lax învlit de mici foi reduse la

Yagine (vaginiforme) ascuite. Din rizom mai totdeauna ies

mai multe tulpini, formând adevrate tufe^ rareori numai o

singur tulpin. Foile relativ mici, nu prea rigide, pe mar-
gini scurt i foarte fin papilos-ciliate, uneori i pe nervure

ici-coleâ cu câteva papile fine împrtiate, cenuiu-verzi i
mai cu seam pe partea inferioar adesea de o nuan ce

bate în rou-violet, cu numeroase nervure puin violet colo-

rate, pe faa inferioar mult mai proeminente. Foile cele

din urm inferioare sunt reduse la vagine (vaginiforme); cele

mijlocii oval-oblonge, oval-lanceolate sau lanceolate, ascuite,

adesea i obtusiuscule, cu vagine foarte scurte, îmbrieaz
puin tulpina i sunt aproape sesile, în general mai scurte,

rar egale sau ceva mai lungi decât internodiile (interfoliile)

—

excepional de 2 ori mai lungi— ; cele dintâi superioare sunt

lanceolate, sesile i trec pe nesimite în bractee. Infiores-

cena mai adesea elongat, pân la 20 cm. de lung, este

foarte dens, multillor i înainte de înflorire puin aplecat

în jos. Florile mrioare, abia odorante, atârn în jos numai
dup înflorire. Bracteele lanceolate, acuminate, toate mai lungi

decât florile (numai cele dintâi superioare uneori egale cu flo-

rile), orizontal pantente sau plecate în jos, de un verde

cenuiu, btând adesea în roiu- violet, la baz de un violet

murdar sunt prevzute de regul cu 3 nervure principale i
cu câteva nervure secundare scurt i fin papiloase ca i foile.

Ovarul, îngustat spre baz pe nesimite în peduncul, este

nersucit, verde btând puin în violet, cu 6 coaste longitu-

dinale, glabru sau numai împrtiat, scurt-pros ca i pe-
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<iunculiil, care adesea este destul de lung, rsucit i de o co-

loare splcit rou-violet. Foliolele perigonului campanulat

patente, dup înflorire conivente sunt ovale, puin concave,

spre vftfrf uneori puin crenate : cele externe acuminate, la

vârf puin rsfrânte, glabre sau foarte rar pe partea dorsal
cu câiva peri singuratici, la exterior verzi-glbui i cu deo-

sebire spre vârf de obiceiu puin splcit-violete, la interior

mai deschis verzi-glbui sau de un alb-verzuiu murdar, cu
3—5 nervure, abia proeminente pe din afar, numai ner-

vura median este careniform : cele laterale externe de 12

mm. de lungi i de 6.5 mm. de late, cea median de a-

ceea lungime sau ceva mai scurt, de regul ins numai
de 5 mm. de Iat. mai rar toate de aceea lime. Foliolele

laterale interne ale perigonului, cam de 9.5 mm. de lungi

i de 4.5 mm. de late, sunt ascuite sau obtusiuscule, ner-

viate, cu deosebire la interior albe sau splcit albe-verzui

i uneori (spre vârf i spre margini) de o nuan ce bate

puin în violet. Lal)elul mai scurt decât foliolele externe ale

perigonului i cel mult de lungimea foliolelor laterale in-

terne, mai adesea de 8 mm. lungime, aezat sub un unghiu

foarte obtus fa cu ovarul, este biarticulat, arlicoliil poste-

rior fhypochilulj este întins înainte, concav i aproape emis-

feric de 4 mm. de lung, pe din afar alburiu sau slab ver-

zuiu i spre marginile laterale puin splcit-violet, pe din

luntru (la interior) violet-deschis, cii un orificiu destul de

îngust, marginile superioare sunt oblic ridicate de ginoste-

miu : articolul anterior al labelului (epichilul) este cordiform

i de lungimea celui posterior, mai lat decât lung, de 4 mm.
lungime i de 5 mm. lime, este alb, la baz de o nuan
deschis violet-roietic, undulat la margine, la vârf recurbat

i prevzut la baz de fiecare parte cu câte o gibozitate m-
rioar, uor striat (sulcat) sau evident crenat. uneori

lipsete. Ginostemiul este scurt i gros. Antera glbue. Po-

liniile (massele polinice) sunt albe-glbui. Retinaculul este

alburiu. Fovea stigmatic este aproape dreptunghiular. Fruc-

tul este o capsul cu 6 coaste, glabr. cu puin înainte de

a ajunge la maturitate este de un verde închis, uor btând
în violet, cam de 17 mm. de lung i de 8.5 mm. de lat.
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Pedunculul fructului este cam de 4 mm. de lung i adesea

prevzut cu câiva periori scuri singuratici. %.

Prin pduri umbroase i umede, în tufiuri, solitar sau

în mici grupe sporadice, adesea.

Baia-de-Aram în judeul Mehedini, prin pdure de fagi

(Erb. Grec. sub Epipactis rubiginosa Gaud.)
; Mnstirea

Tismana în judeul Gorj, pe «Dealul-Cioclovina» prin p-
dure spre Schitul-Cioclovina», legit Sim. t. Radian (Erb.

Panu); Boteni în judeul Muscel, pe «Valea-Aniniului» în

pdure, împreun cu Epipactis laiifolia All (Erb. Vlâd.) ;

Mnstirea igneti, în judeul Ilfov, prin pdurea «Ciol-

pani) i în pdurea «igneti», adesea (Erb. Panu) ; M-
nstirea Cldruani, în judeul Ilfov, prin pdurea «Cald-
ruani», frecvent (Erb. Panu)

; Chitila, în judeul Ilfov, prin

pdure, frecvent (Erb. Panu) ; Ciorogrla, în judeul Ilfov,

prin pdurea «Cotroceanca», adesea (Erb. Panu); Malul-

Spart, în judeul Ilfov, prin pdurea «Cscioreanca» (Erb.

Panu) ; Comana, în judeul Vlaca, prin pdure pe deal,

drumul spre «Valea-lui-Balot» (Erb. Grhc. sub Epipactis

rubiginosa) ;
Sinaia, în judeul Prahova, prin pdure spre

«Poiana-Stnii > i la «Vnturi», prin pdure (Erb. Panu)
;

la «Strunga», în judeul Dmbovia, prin pdure (Erb. D.

Br.) ; Piatra în judeul Neamu, pe locuri umede în p-
dure (Erb. Grec. sub Epipactis laifolia) ; Petricani în ju-

deul Neamu, prin pdure, legit Dr. Marcel-Brândz (Erb.

Grec. sub Epipactis laiifolia) ; Pleul-Magherniei în judeul

Neamu, prin pdure (Erb. D. Br.) ; Mnstirea Agapia în

judeul Neamu, pe «Valea-Agapiei > în sus (Erb. Panu)
; Si-

minicea, în judeul Botoani, prin pdure (Erb. Vlâd.)
; Iai,,

în judeul Iai, prin pdurea dela «Repedea», adesea (Erb.

Panu). Iulie—Septembrie.

Area geografic : Europa medie rspândit ; Englitera

;

Frana ; Rusia.

Monografistul Max Schulze are dreptate când spune des-

pre aceast curioas i viguroas plant, c din cauza colorii

mai mult sau mai puin violet a mai tuturor prilor sale^

din cauza bracteelor mari i a foilor relativ mici, spre toamn^
când înflorete aceast Orchidaceae, are în pdurea întune-

coas un aspect de fantom.
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41. Epipactis palustris Crantz. Stirp. Austr. (1769). 462.

KocH, Syn. ed. 2. 801. Rchb. Icon< fi. germ. et helv. XIII.

pag. 139. Gre\. Godr. FI. Franc. III. 271. Neilr. FI. von Nieder-

Oesterreich 204. Hallier, FI. von Deutschld. IV. 169, t. 374.

FiEK, FI. von Schiesien 437. Sagorski u. Schneider, F]. d.

Centralkarpathen II. 477. Camus, Monographie des Orchidees

de France 109. Correvon, Les Orchidees rustiques 83 fig. 17.

Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 55. Muller-Krxzlix,

Abbild. der Orchid.46. Krause în Lutz, Sturms FI. von Deuschld.

IV. 12. T. 18. AscHERSox u. Graebxer, Syn. d. mitteleurop. FI.

III. 870. Coste, FI. Franc. III. 413. Hegi, Illustr. Fi. von Mit-

tel-Europa II. 378. T. 75, fig. 2. T. 68, fig. 1 i Fig. 447 k.

Camus, Monograpliie des Orchidees de l'Europe, de l'Afrique

septentrionale, etc. 407. PI. 30. fig. 1052—1058. Garcke, Illustr.

FI. von Deutschld. 209. Rouy, FI. Franc. XIII. 203. Nymax,

Consp. 687. Suppl. 290. Pfitzer, Orchidaceae în Exgler-Prantl,

Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6. Abt. 111. fig. 109 B. Pro-

copiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen

der Bukowina (194). 10. Richter, PI. Eur. I. 283. Velexovsky,

FI. Bulg. 523 i Supplementum I. 258. Fritsch, Neue Beitrge

zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens, etc. I.

183. Kaxitz, Plantas Romaniae hucusque cognitas 119 No.

1627. Dobr.: in reg. Delta US. In silvis Mold. super. G. HJ.

i pag. 246 No. 1797. Brâxdz, Prodr. fl. române 459 i Flora

Dobrogei 404. Grecescu, Conspect. Fl. României 549 i Suple-

ment 157. Paxu i Procopiaxu, Contribuiuni la Flora Cea-

hlului II. Regiunea montan 21. Epipactis-palustris Swartz.

apud Ledeb. fl. ross. IV. 82. Epipactis palustris Scop, sub Se-

rapias apud Boiss. fl. orient. V. 87. Epipactis palustris L. pro.

var. Serapidis Helleborine apud Simoxkai, Enum. Fl. Transs.

506. Halâcsy, Conspect. Fl. graec. III. 155. Arthrochilium pa-

lustre Beck, Fl. von. Nieder-Osterreich 212. Serapias Hellebo-

rine r,. palustris L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 950. Serapias longi-

folia [1 et -,'. L. Sp. pi. ed. 2. (1763). 1345. Helleborine latifolia

Fl. Dax. (1766). Serapias longifolia L. Syst. ed. 12. II. (1767).

593. Sturm, Deutschlds Flora Heft. 13. (1803). t. 16. Serapias

palustris Mill. (1768). Scop. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 204.

Serapias latifolia -,'. palustris Huds. (1778). Serapias longiflora

Asso. (1779). Epipactis longifolia All. FI. Pedem. II. (1785).
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152. Epipactis longiolia Rchb. fil. în Rchb, Icon. fi. germ. et

helv. XIII. t. 131. (CCCCLXXXIII). Cymbidium palustre Sw.

(1799). — Tab. XL.

Rizomiil aproape cilindric, emite stoloni (stolonifer), este-

adesea orizontal repent, cu lungi rdcini secundare fili-

forme. Tulpina mai adesea de 30—50 cm. de înalt, uneori

i mai înalt, este erect, puin anguloas, de obiceiu pân
peste mijloc foliat, spre partea superioar scurt pubes-

cent-proas, în partea inferioar mai adesea glabr, mai
rar foarte împrtiat scurt-proas, prevzut la baz cu

foi reduse la vagine (vaginiforme) ascuite sau obtusius-

cule, câteodat retezate (trunchiate), strâns alipite, mai ade-

sea deschis-violet-purpurii. Foile erecto-patule, mai lungi

decât internodiile (interfoliile) sau numai cea dintâi superioar
mai scurt, cenuiu-verzi, glabre, nelucitoare (mat), pe faa
superioar longitudinal-canaliculate, pe cea inferioar cu

nervure carenat proeminente ; cele inferioare oval-oblonge

sau oblong-lanceolate, adesea obtuse, cele mijlocii oblong-

lanceolate, ascuite, ca i cele inferioare cu vagina scurt

îmbrieaz tulpina (amplexicaule), cele superioare, lanceo-

late, lung-acuminate, aproape sesile, sunt adesea mici i brac-

teiforme. Inflorescena înainte de înflorire nutant (plecat

în jos) este lax, adesea elongat cu 8—15 flori, aproape

unilateral dispuse. Bracteele lanceolate sau oval-lanceolate,

acuminate, multinerviate, cele inferioare egale sau numai
puin mai lungi decât florile, cele superioare mai scurte sau

adesea toate mai scurte decât florile, cele dintâi superioare

totdeauna mai scurte decât ovarul. Florile mrioare sunt

aplecate în jos i nu au miros. Ovarul elongat-fusiform, hexa-

gonal (cu 6 muchi), nersucit, la început curbat, pe nesim-

ite îngustat într'un peduncul rsucit, adesea roietic, egal de

lung sau mai lung decât ovarul i ca i acesta scurt-pu-

bescent-pros. Foliolele perigonului sunt lijjere, puin con-

cave; cele externe oval-lanceolate, obtusiuscule sau ascuite,

la început campanulat-conivente i apoi mai patente, pe din

afar puin scurt pubescent-proase, multinerviate cu ner-

vura median carenat proeminent, de o coloare splcit
roietic-cenuie sau verzuiu-cenuie, pe din luntru alb-ver-
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zuie sau deschis carnee i roietic nuanat, cele laterale

mai lungi decât cea median: foliolele laterale interne ale

perigonului mai scurte decât cele externe, oblong-ovale, ob-

tuse, glabre, mai adesea cu 5 nervure sunt pe din afar

albe, la baz roietice iar pe din luntru (la interior) de tot

albe. Labelul biarticulat este cam de lungimea foliolelor la-

terale externe ale perigonului ; articolul posterior fhypochilulj

este membranos, concav i nectarifer numai pe linia median
îngroat, alb cu vine deschis-purpurii, la baz cu puncte

portocaliu-roii, prevzut la partea anterioar cu 2 lobi scurt-

triangulari, obtui i proemineni ; articolul anterior al tabe-

lului fepichilul) este separat de articolul posterior printr'o

inciziune adânc i astfel unit cu el încât articolul anterior

este mobil i se poate uor rupe, el este aproape plan rotun-

zii, la vârf mai adesea obtus, uneori puin emarginat, pe

margine fm-undulat-crenat, spre baz prevzut cu 2 lame

longitudinale giboase, înainte galben colorate, încolo curat

albe sau fin rozeu striate. Ginostemiul destul de scurt, la

baz îngustat, la vârf lit, este verde-glbuiu i aezat fa
cu ovarul sub un unghiu foarte obtus. Antera aproape cor-

diform (subcordiform), oval sau rotund este glbue. Pc-

liniile (massele polinice) sunt deschis-galbene i câte 4 la un

retinacul. Fovea stigmatic este aproape oval. Fructul mare
este oblong, spre baz puin îngustat i atârn în jos. %.

Prin fânee umede mltinoase, pe marginea lacurilor, mai
rar în locuri uscate, prin rriuri i poieni umede, adesea

social.

Guani în judeul Arge, prin fânee umede, abundent

(Erb. Panu)
; Mânstirea Cldruani în judeul Ilfov, pe

marginea lacului Cldruani» i pe insulele plutitoare,

adesea (Erb. Panu); Predeal în judeul Prahova, pe locuri

mltinoase în «Valea-Rânoavei» (Erb. Grec.) ; Slnic în ju-

deul Bacu, prin mlatini, legit D-r Marcel BrAndz (Erb.

Grec); Piatra în judeul Neamu, pe Cernegura» în mlatini

mici (Erb. Grec); Bicaz în judeul Neamu, pe locuri umede
(Erb. Grec); Hangu în judeul Neamu, la Rpciune pe «Boi-

te», prin fânee în locuri umede, abundent (Erb. Paxu) ; pe
marginea Bistriei prin fânee, frecvent (Erb. D. Br.)

; Schitul-

Duru sub muntele Ceahlu în judeul Neamu, prin fânee
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în locuri umede, pe marginea pârâului «Durau^., abundent

(Erb. Panu); pe valea muntelui < Haluca» în judeul wSuceava,

legit farmacistul Chania (Erb. Grec.) ; Broteni în judeul Su-

ceava, in mlatini prin livezile «Ycriei» pe < Neagra» (Erb.

Grec); Mamaia în judeul Constana, prin locuri mlti-
noase, pe marginea lacului «Siut-Ghiol» în nsipul dunelor

aproape de malul mrii, lâng stabilimentul bilor, rar
(Erb. Panu.) Iunie— Iulie.

Area geografic : Europa medie rspândit; Peninsula Scan-

dinavic ; Danemarca; insulele Britanice; Erana ; Spania;

Italia excluziv insulele; Peninsula Balcanic nordic; Busia

medie i sudic ; Crimea ; Caucaz ; Transcaucazia ; Asia-Mic
;

Persia-nordic : Liban ; Siberia pân în Japonia ; Himalaia
;

Africa nordic.

