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SPECII NOI 
DE PILOSELLA HILL. 

(ASTERACEAE DUMORT.) 
DIN FLORA BASARABIEI
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NEW SPECIES OF PILOSSELA 
HILL. (ASTERACEAE DUMORT.) FROM 
BESSARABIA FLORA

As a result of taxonomic investigation of genus 
Pilosella Hill (Cichorioideae /Asteraceae), the 
three new species for the fl ora of Bessarabia were 
re gis te red: P. lactucela (Wallr.) P. D. Sell et C. West, P. 
rojowskii (Rehm.) Schljak. şi P. fl agellare (Willd.) Arv. 
Touv. All these species are rare for the region and are 
in need of protection and further investigation on the 
Prut-Dniester area. Their bioecological, distributional 
and morphological characters are offered. 

Introducere
Hieracium L. s. l., fi ind unul dintre cele mai 

polimorfe, complicate şi voluminoase genuri de 
magnoliofi te din fl ora Holarcticii, în prezent este 
considerat de către un şir de autori ca două genuri 
separate: Hieracium L. s. str. – Vulturică şi Pilosella 
Hill – Vulturiţă (familia Asteraceae Dumort., 
subtribul Hieraciinae Dumort., tribul Cichorieae 
Lam. et DC.). Ambelor genuri le sunt caracteristice 
mai multe particularităţi morfologice comune ce 
determină diversitatea excepţională a formelor şi 
complică determinarea taxonilor, le sunt inerente 
diferite moduri de reproducere – apomixie (obligată 
şi facultativă), amfi mixie etc. Autoincompatibilitatea 
nu-i obligatorie şi e posibilă formarea descendenţilor 
în urma cleistogamiei. 

Genul Pilosella, descris de către Hill (1756) 
curând după publicarea (evulgarea) genului 
Hieracium (Linnaeus, 1753), timp îndelungat 
n-a fost acceptat ca unitate taxonomică generică 
independentă, dar considerat ca unitate taxonomică 
cu statut de subgen – Pilosella (Gray, 1821) sau 
secţie – Piloselloidea (Koch, 1837) din cadrul 
genului Hieracium s. l. (Тупицина, 2004). Dintre 
botaniştii secolelor XVIII-XIX doar Schultz F. W., 
Schultz-Bipontinus C. H. şi C. Arvet-Touvet au 
recunoscut existenţa genului Pilosella ca unitate 
taxonomică separată. Delimitarea defi nitivă a 
genurilor Hieracium s. str. şi Pilosella Hill. s-a 

realizat abia în a doua jumătate a secolului XX în 
urma cercetărilor şi apariţiei lucrărilor unui şir de 
botanişti ca: J. Sojak (1971, 1972), P. D. Sell şi C. 
West (1975, 1976), J. Holub (1979, 1984), J. Dostal 
(1984, 1989), Р. Шляков (1989) şi alţii (Тихомиров, 
2001). 

Criteriile delimitative ţin de particularităţile 
structurale ale organelor generative, în cazul dat de 
morfologia elementelor componente ale fructelor, 
care, de regulă, manifestă proprietăţi conservative 
mult mai avansate, spre deosebire de organele 
vegetative, şi se practică cu mai mare siguranţă în 
activităţile de delimitare a categoriilor taxonomice 
supraspecifi ce.

Caracterele de bază ce delimitează genul 
Pilosella Hill de Hieracium L. s. str. ţin de structura 
achenei, sunt distinctive, ceea ce ne determină 
să acceptăm separarea speciilor incluse în genul 
Hieracium L. s. l. din fl ora Basarabiei.

Genul Hieracium L. s. str. posedă achene de 2,5-
5 mm lungime; coronulă apicală inelară, întreagă 
şi papus cu peri dispuşi în două serii, iar genul 
Pilosella Hill – achene de 1-2 (2,5) mm lungime, 
costate; coronulă apicală crenată şi papus cu peri 
dispuşi într-un singur şir. 

