
Botanica sistematica

Semestrul al II-lea

id654046 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Obiectivele disciplinei: 

� Cunoaºterea si inþelegerea principalelor 
categorii sistematice

� Intelegerea criteriilor evolutioniste care stau la 
baza clasificarii plantelor

� Familiarizarea cu sistemele de clasificare a 
plantelor bazate pe filogenie

� Cunoasterea caracterelor generale, precum si a 
reprezentatilor pentru increngaturile, clasele, 
subclasele, ordinele, familiile cele mai 
reprezentative de talofite si cormofite



� Originea Cormofitelor;
� Increngatura Pterydophyta: caractere generale, 

clasificare, reprezentanti, importanta 
� Increngatura Pinophyta: caractere generale, 

clasificare, reprezentanti, importanta 
� Increngatura Magnoliophyta: caractere 

generale, clasificare, reprezentanti: Clasa 
Magnoliatae (Dicotyledonatae) subclase: 
Magnoliidae, Hamamelidae, Rosidae, 
Dilleniiidae, Caryophyllidae, Asteridae; Clasa 
Liliatae (Monocotyledonatae) cu subclasele: 
Alismidae, Liliidae, Arecidae.



Subclasa Magnoliidae 
(Polycarpicae)

� angiospermele cele mai primitive, lemnoase ºi ierboase care au 
apãrut în Jurasic ºi sunt cunoscute fosile din Cretacicul inferior

� trãsãturi de primitivitate precum: polimeria uneori inconstantã; 
elementele periantului, gineceului ºi androceului dispuse spirociclic, 
rar ciclic, receptaculul alungit, conic, cu�VLPHWULH�DFWLQRPRUIă, rareori 
zigomorfã. Periantul este simplu sau dublu, dialisepal ºi dialipetal. 
Androceul este polimer  

� Gineceul este policarpelar, apocarp, rar sincarp, cu placentaþie 
marginalã. Ovulul este crasinucelat cu douã integumente. 

� Fructele pot fi : folicule, achene, nucule, capsule, bace, drupe. 
Polenizarea este entomogamã, rareori anemogamã.

� Din punct de vedere biochimic conþin un alcaloid specific din grupa 
fenilalaninei ºi baze de benzilizochinolin (aporfina).

� Pe baza caracterelor morfo-anatomice, biochimice, serologice, 
magnoliidele sunt considerate un important centru genetic, din care 
au derivat celelalte grupe de angiosperme



� subclasa cuprinde urmãtoarele ordine:
� Magnoliales
� Piperales
� Ranunculales
� Aristolochiales
� Rafflesiales
� Nymphaeales
� Papaverales



Ordinul Magnoliales

� arbori ºi arbuºti cu vase lemnoase 
primitive (trahee ºi traheide 

� Drimys lemnul secundar este homoxil 
fiind constituit numai din traheide cu 
punctuaþiuni areolate 

� Frunzele sunt simple, întregi sau lobate, 
coriacee, alterne, stipelate ºi conþin celule 
secretoare de uleiuri eterice



� Florile sunt mari, actinomorfe ºi au o structurã 

primitivã, receptaculul fiind conic, iar pe el fiind 
dispuse aciclic, spirociclic sau ciclic numeroase 
sepale ºi petale libere ºi în numãr nedeterminat

� rar sunt achlamidee, de obicei sunt 
haplochlamidee sau heterochlamidee

� Sunt unisexuate sau bisexuate, androceul fiind 
format din stamine libere, cu antere mari, iar 
gineceul este policarpelar pânã la monocarpelar



� Dintre substanþele frecvent întâlnite la 

reprezentanþii acestei subclase se pot cita: 
uleiurile esenþiale bogate în hidrocarburi 
aromatice (cimol, timol, eugenol, borneol, 
geraniol, camfor, pinen, limonen etc) ºi 
numeroºi alcaloizi precum: tulipiferina, 
trilobina, dafnandrina, anterospermina, 
laurelina etc



Familia Magnoliaceae

� reprezentanþi lemnoºi spontani în regiunile calde 
tropicale ºi subtropicale ºi cultivaþi în regiunile temperate

� arborii ºi arbuºtii au frunze mari simple, alterne ºi 
stipelate, iar la unele specii persistente.

� Florile sunt mari, polimere, hermafrodite, 
homochlamidee cu periant petaloid. 

� Au numeroase stamine ºi un gineceu polimer, superior 
constituit din numeroase carpele libere dispuse spiralat 
pe receptaculul conic  

� �)RUPXOD�IORUDOă�HVWH�XUPăWRDUHD: P∞A∞G∞. Polenizarea 
este entomofilã. Fructele pot fi de tip foliculã, capsulã, 
nuculã, bacã. 

� Familia cuprinde peste 200 de reprezentanþi



Genul   Magnolia

� M. acuminata, M. stellata, M. grandiflora 
(figura 56), M. x soulangiana. Sunt specii 
exotice unele originare din Extremul 
Orient, altele din America de Nord. La noi 
sunt cultivate ca specii ornamentale. 





� O specie 
cultivatã în scop 
ornamental este 
arborele lalea 
Liriodendron 
tulipifera cu 
frunzele lirate ºi 
cu flori galbene 
asemãnãtoare 

lalelelor. Este 
originar din 
America de 
Nord.



Familia Winteraceae

� �SODQWH�OHPQRDVH�DOH�FăURU�OHPQ�QX�

conþine trahee doar traheide cu 
punctuaþiuni areolate. Sunt rãspândite în 
Asia de Sud-Est, Australia, America de 
Sud ºi Centralã. 

� Specia cea mai cunoscutã este Drimys 
winteri din Chile ºi Argentina care are 
proprietãþi antiscorbutice ºi tonice. 





Familia Lauraceae

� include numai specii lemnoase (peste 1000) cu frunze 
persistente, coriacee, bogate în uleiuri eterice.��

� rãspândite în regiunile tropicale, subtropicale ºi 
mediteraneene. 