Se mai citeaz la Hadâmb, Mironeasa i uban ; cnf.

Brândz, Prodr. 11. române 459. In fâneele mltinoase din

regiunea Deltei Dunrei. Cnf. Brândz Flora Dobrogei 404.

[1 elatior Panu. nov. var.—planta robusta 60 — 106 cm.

alta, folia media usque 20 cm. longa et 3V2—4^2 cm. lata.—

Plant robust i mult mai înalt decât forma tipic, de
60—106 cm. înlime, forma tipic este abia pân la 50 cm.

de înalt, iar foile mult mai lungi i mai late, cele mediane
ajungând uneori pân la 20 cm. lungime i de 372—^Ve
cm. lime. Mnstirea Cldruani în judeul Ilfov, pe mar-
ginea lacului < Cldruani» i pe insulele plutitoare, frec-

vent (Erb. Panu).



14. LIMODORUM Rich.

Plante erbacee fr clorofil de coloare albastr-violet,

fr foi desvoltate, ci numai cu foi reduse la vagine. Inflo-

rescena lax. Bracteele de lungimea ovarului, sau mai lungi

dect ovarul. Florile mari, erecte sunt violete. Foliolele peri-

gonului erecte, puin patente. Labelul îndreptat în jos, Ia

mijloc strangulat, neevident-articulat, articolul posterior (hy-

pochilulj este canaliculat, paralel cu ginostemiul i la baz
concrescut cu el, partea anterioar (epichilul) nedivizat, con-

cav i undulat pe margini. Ginostemiul este elongat i tri-

gonal. Antera oblong, terminal, mobil, subsesil, obtus
i bilocular. Poliniile câte 2, nedivizate, fixate de un reti-

nacul transversal-oval i bilobat. Ovarul nersucit, pedun-

culul su îns rsucit.

42. Lîmodoruni abortivum Swartz. Nov. Act. Holm. VI.

(1799). 80. Stur.ni, Deutschlands. Flora Heft 40. (1817). t. 10.

KocH, Svn. ed. 2. 800. Rchb. Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag.

138 i 185. t. 129. (CCCCLXXXI). i t. 139. (IXD.). fig. III.

Ledeb. fl. ross. IV. 77. Grex. Godr. FI. Franc. III. 273. Neilr.

FI. von. Nieder-Oesterreich 201. Hallier, Fl. von. Deutschld.

IV. 161. t. 367. Camus, Monographie des Orchidees de FYance

115. CoRREvox, Les Orchidees rustiques 102. fig. 23. Muller-

Krnzlin, Abbild. der Orchid. 42. Aschersox u. Graebner, Syn.

d. mitteleurop. Fl. III. 879. Coste, Fl. Franc. III. 409. Hegi,

Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 382. T. 75, fig. 4. i T. 68,

fig. 17. Camus, Monographie des Orchidees de TEurope, de

l'Afrique septentrionale, etc. 440. PI. 31. fig. 1068 — 1075 i
1083 — 1086. Garcke, IU. Fl. von Deutschld. 211. Rouy, Fl.



170

Franc. XIII. 208. Nyman, Consp. 687. Suppl. 289. Pfitzer, Or-
chidaceae în Exgler-Pra\tl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii.

6 Abt. 111. fig. 109 C. RicHTER, PI. Eur. I. 284. Velenovsky,

FI. Bulg. 522 i Suppiementum I. 258. Fritsch, Neue Beitrge
zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens. I. 183.

Kaxitz, Plan tas Romaniae hucusque cognitas 119. No. 1624.

Dobr. : rariiis in silvis US. i pag. 246 No. 1794. Brândz,

Contribuiuni noue Ia Flora României (1889). 24 i Flora Do-
brogei 405. Paxu, Contribuiuni la Flora Bucuretilor i a

împrejurimilor I. 90. Limodorum abortivum L. sub Orchide

apud Boiss. fi. orient. V. 89. Simonkai, Enum. FI. Transs. 504.

HalAcsy, Conspect. FI. graec. 111. 153. Orchis abortiva L. Sp.

pi. ed. 1. (1753). 943. i ed. 2. (1763). 1336. Serapias abortiva

Scop. FI. Carn. ed. 2. II. (1772). 205. Epipactis abortiva All.

Fi. Pedem. II. (1785). 151. Wettstein în Oster. Botan. Zeit-

schrift XXXIX. (1889). 395. Max Schulze, Die Orchidaceen

Deutschlds. 59. Neottia abortiva Clairv. (1811). Centrosis abor-

tiva SwARTz. (1814). lonorchis abortiva Beck, FI. von Nieder-

Osterreich 215. — Vulg. G a r b i , G â r b i . — Tab. XLT.

Plant închis violet cu rizomul aproape orizontal, scurt,

destul de gros, foarte adânc în pmânt, uneori pân la 50

cm. adâncime, cu numeroase fibre radicale pân la 10 mm.
de groase, lungi, curbate, crnoase, fragile, la vârf adesea ra-

mificate. Rizomul este prevzut în partea superioar cu

muguri, din cari se desvolt tulpina llorifer în anul viitor.

Tulpina robust, mai adesea de 30—50 cm. de înalt, uneori

i mai înalt, este cilindric, fin-striat, erect, puin flexu-

oas, mai cu sam în partea inferioar groas, de un albastru

ca oelul pân violet murdar, adesea i verzuiu-violet flivid-

violetâj, fr foi sau cu foile reduse la vagine, lanceolate, acu-

minate, obtuse, la margine undulate, jos strâns închise, sus

laxe i evazat deschise, cele inferioare mai late sunt alterne

i au muguri la subioar (în axil) : iar cele dela vâr-

ful tulpinei trec adesea în bractee. Inflorescena elongat,

lax cu 4 sau mai multe flori (pân la 20 flori) mari, erecte,

violete. Bracteele oval-lanceolate, acuminate, splcit albastru-

violete în partea inferioar mai verzui, nerviate (cu 5 — 7

nervure), de lungimea ovarului sau i mai lungi, cele dintâi
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superioare adesea fr flori, adec sterile. Ovarul pedicelat

este hexagonal (cu G muchi) numai pedicelul rsucit. Foliolele

externe ale perigonului sunt cam egal de lungi, erecto-pa-

tule, deschis-violete i cu nervure mai închise ; cele laterale

(externe) sunt lanceolate i ceva mai înguste decât cea me-
dian (posterioar), care este oblong-oval i foarte concav.
Foliolele laterale interne ale perigonului sunt ascuite, mai
înguste i mai scurte decât cele externe, îns colorate la fel

cu acestea- Labelul neevident articulat, adec suharticulat,

la mijloc îngustat, este deschis-violet, la interior cu vine

închis-violete ; articolul posterior al labelului (hypochilul)

concrescut la baza sa cu piciorul ginostemiului, este îngust,

scurt, canaliculat, concav, cu linii longitudinale închis-violete

i prevzut cu un pinten : articolul anterior al labelului

(epichilulj este mai lat, oblong, pe margine undulat-crenat,

unghiculat sau subsesil, aezat peste articolul posterior al la-

belului. Pintenul aproape cilindric sau subiilat este cam de

lungimea ovarului sau i mai lung decât ovarul, îndreptat in

jos, puin curbat în afar i deschis-violet sau aproape al-

buriu. Ginostemiul mare, foarte desvoltat, este erect, glbuiu
i splcit-violet, la vârf mai lat, trigonal i învlit de foliola

median extern a perigonului. Antera oblong, oval sau

aproape cordiform : bilocular, terminal, mobil, este vio-

let i aezat pe baza prolongimentului dentiform posterior

al androcliniului tridentat. Poliniile (massele polinice) sunt

oblonge, galbene, câte 2 nedivizate, pulverulente (granuloase),

sesile, reunite printr'un retinacul comun, transversal-oval i
bilobat. Fovea stigmatic este lat i aproape oval. %.

Prin poieni, rriuri i margini de pduri, pe coline uscate,

pe coastele munilor, prin pduri în luminiuri, mai cu seam
în terenuri calcaroase.

Vârciorova în judeul Mehedini, pe muntele Ciocanul

>

în pdure (Erb. D. Br.) i pe <Dealul-Mare> la Duhovna»,
pe marginea pdurii, adesea (Erb. Paxu) : Mnstirea Tis-

mana în judeul Gorj, la «Vârtoapele-Ieroni>, prin pdurea
de castani btrâni fCastanea vesca Gaertx. ), legit Si.m. t.
Radiax (Erb. Paxu) ; Xisipi în judeul Vâlcea, prin pdurea
Stnoiu>, legit C. Rdulescu (Erb. Vld.); Peri în judeul

Ilfov, prin pdurea Jianului» spre margine la dreapta liniei
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ferate spre Ploeti, legit C. T. Popescu în excursiunea bo-

tanic, fcut sub conducerea D-lui Sim. t. Radian (Erb.

Panu) ; Comana spre Dadilov în judeul Vlaca, prin pdure,

rar, legit A. M. Moehrlen (Erb. Panu). Maiu — Iunie.

Area geografic : Europa medie, rspândit mai cu seam
în partea sudic i vestic ; Frana ; Peninsula Iberic ; Italia

;

Peninsula Balcanic ; Rusia sudic ; Crimea ; Asia-Mic
;

Transcaucazia ; Africa nordic.

Limodorum abortivum Swartz. se mai citeaz dela Yârcio-

rova i pe vârful Dragomirului. Gnf Brâxdz, Contribuiuni

noue la Flora României 24; i prin pdurile din Dobrogea

rar. Gnf. Brândzâ, Flora Dobrogei 405.



15. EPIPOGO^J Gmel.

[Epipogiim Gmel., Epipogium Koch., Epipogion St. Lager.].

Plante saprofite, fr clorofil, palide, fr rdcini i nu-
mai cu rizome coraliform-raniificate, cu tulpina ventricos

umflat la baz, al])-glbue, translucid, fr foi verzi, ci nu-
mai cu foi scuamiforme, reduse la vagine, glbui i pe mar-
gine roietice. Inflorescena laxiflor i pauciflor. Florile mari.

Foliolele perigonului patente, aproape de aceea lungime.

Labelul îndreptat în sus (posterior) este trilobat cu lobii la-

terali mici pateni, iar lobul median mare, nedivizat, concav

i prevzut la baz cu un scurt pinten foarte gros, umflat,

obtus i ascendent. Ginostemiul este oblong drept, la vârf

aproape bifid. Antera bilocular cu lojele contigue. Poliniile

dou cu caudiculele elastice, fixate de un retinacul comun
cordiform, aezat în adânctura rostelului dela vârful gi-

nostemiului. Ovarul, ca i pedunculul su subire i scurt,

este nersucit.

43. Epipogon aphyllus Swartz. Summ. veg. Scand. (1814).

32. FiEK, n. von Schlesien 435. Beck, FI. von Xieder-Os-

terreich 215. Sagorski u. Schxeider, FI. d. Centralkarpathen,

II. 476. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 60. Mul-
ler-Kraxzlix, Abbild. der Orchid. 41. Garcke, Illustr. FI. von

Deutschld. 211. Rouy, FI. Franc. XIII. 216. Pfitzer, Orchida-

ceae în Exgler-Praxtl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6.

Abt. 111 fig. 111. Procopiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kennt-

niss der Orchidaceen der Bukowina (195). 11. Richter, Pi.

Eur. I. 285. Paxu, Contribuiune Ia Flora Bucegilor 6. Epi-

pogon aphyllum Swartz. apud Camus, Monographie des Or-
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chidees de France 102. Correvox, Les Orchidees rustiques 85.

fig. 18. Coste, FI. France III. 409. Camus, Monographie des Or-

chidees de I'Europe, de FAfrique septentrionale etc. 363. PI.

28. fig. 990—996. Boiss. fi. orient. V. 93. Epipogum aphylliim

S\v. apiid RcHB. Icon. fi. germ. et helv. XIII. pag. 156. t. 116.

(CCCCLXVIII). Neilr. fi. Von Nieder-Oesterreich 200. Nyman,'

Consp. 687. Supp'l. 289. Epipogiiim aphylliim Swartz. apud
SiMONKAi, Enum. FI. Transs. 504. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-

Europa II. 383. T. 76. fig. 1. T. 68. fig. 3 i 4 i Fig. 445. dela

pag. 384. Grecescu, Conspect. FI. României 550 i Suplement
157. Epipogon Gmelini Rich. Mem. Mus. Paris. IV. (1817). 48.

apud Ledeb. fi. ross. IV. 77. Epipogium Gmelini Rich. apud
KocH, Syn. ed. 2. 799. Grex. Godr. FI. Franc. III. 274. Hallier,

FI. von Deutschld. IV. 160. t. 366. Brândz, Prodr. fi. române
457. Epipogon Epipogium Karstex. Deutschl. FI. (1883). 455.

apud AscHERsox u. Graebxer, Syn. d. mitteleurop. FI. III. 881.

Satyrium Epipogium L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 945 i ed. 2.

(1763). 1338. Sturm, Deutschlands Flora Heft. 18. (1804). 1. 16-

Epipaclis Epipogium Kraxtz. Stirp. Austr. (1769). 477. Orchis

uphylla ScHMiDT. (1791). Limodorum Epipogium Swart7.. (1799).

Limodrum aphijllum Bmgt. Enum. stirp. III. (1816). 168. —
Tab. XLII.

Mic plant saprofilâ fr rdcini i fr clorofd, cu rizo-

mul lat, crnos, brun, foarte ramificat i cu scuame delicate

foarte caduce. Ramurile rizomului sunt scurte, late, umflate,

coraliform ramificate sau asemenea cu ramurile coarnelor de

elan, puin lit-turtite, dispuse central, iar la partea lor su-

perioar crete o vagin, care se lrgete ca un pahar la

partea sa anterioar i din care (iese) se desvolt apoi tul-

pina florifer. Mai adesea aceste mici ramuri la vârf trec în

stoloni elongai, crnoi, destul de lungi (adesea de câiva
decimetri), albi, cari la internodii poart mici foi scuami-

forme, i cari în împrejurri favorabile se îngroae la vârful

lor i formeaz un nou rizom coraliform ramificat i poate

•s dea natere în chipul acesta la indivizi noi. Tulpina de

5—20 cm. (rar pân peste 30 cm.) de înalt, este delicat,

suculent, fîstuloas fgoal în luntriij glabr, puin translu-

cid, mai adesea ventricos umflat deasupra bazei, spre partea
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superioar devenind tot mai subire ins mai solid, este

albâ-gâlbue, spre partea superioar btând mai adesea in ro-

ietic sau violei. Foile lipsesc, dar tulpina este prevzut cu

nite foi scuamiforme, reduse la vagine, dispuse în spiral,

alipite, aproape trunchiate, la vârf ascuite, glbui, adesea

cu marginea roietic, cari (vagine) îmbrieaz tulpina com-
plet în partea inferioar, în cea superioar numai pe jum-
tate amplexicaule i sunt destul de îndeprtate unele de

altele. Inflorescena scurt, foarte lax, mai adesea cu 2—

4

flori (dar i pân la 8 flori sau i numai cu 1 floare). Flo-

rile sunt mari cu pedunculul subire, atârn in jos, dispuse

câteodat unilateral i au un miros plcut care amintete mi-

rosul de Banane, ele sunt deschis glbui i purpuriu p-
tate. Bracteele sunt ovale, concave, trinerviate, subiri, aproape

translucide, alburii membranoase sau deschis-galbene, rar pe

margine uor crenate, acopere la început floarea întreag

afar de pinten. Ovarul este oval sau aproape turbinat (sub-

turbinat), aproape trigonal (subtrigonal), este galben, nersucit

i scurt pedicelat. Pedunculele subiri sunt nersucite i mai
scurte decât ovarul. Foliolele perigonului sunt libere, aproape

egal de lungi, patente, obtusiuscule sau ascuite, canaliculate,

albe-glbui, btând puin în roietic : cele externe lineare

;

cele laterale interne lanceolate sunt mai late i câteodat i
inai lungi decât cele externe, foarte rar puin ptate cu rou-
violet. Labelul este îndreptat in sus, pentruc nici ovarul nici

pedunculul nu este rsucit, el este trilobat, egal de lung îns
mai lat decât celelalte foliole ale perigonului. Lobii laterali

mici scuri, pateni, întini înainte, rotunzii sunt albi-glbui.

Lobul median mult mai mare, foarte patent, aproape trian-

gular, la mijloc puin concav (adâncit) este întreg pe margine

sau uor crenat, alb i prevzut cu 4 sau 6 rânduri de punc-

tuaiuni papiloase sau creste longitudinale fimbriate, purpu-

riu colorate. Pintenul gros, sacciorm, obtus, îndreptat în sus

(ascendent) este roietic sau violet nuanat. Ginostemiul scurt,

oblong, drept, la mijloc ceva mai subire, la vârf aproape

bifid, este pe jumtate din lungimea foliolelor perigonului.