Materiale şi metode
În cadrul investigaţiilor fl oristice ca material de 

studiu ne-au servit atât colecţiile de Hieracium L. din 
Herbarul Grădinii Botanice a AŞM şi cel al Catedrei 
de Botanică a Universităţii de Stat din Moldova, 
cât şi colectările proprii, efectuate în ultimii ani. 
Analiza critică a speciilor de Pilosella s-a făcut după 
metoda clasică comparativ-morfologică (Korovina, 
1996). Materialul colectat în teren a fost erbarizat, 
apoi determinat în condiţii de birou, utilizându-se 
literatura fl oristică contemporană (Nyarady, 1965; 
P. D. Sell et C. West, 1976; Negru, 2007; Гейдеман, 
1986; Шляков 1989; Доброчаева, Котов, 
Прокудинd, 1999) şi unele îndrumare fundamentale 
cu privire la nomenclatura şi bioecologia taxonilor 
infragenerici (Черепанов, 1995;  Sell et  West, 1976; 
Ciocârlan, 2009; Popescu, Sanda, 1998). Harta 
generală a Basarabiei a fost preluată din: Деревья и 
кустарники Молдавии. Вып.1 (Андреев, 1957).

Rezultate şi discuţii
În urma consultării profunde a literaturii şi 

analizei minuţioase a colecţiilor de plante erbarizate 
de Pilosella au fost depistaţi trei taxoni, noi pentru 
fl ora Basarabiei: P.lactucela (Wallr.) P. D. Sell et C. 
West, P.  rojowskii (Rehm.) Schljak. şi P.  fl agellare 
(Willd.) Arv.- Touv. În continuare prezentăm 
particularităţile biomorfologice, ecologice şi 
corologice ale speciilor, sinonimia şi descrierea 
morfologică detaliată. 
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P. lactucela (Wallr.)P. D. Sell et C. West, 1967, 
Watsonia, 6, 5 : 314; Шляков, 1989, Фл. евр. части 
СССР, 8 : 355. – Hieracium lactucella Wallr. 1822, 
Sched. Crit. 1 : 408; P. D. Sell a C. West, 1976, Fl. 
Europ.  4 : 370, s. restr.; Ciocârlan, 2009, Fl. Ilus. 
Rom. : 869.  – H. auricula auct. non. L. : Lam. et 
DC. 1805, Fl. Fr., ed. 3,   4 : 24; Юксип, 1960, 
Фл. СССР, 30 : 670. – H. auricula subsp. auricula 
auct.: Naeg. et  Peter, 1885, Hier. Mitt.-Eur. 1 : 189; 
Zahn, 1923, in Engl. Pfl anzenreich, 82 :1198. – V. 
timpurie (Foto 1).

Foto 1. Pilosella lactucela

Plantă perenă, înaltă de 5-20 (40) cm. Rizom 
orizontal. Stoloni numeroşi, lungi, cu frunze 
spatulate. Tulpină erectă, în partea superioară cu peri 
stelaţi mărunţi, numeroşi peri glandulari, scunzi, 
uneori şi cu peri simpli ocazionali. Frunze bazale 
8 (3-13), spatulate până la liniar lanceolate, dispuse 
în rozetă, de 20-70 cm lungime şi 3-5 mm lăţime, 
rotunjite, obtuze sau acute, glauce, glabre sau cu 
câţiva peri simpli pe margini şi nervura mediană. 
Frunze caulinare 0-2 (3), semiamplexicaule. Antelă 
panicul; antodii 1-5. Involucru de 6–8 (9) mm 
lungime, ovoidal, la maturitate cu baza retezată. 
Foliole involucrale obtuze, verzi până la negricioase, 
palid marginate, cu peri stelaţi, glandulari şi simpli, 
dispersaţi (prezenţi în proporţii variabile). Flori 
galbene, nestriate. Stigmat galben. Achenă de 1,5 
mm lungime. 2n = 18, 27, 36. Înfl orire-fructifi care 
VI – VII, uneori repetat în VIII- IX.