� Florile sunt mici, unisexuate sau hermafrodite, de regulã 
pe tipul trei, diplochlamidee ºi homoiochlamidee, cu 
dispoziþie ciclicã demonstrând un caracter de 
superioritate faþã de celelalte magnoliide

� �3ROHQL]DUHD�HVWH�HQWRPRILOă. Fructele sunt drupe sau 
bace 

� Familia are reprezentanþi cu importanþã economicã, o 
serie de specii fiind aromatice



Laurus nobilis dafin sau laur

� �DUERUH�PHGLWHUDQHHDQ, cu flori unisexuate 
ale cãrui frunze scurt peþiolate, îngust 
lanceolate, cu margini ondulate, pieloase, 
glabre, conþin uleiuri eterice datoritã cãrora 
sunt utilizate în gastronomie,�LDU�IUXFWHOH�
cu pânã la 30% ulei aromat sunt utilizate 
în medicinã. Florile sunt unisexuate, mici, 
albe-verzui dispuse în raceme sau umbele 
la axila frunzelor.Fructul este o bacã 
ovoidã inþial verde, apoi neagrã.



� Atât frunzele cât ºi fructele sunt utilizate în 
atonii stomacale, boli nervoase, spasme, 
gastralgii, stimulente ale digestiei ºi ale 
poftei de mâncare



Cinnamomum camphora (arborele 
de camfor)

� este un arbore 
originar din 
sudul Chinei ºi 
Japoniei ºi are 
frunze 
semperviresce
nte. Toate 
organele 
plantei sunt 
bogate în 
uleiuri eterice 
folosite în 
medicinã ºi 
industrie. 



C. aromaticum si C. cassia 

� este arborele de 
scorþiºoarã de China

� iar C. zeylanicum 
arborele de scorþiºoarã 
din Sri Lanka. 

� Ritidomul ramurilor 
tinere ale acestor arbori 
este aromat ºi utilizat în 
arta culinarã, dar ºi în 
industrie



Ordinul Piperales
� 1300 de specii ierboase ºi lemnoase din zonele 

tropicale. 
� Structura tulpinii eate primitivã ca a altor magnoliate, dar 

apar ºi unele trãsãturi specifice liliatelor (dispoziþia 
fasciculelor conducãtoare). 

� Florile sunt bi- sau unisexuate, grupate în spice sau cime 
dese, achlamidee, cu numãr variabil de stamine ºi 
carpele. 

� Fructele sunt bace cu pericarp subþire. 

� Piper betel (betelul) din ale cãrui frunze se fabricã betelul 
(care se mestecã) utilizat ca stimulant al digestiei în 
þãrile orientale



Piper nigrum piperul

� care este o lianã originarã din Malayezia ºi 
cultivatã în multe regiuni tropicale;



Piper betel



Ordinul Aristolochiales

� o poziþie sistematicã incertã din pricina 

asemãnãrilor morfo-anatomice ºi serologice atât 

cu magnolialele, cât ºi cu ranunculalele
� Cuprinde o singurã familie Aristolochiaceae

alcãtuitã din cca 400 de specii ierboase, puþine 
lemnoase, cu flori ciclice actinomorfe sau 
zigomorfe, epigine cu formula floralã: P(3), 
(3+3)A6+6; 3+3G(6-4). Fructul este o bacã sau 

o capsulã



Aristolochia clematitis mãrul 

lupului, cucurbeþea
� �HVWH�R�SODQWă�SHUHQă, volubilã frecventã prin tufãriºuri, crânguri, 

zãvoaie, vii, margini de drumuri ºi pãduri la câmpie ºi deal. Are în 
sol un rizom cilindric, scurt ºi ramificat,�JDOEHQ-brun din care pornesc 
rãdãcini adventive. Tulpina este erectã cu noduri evidente la nivelul 
cãrora se îndoaie în zig-zag. Frunzele sunt ovat triunghiulare, cu 
baza adânc cordatã, vârf rotunjit, pieloase, lung-peþiolate, alterne. 
Florile sunt hermafrodite, zigomorfe, câte 3-5 la axila frunzelor. 
Periantul este tubulos, palid-gãlbui, dilatat la bazã, iar la vârf 
terminat cu o prelungire ligulatã. În interiorul tubului periantului se 
gãsesc peri rigizi cu vârful îndreptat în jos, care împiedicã ieºirea 
insectelor care pãtrund în interior.�$ELD�GXSă�SROHQL]DUH, perii se 
usucã eliberând insecta captivã. Androceul are 6 stamine 
concrescute cu gineceul din 6 carpele. Acesta din urmã are ovar 
inferior, stil scurt ºi un stigmat în formã de disc cu 6 lobi. Fructul este 
globulos, galben-verzui, deschizându-se prin 6 valve. 



� Toate organele plantei conþin acid aristolochic, ulei volatil, 
aristolochinã, magnoflorinã, acid citric, derivaþi flavonici,�VăUXUL�
minerale etc. Planta�HVWH�WR[LFă�PDL�DOHV�SHQWUX�DQLPDOH. 

� Frunzele ºi rizomul au importanþã terapeuticã. Are proprietãþi 
antiinfecþioase, stimuleazã granulaþia ºi epitelizarea,�PăUHºte 
rezistenþa fagocitarã a leucocitelor, mãreºte capacitatea de 
rezistenþã a organismului faþã de agenþii patogeni, compenseazã 
scãderea fagocitozei dupã administrarea de antibiotice, corticoizi, 
citostatice; în ginecologie a dat rezultate bune în oligomenoree, 
dismenoree, sterilitate, , stimularea corpului galben în tulburãrile de 
menopauzã. Homeopatic micºoreazã timpul de sângerare. Asociatã 
cu Echinacaea se foloseºte ca cicatrizant. La administrãri repetate 
acizii aristolochici se acumuleazã în organism, în circulaþia entero-
hepaticã ºi provoacã un efect favorabil de lungã duratã asupra unor 
infecþii cronicizate constând din fistule anale, fistule dentare, plãgi 
greu vindecabile. Au acþiune antibioticã ºi antitumoralã. 
Medicamente cu acizi aristolochici se utilizeazã în laringite, faringite, 
bronºite cronice, ulceraþii de decubitus, osteomielitã. Tratamentele 
se fac doar sub supraveghere medicalã deoarece planta este toxicã. 