Antera oblong, groas, obtus, foarte scurt pedicelat, per-

sistent este bilocular, cu lojele contigue. Fovea stigmatic

lat, la baz cu marginea puin ridicat, aproape rotunzit,
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la vârf emarginat sau aproape bifid. Poliniile sunt dou
obovale, destul de groase, de un galben deschis. Caudiculele

lungi, flliforme, elastice sunt ambele ataate de un retinacul

comun, mare, aproape cordiform i alburiu. Polenul cu gra-

nule mari este lobat. Fructul oblong-oval* puin comprimat
este scurt pedicelat i rugos (adec cu suprafaa granuloas). D\..

In pduri umede i umbroase, in pduri de fag sau i în

pduri de brad, pe locurile mai umede, pe lâng izvoare i
praie, prin foile czute, intrate în discompunere i printre

lemnele putrede. Aceast saprofit fr rdcini crete sin-

guratic sau în grupe sporadice ; uneori apar mai multe în

societate, alteori dispar cu desvârire, câteodat chiar mai
muli ani dearândul, pentru ca apoi s apar iar deodat.
Mnstirea Tismana în judeul Gorj, prin pdure, pe mar-

ginea apei «Tismana» în sus spre «Dealul-Cioclovina>, rar

(Erb. Panu) ; Sinaia în judeul Prahova, prin pdure, frec-

vent, legit A. S. R. Principele Carol (Erb. Panu)
; pe lâng

«Pescrie» în pdure, spre «Sfânta-Ana», pe «Valea-Peleu-
lui», în pdure spre Poiana Stânii» i la Piatra-Ars», pe
«Valea-Vânturi», i la Piscu-Câneiui» prin pdure, abun-
dent (Erb. D. Br., Erb. Grec. i Erb. Panu); Sinaia spre

«Poiana-apului», în pdurea de pe marginea oselei (Erb,

Panu); la Urltoarea» prin pdure spre Sinaia, frecvent

(Erb Panu) ; Bucegi deasupra la «Pustnicu», Buteni în

«Valea-Jepilor->, legit D. Bartolomeu (Erb. Grec.) ; Slnic în

judeul Bacu, prin pdure (Erb. D. Br.)
; pe muntele < Dobru»

în pduri btrâne, legit Dr. Marcel Brândz (Erb. Grec.)
;

Mnstirea Agapia în judeul Neamu, pe «Dealul-Mare» ver-

santul vestic prin pdure, legit Traian Svulescu (Erb. Panu)
;

pe muntele Ceahlu» în judeul Neamu, prin pduri sub-

alpine (Erb. Grec.) ; Iulie— August.

Area geografic : Europa medie, rspândit mai cu seam la

munte, lipsete în regiunea sempervirent mediteranean i
în esul Ungariei; Peninsula Scandinavic; insulele Daneze
i Britanice ; Pirinei ; Italia medie ; Serbia ; Rusia medie i
sudic ; Caucaz ; Siberia.

Epipogon aphylliis Swartz. se mai citeaz la Mnstirea
Neamului pe muntele Pleu. Cnf. Brândz, Prodr. fi. ro-

mâne 457.



16. SPIRAXTHES RicH.

Plante cu rizonuil scurt repeut. Rdcinele parial sau
chiar toate transformate in tubercule cilindrice. Tulpina flo-

rifer in partea superioar scurt proas. Inflorescena mul-
tillor, mai mult sau mai puin evident unilateral, cu axa
totdeauna sucit in spiral. Florile mici. Foliolele perigonu-

lui conivente in form de casc, geniculat aplecate, formând
cu ovarul un unghiu aproape drept, adesea orizontal pa-

tente. Labelul fr pinten, nedivizat, crenelat pe margine,

canaliculat i prevzut la baz cu 2 caloziti cornoase, este

in mare parte acoperit de celelalte foliole ale perigonului.

Ginostemiul este scurt. .Antera sesil, mobil, persistent i
ascuit este aezat pe apendicele bifid al rostelului. Poli-

niile claviforme sunt reunite printr'un retinacul comun li-

near. Fovea stigmatic este ciliat la baz. Ovarul sesil este

puin rsucit.

44. Spirantlie.s autniimalis Rich. Mem. Mus. Paris IV-.

(1817). 59. KocH. Syn. ed. 2. 802. Rchb. Icon. fl. germ. et

helv. XIII. pag- 150. t. 122. (CCCCLXXIV). Ledeb. 11." ross. IV.

85. Grex. Godr. fi. Franc. III. 267. X'eilr. FI. von Xieder-

Oesterreich 206. Hallier, FI. von Deutschld. IV. 178. t. 380.

Boiss. ti. orient. V. 90. Beck, FI. von Xieder-Osterreich 216.

Ca.mus. Monographie des Orchidees de France 113. Correvox,

Les Orchidees rustiques 189. Max Schulze, Die Orchidaceen

Deutschlds. 61. Muller-Kraxzlix, Abbild. der Orchid. 52.

Krause în LuTz, Slurms FI. von Deutschld. IV. 22. t. 20. Hegi,

Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 385. T. 75, fig. 6 i T. 68,

fig. 13. Coste, FI. Franc. III. 408. Camus, Monographie des

Panu, Orchidaceele. 1"-



178

Orchidees de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, etc. 387,

PI. 31 fig. 1091—1095 i fig. 1097. Rouy, FI. Franc. XIII. 211.

Nyman, Consp. 689. Suppl. 290. Fritsch, Neue Beitrge zur

Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serbiens. I. 183.

Kanitz, Plantas Ronianiae hucusque cognitas 120 No. 1630.

In alpe Cahlaul reg. inf. Ed. 37 i pag. 246 No. 1800. Brândz,

Prodr. 11. române 460. i Contribuiuni noue la Flora Ro-
mâniei (1889). 24. Grecescu, Conspect. FI. României 547, Spi-

ranlhes spiralis C. Koch. în Linnaea XIII. (1839). 290. Pfitzer,

Orchidaceae în Exgler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II.

Teii 6. Abt. 113. Richter, PI. Eur. I. 285. Ascherson u. Graebner,

Syn. d. mitteleurop. FI. III. 885. Garcke, Illustr. FI. von

Deutschld. 206. Spiranthes spiralis L. sub Ophryde apud Simon-

kai, Enum. F\. Transs. 507. HalAcsy, Conspect. FI. graec. III.

157. Ophrys spiralis « L. Sp. pi. ed. 1. {1753). 945 i ed. 2.

(1763). 1340. Sturm, Deutschlands Flora Heft 12.' (1802).

t. 16. Epipaclis spiralis Craxtz. Stirp. Austr. (1769). 470. Se-

rapias spiralis Scop. FI. Carn. ed. 2. II. (1772). 201. Hel-

leborine spiralis Bernh. Syst. Yerz. Erf. (1800). 316. Fiek, FI.

von Schlesien 439. Satijrium spirale Hoffm. Ophrys auiumnalis

Balb. (1801). AVo//za spiralis « Willd. Spec. pi. IV. (1805).

74. Ibidiiim spirale Salisb. (1812). Tussacia auiumnalis. Desv.

(1827). Neotlia auiumnalis Ten. (1831).— Tab. XLIII.

Tubercule mai adesea dou, rar 1 sau 3, întregi, ovoide

sau oblonge, spre i)artea inferioar napiform îngustate,

pubescente (acoperite cu peri scuri i moi) ; rdcinile
secundare îngroate în tubercule cilindrice. Tulpina cam de
10—30 cm. de înalt, glabr în parfea inferioar i median,
puin glandulos-proas în partea superioar, este cilindric,

rigid, mai adesea puin flexuoas, oblic sulcat, de un verde-

albstriu (glaucescent), prevzut cu mici foi hracleiforme,

îndeprtate unele de altele, dispuse în spiral, cari sunt în-

guste, de un verde deschis, cu lamina scurt, la baz vagi-

niformc. Foile bazilare in limpul infîorirei plantei suni de
muU Irecule, cele cari se vd, dispuse lateral la baza iulpinei

întro rozeliL aparin mugurului principal din anul urmtor
(viitor), pe care-l înconjoar, iernând astfel la baza Iulpinei

din anul acesta. Aceste foi baziUu-e sunt ovale sau oval-oblonge.
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ascuite, lat-peiolate, de un verde albstriu. Inflorescena

Îngust, pubescent cu mici peri glanduliferi albi este mai
adesea multiflorâ. destul de dens. Florile mici. albe cu un
plcut miros de Vanilie sunt numeroase i dispuse aproape
unilateraL din cauz c ava inflorescenei este rsucit în spi-

ral, Bracteele ovale pân lanceolate, acuminate. groase, pe

din afar glandulos-proase. verzi, pe margini alburii l
aproape membranoase, sunt multinerviate i mai lungi decât

ovarul. Ovarul fusiform este mai adesea sesil, puin rsucit

—

la florile inferioare ale inflorescenei, mai adesea pedunculate,

nu este ovarul rsucit, ci pedunculul este puin rsucit—, de
un verde deschis, acoperit cu mici peri glanduloi i este

aezat sub un unghiu drept fa cu perigonul. Foliolele pe-

rigonului sunt libere l orizontal patente fa cu ovarul, la

baz puin concave, de obiceiu conivente, la interior all)e,

la exterior verzui: cele externe sunt linear-lanceolate, obtu-

siuscule, trinerviate, i pe din afar puin glandulos-proase ;

cele laterale interne linguiforme, sunt puin mai scurte decât

cele externe i uninerviate. Labelul oblong sau oboval. este

aproape de aceea lungime cu foliolele externe ale perigo-

nului. curbat în afar, canaliculat, emarginat la urf. cu mar-
ginea /imbriat i undulat-crenat. la l)az prevzut cu 2 gi-

boziti cornoase, conice, este lucitor, alb, la mijloc verzuiu,

fr pinten. Ginostemiul delicat, scurt, mai scurt decât fo-

liolele perigonul ui, este aproape cilindric, la vârf mai gros,

plecat inainte. paralel cu labelul. striat, de un verde deschis,

la partea anterioar pubescent. Fovea stigmatic rotund-oval,

inainte de ambele pri ascuit, la partea inferioar este

ciliat, având o coroan de peri. Antera Iriangular. sesil,

mobil i persistent este aezat intr'o mic gropi la

marginea posterioar pe apendicele bitld al ginostemiului.

Poliniile elongate. claviforme sunt alhe-glbui i reunite

printr'un retinacul comun, linear sau linear-oblong, care

este alburiu i cu o linie longitudinal brun. i.

Prin puni l fânee umede, pe marginea pdurilor, prin

rriuri i poieni umede i mltinoase, mai cu sam la

munte, in mici grupe sporadice, uneori social.

Crasna in judeul Gorj, Hoaga-Obrejii în poieni cu m-
rcini (Craiaegusj, legit lox Gherghixoiu (Erb. P.xxl): Go-



vora în judeul Vâlcea, prin livezi în locurile umede dirh

regiunea montan, legit W. Kxechtel (Erb. Grec); Otetii-

de-sus în judeul Olt, pe matca Cepturarului prin puni
umede (Erb. D. Br.) ; Luciani în judeul Muscel, pe «Yalea-

Yacii», legit M. Vldescu (Erb. D. Br.) ; Tei lâng Târ-

govite în judeul Dâmbovia, prin zvoiul lalomiei, lâng
infirmeria «Tei», frecvent (Erb. Paxu). August—Octomvrie.

Area geografic: Europa medie; Danemarca; insulele Bri-

tanice ; Frana ; Peninsula Iberic; Italia ; Peninsula Balcanic

;

Rusia medie ; Caucaz ; Transcaucazia ; Asia-Mic i în Africa

nordic.



17. LISTERA R. Br.

Plante verzi, mari i robuste sau mici i delicate cu rizo-

niul repent i cu lungi rdcini secundare filiforme. Tulpina

la jumtatea sa inferioar are 2 foi (rar 3 foii. aproape opuse,

nepeiolate, iar spre partea superioar tulpina împreun cu

pedunculele florilor sunt scurt proase. Bracteele sunt mai
scurte decât pedunculele. Florile mijlocii sau mici. F'oliolele

perigonului aproape egale sunt libere i conivente în form
de casc. Labelul, mai lung decât celelalte foliole ale peri-

gonului, atârn în jos, este fr pinten i prevzut la baz
lateral cu 2 mici lobi dentiformi : iar lobul median este lung,

ngust i la vârf adânc bifid. Ginostemiul este scurt, gros,

acuminat. Antera liber, sesil i persistent. Poliniile bi-

partite, pulverulente, sesile, fi.K.ate de un retinacul comun,
mic, globulos sau neevident. Ovarul nersucit cu pedicelul

rsucit.

a. Foile mai adesea lat-ovale. Iiillorescena multiflor. Labelul

cuneat-oboval, bifid cu diviziuni lineare, la vârf trunchiate (re-

tezate). Tulpina robust, înalt L. ovafa R. Br.

b. Foile îngustate la baz cordiforin-triangulare. Inflorescena pau-

ciflor. Labelul oblong-linguiform, prevzut la baz de fiecare

parte cu câte un denticul ; diviziunile lineare acuminate. Tul-

pina delicat, sciril L. cordata R. Br.

45. Listera ovata R. Br. în Ait. Hort. Kew. V. (1813). 201.

KocH, Syn. ed. 2. 801. Rchb. Icon. fl. germ. et helv. XIII. t.

127. (CCCCLXXIX). Ledeb. fl. ross. IV. 80. Grex. Godr. FI.

Franc. III. 272. Neilr. FI. von Nieder-Oesterreich 205. Hal-

j.ier, FI. von Deutsclild. IV. 171. t. 375. Fiek, FI. von Schle-
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sien 438. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 217. Sagorski u^

ScHNEiDER, FI. d. Centralkarpathen II. 478. Camus, Monogra-

phie des Orchidees de France 111. Correvon, Les Orchidees

rustiqiies 108. fig. 25. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutsch-

lands. 63. Muller-Krxzlix, Abbild. der Orchid. 44. Ascherson

u. Graebner, Syn. d. mitteleiirop. FI. III. 888. Coste, FI. Franc.

III. 410. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 38(3. T. 76,

fig. 2. T. 68, fig. 5. i Fig. 447 1. Camus, Monographie des Or-

chidees de l'Europe, de TAfrique septentrionale, etc. 401. PI.

29. fig. 1006—1013. Garcke, Illustr. FI. von. Deutschld. 207.

RouY, FI. Franc. XIII. 214. Nyman, Consp. 688. Suppl. 290.

Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Praxtl, Die nat. Pflanzenfa-

milien II. Teii 6 Abt. 113. fig. 113. Procopianu-Procopovici,

Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina (195).

11. Richter, Pl. Eur. I. 285- Velexovsky, FI. Bulg. 523. Fritsch,

Neue Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders

Serbiens. I. 183. Kaxitz, Plantas Romaniae hucusque cogni-

tas 119 No. 1628. Dobr.: baud frequens US. In silvis Mold.

tot. G. Mont. Muscelului Br. 74. Brâxdz, Prodr. fi. române

459 i Flora Dobrogei 405. Grecescu, Conspect. FI. României

549 i Suplement 157. Paxu, Contribuiune la Flora Bucegilor

6. i Contribuiuni la Flora Bucuretilor i a împrejurimilor I.

91. Panu, Contribuiuni nou la Flora Ceahlului 43. Lisiera

ovala L. sub Ophryde apud Boiss. fi. orient. V. 92. Simoxkai,

Enum. FI. Transs. 506. Halcsy, Conspect. FI. graec. III. 157.

Ophrys ovala L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 946 i ed. 2. (1763).

1340. Sturm, Deutschlands Flora Heft. 29 (1810). t. 14. Epi-

pactis ovala Craxtz. Stirp. Austr. (1769). 47'6. Helleborine ovala

ScHMiDT. (1794). Neollia lalifolia Rich. Mem. Mus. Paris IV.

(1817). 37. Neollia ovala Bluff. et Fixgerh. (1825). Rchb. Icon.

fi. germ et helv. XIII. pag. 147. Krause în Lutz, Sturms FI.

von Deutschld. IV. 19. t. 19.—Vulg. Pua-cocoulu i.—

Tab. XLIV.

Rizomul aproape cilindric, mai adesea orizontal repent

este adânc în pmânt i cu numeroase rdcini secundare

filiforme, lungi, destul de groase i conturnate (erpuitoare).