Staţiunea. Pajişti, răzoare.

Bioecologia. Hemicriptofi t european; specie 
mezofi lă, amfi tolerantă, acid-neutrofi lă.

Răspândirea locală. Rară în districtele 
geobotanice Briceni, Codrii şi Bugeacul de Sud.

Răspândirea generală. Scandinavia (Sud), 
Europa Centrală şi de Est, Europa Atlantică (est) şi 
Regiunea Mediteraneană (est).

P. rojowskii (Rehm.) Schljak. Шляков, 1989, Фл. 
евр. части СССР, 8 : 334. – Hieracium magyaricum 
Narg. et Peter subsp. rojowskii Rehm. 1897, Verh. 
Zool. Bot. Ges. Wien, 47 : 288. – H. bauhinii Bess. 
subsp. rojowskii (Rehm.) Zahn, 1923, in Engl. 
Pfl anzenreich, 82 :1417. – H. praealtum Vill. ex 
Gochnat subsp. bauhinii (Bess.) Petunnikov, Sell & 
West, 1976, Fl. Europ. v. 4, p. 372. – H. rojowskii 
(Rehm.) Юксип, 1960, Фл. СССР, 30 : 452, s. restr. 
(sine auct. comb.). -  H. rojowskii Rehm., Доброч., 
Котов, Прокуд., 1999, Опред. высш. раст. Укр. : 
381. - V. Roiovski (Foto 2).

Foto 2. Pilosella rojowskii

Plantă perenă, de 30-100 cm înălţime. Tulpină 
la bază roşiatică, moderat până la abundent 
păroasă, în partea superioară cu peri  numeric 
reduşi considerabil, sub antodii fără peri glandulari, 
dispersat stelat pubescentă. Stoloni lungi, 
fl ageliformi, în număr de 2 – 5, prezenţi nu doar în 
rozeta bazală dar şi în axilele frunzelor caulinare 
inferioare, cu frunzuliţe mici, slab distanţate, egale 
ca mărime, bogat până la moderat pubescente, cu 
peri de 1-3 mm lungime; frunze bazale oblong 
lanceolate, acuminate, glauce, uneori roşietice, cu 
peri simpli foarte dispersaţi, de 2-5 mm lungime 

Botanică



Akademos

126 - nr. 4(19), decembrie 2010  

(deseori doar pe margini), peri stelaţi lipsă sau 
disperşi; frunze caulinare 2-4, dispuse preponderent 
în partea inferioară a tulpinii. Infl orescenţă panicul 
lax sau umbelă, cu 20-40 (60) antodii. Pedunculi 
glabri sau slab pubescenţi, cu puţini peri stelaţi, 
şi peri glandulari dispersaţi. Antodii de 5-6,5 mm 
lungime, cilindrice. Foliole involucrale acute sau 
obtuze, negricioase, deschis marginate, glabre sau 
slab păroase, cu peri glandulari de la scunzi până 
la moderaţi; peri stelaţi lipsă sau foarte puţini. Flori 
galbene. Stigmat galben. Înfl orire-fructifi care VII – 
VIII (IX).

Staţiunea. Pe pante uscate înierbate, în localităţi 
rurale, pe marginea drumurilor.

Bioecologia. Hemicriptofi t eurasiatic conti-
nental; specie xerofi lă, mezotermă, acid-neutrofi lă.

Răspândirea locală. Rară, colectată din 
districtele geobotanice Codrii şi Gârneţ.

Răspândirea generală. Caucaz, Europa 
Centrală şi de Est, Regiunea Mediteraneană.