Asarum europaeum piperul lupului, 
pochivnic,

� plantã ierbacee, perenã prin pãduri de foioase. 
Are un rizom scurt superficial, ramificat ºi 
albicios de pe care pornesc rãdãcini adventive 

firoase. Tulpinile aeriene pornesc din rizom, 
înalte de 4-10 cm, acoperite la bazã cu catafile 

brune. Frunzele sunt circular-reniforme, 
hibernante, lung peþiolate. Florile sunt întunecat 
purpurii, solitare cu perigon actinpmorf urceolat 
campanulat. Rizomul, dar ºi celelalte pãrþi ale 
plantei au un miros pronunþat de piper. 





� Planta conþine ulei eteric format din azaronã, 
aldehidã azarilicã, acetat de bornil, terpene etc. 
alcaloizi, glicosizi, tanin, vitamine C ºi B,�VăUXUL�
minerale. Uleiul eteric conferã proprietãþi iritante. 
Principiile active au acþiune vomitivã ºi 
stimuleazã expectoraþia. Se utilizeazã în 
bronºite acute ºi cronice,�VLOLFR]ă�SXOPRQDUă�
însoþitã de astm bronºic. În doze reduse are 
proprietãþi diuretice, sudorifice ºi antibiotice pe 
un numãr mare de germeni patogeni. Poate fi 
utilizatã ca plantã decorativã în zonele 
împãdurite din parcuri.



Ordinul Nymphaeales

� cuprinde plante acvatice care au structurã 

apropiatã magnolialelor ºi ranunculalelor,�
dar prezintã ºi unele caractere de 
monocotile primitive.

� Florile sunt polimere, rar trimere, 
hemiciclice, cu gineceu apocarp sau 
sincarp



Familia Nymphaeaceae

� este formatã din specii acvatice fixate cu rizomi 

ºi rãdãcini adventive. Florile mari sunt emerse, 
bisexuate, homoio-�VDX�KHWHURFKODPLGHH, 
hipogine pânã la perigine. Androceul este format 
din numeroase stamine (care se transformã 

treptat în petale). Gineceul este policarpelar, 
apocarp, rar sincarp, cu poziþie variabilã. 
Formula floralã este: K5-4C∞-6A∞-6G(∞-3). 
Fructele sunt nucule sau bace



Nymphaea alba nufãrul alb

� vegeteazã în ape stãtãtoare sau lin curgãtoare, 
fiind o specie ocrotitã. Rizomul bine dezvoltat 
este târâtor pe fundul bazinului, frunzele au 
limbul ovat pielos, cu diametrul 10-30 cm, cu 
nervuri proeminente pe faþa inferioarã, foarte 
lung peþiolate. Florile lung pedunculate sunt 
albe, mari, cu caliciul din 4 sepale caduce, 
corola din cca 20 de petale care treptat trec în 
stamine, androceul din numeroase stamine, au 
antere cu polen spinos ornamentat aspru; 
gineceul cu ovar acoperit cu stamine pânã 
aproape de vârf ºi 8-24 stigmate plane, galbene. 





� Din rizom s-au izolat alcaloizii nimfein, nufarin, 
glicozidul nimfalin cu efect cardiotonic, substanþe 
tanante, amidon, glucozã, grãsimi. 

� Principiile active din flori au efecte sedativ-
nervoase cu rezultate bune în insomnii, 
anafrodisiace, iar cele din rizom aceleaºi efecte, 
în plus tonic-nutritive, astringente.

� Ornamental se poate utiliza la decorarea 
lacurilor amenajate în zone de câmpie ºi 
colinare



Nuphar lutea�QXIăU�JDOEHQ

� este plantã perenã care populeazã aceleaºi 
biotopuri ca ºi specia precedentã. Rizomul este 
repent, frunzele ovate, inciz-cordate, cu peþioli 
foliari, triunghiulari, lungi,�Oăþiþi spre bazã. Florile 
sunt galbene, mici, cu miros puternic. Caliciul 
este format din 4-7 sepale mari ovate uºor 
concave, corola din 10-20 de petale ovate mai 
mici ºi mai scurte decât sepalele, androceul din 
numeroase stamine linear alungite cu antere 
îndoite, iar gineceul în formã de butelie, cu 
stigmat discoidal. Fructul este baciform cu 
seminþe numeroase bogate în amidon. 





� Din rizom au fost izolaþi alcaloizi dintre care mai 
important este tiobinuforindina cu proprietãþi antibiotice ºi 
antitrichomonazice, amidon, glucozã, tanin.

� Populaþia nordicã foloseºte rizomii ca aliment. Se 
consumã prãjiþi în grãsime, iar uscaþi ºi mãcinaþi dau o 
fãinã ce poate fi folositã la pâine, supe, sosuri. Locuitorii 
Deltei consumã fructele mature, numite �smochine de 
baltã�. 

� Industrial rizomii pot fi folosiþi la tãbãcitul pieilor ºi vopsit.�
� Florilor li se atribuie proprietãþi sedative astringente,�LDU�

rizomilor proprietãþi antibiotice, antitrichomonazice, 
emoliente ºi astringente.

� În lacuri ºi bazine din parcuri are un efect decorativ 
deosebit.



N. lotus var.thermalis (dreþe sau 
lotus)

� se întâlneºte în apele termale din pârâul 

Peþea (lângã Oradea) ºi este ocrotitã ca 

relict terþiar. Victoria regia�HVWH�XQ�QXIăU�FX�
frunze mari, pânã la 2m ºi flori cu diametru 
de pânã la 50cm. Este rãspânditã în 
bazinul Amazonului. La noi se cultivã doar 

în sere



Ordinul Ranunculales
� este înrudit cu magnolialele prezentând caractere apropiate cum ar fi:

elementele florale cu dispoziþie spirociclicã, androceu ºi gineceu polimere, 
carpele libere, iar din punct de vedere biochimic au reacþie serologicã 
pozitivã, cantitate redusã de fermenþi, numeroºi alcaloizi caracteristici 
pentru fiecare specie, precum ºi diverse saponine. Aceste reacþii biochimice 
demonstreazã existenþa unui metabolism specific, pronunþat ºi un nivel 
energetic scãzut.Toate acestea sunt indicii ale unei mari vechimi 
filogenetice.