Tulpina, cam de 30—60 cm. de înalt, este robust, erect,,

aproape cilindric, deasupra foilor mai subire i glandulos-



183

proas, dedesiil)tul foilor mai groas i la baz prevzut
cu câteva foi reduse la vagine ( vagin iforme) strâns alipite,

la vârf lanceolate ascuite. Foile, de obiceiu dou, sunt sesile,

oule sau lal-ovale, mai rar oblonge, la vârf obtuse (mucro-
nulate) cu un mic mucrone (vârf ascuit), aezate de regul
cam sub mijlocul tulpinei sau mai jos. rar mai sus, foarte

apropiate, aproape opuse, mai adesea patente, destul de

groase, verzi, glabre. i prevzute mai adesea cu 5 sau i
cu mai multe nervure principale, câteodat, mai rar, se ob-

serv pe tulpin înc o a treia foaie superioar, peste acestea

mai observm pe tulpin înc câteva mici foi bracteiforme.

Inflorescena nmlliflor, cam dens sau lax, este adesea

foarte elongat. Bracteele ovale acuminate sunt foarte mici,

cam numai pân la 3 mm. de lungi, mai scurte decât pe-

dunculele, verzi, glabre sau numai cu câiva periori singura-

tici. Florile mijlocii, ereclo-paliile. de un galben-uerziiiii, au

un slab miros de mosc. Ovarul turbinat mai rar aproape

globulos, nersucit, cu pedunculul mai lung sau mai scurt,

rsucit i puin pros. Foliolele perigonului sunt verzi, pe

margine câteodat deschis lila. concave, din care cauz puin
conivente : cele externe puin cuneate la baz sunt ovale ob-

tusiuscule : cele laterale interne acutiuscule sunt abia mai

scurte, îns mult mai înguste decât cele externe Laheliil obo-

val, spre baz puin inguslal cuncat i aici cu 2 foarte mici

lobi laterali, denliformi, aproape rudimentari, spre pârlea an-

terioar adânc bijid, cu 2 lobi linguiformi. ol)tui rotunzii,

sau retui aproape paraleli, puin divergeni, fin-crenai, intre

cari se observ adesea un mic ilenticul. Labelul este de re-

gul mult mai lung decât toate celelalte foliole ale perigo-

nului (mai mult decât de 2 ori mai lung), este fr pinten,

atârn în jos în timpul înfloririi, de obiceiu este verde-gl-

buiu, mai rar de aceea coloare cu foliolele perigonului, i
este prevzut la mijloc cu o calozitate longitudinal, verde,

mai adesea groas, care se întinde dela baza sa pân la

punctul de diviziune, prelungindu-se adeseori i în micul

denticul, care se afl între cei 2 lobi ai labelului. Ginoste-

miul mai scurt decât foliolele perigonului este gros i bom-
bat (convex) în partea superioar dorsal. Antera oblong,

bilocular, liber, mobil i persistent, acoperit de apen-
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dicele lat foliaceu al ginostemiuliii, este aezat orizontal

deasupra stigmatului gros. Poliniile 4 oblong-claviforme sunt

fixate de un mic retinacul comun globulos. %.

Prin tufiuri umede, în pduri umbroase, prin livezi umede,
în rriuri i poieni, adesea social, uneori solitar sau în

grupe sporadice.

Dumbrviaîn judeul Mehedini, prin pdure (Erb. Grec.)
;

Mnstirea Tismana în judeul Gorj, pe marginea apei Tis-,

mana în sus, prin pdure (Erb. 'Paxu) ; Schitul-Lainici în

judeul Gorj, pe marginea pdurii, lâng oseaua din «Valea-

.Tiului > (Erb. Paxu) ; Mnstirea Arnota în judeul Vâlcea,

prin pdure (Erb. D, Br.); Nisipi în judeul Vâlcea, prin

pdure, legit C. Rdulescu (Erb. VlAd.); Râmnicu-Vâlcea în

judeul Vâlcea, prin pduri umbroase submontane (Erb.

Grec); Câmpulung în judeul iSIuscel, «Ograda-Briei» prin

pdure, legit I. Nanu (Erb. D. Br. i Erb. Grec.) ; Conteti în

judeul Muscel, pe «Valea-Bucurei , în pduri pe locuri um-
broase i umede (Erb. Grec.)

; pe < Valea-Românetilor » în

judeul Muscel, prin pdurea mnstirii, legit I. Nanu (Erb.

D. Br.)
; Boteni în judeul Muscel, prin pdure (Erb. Vld.)

;

Tei lâng Târgovite în judeul Dâmbovia, prin zvoiul de

pe marginea lalomiei, lâng infirmeria «Tei» (Erb. Paxu);
Titu în judeul Dâmbovia, prin pdure (Erb. Paxu)

; Peri
în judeul Ilfov, prin pdurea Radu-Vod- (Erb. Paxu);
Mnstirea igneti în judeul lllov, prin pdurea igneti,
adesea (Erb. Paxu)

; Mnstirea Cldruani în judeul Ilfov,

prin ])durea Vlsia» (Erb. Vld.) ; Mnstirea Pasrea în

judeul Ilfov, prin pdurea Pustnicu (Erb. Paxu); Cioc-
neti în judeul Ilfov, prin pdurea Popeasca» (Erb. Vld.)

;

Chitila în judeul Ilfov, prin pdure (Erb. Paxu) ; Cioro-

gârla în judeul Ilfov, prin pdurea Cotroceanca> , abun-
dent ('Erb. Paxu); Malul-Spart în judeul Ilfov, prin p-
durea Cscioreanca», frecvent (Erl). Paxu): Câmpina în

judeul Prahova, lâng «Vila-Stirbei >, în pdure, pe dealuri

<Er]). Grec.)
; Sinaia în judeul Prahova, prin pdure spre

< Poiana-Stânii», legit N. Moisescu (Erb. Paxu i Erb. Grec.)
;

Buteni în judeul Prahova, pe malul Prahovei (Erb. D. Br.) :

Predeal în judeul Prahova, pe drumul spre Pietricica (Erb.

D. Br.), în livezi pe lâng «Schitul-Predeal» (Erb. Grec) i
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pe «Valea-Rânoavei ', în tufiuri, abundent (Erb. Panu) :

Slnic în judeul Bacu, prin pduri (P^rl). D. Br.), pe mun-
tele «Dobru» i pe muntele Pufu> prin pduri, legit Dr.

Marcel BrAndz (Erb. Grec.) i pe Valea-Slnicului spre

frontier (Erb. Panu ) : Piatra in judeul Xeamu, pe Cerne-

gura>, în pduri montane (Erb. Grec): Mnstirea Xeamu,
prin pdure, legit farmacist Chaxia (Erb. Grec); Hangu în

judeul Xeamu, la Rpciune pe «Boite
,
prin tufiurile din

fnete, abundent (Erb. Panu): i la Schitul-Duru- prin

fâneele de pe marginea pdurii, frecvent (Erb. Panu i Erb.

Grec ) : pe muntele Raru in judeul Suceava, prin livezi

(Erb. Grec): Iai în judeul lai, prin poieni, pe lâng p-
duri i în pdure la Bâriiova^ (Erb. Grec.) i la Repedea >

])rin pdure (Erb. Vld.) Maiu—Iunie.

Area geografica : Europa medie rspândit, lipsete în e-
sul Ungariei: Peninsula Scandinavic: Danemarca: insulele

Britanice: Frana: Spania: Italia, incluziv insulele : Peninsula

Balcanic ; Rusia medie i sudic : Crimea : Caucaz : Iberia :

Talysch : Ural.

Se mai citeaz la Predeal pe Susaiu : pe lâng Iai la

Hlincea i Nielea. Cf. Brâxdz, Prodr. ii. române 459.

Forma trifoliata Aschers. u. Graebx. Syn. der mitteleurop.

FI III. (S81).—Plante cu 3 foi, a treia foaie mai mic.—Titu

in judeul Dâml)Ovia. prin pdure, împreun cu forma ti-

pic, îns mult mai rar (Erb. Paxu): Sinaia în judeul

Prahova, prin i)dure, aproape de < Poiana-Stânii > (Erb.

Paxu).

46. Listera cordata R. Br. în Ait. Hort. Kew. ed 2. V.

(1813). 201. KocH, Syn. 2. 801. Rchb. Icon. fl. germ. et. helv.

XIII. t. 128. (CCCCLXXX). Ledeb, fl. ross. IV. 80. Grex. Godr.

Fl. Franc. III. 272. X'eilr. F^l. von Xieder-Oesterreich 205. Hal-

lier, Fl. von Deutschld. IV. 172. t. 376. Fiek, Fl. von Schle-

sien 439. Beck, Fl. von Xieder-Osterreich 217. Sagorski u.

ScHXEiDER, Fl. d. Centralkarpathen II. 478. Camus, Monogra-

phie des Orchidees de France 112. Correvox, Les Orchidees

rustiques 107. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 64.

Muller-Krxzlix, Abbild. der Orchid. 45. Aschersox u. Graeb-

xer, Syn. d. mitteleurop. Fl. III. 890. Coste, Fl. Franc. III.
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411. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 387. T. 76, fig. 3^

i T. 68. fig. 25. Camus, Monographie des Orcliidees de T Eu-

rope, de l'Afrique septentrionale, etc. 404. PI. 29. fig. 1014

—

1018. Garcke, iii. fi. von Deutschld. 208. Rouy, Fi. Franc.

XIII 21,"). Nyman, Consp. 688. Suppl. 290. Procopianu-Proco-.

povici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Bukowina
(195). 11. RicHTER, Pi. Eur. I. 285. Kamtz, Plantas Romaniae
hucusque cognitas 119. ad. No. 1628. Epipaclis cordata CS.

XLVI. 299 i pag. 246. ad. No. 1798. Brâxdz Prodr. ti. ro-

mâne 459. Lislera cordata L. sub Ophryde apud Boiss. fi.

orient. V. 92. Simoxkai, Enum. FI. Transs. 506. Ophrys cor-

data L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 946 i ed. 2. (1763). 1340. Epi-

pactis cordata All. F\. Pedcm. II. (1785). 152. Cymbidium
cordatum Loxd. (1806). Helleborine cordata Schmidt. (1794).

Neottia cordata Rich. Meni. Mus. Paris. IV. (1817). 59. Rchb.

Icon. ti. germ. el. helv. XIII. pag. 149. Krause în Lutz, Sturms
FI. von Deutschld. IV. 20. — Tab. XLV.

Plant care se deosebete de specia precedent prin toate

prile ei mai mici i mai delicate i prin foile ei triangulare

aproape cordiforme. Bizomul subire, delicat, repent, cu pu-
ine rdcini secundare, alburii, lungi, tiliforme i scurt p-
roase. Tulpina de 6—25 cm. de înalt, rar mai înalt, este

subire i foarte delicat, erect, spre partea superioar an-

guloas, subquadrangular, striat, aproape glabr .sau slab

proas, numai cu câiva peri singuratici, de un verde des-

chis, adesea ])uin roietic nuanat. Partea de sub foi a tul-

pinei este puin îngroat, din cauz c nervurele i margi-
nile foilor sunt decurente, iar Ia baz tulpina este prevzut
cu 1 sau 2 foi reduse la vagine (vaginiforme) lanceolate,

scuamiforme, brun-deschise i strâns alipite. Foi, de regul
dou, aezate mai adesea Ia mijlocul sau sub mijlocul tul-

pinei, foarie apropiate i apronpe ojnise, sunt triangulare, la

baza aproape cordiformâ cuneat îngustate (cordiform-deltoi-

dee), obtuse, mai totdeauna scurt-mucronulate, pe margine
adesea undulate, multinerviat-reticulate, cu nervura median
mai proeminent, de un frumos verde i lucitoare pe partea

superioar, de un verde-albstriu pe partea inferioar. Uneori
in mod excepional se observ i o a treia foaie, aezat mai
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SUS. Inflorescena destul de laxa, paiiciflor. mai adesea cu

6—12 flori, mai rar pcân la 15 flori. Bracteele ovale, aproape

triangulare, ascuite, mai scurte (adesea mult mai scurte) de-

cât pedunculul. sunt verzi i cu o nervur neevident. Florile

foarte mici sunt verzui i adesea purpuriu nuanate. Ovarul

fusiform nersucit : pedunculul foarte delicat este îns rsu-

cit. Foliolele perigonului sunt oblonge, obtuse, puin patente,

glabre. rmân mult pe fructul aproape globulos ; cele ex-

terne verzi : cele laterale interne pe din afar verzi, la inte-

rior violet-purpuriu nuanate i sunt cam de aceea lungime

cu cele externe. Labelul. mai lung decât celelalte foUole ale

perigonului, esle oblong-linguiform, atârn in jos, de o co-

loare violet-purpurie i prevzut la baz de ambele pri cu

câte un mic dinior patent, linear, acuminat: iar la vrf a-

dnc (adesea pân peste mijloc) bifld cu 2 lobi lineari. întini

înainte, de obiceiu îndeprtai unul de altul (divergeni), acu-

minai, intre cari observm adesea un mic dinior. Ginos-

temiul scurt i gros cu un mic apendice dentiform al crui
vârf poart antera oblong. Poliniile dou bipartite, clavi-

forme, fixate de un retinacul comun. Fovea stigmatic invers-

reniform (obreniform). ^.

In ])duri de Conifere pe locuri umbroase i umede, în

mlatini turfacee printre frunze, foi aciculare i muchi, ade-

sea în perinele umede de muchi, mai rar prin crepturile

stâncilor, pe un substrat puin calcaros, rspândit cu deo-

sebire la munte.

Sinaia în judeul Prahova, prin pdurile subalpine de Co-

nifere în pdurea Codrului , legit et determ. Dr. Marcel

Brâxdz, Flora Dacica Exiccata (Erb. Paxd: Buteni in ju-

deul Prahova, prin pdurea de deasupra parcului, legit et

determ. Profesor Dr. Em. C. Teodorescu (Erb. Paxl ). Maiu—
Iulie, uneori i în August.

Area geografic : Europa medie, rspândit mai cu sam
în partea sudic i central, lipsete in Belgia i Olanda, în

esurile Ungariei, în regiunea mediteranean sempervirent

i în Dalmaia, se afl îns în Bosnia: Islanda; Peninsula

Scandinavic: Danemarca: insulele Britanice: Frana: Pire-

nei : Apenini: Rusia medie: litoralul sudic al Mârii-Xegre

Pontus): Transcaucazia.
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La 2 din exemplarele dela Sinaia, culese de d-1 Dr. Mar-
cel Brândz, observm c bractea ultimei flori este verde fo-

liacee i foarte desvoltat, aa c are aparena mai mult a

unei adevrate foi, amintindu-ne astfel forma trifoliaia Aschers.

u. Graebn. Syn. d. mitteleurop. FI. III. 891. ins foaia a treia,

în loc s se gseasc la nivelul celorlalte 2 foi, se afl mult
mai sus, în partea inferioar a inflorescenei, la subioara c-
reia gsim ultima floare.

Listera cordata R. Br. se mai citeaz în munii Moldovei

i în munii Prahovei Ia Predeal pe Susaiu. Cnf. Brândz,
Prodr. fl. române 459.



18. XEOTTIA (L.) SwARTz.

[Xeoltidium Schlechtd., Distomaea Sphxx.]

Plante fr clorofil (sau numai cu foarte puin clorofil)^

palide sau mai adesea l)runiu colorate, tar foi verzi, ci nu-

mai cu foi scuamiforme. Rizonml dens acoperit cu nume-
roase rdcini groase, crnoase, strâns îngrmdite unele

peste altele i unele lâng altele, având aspectul unui cuib

de pasre. Florile de mrime mijlocie sunt erecte i mult

mai lungi decât bracteele. Inflorescena alungit i multi-

tlor. Labelul mai lung decât celelalte foliole ale ])erigonului,

la baz sacciform adâncit, spre vârf adânc bifid, cu diviziu-

nile divergente, aproape semilunare. Ginostemiul este elongat.

Antera liber, persistent este sesil i inserat pe margi-

nea posterioar a ginostemiului. Poliniile bipartite, fixate pe

un retinacul comun. Ovarul nersucit, cu pedunculul rsucit.

47. Neottia Nidus avis Rich. Mem. Mus. Paris IV. (1817).

59. KocH, Syn. ed. 2. 802. Rchb. Icon. fi. germ. et helv. XIII.

pag. 145. t.' 121. (CCCCLXXIII). Grex. Godr. FI. Franc. III.

273. Xeilr. fi. von Nieder-Oesterreich 204. Hallier, FI. von
Deutschld. IV. 173. t. 377. Fiek, FI. von Schlesien 438. Beck,

FI. von Nieder-Osterreich 217. Sagorski u. Schxeider, FI. d.

Centralkarpathen II. 478. Camus, Monograpbie des Orchidees

de France 110. Correvox, Les Orchidees rustiques 112. fig.