Foto 3. Pilosella fl agellare

P. fl agellare (Willd.) Arv.-Touv. 1873, Monogr. 
Pilos. Hier. Dauph. : 13. -  P. fl agellaris (Willd.) 
Arv.-Touv., Шляков, 1989, Фл. евр. части СССР, 
8 : 375. – Hieracium fl agellare Willd. 1814, Enum. 
Pl. Horti Berol., Suppl. : 54; Zahn, 1923, in Engl. 
Pfl anzenreich, 82 :1278, pro sp. coll. (= H. pratense-
pilosella); Юксип, 1960, Фл. СССР, 30 : 643; P. D. 
Sell a C. West, 1976, Fl. Europ.  4 : 369, pro sp. coll. 
propr.; Ciocârlan, 2009, Fl. Ilus. Rom. : 869. - H. 
fl agellare (Willd.) Naeg. et Peter,  Доброч., Котов, 
Прокуд., 1999, Опред. высш. раст. Укр. : 385. – 
H. fl agellare subsp. tatrense Peter, 1884, Bot. Jahrb. 
5 : 270; Naeg. et Peter, 1885, Hier. Mitt.-Eur. 1 : 

383. H. fl agellare subsp. petunnikovii Peter, 1893, 
Nachr. Ges. Wiss. Götting. 2 : 74. - H. fl agellare 
subsp. pseuduliginosum Zahn, 1923, in Engl. l. c. : 
1281, nom. illeg. - H. petunnikovii (Zahn.) Юксип, 
1960, Фл. СССР, 30 : 638 (sine auct. comb.). – V. 
fl agelară (Foto 3).

Plantă perenă, de 20-30 cm înălţime. Stoloni 
supraterani, lungi, groşi (îndesuiţi), frunzoşi. 
Tulpină fl oriferă, furcată, acoperită cu numeroşi peri 
glandulari şi stelaţi, cu peri simpli, lungi, deschis 
coloraţi. Frunze bazale de 30-130 mm lungime şi 
5-25 mm lăţime, oblanceolate sau spatulate, obtuze 
până la subacute, cu peri simpli pe ambele feţe şi 
pe margini, cu numeroşi  peri stelaţi pe dos. Frunze 
caulinare 0-2, mici. Antodii (1) 2-6, de 9-12 mm 
lungime, ovoidal cilindrice. Foliole involucrale 
liniar lanceolate, acute, îngust alb marginate, dispers 
stelat păroase, cu numeroşi peri glandulari şi simpli. 
Flori galbene, cele marginale de obicei, pe partea 
superioară roşu striate. Stigmat galben.  2n = 36, 45. 
Înfl orire-fructifi care VI – VII.

Staţiunea. Pajişti, margini de păduri şi poieni, 
pante uscate, nisipării.

Bioecologia. Hemicriptofi t european; specie 
xeromezofi lă, mezotermă, acid-neutrofi lă.

Răspândirea locală. Rară în districtele Briceni, 
Codrii şi Râşcani.

Răspândirea generală. Scandinavia (Finlanda), 
Europa Centrală şi de Est.

Răspândirea speciilor evidenţiate de
 Pilosella pe teritoriul Basarabiei

Chilia (Chl)1. 
Bugeacul de Sud (BgS)2. 
Bugeacul de Nord (BgN)3. 
Gârneţ (Gr)4. 
Codrii (Cd)5. 
Rezina (Rz)6. 
Bălţi (Bl)7. 
Râşcani (Rş)8. 
Briceni (Br)9. 

Hotin (Ht)10. 

     ▲ –  Pilosella lactucella
      ■ – Pilosella rojowskii
      ● – Pilosella fl agellare

Districtele geobotanice 
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Concluzii 

Ca  rezultat al cercetărilor genului Pilosella 
Hill. au fost depistate trei specii noi pentru fl ora 
Basarabiei: P. lactucela (Wallr.) P. D. Sell et C. 
West, P.  rojowskii (Rehm.) Schljak. şi P.  fl agellare 
(Willd.) Arv. Touv., toate fi ind specii rare. Sunt 
necesare numeroase investigaţii  şi inventarieri în 
teren pentru a putea indica gradul de raritate şi starea 
de periclitate a taxonilor evidenţiaţi şi a elabora 
măsuri speciale de conservare a acestora.
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