� Cu toate aceste asemãnãri se ºi deosebesc de magnoliale prin câteva 
caractere de superioritate precum: 

� -consistenþa ierboasã a majoritãþii speciilor;
� -lipsa rãdãcinii principale;
� -stomate anomocitice (fãrã celule anexe);
� -lipsa pungilor secretoare de uleiuri eterice;
� -majoritatea au înveliºul floral diplochlamideu;
� -unele specii mai evoluate au flori zigomorfe;
� -ovule anatrope bogate în albumen;
� -la unii reprezentanþi precum Podophyllum, fasciculele libero-lemnoase sunt 

rãspândite în tulpinã ca la Liliatae;
� Ordinul este considerat ca unul de mare importanþã filogeneticã, din el 

derivând multe grupe de angiosperme. Conform sistemului de clasificare 
acceptat ordinul cuprinde douã familii: Ranunculaceae ºi Berberidaceae



Familia Ranunculaceae
� familie importantã prin numeroºii reprezentanþi larg rãspândiþi în majoritatea 

fitocenozelor. Sunt plante ierboase, anuale pânã la perene, mai rar lemnoase, 
arbustive. Rãdãcina principalã dispare timpuriu fiind înlocuitã de rãdãcini secundare, 
adventive. Frunzele stipelate sau nu înregistreazã o mare varietate de mãrimi ºi 
forme, cele bazale fiind peþiolate, iar cele superioare sesile, dispuse altern.

� Florile sunt hermafrodite, rar unisexuate, actinomorfe, excepþional zigomorfe, dispuse 
în inflorescenþe cimoase sau racemoase.�5HFHSWDFXOX�DUH�IRUPă�FYDVLFRQLFă�SH�HO�
fiind dispuse spiralat, ciclic sau hemiciclic elementele florale. Periantul poate fi 
haplochlamideu trimer sau diplochlamideu pentamer. La unele specii unele petale se 
transformã în nectarine sau la altele, glandele nectarine sunt la baza petalelor într-o 
gropiþã (fovea) acoperitã cu un solziºor.

� Androceul este polimer, cu stamine libere, iar gineceul, de asemenea polimer, rareori 
din 2 sau o singurã carpelã ºi foarte rar sincarp,�GH�UHJXOă�VXSHULRU.

� Formula floralã este: P3+3;A∞G∞;K10-5C∞-5A∞G∞-1.
� Polenizarea este entomofilã, anemofilã ºi ornitofilã. Datoritã gineceului apocarp 

fructele sunt de regulã multiple: polifolicule, polinucule, bace, cu�UăVSkQGLUH�
anemochorã, zoochorã ºi hidrochorã. Embrionul este mic cu douã cotiledoane, 
exceptând cazurile când un cotiledon este avortat sau se produce o sincotilie. Din 
punct de vedere biochimic ranunculaceele sunt bine echipate cu glicozide (cimarina, 
adonitotoxina, heleborina, korelborina) ºi alcaloizi (aconitina, decozina, delzonina 
etc.).

� Arealul ranunculaceelor se întinde pe tot Globul, dar cu precãdere în climatul 
temperat. În flora þãrii noastre sunt peste 110 specii împãrþite în patru subfamilii.



Helleborus purpurascens �spânzul-
� plantã rãspânditã prin pãduri ºi poieni, mai ales în 

regiunile de deal ºi munte. În sol posedã un rizom de pe 
care se dezvoltã o tulpinã erectã bifurcat ramificatã de 
pânã la 50 de cm înãlþime. Frunzele bazale sunt lung 
peþiolate, palmat sectate, cu segmente întregi sau 
sectate, iar cele tulpinale sunt tot mai scurt peþiolate 
pânã la sesile, iar lamina celor superioare devine 
tripartitã. Înfloreºte primãvara timpuriu, sepalele sunt 
purpurii pe faþa externã, persistente în timpul fructificãrii 
iar petalele sunt transformate în nectarine. Androceul are 
numeroase stamine, iar gineceul din 4-6 carpele 
concrescute la bazã. Fructele sunt folicule comprimate 
lateral, cu rostru lung, pe dos cu carenã ºi pe laturi cu 
nervuri. 

�



� Conþine alcaloizi ca heleborina, heleboreinã, 
heterozide etc fiind o plantã toxicã, dar utilizatã 
ºi în farmacoterapia popularã ºi ºtiinþificã. 
Dozele mici administrate au efecte cardiotonice. 
Extractul de spânz se utilizeazã la prepararea 
Boicilului, medicament antireumatismal. În 
practica veterinarã pentru tratarea pestei la 
porcine ºi ovine ºi pentru prevenirea bolilor 
infecþioase se face un implant cu rãdãcinã de 
spânz perforându-se lobul urechii ºi 
introducându-se un fragment de rãdãcinã.





Caltha laeta-calcea calului-
� creºte prin biotopuri mlãºtinoase, bãlþi. Are frunze mari, 

lucioase, reniform-cordate, cu margini dinþate ºi flori cu 
periant simplu, petaloid, de culoare galben-aurie. 
Înfloreºte la începutul verii ºi este toxicã datoritã 
conþinutului de protonemoninã, jervina, heleborina, 
berberina. 

�

� În unele zone ale þãrii este utilizatã în alimentaþie. 
Frunzele opãrite pentru a distruge toxinele se folosesc la 
sarmale, rãdãcina uscatã ºi prãjitã se potae consuma, 
bobocii florali muraþi în oþet sunt folosiþi ca surogat al 
caperelor (Capparis spinosa). Pãrþile aeriene conþin 
principii active cu ro diuretic, laxativ, sedativ. Poate fi 
plantatã în zonele umede din parcuri având un efect 
decorativ deosebit în timpul înfloritului. 





Nigella arvensis �negruºca-

� are importanþã filogeneticã deoarece 

prezintã fenomenul de sincarpie. Are 
funze îngust divizate ºi flori albastre   
Vegeteazã pe terenuri aride din sudul þãrii.