27. Max Schulze, Die Orchidaceen Deutschlds. 65. Muller-

Kraxzlix, Abbild. der Orchid. 43. Krause în Lutz, Sturms FI.

von Deutschld. IV. 21. fig. 3. Aschersox u. Graebxer, Syn. d.

mitteleurop. FI. III. 892. Coste, FI. Franc. III. 410. Hegi, II-

lustr. FI. von Mittel-Europa II. 388. T. 76, fig. 4. T. 68, fig.
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"22. si Fig. 447 a—e. Camus, Monograpliie des Orchidees de

TEurope, de l'Afrique septentrionale, etc. 397. PI. 29. fig.

I()33_1038. Garcke, 111. El. von Deutschld. 208. Rouy, FI.

Franc. XIII. 212. Nyman, Consp. 688. Suppl. 290. Procopianu-

Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der Bu-

kowina (195). 11. Richter, PI. Eur. I. 286. Velenovsky, FI.

Bulg. 523 i Supplementum I. 259. Brândz, Prodr. fi. române

459 i Flora Dobrogei 406. Grecescu, Conspect. FI. României

549 i Suplement 157. Paxu, Contribuiune la Flora Bucegi-

lor 6. ; Contrib. la FI. Bucuretilor i a împrejurimilor I. 92

i Contribuiuni nou la Flora Ceahlului 44. Neollia Nidus

avis L. sub Ophryde apud Ledeb. fi. ross. IV. 81. Boiss. fi

orient. Y. 91. Simonkai, Enum. FI. Transs. 507. Pfitzer, Or-

chidaceae în Engler-Prantl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii.

6 Abt. 114. fig. 114. Halcsy, Conspect. FI. graec. III. 153.

Ophrijs Nidus avis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 945 i ed. 2. (1763).

1339. Epipaclis Nidus avis Craxtz. Stirp. Austr. (1769). 475.

Helleborine Nidus avis i H. succulenta Schmidt. (1794). Listera

Nidus avis Hook. FI. Scot. (1821). 253. Neoitidium Nidus avis

ScHLECHTD. (1823). Dislomaca Nidus avis Spenn. Neollia vul-

garis Kolbenheyer. 18(i2). Kanitz, Plantas Romaniae hucus-

que cognitas 119 No. 1629. Dobr. in silva pr. Ciucarova US.

In silvis Mold. sub G. HJ. circa Jai sed deest versus merid.

CS. XLVI. 299. i pag. 246 No. 1799. — Vulg. Cuib uor,
Cuib u-p amantului, L u m â n r i c (Otetii-de-sus în

judeul Olt), Trânji.—Tab. XLVf.
Plant cu foarte puin clorofil, galben-brunie i fr foi

verzi. Rizomul gros, cilindric, orizontal, cu numeroase rd-
cini groase, crnoase, scurte, strâns încâlcite unele cu altele

i radial-patente, formând astfel un fascicul strâns îngrm-
dit, care are aspectul unui cuib de pasre; aceste rdcini
au la extremitile lor adesea muguri adventivi cari pot de-

veni adevrate rizome. Tulpina groas, de 20—35 cm. de

înalt, uneori i mai înalt (rar pân Ia 60 cm.), prevzut
cu 4 pân Ia 5, mai rar 6 foi scuamiforme lanceolate, alipit

invaginante [reduse la vagine (vaginiforme), alipite], este glabr
sau în partea superioar adesea mai mult sau mai puin
glanduloas. Inflorescena multiflor, mai adesea elongat,

spre vârf dens, spre partea inferioar lax, iar floarea cea din
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\irm inferioar este adesea foarte îndeprtat. Bracteele linear-

lanceolate, acuminate, cam pe jumtate din lungimea ovarului

sau mal scurte. Florile de mrime mijlocie, erecte sunt mult

mai lungi decât bracteele, de un galben briiniu i au un
plcut miros de miere. Ovarul este oval, glabru sau mai mult

sau mai puin acoperit cu glandule scurt stipitate : peduncu-
lul rsucit este scurt, numai florile inferioare sunt adesea

lung-pedunculate. Foliolele perigoniilui sunt libere^ concave i
aproape casciform (galeat-) conivente, cele laterale externe

oblong-obovale, la vârf uneori puin crenat-dentate, cele la-

ierale interne oblonge, cam de aceea mrime cu cele externe,

îns puin mai înguste, la baz puin cuneate. Labelul mai
lung decât celelalte foliole ale perigonului, pân la 12 cm.

lungime, îndreptat înainte, plecat în jos, la baz cu o exca-

Taiune (scobitur) aproape sacciform, uneori puin lobat,

la baz cu 2 mici lobi laterali denliformi, spre vârf pe ne-

simite dilatat i adânc bifid, cu 2 lobi linguiformi, lateral di-

varicai, aproape semihinari i pe marginea anterioar adesea

denticulai. Ginostemiul elongat, aproape cilindric, este aezat
sub un unghiu drept fa cu labelul. Fovea stigmatic in-

vers-reniform (obreniform), acoperit de un rostel lung,

ligulat (linguiform) i proeminent. Antera oblong, aproape
cordiform, este înserat prin baza sa pe "marginea poste-

rioar a ginostemiului. Poliniile (massele polinice) dou bi-

partite, fixate de un reiinacul comun, sunt pulverulente i
deschis-gall)ene. 04.

Planta întreag este de regul gall)en-brunie, din care cauz
Reichexbach o numete o fantom brun printre plantele

frumos verzi. Observat suj)erlicial ne amintete foarte mult
speciile de Orobanche sau pe Monolropa, mai cu sam din

cauza foilor sale scuamiforme i din cauza aspectului (ha-

bitusului) su; Xeottia }\idiis avis cu toate acestea nu face

l)arte dintre plantele parazite, ci este o saprolit, cci Ir-
ele pe i)utregaiuri, adec pe substane organice în descom-
l)Oziiune i conine i puin clorofil : ea este aadar o sa-

j)rorit cu rdcini, cari conin mgcorrhiza. Du|) maturita-

tea fructelor planta moare cu totul, iar tulpina uscat ;;mâne
pe loc un an, sau chiar mai nurii ani.

Prin pduri umbroase, cu deosebire in ])duri de fag i
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în tufiurile umede, prin frunzele czute, mai rar în pduri
de brazi, de obiceiu sporadic, uneori social, foarte rspândit
atât la munte cât i la es.

Vârciorova în judeul Mehedini, prin pdure în «Vale'a-

Vodiei» i în pdurile de pe muntele Ciocanu» (Erb.

D. Br.) ; Mnstirea Tismana în judeul Gorj, pe «Dealul-

Cioclovina» prin pdure spre «Schitul-Cioclovina», frecvent

(Erb. Panu) ; Oletii-de-sijs în judeul Olt, pe coasta vii

«Cepturarul» în pdure (Erb. D. Br.); pe muntele <Jipu> în

judeul Arge, la rdcini de arbori în pdure (Erb. Grec.)
;

Conteti în judeul Muscel, prin pdurea btrân dintre

«Valea-Beica » i «Râncciovul» pe la tulpini de stejari (Erb.

Greg.) ; Lereti în judeul Muscel, prin pdure (Erb. Grec.)
;

Boteni în judeul Muscel (Erb. Vld.); Câmpulung în judeul
Muscel, pe «Flmânda» i în «Ograda-Briei» prin pdure^
legit I. Nanu (Erb. D. Br.)

;
pe muntele Voevoda» prin p-

dure ctre Gândeti în judeul Muscel (Erb. D. Br.) ; la < Ples-

nitoarea» în judeul Muscel, legit Sim. t. Radian (Erb. Vld.)
;

Târgovite la Tei în judeul Dâmbovia, prin zvoiul de

pe marginea lalomiei (Erb. Panu)
; Mnstirea igneti

în judeul Ilfov, prin pdurea «Ciolpani» (Erb. Panu); M-
nstirea Pasrea în judeul Ilfov, prin pdurea «Pustnicu»

(Erb. Panu) ; Ciorogârla în judeul Ilfov, prin pdurea «Co-

troceanca», abundent (Erb. Panu); Malul-Spart în judeul

Ilfov, prin ])durea Cscioreanca» (Erb. Panu) ; Comana în

judeul Vlaca, prin pdure (Erb. Grec.) ; Telega în judeul

Prahova, pe muntele Mce în pdure (Erb. D. Br.) ; Sinaia

în judeul Prahova, pe lâng «Foior >, prin pdure, frecvent

(Erb. Panu); Predeal in judeul Prahova, spre frontier, în

pdure la margine (Erb. Panu); Slnic în judeul Bacu,
prin pdure (Erb. D. Br.)

; Piatra în judeul Neamu, prin

pdure, legit C. Rdulescu (Erb. Panu) i în livezi montane,

prin tufiuri pe «Cernegura» (Erb. Grec.) ; Mnstirea Neam-
ului, legit farmacist Chania (Erb. Grec.) ; Schitul-Duru în

judeul Neamu, prin tufiurile de pe marginea pdurii i
pe Ceahlu prin pdurile umbroase de Moli d (Erb. Panu) ;

Iai în judeul Iai, prin pdure la Repedea >, frecvent (Erb.

Grec, Erb. Vld. i Erb. Panu); Bârlad în judeul Tutova,.

prin înfundtura Crângului, legit G, Onior (Erb. D. Br.)
; Mâ-
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nslirea Coco spre iganca in judeul Tulcea. prin p-
dure (Eli). D. Br). Maiu—Iunie.

Area geografic : Europa medie, rspândit, lipsete in re-

giunea sempervirenlâ mediteranean, in esul Ungariei rar:
Islanda : Peninsula Scandinavic : Danemarca : insulele Brita-

nice : Frana; Peninsula Iberic : Italia : Peninsula Balcanic ;

Rusia medie i sudic; Crimea ; Caucaz ; Transcaucazia ; Ural.

Se mai citeaz la Mnstirea Cainului i la Palanca; la

Mnstirea Neamului pe Pleu. Cnf. BrâxdzA. Prodr. 11. ro-

mane 41)0.

.j. glaiidnlosa Bhck. FI. von Nieder-Osterreich 217. Max
ScnuLZE, Die Orcliidaceen Deutschlds. 65. 2. Aschersox u.

Graebxer, Syn. der mitteleurop. FI. II E. S94. Paxu, Contri-

buiuni la Flora Bucuretilor i a Împrejurimilor I. 92.

—

Planta in partea superioar mai mult sau mai puin scurt

glandulos-proas.—Rspândit, adesea îns neobservat i
trecut cu vederea

Mnstirea Tismana în judeul Gorj. pe Dealul-Cioclo-

vina prin pdure s|)re Schitul-Cioclovina , împreun cu

forma tipic; Câmpulung in judeul Muscel (Erb. Grec); pe

muntele Voevoda spre Cândeti in judeul Muscel, ])rin

pdure împreun cu forma tipic (Erb. D, Br.) ; pe muntele

Plesriiloarea , legit Sim. t. Radiax, prin pdure (Erb. Vlâd. :

igneti în judeul Ilfov, prin pdurea igneti» (Erb.

Paxu); Mnstirea Pasrea din judeul Ilfov, în pdurea
<Pustnicu> (Erb. Paxu); Ciorogârla în judeul Ilfov, prin p-
durea Cotroceanca, împreun cu forma tipic (Erb. Paxl) ;

Sinaia in judeul Prahova, prin pdure împreun cu ferma

tipic (Erb. Grec. i Erb. Paxu); Buteni în judeul Prahova,

pe Valea-Iepei prin pdure (Erb. D. Br. i Erb. Grec);

Bucegi prin pdure, legit W. Kxechtel i la Urltoarea»,

legit D. Bartolo.\[eu Erb. Grec); Predeal in judeul Pra-

hova, pe 'îClbucetul-Taurului prin tufiuri in pdure (Erb.

Grec i Erl). Paxl) i pe la tulpinele Molifilor sj^ro

Schitul-Predeal i pe Urzicam în pdure (Erb. Grec);

Soveja în judeul Putnn, pe muntele Sl)oina , legit Traiax

Sâvulescu ; Slnic in judeul Bacu, prin jidure împreun
cu forma tipic. (Erb. D. Br.i; pe Valea-Uzului spre Dr-
mneti în judeul Bacu (Erb. Vlâd.); Bicaz in judeul

Paiîii. 0/c/iic/<icff."e. 13
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Neamu, prin ])dLire (Erb. Grec); Piatra în judeul Neamu,
pe < Cernegura prin pdure împreun cu forma tipic (Erb.

Grec.) ; Iai în judeul Iai, prin pdure împreun cu forma

tipic (Erb. Grec ); Macin în judeul Tulcea, pe muni în p-
dure împreun cu forma tipic (Erb. Grec); Acpunar spre

Balabancea în judeul Tulcea, prin pdure (Erb. D. Br.)



19. GOODYERA R. Br.

Mici plante erl)acee cu rizome repente, stolonifere. Foile,,

îngrmdite la l^aza tulpinei, sunt moi, ovale sau eliptice, cu

peiolul lat ari])at i cu nervure transversale evidente reti-

culate, deasui)ra lor câteva foi bracteiforme, invaginante

pe tulpin. Inllorescena unilateral, destul de îndesuit. Brac-

teele de lungimea ovarului sau mai lungi decât ovarul. Flo-

rile mici sunt all)urii. Foliolele perigonului conivente, for-

meaz cu ovarul un unghiu aproape drept. Lahelul, mai scurt

decât foliolele externe ale perigonului, este nedivizat, patent,

fr pinten, ins la baz sacciform-gibos, iar la vârf cu un

prolongiment acuminat liguliform, canaliculat, recurbat i
descendent. Ginostemiul scurt cu rostelul cuspidat. Antera

liber, persistent, stipitat este aezat pe apendicele lamelos

bidentat al rostelul ui. Poliniile lobulate sunt reunite pe un

retinacul comun sub([uadrangular-rotund. Ovarul aproape

sesil este puin rsucit.

48. Goodyera repens R. Br. în Ait. Hort. Kew. V. (1813).

198. KocH, Svn. ed. 2. 802. Rchb. Icon. fi. germ. et helv. XIII.

pag. 155. t. 130. (CCCCLXXXII). Ledeb. fi. ross. IV. 86. Grex.

GoDR. FI. Franc. III. 268. Neilr. FI. von Xieder-Oesterreich

205. flALLiER, FI. von Deutschld. IV. 175. t. 378. Fiek, FI. von

Schlesien 439. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 218. Sagorski

u. Schxeider, FI. d. Centralkarpathen II. 479. Camus, Mono-
graphie des Orchidees de France 114. Correvox, Les Orchidees

rustiques88. tîg. 19. AIax Schulze, Die Orchidaceen Deutsclilds.

66. AliLLER-KRAXzLix, Abbild. d. Orchid. 54. Krause în Lutz,

Sturms FI. von Deutschld. IV. 23. Aschersox u. Graebxer, Svn.
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(i. milteleurop. FI. III. 895. Coste, FI. Franc III. 408. Hegi^

Illii.str. FI. von Mittel-Europa II. 390. T. 75, fig. 5. i T. 68.

lig. 6. Camus, Monographie des Orchidees de FEurope, de

l'Afrique septentrionale, etc. 393. PI. 31. fig. 1076—1082. Garcke,

111. FI. von Deutschld. 207. Rouy, FI. Franc. XIII. 209. Nyman,

Consp. 689. Supjil. 290. Pfitzer, Orchidaceae în Exgler-Prantl,

Die natiirlichen Pflanzenfamilien II. Teii. 6 Aht. 117. Proco-

piaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss der Orchidaceen der

Bukowina (195). 11. Richter, PI. Eur. I. 286. Fritsch, Neue
Beitrge zur Flora der Balkanhalbinsel insbesonders Serlnens.

I. 183. Panu, Aronicum Darcense i Goodijera repens in Ro-

mânia, în «Analele Academiei române Tom. XXVII. (1904)

i Contrihuiune la Flora Bucegilor 6. Goodijera repens J^. sub

Saiijrio apud Boiss. fi. orient. V. 90. Slmoxkai, Enum FI. Transs.

507. Salijrium repens L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 945 i ed. 2.

(17()3). 1339. Epipaclis repens Crantz. Stirp. Austr. (1769). 473.

Serapias repens Vill. PI. Dauph. II. (1787). 53. Salyrium hir-

siiUim GiuB. (1792). KeoUia rf?p(?/7S Swartz, ( 1800). Ophrijs cer-

nua Thore. (1803). Peramiiim repens Salisb. (1812). Tussacia

repens Raf. (1814). Tussacia secunda Raf. (1814). Gonogona
repens Lixk. (1822). Tab. XLVII.

Bizomul, aproape superficial, este repent (târitor), articu-

lat, puin crnos, ramificat, tomentos, stolonifer, emiând slo-

loni cari ])oart Ia vârful lor o rozet de foi, din mijlocul

crora crete în anul urmtor o tulpin fiorifer ; în tim])ul

înlloririi s? mai observ înc foile moarte din anul trecut

sau numai resturile lor. Tulpina ascendent la baz, apoi
erect, este de 10—25 cm. de înalt, ori i mai înalt, aproape
cilindric, puin ilexuoas, în partea superioar glandulos

scurt-proas (adesea chiar i în jumtatea inferioar glan-

dulos pubescent). Foile îngrmdite la baza tulpinei, foarte

apropiate i dispuse în rozet sunt ohlonge, ovale sau eliptice,

puin ascuite, pe nesimite sau adeseori subit contractate

într'un peiol scurt i dilatat aripat în form de vagin. Aceste

foi, cari rmân i peste iarn i se vetejesc abia primvara,
sunt groscioare, verzi, adesea alburiu ptate, cu nervaliune
reticulal uneori roietic, adec cu numeroase nervure trans-
versale evidente printre cele 3—7 nervure longitudinale. Foile
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•superioare de pe tulpin sunt pân Ia cea dintâi superioar
invaginante. alipite, lineare sau chiar lanceolate. acuminate^

mici i bracteiforme. Inflorescena nuilliflor, dens, înoust,

glandulos-scLirt proas, puin rsucit. ' cii florile iinilaleral

dispuse /secunde/. Bracteele linear-lanceolate, acuminate cu

o singur nervur, sunt verzi, aproape glahre sau (mai cu

sam cele dintâi superioare) si)re vârf puin glandulos-scurt

proase, de lungimea ovarului sau adesea mai lungi decât

ovarul. Florile mici. alburii au un miros dulce. Ovarul mai
întâiu (la început) alungit-turbinat. mai apoi fusiform, aproape
sesil, trigonal (in 3 muchi) este glandulos-scurt-pros i abia

rsucit. Foliolele perigonului libere; cele externe ol)long-

ovale. obtuse, mai rar ascuite, la baz concave. i)uin patente

sau erecte, de o coloare verzuie, pe partea dorsal foarte

glandulos-pubescenle. cea median ceva mai lung decât cele

laterale acuminate : cele laterale interne sunt lanceolate. gla-

bre i de aceea lungime cu cea median extern, ins mai

înguste decât ea, cu care sunt convergente in form de casc.

Lcd^elul este nedivizal i cam de aceea lungime cu foliolele

laterale externe ale perigonului, fr pinlen : jumtatea sa

posterioar are o depresiune de forma unei giboziti sacci-

fornie. care imbrieaz pe jumtate ginostemiul : iar jum-
tatea anterioar a tabelului apare ca o limb acuminat. ca-

naliculat, întins înainte i recurbat, (iinostemiul scurt este

curbat în luntru, cu rostelul la vârf bicuspidat. Antera li-

ber, persistent, stipitat, abia apiculat, are conectivul în-

groat în afar i este aezat pe cei 2 dini ai rostelului.

Poliniile galbene, lobulate, reunite întrun retinacul comun.

aproape sferic (subquadrangular). Fovea stigmatic este su-

l)rotund (aproape rotund). ±.

Pe locurile umbroase, cam umede i acoperite cu muchi
i cetin, pe marginea pâraielor din pdurile montane i
subalpine, pe sub tufiurile de Juniperus. Crete în grupe

sporadice, adesea in societate cu specii de Pirola.

Sinaia în judeul Prahova, prin pdure la Urltoarea
,

legit A. S. R. Principele Carol (Erb. Paxu). Iulie—August.

Area geografic : Europa medie, lipsete în regiunea medi-

teranean sempervirent, în Croaia i Dalmaia precum i
în sesurile Ungariei : Peninsula Scandinavic ; Danemarca

;



198

Scoia; Frana; Pirenei ; Serbia ; Rusia medie ; Crimea; Cau—
caz ; Asia-Mic pân in Afganistan ; Si])eria ; Japonia ; Ame-
rica de Nord.

In Transilvania Goodijera repens a fost constatat pân
acum prin locurile umbroase i acoperite cu muchi din p-
durile montane i anume : spre Vidra pe muntele Piatra-

Strucu
; pe lâng Scrioara, abundent pe Valea-Ordencua

din munii Bihorului
;
prin munii Sibiiului la Talmaciu ; la

Biidos spre lacul Sf. Ana i la Borszek in Secuime i in

munii Lapadna i Rotunda, lâng Rodna. Cnf. Simonkai, Enum.
FI. Transs. p. 507.

In Bucovina este rar Goodyera repens^ cci d-1 A. Pro-

copiaxu-Procopovici in lucrarea sa : Beilrag zur Kennlniss der

Orchidaceen der Dukowina, zice despre aceast plant : «In

schattigen Nadelwldern, das ist nur im Vorgebirge, zwischen
Moos kriechend, selten und einzeln. Bei Poiana-Negri : Pr.
Piatra

; Solea : unter Fichten (eizige Pflanze) ; Crasna : im
Tannenwalde auf Runc». Knapp, în lucrarea sa : Die bisber

hekannlen Pflanzen Galiziens und der Bukowina, pag. 72, zice

despre Goodyera repens : in moosigen Nadelwldern nie-

driger und gebirgiger Gegenden selten. Solka.»

Din cele ce preced se vede lmurit c Goodijera repens

este o plant rar i cu o distribuie geografic curioas. Ea
a fost aflat pentru jirima dat în România de A. S. R.

Principele Carol la 8/21 August 1903 prin pdure la Sinaia

aproape de Urltoarea». Este de notat c aceast Orchida-

ceae nu er cunoscut pân acum din Bucegi, nici din ver-

santul transilvan, ceeace face tocmai ca aceast descoperire

s fie i mai interesant.

Aceast rar i interesant plant na mai fost constatat

la noi, pân acum, din alt localitate i tocmai târziu dup
descoperirea ei, a fost regsit de A. S. R. Principele Carol

tot la Sinaia, în aceea localitate, prin pdure pe drumul

spre «Urltoarea» în ziua de 21 August 1910, adec dup 7

ani dela descoperirea ei pe pmântul terii noastre.

Malaxis paludosa Swartz, apud Brândz, Prodr. fl. române
pag. 460. Obs.—Se mai citeaz ; Malaxis paludosa Sw. la Si-

naia ctre Ermit. (Grec. Exc. l. c. 340 et Enum. pi. din Ro-
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mânia 56. 1880. Pdure in locuri turboase : Calea Sinaia la

Eremit: Liparis verna Grec Monitorul Oiicinl 1869 p. 312).

Aceast plant nu se atl in Erbariul Grecescu i na mai
fost gsit de nimeni nici Ia Sinaia, nici in vreo alt parte

a terii: prin urmare trehue s admitem c indicarea ei la

Sinaia ctre Eremit (adic spre Sfânta Ana > ) se datorete

probabil unei i>reeli de determinare, greeal recunoscut de

însu regretatul botanist Grecescu, cci nu mai amintete de

loc aceast plant in lucrrile sale ulterioare : intradevr
observm c nici in Consi)ectu! Florei României . nici in

^Suplement i nici chiar in Plantele vasculare din Bucegi .

ultima scriere, aprut dup moartea sa, nu mai citeaz pe

Malaxis paliidosa Sw. De altfel aceast plant nu este cunos-

cut nici din erile vecine cu noi precum : Bucovina, Tran-

silvania. Banat. Serbia si Bulsaria.



20. MICROSTYLTS Nutt.

(Achroanlhes Raf., Achroanthiis Pfitzer., Pedilea Lidl.,

Plerochilus Hook.).

Mici plante verzi-(>lJ)iii, cari la port i la cretere seamn
cu Liparis, cu tubercule aproape plan-comprimate, verzi i
acoperite de fibre foliare. Tulpina subire are de obiceiu o

singur foaie, cci foaia superioar rmâne mai adesea ne-

desvoltat, iar în cazul când se desvolt este mai mic i
mai îngust decât cea inferioar. Inflorescena multillor

este cam lax. Bracteele mai scurte decât pedunculele. Flo-

rile foarte mici sunt galbene-verzui. Foliolele externe ale

perigonului sunt lanceolate ; iar cele laterale interne sunt

lineare. Labelul nedivizat este oval, fr pinten i îndreptat

în sus. Ginostemiul foarte scurt, drept cu rostelul erect,

triangular. Antera erect, bilocular, persistent, fr apen-

dice i mai lung decât rostelul. Poiiniile bipartite, colate-

rale, nu sunt atenuate în caudicule. Ovarul nersucit, pe-

dunculul su este îns rsucit cu 3()()^ din care cauz labelul

este îndreptat în sus.

49. Microstylis nioiiophyllos Lixdl. Orch. gen. et sp. (1830).

19. RcHB. Icon. fl. germ. et. helv. XIII. pag. 1()3. t. 141.

(CCCCXClll). Ledeb. fl. ross. IV. 50. Hallier, Fl. von Deutsch-

land. IV. 185. t. 384. Muller-Krnzlix, Abbild. der. Orchid.

4. Camus, Monographie des Orchidees de TEurope, de l'Afri-

que septentrionale, etc. 370. PI. 28. fig. 983—989. Garcke, 111.

Fl. von Deutschld. 205. Pfitzer, Orchidaceae în Engler-Prantl,

Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. 6 Abt. 130. Richter, PI.

P^ur. I. 287. Procopiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss
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der Orcliidaceen der Bukowina (196). 12. Paxu, Contribu-

iuni nou la Flora Ceahlului 45. Microstylis monophijlla

LixDL. apud FiEK, FI. von Schlesien 441. Beck, FI. von Nie-

der-Osterreich 220. Sagorski u. Schneider, FI. d Centralkar-

pathen II. 479. Max Schulze, Die Orcliidaceen Deutschlands

i39. Pax. GrundzLige der Ptlanzenverhreitung in den Karpa-

then II. 144 i 233. Ophrys monophyllos L. Sp. pi. ed. 1

(1753). 947 i ed. 2. (17t")3). 1342. Epipaclis monophyllos

ScHMiDT. (1791). Epipaclis unifolia Hall. (1795). Malaxis mo-
nophyllos SwARTz. Act. Holm. (1800). 234. Koch, Syn. ed. 2.

803. Xeilr. fi. von Xieder-OesleiTeich 207. Krause in Lutz,

Sturnis FI. von Deutschld. IV. 25. fig. 5. Hegi, lllustr. FI.

von Mittel-Europa II. 392. T. 7tî, fig. (i Nymax, Consp. 086.

Suppl. 289. Kaxitz. Plantas Ronianiae hucusque cognitas 120

ad. Xo. 1631 C. XIX. 72 i pag. 246 ad. No. 1801. Bbâxdz*, Con-

trihuiuni none la Flora României (1889), 24. Malaxis mo-
nophyllos L. sul) Ophryde apud Slmoxkai, Enuni. ¥\. l'ranss.

508. Achroanlhiis monophyllos Greexe. (1891). apud Aschersox

u. Graebxer. Syn. d. milteleurop. FI. III. 905. -Tal). XLVUI.

Mic i delical plant de p coloare verde-glbuie. Rizo-

mul foarte scurt, ascendent sau orizontal. Prin îngroarea

hazei tulpinci llorifere se formeaz în tim})ul înfloririi un

tubercul cam turtit, verde. învlit de resturile (fibrele) albe

ale foilor : acest tubercul tnr d natere tulpinei tlori-

fere din anul urmtor, iar vechiul tubercul, care a for-

mat tulpina în anul acesta i care se afl dedesubtul celui

nou. piere Tulpina subire delicat de 8— 30 cm. de înalt,

rar i mai înalt, acoperit în partea inferioar cu foi scua-

miforme, este cilindric. în partea superioar trigonal. gla-

br i ca i planta întreag de un verde glbuiu. Foaia adesea

unic (rar 2 foi) este oval pân oblong. acutiuscul sau

obtus. prevzut cu numeroase nervure longitudinale, sub-

ire, delicat, aproape strvezie (translucid^ de un verde

glbuiu i este aezat in partea inferioar sau mai rar la

mijlocul tulpinei. prevzut la baz cu o vagin lung. In-

florescena este multillor. cam lax i mai adesea de 2—14

-cm. de lung. Florile foarle mici sunt galbene-verziii, pedun-

<!ulate, prin rsucire dispuse în sus, cari. dup cum se s])une.
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ar mirosi a pele. Bractceie lanceolate, ascuite, mai scurte

decât pedunculele, sunt verzi-glbui. Ovarul turl)inat nu este

rsucit, are cam o treime (^/a) din lungimea pedunculului

subire i rsucit cu 'SiW, din care cauz labelul este ])osle-

rior i îndreptat în sus. Foliolele perigoniiliii sunt libere,

patente, glbui, rmân mai mult vreme; cele externe lan-

ceolate, mai rar oval-lanceolate, acuminate, ambele laterale

îndreptate în sus, cea median întoars în jos, la baz cu

marginile puin rsfrânte (rsucite în afiwa) ; cele laterale in-

terne sunt lineare, aproape liliforme i lateral patente. Labe-

lul fr pinten, de aceca lungime cu celelalte foliole ale

perigonului, îns de 2 ori mai lat decât cele interne, nedevizat,

la baz concav, membranos auriculat, adesea îngroat i pu-

in crenat j)e margine, este oval subit îngust-lanceolat acu-

minat, cu 5 nervure i îndreptat în sus. Ginostemiul foarte

scurt, gros, drept, scurt-stipitat este încunjurat de baza ta-

belului i aezat sub un unghiu drept fa de labei. Anlera

bilocular, fr apendice este transversal oval i mai lung
decât rostelul. Poliniile bipartite, colaterale, cuneiforme nu
sunt atenuate în caudicule. Rostelul erect, triangular. Fovea
stigmatic este obtus rombee de forma unui buzunar. %.

Prin livezile i punile umede i mltinoase, în poienile

dela munte, prin muchiul de pe stânci, pe marginea pâ-

raielor, prin turbrii i prin aniniuri mltinoase, rar i
solitar.

Pe muntele Strâmtu în judeul Muscel, i)rin punile
din regiunea subalpin (Erb. D. Br. sui) Malaxis nwnophijl^

los SwARTz) ; Scbitul-Duru în judeul Neamu, pe locurile

umede i mltinoase de pe marginea prului Durau > în

])oiana din faa Schitului, foarte rar, împreun cu Hermi—
uium Monorchis R. Br., care este îns abundent (Erb. Panu).

Iunie—Iulie.

Area (jeografic : Europa medie ; Peninsula Scandinavic ;

Finlanda; Rusia vestic, medie i sudic; Siberia; America
de Nord.

Microslijlis monophyllos Lindl. este una din raritile Florei

României, cci na mai fost citat pân acum decât de re-

gretatul nostru botanist Brândz i numai dintr'o singur
localitate din judeul Muscel, de pe muntele Strâmtu.



21. LIPARIS RicH.

[Paliris DuMORT.. Slurmia Rchb.].

31ici plante erl^acee cu tul^ercule i cu foi verzi. Tulpina

llorifer are la baz 3 mici foi, reduse Ia vagine i deasupra

lor 2 foi aproape opuse, oblonge, acutiuscule. de un verde

deschis, invaginante la baz. Mugurul principal este in axila

foii superioare. Deasupra lui se îngroae tulpina llorifer

întrun tubercul plan-conipriniat, verde, care rmâne fraged

pân in anul urmtor, astfel c la liecare plant llorifer se

afl 2 tubercule. Pe tubercule se afl adesea muguri adven-

tivi. Inflorescena este lax i mai adesea pauciflor. Bracteele

foarte mici, abia de lungimea pedunculelor sau chiar i mai
mici decât pedunculele. Florile destul de mici sunt verzi-

glbui. Foliolele perigonului sunt libere i patente. Labelul

mai adesea îndreptat in sus. este oblong sau oblong-ovaL

concav-canaliculat i fr pinten. Ginostemiul oblong. curbat

înainte spre vârf membranos-aripat. Rostelul orizontal. An-
tera bilocular i caduc este prevzut la partea superioar

cu un ajiendice niembranos. Poliniile bipartite cu lobii co-

laterali, fr caudicule i fr retinacule. Ovarul iiersucit

sau puin rsucit, iar la l^az îngustat intrun jieduncul

scurt i rsucit.

50. Lipai'is Loeselii Rich. Mem. Mus. Paris. IV. ( 1817). (i(K

Ledeb. fl. ross. IV. 52. Grex. Godr. FI. Franc. III. 275. Hal-

LiER, FI. von Deutschid. IV. 181. t. 382. Fiek. Fl, von Schle-

sien 441. Beck, FI. von Nieder-Osterreich 218. Ca.mls, Mono-
graphie des Orchidees de France 104. Correvox, Les Orchi-
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<lees rustiques 103. fig. 24. Muller-Krnzlin, Al)bild. der Or-

clîid. 2. AscHERsoN u. Graebner, Syn. d. mitteleurop. FI. III.