� Din acelaºi gen este N. damascena���
cultivatã ca plantã ornamentalã ºi 
condimentarã



� Fruct de Nigella 
damascena



Nigella sativa
� plantã ierbacee anualã, medicinalã, cultivatã ºi sãlbãticitã prezentã 

prin semãnãturi. Rãdãcina este pivotantã subþire, tulina cilindricã 
pãroasã, simplã sau ramificatã, frunze alterne de 2-3 ori sectate cu 
lacinii liniare. Florile albe, solitare în vârful tulpinii au înveliºul floral 
petaloid cu 5 foliole albe cu vârful albãstrui-verzui, 5-8 nectarii 
bilabiate, androceul din numeroase stamine, ºi gineceu policarpelar 
cu numeroase ovare. Fructul este o polifoliculã cu seminþe zbârcite 
negre, trimuchiate, curbate. Seminþele conþin ulei volatil care le 
conferã gust plãcut iute ºi miros aromat. 

� Seminþele sunt folosite în alimentaþie pentru condimentarea 
brânzeturilor ºi prãjiturilor. De asemenea li se atribuie proprietãþi 
diuretice, carminative, antianorexice, digestive, vermifuge. Este o 
specie meliferã.





Trollius europaeus-bulbuci-

� este frecventã în pajiºtile montane umede, dar 
se întâlneºte ºi în biotopuri mai joase.�3RVHGă�
un rizom scurt, tulpinã erectã glabrã, simplã 
frunze palmat sectate cele bazale lung peþiolate, 
iar cele tulpinale sesile. Are flori mari galbene 
asemãnãtoare cu bujorul având un periant 
petaloid din 5-15 tepale mari care se acoperã 
una pe alta, 5 sau mai multe nectarii, androceu 
cu numeroase stamine, gineceu policarpelar. 
Fructul este o polifoliculã. Este toxicã datoritã 
protaminei. Este decorativã prin frunze ºi flori ºi 
se cultivã în parcuri ºi pentru flori tãiate.







Isopyrum 
thalictroides �

gãinuºi-

� este o plantã 

efemerã, vernalã 

care creºte prin 
pãduri. Are flori mici 
albe. 



Actaea spicata

� este rãspânditã prin 

pãduri de munte, are flori 
mici albe grupate în 
raceme, iar fructele sunt 
niºte bace negre



Aconitum �omagul-

� gen cu numeroase specii care vegeteazã prin 

poieni ºi pãduri din etajul colinar ºi montan. 
Periantul este format din 5 elemente colorate, cu 
tepala superioarã în formã de coif sau cascã, 
acoperind altele douã transformate în organe 
nectarifere. Sunt printre cele mai toxice specii de 
ranunculacee. Florile lor sunt albastre sau 
galbene. Cele mai comune specii sunt: A. 
tauricum, A. lasianthum, A. moldavicum, A. 
anthora



A. tauricum

� este întâlnitã în locuri stâncoase înierbate din etajul 
subalpin ºi alpin al Carpaþilor. Are�R�UăGăFLQă�îngroºatã 
napiformã, tulpina dreaptã înaltã de 10-60 cm. Frunzele 
sunt palmat partite, cu diviziuni romboidal-dilatate, în 
partea superioarã repetat trifidate, glabre, peþiolate. 
Florile albastre-violet sunt dispuse într-un racem dens cu 
frunze îngrãmãdite sub inflorescenþã. Tepala superioarã 
este în formã de coif, la vârf lat-rotunjitã, cu rostrul 
treptat ascuþit. El adãposteºte 2 nectarii în formã de 
pinteni. Fructele folicule adãpostesc seminþe cu muchii 
aripate. 

�



� Rãdãcinile principale conþin amidon (40-50 %), zaharuri, proteine, 
acizii aconitic, malic, tartric, citric, colinã, alcaloizi, aconitinã, 
neopelinã, sãruri minerale. 

� Planta este foarte toxicã, mai ales rãdãcinile ºi seminþele, 
cantitatea de toxine fiind maximã în timpul înfloririi. Dintre alcaloizii 
citaþi cel mai toxic este aconitina care acþioneazã asupra sistemului 
nervos central. Doza�OHWDOă�SHQWUX�XQ�RP�HVWH�GH�1mg ºi nu existã 
un antidot specific. 

� Rãdãcinile sunt utilizate în industria farmaceuticã pentru 
obþinerea unor produse strict dozate: Sirogal, Tusomag, Sirogal cu 
efedrinã etc. Tinctura cu 0,50 g alcaloizi la 100 de ml�VH�
administrezã pentru tratarea gripei, guturaiului, nevralgiilor 
trigeminale, congestiilor pulmonare cu tuse, pneumoniilor, 
laringitelor acute, sciaticã, ticuri nervoase ale feþei. Administrarea se 
face cu multã precauþie deoarece pot apare fenomene cumulative. 
Se utilizeazã ºi în medicina veterinarã.

� Se poate cultiva în scop ornamental pe stâncãrii ºi în grãdinile 
alpine.



Aconitum variegatum



Delphinium- nemþiºorul-
� este un gen care cuprind ecâteva specii spontane ºi cultivate în scop 

ornamental. Au periantul simplu, colorat (albastru), cu tepala posterioarã 
prevãzutã cu un pinten alungit. Gineceul este oligomer, pânã la 
monocarpelar. Speciile spontane, frecvente mai ales în culturile de pãioase 
sunt: D. consolida (Consolida regalis) ºi D. orientalis. 

� D. consolida, nemþiºorul de câmp, este foarte frecvent în culturile de 
pãioase. 

� Florile conþin delfininã, un glicozid derivat al camferolului, alcaloizi de tip 
aconitic. Principiile toxice sunt reprezentate de alcaloizi, iar simptomele 
intoxicaþii constau în salivaþie abundentã, tulburãri digestive, dificultãþi la 
ridicare, insuficienþã cardiacã, colaps, moartea prin asfixie. 

� Florile ºi uneori frunzele au întrebuinþãri în medicina umanã 
tradiþionalã. Au proprietãþi hipotensive ºi bradicardizante, analgezice, 
hemostatice, fertilizante. Principiile active diminueazã tensiunea arterialã, 
rãreºte frecvenþa cardiacã, respectiv pulsul, suprimã sau diminueazã 
senzaþia de durere, opreºte hemoragia, stimuleazã apetitul sexual. Se 
foloseºte sub formã de infuzie sau tincturã care se administreazã cu 
precauþie din cauza toxicitãþii. Are ºi pondere apicolã, dar redusã.