901. Hegi, Illustr. FI. von Mittel-Europa II. 393. T. 76. fig. 5.

T. 68. fig. 18 i Fig. 447. i. Camus, Monographie des Orchi-

decs de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, ele. 372. PI. 28.

fig. 974-977. Garcke, 111. FI. von Deutschld. 205. Rouy, FI.

Franc. XIII. 219. Brândz, Flora Dobrogei 405. Ophrys liliifo-

lia L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 946. i ed. 2. (1763). 1341. Ophrijs

Loeselii L. Sp. pi. ed. 1. (1753). 947 i ed. 2. (1763). 1341.

Ophrijs lalifolia L. FI. Suec. ed. 2. (1755). 316. Ophrys palu-

dosa Fl. Dan. t. 877. (1782). Ophrys Irigona Gilib. (1792).

Cymbidium Loeselii Swartz. (1799). Nalaxis Loeselii Swartz.

(1800). KRAUSEÎnLuTz, Sturms. Fl. von Deutschld. IV. 24. fig.

4. Coste, Fl. Franc. III. 407. Serapias Loeselii Hoffm. (1804).

Stiirmia Loeselii Rchb. PI. crit. IV. (1826). 39. Koch, Syn. ed.

2. 803. Rchb. Icon. il. germ. et. helv. XIII. pag. 161. t. 140.

( CCCCXCII). Neilr. Fl. von Nieder-Oesterreich 208^ Max Schulze,

Die Orchidaceen Deutschlands. 67. Nyman, Consp. ()86. Pfitzer,

Orchidaceae in Engler-Prantl, Die nat. Pfianzenfamilien II.

Teii. 6 Aht. 128. Richter, PI. Eur. I. 286. Kanitz, Plantas Ro-
maniae hucusque cognitas 120. No. 1631. Dohr. solum modo
în reg. Delta US. In a. Ceahlul reg. inf. Ed. 37 i pag. 246.

Xo. 1801. Brândza, Prodr. fl. române 460. Panu i Procopianu,

Contrihuiuni la Flora Ceahlului II. Regiunea montan 21.

Slurmia Loeselii E. sub Ophryde apud Slvioxkai, Enum. Fl.

Transs. 507.-Tal>. XLIX.

Mic plant verde-glbuie. Rizomul foarte scurt, orizontal

sau oblic ascendent, emite rdcini secundare, acoperite cu
papile. Tulpina rigid erect, mai adesea de 6—20 cm. de
înalt, este trigonal, câteodat i cu 4 sau 5 muchi, spre

vârf aripat, deschis galben-verzuie, glabr, la baz cu 3

foi lat-lanceolate, reduse la vagine i deasupra lor de obi-

ceiu 2, rar 3 foi desvoliale oblonge, aculiuscule invaginante la

baz, aproape opuse, moi, lucitoare, multinerviate, reticulate,

mai adesea deschis-verzi, rar închis-verzi, mai scurte decât
tulpina ilorifer

; dac sunt trei foi desvoltate, atunci a treia

foaie rmâne mult mai mic decât celelalte dou, cari nu
iipsesc niciodat. In axila celei dintâi foi superioare, se for-
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meaz mugurul principal, din care se desvolt în anul ur-

mtor tulpina llorifer. Chiar deasupra mugurelul principal

se nate prin ingroarea bazei tulpinei un tubercul aerian

eliptic, puin turtit, verde, care are scopul de a îngrmdi
ap i substane organice pentru nutriiunea plantei. Acest

tubercul rmâne fraged pân în anul urmtor, acoperit de
resturile foilor, (adeseori purtând înc i scapul vetejit din

anul trecut) strâns lâng tuberculul din anul acesta, aa c
planta înflorit are 2 tubercule. Pe tubercule se formeaz
adesea muguri adventivi. Intlorescena lax, mai adesea cu
3— 10 Hori, îns i multiflor, sau mai rar numai cu o sin-

gur floare. Florile sunt mici, cam erecte, (erectiuscule) des-

chis qalhen-uerzui. Bracteele friangulare, mai adesea scua-

mifotme, uninerviate, la baz crenate, de regul foarte mici,

mai adesea numai cam de lungimea pedunculului, sau mai
scurte, câteodat foarte mari i foliacee, mai cu sam cea

inferioar sau cele inferioare. Ovarul fusiform, trigonal, ne-

rsucit, sau numai la baz puin rsucit ; pedunculul rsucit

este mai adesea trigonal sau striat. Foliolele perigonului sunt

libere întinse (patente): cele e.vlerne lineare sau foarte rar îi-

near-lanceolate, acutiuscule, uneori obtuse, mai adesea puin
rsucite in luntru ; cele laterale interne au aceen form ca

i cele externe, numai c sunt mai înguste i adesea i mai

scurte. Labelnl mai adesea îndreptat în sus este fr pinten,

întreg sau trilobat, oblong sau oval-oblong, obtiis, pe margine

de obiceiu nirunl-crenat, prin ridicarea marginilor sale puin
concav, la baz canaliculat, cam de lungimea celorlalte fo-

liole ale perigonului. Ginostemiul oblong, curbat în luntru
este la vârf membranos-aripat. Antera oval, caduc, termi-

nat printr'un apendice mcmbranos este bilocular i flecare

locuia iar bilocular. Poliniile comprimate lateral sunt bi-

])artite cu lobii paraleli colaterali. Fovea stigmatic oblong
este verde. 9j.

Prin turbrii, în locuri umede mltinoase, prin fâneele

din livezile umede, împreun cu specii de Scirpus i Erio-

phoruni, adesea prin muchi, abundent cu deosebire in anii

ploioi, în mici grupe sporadice, uneori social.

Hangu în judeul Neamu, la Rpciune pe Eoite > în Io-
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ciiri umede mltinoase, destul de frecvent (Kii). Paxu).

Iunie— Iulie.

Area geografic : Euro])a medie, lipsete în regiunea me-
diteranean sem])ervirent

;
partea mai sudic din Peninsula

Scandinavic: Danemarca; insulele Britanice; P'rana; Italia

nordic (in j)artea sudic îndoelnic) ; Rusia medie i su-

dic ; America nordic.

Brâxdz in Prodr. fi. române pag. 460 citeaz pe Lipa-

ris Loeselii Rich. (sub Stiirmia Loeselii Rchb.) în calea dela

Sinaia la Ermit, îns cu semnul întrebrii i dup Grecescu,

Enumeraia plantelor din România (1880) pag. 56. Aceast
plant n'am vzut-o în Erb. (jrkc. i n'a mai fost aliat

de nimeni la Sinaia ; iar regretatul botanist Grecescu nu mai
amintete deloc pe Liparis Loeselii în lucrrile sale publicate

dup anul 1880 : j)rin urmare trebue s admitem c indi-

carea ei la Sinaia ctre Ermit (adic spre Sfânta Ana) se

(latorete probabil unei greeli.



22. CORALLIORRHIZA R. Br.

[Corallorrhiza R. Br.. Rhizocorallon Hall. u. Rupp.].

Mici plante palide saprofite iar rdcini, fr foi verzi

desvoltate, fr tubercule, ci numai cu rizonie coraliform-

ramificate ca la Epipogon, ins ramificaiile albe sunt mai sub-

iri i mai adesea aproape distice. Tulpina delicat, erect, palid

verde-glbue. cu câteva foi membranoase, reduse la vagine.

Inflorescena este lax i pauciflor. Bracteele mult mai scurte

decât pedunculele. Florile mici sunt albe-glbui. Foliolele

perigonului conivente sau numai cele externe patente. La-

belul oblong, cuneat la baz, atârn în jos, este cam de aceea
lungime cu celelalte foliole ale perigonului, îns mult mai

lat, uor trilobat cu lobii laterali mici i este prevzut cu 2

giboziti bazilare i cu un fel de pinten, foarte scurt, sac-

ciform,^rezultat din concreterea foliolel or laterale externe ale

perigonului cu baza ginostemiului. Ginostemiul subcilindric

este curbat înainte i nearipat. Antera fr apendice este li-

ber, caduc i bilocular. Poliniile dou subglobuloase, bi-

partite, libere, fr caudicule i fr retinacule, compacte

ceracee. formate din granule foarte coherente. Ovarul fusi-

form este nersucit, iar pedunculul scurt este rsucit.

51. Coralliorrhiza innata R. Br. in Ait. Hort. Kew. V.

(1813). 208. FiEK, FI. von Scblesien 440. Beck, FI. von Nie-

der-Osterreich 220. Sagorski u. Schxeider, FI. d. Centralkarpa-

then II. 479. Correvox, Les Orchidees rustiques 63. fig. 15.

JMax Schulze, Die Orcbidaceen Deutscblands. 70. Krause in

LuTz. Sturms FI. von Ueutscbld. IV. 2(). lig. 7. Hegi, Illustr. Fi.

von Mittel-Europa II. 394. T. 71), fig. 8 i T. G8, fig 19. Garcke,
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111. FI. von Deutschld. 206. Pfitzer, Orchidaceae in Exglkr-

Praxtl, Die nat. Pflanzenfamilien II. Teii. (j Al)t. 131. Pro-
copiaxu-Procopovici, Beitrag zur Kenntniss cler Orchidaceen

cler Bukowina (196). 12. Panu, Contribiiiiine la Flora Bu-
cegilor 7. i Contribiiiuni nou la Hora Ceahlului 44.. Co-

rallorrhiza innala R. Br. apud Koch, Syn. ed. 2. 803. Rchb.

Icon. 11. germ. et helv. XIII. pag. 159. t. 138. (XD.). Ledeb. fi.

ross. IV. 49. Grex. Godr. FI. Franc. III. 274. Neilr. FI. von
Nieder-Oesterreich 207. Hallier, FI. von Deutschld. IV. 179.

t. 381. Camus, Monographie des Orchidee.s de France 103.

Muller-Krnzlin, Abbilci. der Orchid. 1. Coste, FI. Franc. III.

408. Camus, Monographie des Orchidees de TEurope, de i'Afri-

ciue septentrionale, etc. 379. PI. 31. lig. 1098—1101. Nymax,

Consp. 686. Suppl. 289. Richter, PI. Eur. I. 287. SI.\Io^•KAI,

Enum. FI. Transs. o07. Brâxdz.\, Prodr. 11. române 460. Gre-

CEscu, Conspect. FI. Bomâniei 550 i Suplement 157. Coral-

liorrhiza Coralliorrliiza Karsten, apud Aschersox u. Graebxer,

Syn. d. mitteleurop. FI. III. 902. Ophrijs Corallorhiza L. Sp.

pi. ed. 1. (1753). 945 i ed. 2. (1763). 1339. Epipaclis Coral-

lorhiza Craxtz. Stirj). Austr. (17(59). 4(54. Corallorhiza Seollia

Scop. FI. Carn. ed. 2. II. (1772). 207. Rouy, FI Franc. XIII.

217. Hellehorine Corallorhiza Scuwidt. {17\U). Cymbidiuin (Co-

rallorhiza Sw. (1800). Corallorhiza nemoralis Swartz. (1814).

Corallorhiza HalleriRjcu. { 1817). Kaxitz, Plantas Bomaniae hu-
cuscjue cognitas 120 ad No. 1(530. In palud. mont. Mold. sup.

G. H.J. i p;ig. 246 ad. Xo. 1800. C. verxa Nutt. ( 1823). C. intacta

Cham. et ScHLECHTD. (1828). C. dentata Host. (1831). Coral,

virescens Drej. ( 1843). --Vulg. B u r z o i, B u z i o r.—Tab. L.

Mic plant fr tubercule, galben-verzuie, saprofit fr
rdcini, cu rizomul aproape orizontal, plan întins, ])utin

comprimat, crnos, alb-glbuiu, coraliform ramificat, cu ra-

mificaiile subiri, adesea aproape distice, întocmai ca Ia

Epipogon aphijllus numai c scuamele nu sunt aa delicate

i caduce, ci de o consisten mai tare i mai durabile ; iar

ramificaiile rizomului sunt mai subiri i Ia vârf adesea (ca

i la Epipogon) fr tulpin florifer. Tulpina delicat mai
adesea de 10—25 cm. de înalt, ori i mai înalt, rar pân
la 30 cm. este erect sau ascendent, adesea striat, glabr,.
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palid verde-glbue. /cfrâ foi desvoltate, ci numai cu 2—4, imai

adesea 3) Joi. reduse Ia vagine ( vagin ifornie), membranoase,

laxe, puin ventricoase, spre vârf mai lrgite i obtuziuscule.

dintre cari cea superioar, situat cam la mijlocul tul-

pinei este i cea mai mare. Inflorescena delicat este lax
i mai adesea cu 4—9 flori, uneori i pân la 12 flori. Brac-

teele foarte mici, mult mai scurte decât pedunculele, mem-
branoase, triangulare, ascuite, adesea i trunchiate (retezate)

când apoi sunt uneori bidentate sau multidentate, deschis-

galbene, uninerviate i adesea cu o nervur ce ajunge numai

pân la mijloc. Florile mici, erecto-patule sunt albe-gâlbui

cu puncte purpurii. Ovarul fusiform, nersucit este mult mai

lung decât pedunculul rsucit. Foliolele externe ale perigo-

nului dela baza cuneat sunt linear-lanceolate, ascuite, gal-

bene sau gall)en-verzi, adesea spre vârf cu marginile brunii

sau roietic-purpurii, patente sau împreun cu cele laterale

interne campanulat conivente, cele laterale externe sunt con-

crescute cu baza ginostemiului intrun scurt comicul de forma

unui pinten. Foliolele laterale interne ale perigonului sunt

oblonge, ceva mai scurte decât cele externe, glbui, la in-

terior cu puncte brun-roietice, mai adesea alipite de ginos-

temiu. Labelul oblong, obtuz, câte odat la vârf emarginat,

puin mai scurt decât foliolele externe ale perigonului, la

baz îngust cuneat i prevzut cu 2 caloziti longitudinale

lineare, adesea aproape paralele, destul de îndeprtate una

de alta, este îndreptat în jos i mai totdeauna uor trilobat.

Lobii laterali ai labelului sunt mici, dentiformi, ereci, ob-

tui, uneori chiar lipsesc cu totul (când labelul este întreg).

Lobul median este oval, tridentat sau emarginat, alburiu i
în apropierea calozitilor (gibozitilor) bazilare e.ste prev-

zut cu mici linii sau puncte roietice. Ginostemiul destul de

lung, aproape cilindric (subcilindric) este curbat înainte, nea-

ripat i în partea anterioar împestriat cu puncte roietice.

Antera reniform, caduc, bilocular, înclinat, iar apendice

este galben. Poliniile obtuz-triangulare (sau subglobuloase),

bipartite, libere, fr caudicule i fr retinacule sunt gl-

bui. Fovea stigmatic este triangular. Fructul, relativ mare.

este plecat în jos, din cauza greutii sale. purtând la vârf

foliolele perigonului, care persist înc mult timp. Aceast

Paatu, Orchidaceele. ~ H
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plant nu este un parazit, dup cum s'a crezut, ci o sapro-

fit fr rdicini, care dispare adesea cu totul dup înflo-

rire. Oj.

Prin pdurile umede i umbroase dela munte, cu deose-

bire printre arborii tineri sau în tufiuri pe pmântul fr
iarb, acoperit cu foile czute, prin locurile mltinoase tur-

facee, adesea ridicându-se pân sus în regiunea subalpin,

prin muchiul dintre molizii tineri, în mici grupe sporadice,

adeseori în societate cu Pirola uniflora L.

Pe muntele «Clbucetul» în judeul Arge, pe locuri um-
broase în pdure de Moli d, rar (Erb. Panu)

;
pe mun-

tele «Moldoveanu-Capra» în judeul Arge, prin pdure (Erb.

Vld.) ; Sinaia în judeul Prahova, prin pdure, în locuri

umede i umbroase, legit A. S. R. Principele Carol (Erb.

Panu) i pe plaiul «Cumptului» în regiunea subalpin, le-

git W. Knechtel (Erb. Grec); Predeal în judeul Prahova, pe

muntele «Clbucetul-Taurului», prin pdure, în locuri um-
broase, rar (Erb. Grec.) ; Ceahlu în judeul Neamu, prin

locuri umede i umbroase în pdurile din regiunea subal-

pin, prin muchiul dintre molizii tineri, rar (Erb. Panu).

Maiu—Iulie.

Area geografic : Europa medie ; Islanda ; Peninsula Scan-

dinavic ; Danemarca ; Scoia ; Frana ; Pirenei ; Italia ; Rusia

medie si sudic; Siberia; America boreal.