� Anemone nemorosa-floarea paºtelui-cu 
flori albe vegeteazã prin pãduri de foioase 

alãturi de Anemone ranunculoides cu flori 
galbene. Sunt perene, de 15-20 cm, cu 
frunze palmat sectate dispuse câte trei 

într-un verticil. Florile sunt solitare în vârful 

tulpinii 





Hepatica

� este un gen care cuprinde specii vernale 
cu frunze lobate ºi flori albastre. H. nobilis-
trei rãi- are frunze trilobate ºi vegeteazã 

în pãduri de foioase din regiunile de deal 

ºi munte. H. transsilvanica-crucea 
voinicului-are frunzele secundar lobate; 
este un endemit pentru Carpaþii româneºti





Pulsatilla-dediþei-
� gen numeros cu cca 25 de specii, uneori greu de diferenþiat 

taxonomic.P. alba �UăVSkQGLWă�SH�WHUHQXUL�VWkQFRDVH�GLQ�HWDMXO�
montan superior, P. nigricans cu flori purpurii întâlnitã prin poienile 
însorite. Pulsatilla vulgaris este întâlnit pe coaste ierboase 
calcaroase, însorite. Are un rizom gros, cu muguri de frunze 
acoperiþi cu scvame albicioase.�7XOSLQD�HVWH�GH�10-35 cm, acoperitã 
cu peri lungi albi lanaþi, la fel ºi frunzele penat sectate,�SăURDVH. 
Florile solitare mari, având diametru de 7 cm, de culoare violetã sunt 
compuse dintr-un perigon cu foliole eliptice, seriaceu pãroase la 
exterior, androceu cu numeroase stamine ºi gineceu policarpelar.�
Planta verde este toxicã deoarece conþine alcaloizi precum 
anomonina ºi protoanemoninã.

� Pudra sau tinctura alcoolicã se utilizeazã în tratamentul amenoreei, 
dismenoreei, anexitelor, ovaritelor, uretritelor, blenoragiei, 
nevrozelor, spasmelor gastrointestinale, durerilor articulare, tusei 
convulsive, a eczemelor. Se administreazã cu precauþie.





Clematis vitalba �curpen de 
pãdure-

� ��HVWH�R�OLDQă�IUHFYHQWă�SULQ�SăGXUL, la marginea 
drumurilor, a viilor din regiunile de deal ºi câmpii.�
Tulpinile sunt agãþãtoare cu muchii longitudinale mai 
proeminente spre noduri pânã la 10 m. Frunzele sunt 
imparipenat compuse cu 3-5 foliole ovate sau ovat-
lanceolate, la vârf acute, iar�OD�ED]ă�VODE-cordate, pe dos�
lânos pãroase de-a lungul nervurilor. Peþiolul se 
transformã în cârcel rezistent, lignificat pentru susþinerea 
tulpinilor. Florile sunt mici, odorante, albe-gãlbui, grupate 
în inflorescenþe cimoase,�WHUPLQDOH�VDX�D[LODUH, iar fructul 
este alcãtuit din mai multe nucule (achene) fiecare 
având câte un rostru alungit, plumos provenit din stil





� În unele locuri lujerii tineri se utilizeazã ca ºi 
condiment conþinând un suc cu gust pipãrat, iar 
florile datoritã mirosului plãcut se folosesc ca 

surogat de cafea ºi pentru ceaiuri. Ramurile 
subþiri se folosesc la împletirea coºurilor ºi 
mobilierului rustic. Frunzele ºi florile conþin 
anemoninã ºi protoanemoninã atribuindu-li-se 
proprietãþi antiinflamatoare, antitusive, 
antibiotice ºi antimalarice. Este folosit la 
ornamentarea pergolelor, zidurilor, trunchiurilor 
de arbori, fiind decorativ prin port, frunze, flori.



Ranunculus-piciorul cocoºului �

� este genul cel mai reprezentativ ºi cu 
speciile cele mai numeroase. Sunt perene 
sau anuale, cu frunze palmat sectate sau 
lobate, cu flori actinomorfe, hemiciclice, cu 
organele nectarifere sub formã de fovea la 

baza petalelor. În floar þãrii noastre se 

gãsesc cca 35 de�VSHFLL�UăVSkQGLWH�în cele 
mai variate biotopuri



Ranunculus acris � piciorul 
cocoºului �

� are frunzele palmat sectate, cu 
segmente din nou trifidate, ale 
cãror lacinii sunt îngust 
lanceolate. Florile sunt mici 
galben-aurii, cu peduncul adpres-
seriaceu pãros. 

� Planta este toxicã numai în stare 
verde datoritã anemoninei, 
taninului, rãºinii. Planta se aflã în 
atenþia toxicologilor veterinari 
deoarece se dezvoltã în cantitãþi 
mari prin culturi de nutreþuri.

� Planta se utilizeazã destul de 
rar în nevralgii locale, în 
reumatism, dermatoze.



R. ficaria-grâuºor, untiºor, sãlãþicã-

� se gãseºte primãvara la marginea ºi în pãduri, frunzele 
sale proaspete fiind consumate ca salatã înainte de 
înflorire. Frunzele sunt lucioase,�FăUQRDVH, rotund sau 
tringhiular cordate, iar la subsioara lor se gãsesc 
tuberule prin care planta se înmulþeºte vegetativ. Florile 
sunt galben aurii. În afara frunzelor se mai pot consuma 
tuberulele murate în oþet cu tarhon. 
Rãdãcinile ºi frunzele ca infuzie, decoct sau alifie au 
acþiuni benefice în ameliorarea circulaþiei venoase, 
antihemoroidale, în tratamentul varicelor ºi bolilor de 
piele.

� Se pot cultiva în grupuri sub coronamentul arborilor.





� R. arvensis este o specie segetalã 

(vegeteazã în culturi agricole). R. aquatilis�
este o specie acvaticã heterofilã (frunzele 
submerse palmat sectate, iar cele natante 
întregi sau lobate), cu flori albe.



-Myosurus minimus-codiþucã-

� este o specie 
vernalã, micã, 
cu receptaculul 
mult alungit 
dupã înflorire. 
Preferã 

terenurile 
bãtãtorite, uºor 
sãrãturate



A. vernalis-ruscuþa de primãvarã-

� Adonis�JHQ�FX�IORUL�KHWHURFKODPLGHH�IăUă�QHFWDULL��
cu flori mari galbene, solitare în vârful tulpinii,�VH�

remarcã în fâneþele însorite. Caliciul are 5 
sepale , brun-membranoase, mai mult sau mai 
puþin pãroase, iar corola este cu 10-20 de petale 
întregi, lucioase, androceul din numeroase 
stamine, iar gineceul pluricarpelar apocarp. 
Fructele sunt poliachene cu achene scurt 
pãroase ºi cu rostru încârligat





� Planta este toxicã deoarece conþine adonitoxina 
care conþine cumarinã ºi un derivat cumarinic, 
vernadina. Toxicitatea dispare la fierbere. 

� Conþine ºi principii active de tipul glicozidelor 
cardiotonice, saponozide ºi flavonoide. Acþiunea 
este cardiotonicã ºi diureticã, calmantã, uºor 
hipertensivã. Este o specie meliferã. Ornamental 
este indicatã pentru grupuri pe peluze, locuri 
deschise, balcoane.



A. aestivalis-cocoºei-

� are flori roºii-purpurii ºi este frecventã în 
culturi de pãioase



Familia Berberidaceae
� cuprinde arbuºti ºi mai rar puþine specii 

ierboase. Au frunze simple sau compuse 
dispuse altern. Florile sunt actinomorfe, 
ciclice, cu un numãr mic de stamine, iar 
anterele se deschid prin clape. Ovarul este 
monocarpelar, fructul o bacã sau capsulã. 
Una dintre cele mai cunoscute specii este



Berberis vulgaris, dracila

� un arbust indigen ghimpos ºi cu lemn de culoare 
galbenã. Ramurile sale sunt muchiate, cenuºii sau 
cenuºiu-gãlbui, prevãzute cu spini trifurcaþiproveniþi din 
transformarea nervurilor. Spre vârf spinii pot deveni 
simpli. Frunzele sunt simple, ovat eliptice, la bazã 
cuneate, spinos serate, glabre, peþiolate. Florile sunt 
mici, galbene, urât mirositoare, cu glande nectarifere, 
dispuse în raceme aplecat pendente.�)RUPXOD�IORUDOă�
este: K3+3C3+3A3+3G1. Fructele sunt bace elipsoidale, 
roºii-brumate, acre astringente. Creºte spontan pe coline 
însorite ºi la marginea pãdurilor, dar este ºi cultivatã în 
parcuri ºi grãdini





� Compoziþia chimicã: rãdãcina conþine alcaloizi reprezentaþi de berberinã, 
berberubinã, iatrozirinã, palmatinã, columbamina, berbaminama, oxicantina; 
în scoarþã se gãsesc taninuri, acid chelidonic, rezine etc.Fructele conþin 
glucozã, fructozã, acid malic, gume, pectine, vitamina C.

� Fructele se consumã sub formã de dulceaþã, suc sau sirop recomandate în 
afecþiuni pulmonare ºi ca antihemoragic. Ritidomul se foloseºte ca materie 
primã în industria farmaceuticã pentru separarea principiilor active în stare 
purã, prepararea de tincturã ºi extracte utilizate în afecþiuni biliare. 
Berberina, berbamina ºi oxicantina au proprietãþi farmacodinamice 
deosebite. Berberina are acþiune colagogã, colereticã, tonic-stomahicã, 
hemostaticã, hipotensivã, antispasticã, bacteriostaticã, citostaticã, febrifugã, 
diureticã, stimulent respirator. Oxicantina are acþiune vasodilatatoare ºi 
hipotensivã. Berberina acþioneazã rapid, iar berbamina ºi oxicantina tardiv 
ºi cu efect de lungã duratã. Tratamentul se face cu tincturã de rãdãcini în 
diferite diluþii. Este o specie meliferã, dar cu pondere apicolã redusã. 
Adesea se utilizeazã ca arbust ornamental în grupuri,�JDUGXUL�YLL, 
aliniamente. Suportã bine tunsul. Se poate folosi cu succes la amenajarea 
terenurilor degradate deoarece lãstarii drajoneazã cu uºurinþã fixând 
terenul. Nu se recomandã cultivarea în apropierea culturilor de cereale fiind 
gazdã intermediarã pentru Puccinia graminis. Din rãdãcini ºi ritidom se 
extrage o substanþã tinctorialã galbenã utilizatã la vopsitul lânii ºi pielii.



Mahonia aquifolia

� Este un arbust nord american. Formeazã tufe 

dese cu ramuri cenuºii neghimpoase. Frunzele 
sunt imparipenat-compuse, cu 5-9 foliole ovate, 
sesile, acute cu margini sinuate spinos dinþate, 
persistente, vara verzi închis, iar iarna vineþii sau 
roºiatice. Florile sunt galbene cu 9 sepale, 6 
petale, 6 stamine ºi un pistil. Sunt asociate în 
raceme erecte în vârful ramurilor.�)UXFWHOH�VXQW�

bace alungite albãstrui-brumate, cu 2-5 seminþe. 





Ordinul Papaverales

� Sunt plante ierboase sau lemnoase, arbuºti sau arboraºi 
cu frunze alterne, adesea lobate sau adânc sectate. 
Florile solitare sau dispuse în inflorescenþe cimoase sunt 
actinomorfe sau zigomorfe, cu un numãr variabil de 
elmente ºi gineceu sincarp superior. Fructele sunt 
capsule valvicide sau poricide, rar indehiscente. Se 
înrudesc cu ranunculaceele, fapt dovedit de structura 
asemãnãtoare a florii, dar ºi de particularitãþi biochimice 
ºi embriologice. Se înregistreazã ºi unele asemãnãri cu 
caparalele, în ceea ce priveºte placentaþia parietalã ºi 
anatomia organelor vegetative.

� Sunt rãspândite mai ales în zonele temperate ale 
emisferei nordice



Familia Papaveraceae

� cuprinde specii bogate în alcaloizi.�
Organele sunt strãbãtute de laticifere 

anastomozate care conþin un latex incolor, 
alb, portocaliu sau alte culori. Florile sunt 
actinomorfe cu urmãtoarea formulã floralã: 
K2C2+2A∞-4G(∞-2).