RESUME

Sur Ies Orchidacees de Roumanie, qui y sont con-

nues actuellement, nos botanistes nont publies que

des travaux concernant en general la Flore de la

Roumanie. Parmi ces botanistes nous citerons le re-

grete maitre Dr. D. Brandza, lauteur des ouvrages

intitules Prodromul Florei române, Contribuiuni nou
la Flora României, Flora Dobrogei, et le regrete pro-

fesseur Dr. D. Grecescu, lauteur du Conspectul Florei

României et du Suplement la Conspectul Florei Ro-

mâniei. Ce sont des travaux essentiels de la Flore de

la Roumanie, car ils sont fondes sur des etudes ap-

profondies des herbiers collectionnes dans le pays

et sur des recherches faites au cours de nombreuses

excursions botaniques, et Ies deux auteurs ayant ete

â meme dexaminer Ies plantes qu'ils avaient sous

leurs yeux. Nous ne pourrions pas en dire autant

sur louvrage du defunt professeur de Cluj (Kolozs-

vâr) le Dr. A. Kanitz, Plantas Romaniae hucusque

cognitas. car bien que cette oeuvre renferme tout

ce qu'on savait alors sur la Flore de la Roumanie,

mais l'auteur n'ayant pas eu â sa portee Ies plantes

qu'il avait etudiees et nayant pas eu 1 occasion de

faire des excursions pour controler ses assertions.
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ii est naturel que son ouvrage, tres meritant d'ail-

leurs, soit moins important et sans comparaison

possible, avec Ies ouvrages des auteurs precedents.

Cette lacune resnlte aussi des indications trop va-

gues sur Ies regions ou croissent Ies diverses plantes

qu'il a mentionnees. Outre Ies travaux que nous

venons de citer, qui sont relatifs â la Flore de la

Roumanie, ou Ton trouve mentionnees des Orchi-

dacees, nous rappelerons encore : Pantu-Procopianu,

Contribiitiuni la Flora Ceahlului I el IL Panu, Con-

tribuiune la Flora Buccgilor, Contrlbutiuni la Flora

Bucuretilor I et Contributiuni nou la Flora Cea-

hlului.

Les plantes qui ont servi â cette etude sont en

premiere ligne celles qui ont ete recueillies et pre-

parees par lauteur au cours de ses excursions faites

dans le pays et dans la nouvelle Dobrogea, dans les

districts de Caliacra et de Durostor. Parmi ces plantes

ii en est qui sont cultivees dans notre jardin bota-

nique et d'autres qui sont conservees en alcool, formant

ainsi une collection presque complete des Orchidacees

de Roumanie. Le materiei sec qui a servi a cette etude

est forme par les plantes d'herbier qui avec les spe-

cimens offerts de si bonne grce par So.v. Altesse

RoYALE Le Prince Carol, auquel nous exprimons notre

vive et profonde gratitude, et les quelques speci-

mens offerts de tres bon gre par M. M. le profes-

seur Dr. Em. C Teodorescu, Sim. t. Radian, le Dr.

M. Brandza, N. Moisescu, C. Niculescu-Slavea, I. Gre-

cEscu, C. Radulescu,, L Gherghinoiu, T. Svulescu et

par Madame Olga Malinescu, auxquels nous reite-

rons â cette occasion nos remerciements, forment

riierbier Zach. C. Panu. Outre les plantes de cet her-

bier, nous avons fait usage de certaines plantes de
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Iherbier du Dr. D. Bkandza, cest-â-dire de celles qui

ont ete recueillies apres lincendie des anciennes col-

lections du musee botanique, dont quelques unes

ont ete mentionnees dans le Contribuiuai none la

Flora României en 1889 et de quelques unes des

plantes mentionnees dans la Flora Dobrogei , ou-

vrage qui a pru trois ans apres la mort du Dr.

Braxdza, cest-â-dire en 1898. Les Orchidacees de

Iherbier du Dr. D. Gkecescu etudiees et publiees en

1898 dans le Conspeclul Florei României et dans le

Saplement pru en 1909. Entin les Orchidacees de

Iherbier de M. M. Vladescu interessante collection,

faite par M. Vladescu au cours de ses nombreuses ex-

cursions dans nos Carpathes. Cet herbier qui n est

pas encore public, nous a ete pourtant confie de tres

bonne grâce par M. M. Vj.adescu. le directeur de lln-

stitut botanique de Bucarest, aussi nous lui en ex-

primons nos plus vifs remerciements. L'ensemble de

ces herbiers forme Iherbier de la Flore de la Rou-

manie, qui est compris dans la collection de notre

Institut botanique et notre ouvrage «Les Orchida-

cees de Roumanie» est fonde sur letude de cette

riche collection.

Dans notre ouvrage nous publions 51 especes d'Or-

chidacees dont 5 especes c. a. d. Ophrys cornuta Siev.,

Orchis Gennarii Rchb. fil., Nigritella riibra W'ettst.,

Epipadis sessilifolia Petekm. et Goodyera rcpcns R.

Br. nous les avions mentionnees pour la premiere

fois dans nos ouvrages anterieurs sur la Flore de la

Roumanie: i Ophrys fusca Link. une espece tres im-

portante et tout â fait nouvelle dans la Flore de la

Roumanie est mentionnee dans le present ouvrage.

Cette plante petite. mais interessante. du type medi-

terraneen, ne se tronve pas dans les pays voisins et
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tont le merite de cette interessante decouverte re-

vient â M. le professeur M. Vladescu, qui la trouvee

dans la montagne Foarfec, au coiirs de lexcursion

du mois de Juillet 1893, quil a faite â Golotreni

dans le district de Vâlcea. Comme varietes tout â fait

nouvelles dans la Flore de la Roumanie, nous men-
tionnons dans cet ouvrage VOrchis Morio L. var picta

Lois. variete interessante consideree par quelques

auteurs comme bonne espece, VOrchis coriophora L.

var fragrans Boiss. consideree par quelques auteurs

comme espece ; â lespece Epipaclis palustris Crantz.

nous rapportons comme variete nouvelle le var. ela-

tior Panu et nous signalons dune maniere sommaire
sa diagnose en latin. Outre Ies varietes enumerees
ci-dessus, nous mentionnons encore: VOrchis incar-

nata L. var ochroleuca Wustnei. une plante cri-

tique et interessante, que nous avons citee pour la

premiere fois parmi Ies plantes de la Flore roumaine
dans le «Contribuiuni nou la Flora Ceahlului»

;

VOrchis sambucina L. var bracteata Rchb. ; Gymna-
denia conopsea R. Br. var. densiflora Fries. et [i. leii-

cantha Schur. Enfm nous mentionnons plusieurs for-

mes encore, telle que: VOrchis coriophora L. ^ albi-

ftora PANia, Orchis maculata L. forma candidissinia

Krocker., Listera ovata R. Br. forma trifoliata Aschers,

u. Graebn. etc.

Parmi Ies Orchidacees qui croissent chez nous, ii

en est qui sont des especes critiques et tres interes-

santes au point de vue systematique et geographique,

telles que: V Orchis speciosa Host., Orchis elegans

Heuff., Orchis cordigera Fries., Ophrys cornuta Stev.

etc. ; dautres qui sont tres rares, car on ne Ies trouve

que dans certains endroits du pa3^s comme : VOrchis

dapilionacea L. et VOrchis Gennarii Rchb. fil. qui ne
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poussent que dans la region siid-ouest de notre pavs â

Vârciorova ; YOphris miiscifera Huds. on ne la troii-

vee qua Tei pre de Târgovite ; Goodyera repens

R. Br. a ete decouverte par Son Altesse Royale le

Prince Carol â Sinaia, sur la route qui mene â Ur-

ltoarea. la seule region ou on lait trouvee jusquâ
present.

En terniinant cet apercu, nous ne pouvons nous

defendre de rappeler. que nous navons mentionne

dans cet ouvrage que Ies plantes que nous avons

vues et examinees.
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9. Orchis ustulata l. Tab. IX.

10. Orchis tridentata scop Tab. X.

11. Orchis Simia lamk. Tab. XI.

12. Orchis milltaris l. Tab. XII.

13. Orchis purpurea Huns. Tab. XIII.

14. Orchis globosa l. Tab. XIV.
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50. LiparisILoeselii rich. Tab. XLIX.

51. Coralliorrhiza Innata r. br. Tab. L.
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fiS 1- fiS. 2. fii,'. 3. fig i.

6. Orchis Morio L. fia. 1. 2 i 3. Orchis Morio L. var.' picta Lois. fig. 4.





Pantu, Orchidaceele.
Tab. vii.

7. Orchis Gennarii Rchb. fil.





Fanii. Orrhidaceele.
Tab. viii.

8. Orchis coriophora L.





Panu, Orehidaceele.
Tab. IX.

9. Orchis ustulata L.





Panu, Orchidaceele.
Tab. X.

10. Orchis tridentata Scop.





Panu. Orchidaceele.
Tab. XT.

11. Orchis Simia Lamk.





Panu. Orchiiliif^r-It". Tab. XII.

]'2 Orchis militaris L





Panu, Orchidaceele. Tab. XIII.

13. Orchis purpurea Huds.





Pantu. Orchidaceele.
Tab. XR^

14. Orchis globosa L.





Panu. Orchidaceele Tab. XV.

15. Orchis speciosa Host.
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Panu, Orchidaceele,
Tab. XVI.

16. Orchis pallens L.





Pautu, Orchidaceele.
Tab. XVTI.

17. Orchis elegans Hluff.





Pantiî. Orchidaceele. Tab. xvin.

18. Orchis incarnata L





Panu. Orchidaceele. Tab. XIX.

19. Orchis cordigera Fries,





Pantu. Orchidaceele, Tab. XX.

20. Orchis sambucina L.





Panu. Orchiduceele. Tab. XXI.

21. Orchis maculata L.





Panu. Orchidaceele. Tab. xxir

22. Hlmantoglossum hircinum Sprex(





Panu. Orchidaceele. Tab. XXIII.

23. Anacamptis pyramidalis Rich.





Pantu. Orchidaceele.
Tab. XXIV

24. Chamaeorchis alpina Rich.





Panu. OrchicLiceele. Tab. XXV

25. Herminium Monorchis R. Br.





Pantii. Orchidaceele.
Tab. XXVI.

2(5. Coeloglossum viride Hartm





Panu, Orchidaceele. Tab. XXVII.

lig. 1. fis 2.

27. Nigritella nigra Rchb. fig. 1 28. Nigritella rubra Wettst. fig. 2.





Panu. Orchidaceelc Tab. XXVIII.

29. Gymnadenia conopsea R. Br.





Pantii. Orchidacrele Tab. XXTX.

ol). Gymnadenij odoratissimia Rich.





Pantu, Orchidaceele. Tab. XXX.

31. Gymnadenia albida Ricii.





Panu. Orchidaceele. Tab. XXXI.

32. Platanthera bifolia Ricii.





Panu, Orchidaceele. Tab. XXXII.

33. Platanthera chiorantha Cust.





Panu. Orchidaceele. Tab. XXXIII.

34. Cephaîanthera alba Simoxkai.



x^



Pautu, Orchidiiceele. Tab XXXIV

3.'). Cephalanthera longifolia Fritsch.





Panu, Orchiihicet'le Tab. XXXV.

36. Cephalanthera rubra Rich.





Pfinlu. Or'hidaceele. Tab. XXXVI.

37. Epipactis rubiginosa Gaud.





Panu, Orchidaceele. Tab. XXX\Ii.

38. Epipactis iatifolia Aix.





Pantu. Orchidaceele. Tab. XXXVIII.

39. Epipactis microphylla Sw





Pan fu, Oirlutiaceele. Tar. XXXIX.

'iy- 1- lig. 2.

40. Epipactis sessilifolia Phterm.
lig. 1. Iiilloreseeiia cu llori ; lig. 2. Planta iiiainte de înllorlre.





Panu. Orchiduceele. Tab. XL.

41. Epipactis palustrls CRAXTZ.





Panju. Orchidaceei.e. Tab. XLI.

i ''A

:^m-

•f^^

42. Llmodorum abortivum Sw.\rtz.

a. Rizomul reprodus rupe RCHS. kon. fi. germ. et helv. XIII. tab. 139 (IXD) fig. III.





Panu, Orchidaceele. Tab. XLII.

43 Epipogon aphyllus Swartz.





Panu. Orchidaceele.
Tab. XLIII.

44. Spiranthes autumnalis Rich.





Pantu. Orchidiiceele
Tab. XLLV

45. Listera ovata R Br.





Pantii. Orchidaceele. Tab. XLV.

fig. 1. iig. 2. tig. 3.

46. Listera cordata R. Br.

lig. 4.

fig. 4. biactea ultimei flori foarte desvoltat. verde foliacee, aiiiiiitindu-ne

forma irifoliata aschers. u. graebn.





Panu, Orchidaceele. Tab. XLVI.

47. Neottia Nidus avis Rich.





Panu, Orchiduceele T.\B. XLA'II.

48. Goodyera repens R. Er.





Panu. Orchidaceele. Tab. XLVIII.

49. Microstylis monophyllos Lixdl.





Pantii. Orchiduceele. Tab. XLIX.

n?. 1. fi^. 3. fig. 4.

50. Liparis Loeselii Rich.

fisî.

fig. 4 i o au fost executate dup fotografia, fcut de pe plante din Erbariul

FLORiAN poRCius diu Rodna (Transilvania).





Panlu. Orchidaceele. Tab. L.

51. Coralliorrhiza Innata R. Br.







DIN PUBLICATIUNILE ACADEMIEI ROMANE

— BOTANICA —

Aurelian P. S., Vegetaiunea pinului silvestru i a pinului negru la coala
de agricullur dela Herstru. — Anal. III, 1.

Brândz Dr. D., Despre vegetaiunea României i exploratorii ei. — Disc.

de recep., — cu Rspuns de Gr. lefnescn. — Anal. 11,2.

— Plante nou în România. — Anal. II, ?.

— Vegetaiunea Dobrogei, Relaiune. — A/jf//. IV, 2 1,50

— Contribuiuni nou la Flora I\omâniei. 1. — Anal. XI liin. . . . — ,.")0

— Plante nou pentru Flora Dobrogei. 1. — Anal. XL liin —,20

— Plante nou din România (Note postume). — Anal. XXV, liin. — ,50

— Flora Dobrogei, publicat sub îngrijirea d-lui S. le/nescii. 1898 . G,—

Brândz Marcel, Contribuiuni la sludiul zoocecidiilor din România. —
Anal. XXXVI, liin • -,«0

Gherghinoiu I., Drosera Rotundilolia L. în Ollenia (România occidental) —
Anal. XXXV. liin —,20

Grecescu Dr. 1)., Plantele vasculare ale Ceahlului pân acum cunos-

cute, expuse sub raportul geografico-botanic i sistematic. — Anal.

XXVIII, liin ' 1,-

— Plante macedonice din vilaelurile Monastir i Salonic, examinate,

studiate i determinate. — Anal. XXIX, liin 1,50

— Plante vasculare din Ruceci pân acum cunoscute. Scriere po-

stum, publ.de Em. (]. Teodorescu. — Anal. XXXIII, liin 1,--

— O schiare a istoriei Botanicei. începutul, mersul i progresele sale

în general i la noi în parte. Discurs de recep., — cu Rspuns de

Dr. C. I. hîrati '

1, -

Panu Z. C, Aronicum barcense i Goodyera repens în România. — Anal.

XXVII, liin '....' —,20
— Vallisneria spiralis i WoUiia arrhiza în România.— Anal. XXVIII

liin —,20
— Contribuiuni la Hora Rucegilor. — Anal. A'AVA', liin 1,

—

— Contribuiuni la Hora Bucuretilor i a împrejurimilor, Partea I.
—

Anal. XXXI liin .'...'
1

—

— — Partea II. — Anal. XXXII, liin 1,—
— — Partea III. - Anal. XXXII, liin 1,50

— — Partea IV. — Anal. XXXIV, liin 1,60

— Contribuiuni nou la Hora Ceahlului. — Anal. XXXIII, liin. . —,60

Porcius Florian, Flora din i'ostul district românesc al Nsudului în

Transilvania. — Discurs de recep., — cu Rspuns de P. S. Aure-

lian. — Anal VII, 2.

— Diagnozele plantelor l'anerogame i criptogame vasculare cari cresc

spontaneu în Transilvania i nu sunt descrise în opul lui Koch :

„Synopsis Flora- Germanica' et llelvetica". — Anal. XIV liin. . 3,

—

Prodan luliu, Contribuiuni la Flora României. — A/jo/. A'A'A'\7, liin. . --,60

/ r

/

Tipografia ALBERT BAER, Bucureti, .Str. Numa Ponipiliu, 7 — 9.
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