Papaver somniferum

� ��SODQWă�GH�RULJLQH�PHGLWHUDQHHDQă, frecvent cultivatã 
mai ales în India ºi China încã din antichitate. Este 
menþionat în lucrãrile lui Homer, Hesiod, Hipocrat, iar�
Pliniu cel Bãtrân i-a dat denumirea de Papaver,�
denumire pãstratã ºi de Linné. Este o specie anualã cu 
rãdãcinã pivotantã, tulpinã erectã, netedã, cilindricã, 
cerificatã ºi puþin ramificatã. Frunzele le are întregi, 
alterne, alungit-ovate, cerate, cu margini neregulat 
incizate, cele inferioare scurt peþiolate, iar cele tulpinale 
sesile. Florile solitare, mari roºii sau roz cu o patã 
închisã la baza petalelor, pe tipul 4 ºi cu fructul o 
capsulã poricidã. Seminþele conþin 40-45 % ulei ºi sunt 
utilizate în alimentaþie. 



� Toate organele plantei exceptând 

seminþele au laticifere cu un latex 
conþinând 40 de alcaloizi. Din latexul 

extras din fructele imature se preparã 

opiumul care este un amestec de alcaloizi 
precum: morfina, tebaina, narcotina, 
codeina, papaverina etc folosiþi în 
medicinã ca narcotici. Seminþele sunt 
folosite în patiserie,�LDU�XOHLXO�H[WUDV�GLQ�HOH�
are calitãþi culinare deosebite. 



� Opiumul afost folosit din cele mai vechi timpuri pentru 
efectul analgezic al morfinei. Paverina puþin toxicã 
esteun spasmolitic al musculaturii netede fiind 
recomandatã în afecþiuni ale tractului gastro-intestinal, 
ale vezicii biliare ºi urinare. Codeina are efect inhibitor 
asupra centrului tusei. Morfina este unul din cele mai 
puternice calmante ale durerii, dar provoacã dependenþã 
fiind necesare doze tot mai mari pentru acelaºi efect.�
Determinã intoxicaþie cronicã ºi este inclusã pe lista 
stupefiantelor. Florile proaspete au proprietãþi tinctoriale 
de colorare în verde. Macii decorativi prin florile lor sunt 
cultivaþi pe peluze, dar ºi pentru flori tãiate.





� Tot cultivat este P. bracteatum a cãrui 

floare este însoþitã de o bractee



Papaver rhoeas

� Dintre speciile 
spontane din flora þãrii 

noastre amintim: P. 
rhoeas �paparoane-
cu flori roºii, buruianã 

în culturile de pãioase. 



P. pyrenaicum

� cu flori 
galbene, 
rãspândi

t în 
zonele 
montane



Chelidonium majus nigelariþa-

� O specie perenã, ruderalã, extrem de rãspânditã 
este rostopasca, Este o specie ruderalã cu un 
rizom bine dezvoltat, o tulpinã dispers pãroasã, 
frunzele imparipenat-sectate, cu 2-5 segmente 
inegal crenate, dintre care cel terminal mai mare 
ºi trilobat crenat,�SH�GRV�JODEUH�VDX�GLVSHUV�
pãroase. Florile galbene, actinomorfe, 
pedunculate, grupate în umbele simple,�DX�XQ�
caliciu din douã sepale caduce, 4 petale, 
numeroase stamine ºi un gineceu bicarpelar cu 
un ovar multiovulat, stil scurt, stigmat bilobat, iar 
fructul este o capsulã silicviformã. 



� Latexul conþinut are culoarea portocalie, este bogat în chelidoninã ºi 
berberinã, alþi alcaloizi ºi are proprietãþi citostatice.�3ODQWD�HVWH�
toxicã, intoxicaþia manifestându-se prin vome, colici abdominale, 
purgaþii violente, scaune cu sânge. Folosirea terapeuticã a depãºit 
cadrul medicinei populare. Se studiazã acþiunea bacteriostaticã ºi 
antiblasticã a alcaloizilor. Chelidonina ºi homochelidonina 
acþioneazã citostatic de tip colchicinic, sedativ ºi narcotic asupra 
centrilor nervoºi fãrã a reduce reflexele, deprimã miocardul, 
relaxeazã musculatura coronarelor ºi ale altor vase sangvine. 
Acþioneazã ca antispastic micºorând tonusul musculaturii netede a 
bronhiilor, stomacului, intestinului ºi uterului. Sanguinarina are 
acþiune excitantã asupra centrilor medulari ºi antitumoralã de tip 
calchicinic. Complexul alcaloidic este narcotic, spasmolitic, coleretic, 
antibacterian ºi antifungic.�6WLPXOHD]ă�WRQXVXO�ºi peristaltismul 
vezicii biliare cu efect colecistochinetic, amelioreazã fluxul biliar în 
dischinezii biliare, hepatitã cronicã ºi dupã hepatitã acutã, în 
hipotonie ºi atonie vezicularã. Normalizeazã valorile bilirubinei ºi 
colesterolului. Stimuleazã secreþia pancreaticã ºi secreþia de lipazã 
ºi á-amilazã. Reprezintã un medicament hepatoprotector, iar 
extractele totale din plantã au efecte antibiotice pe un numãr mare 
de germani patogeni. Latexul se utilizeazã la tratarea negilor





Familia Fumariaceae
� are în componenþã specii 

ierboase scunde, rar 
agãþãtoare, fãrã latex, dar cu 
uleiuri. Frunzele sunt adânc 
divizate. Florile, grupate în 
inflorescenþe racemoase,�VXQW�
mici, zigomorfe, cu una sau 
douã petale pintenate, cu 
nectarii ºi cu staminele 
grupate în douã mãnunchiuri 
de câte trei. Formula floralã 
este 
K2C2+2A4;(1/2+1+1/2)G(2). 
Se cunosc aproximativ 500 de 
specii dintre care mai mult de 
jumãtate aparþin genului 
Corydalis. Mai rãspândite 
sunt: C. cava ºi C. solida �
brebeneii (figura 88) prin 
pãdurile de foioase.

�



� -Fumaria este un 
gen cu cca 50 de 
specii, cu fruct 
indehiscent, 
monosperm 
(nuculã), 
rãspândite prin 
culturi, fâneþe, 
pãºuni, margini de 
drum. Unele 
specii sunt 
ornamentale
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