
MMатериали и критични бележки атериали и критични бележки 

за род за род OrobancheOrobanche subsectsubsect. . GaleataeGaleatae ((BeckBeck) ) TeryokhinTeryokhin в в БългарияБългария

The collecti ons of bulgari an repr esentati ves of Or obanche subsect. Gal eatae (Beck)  T er yokhi n, hel d i n the herbari a i n Bulg aria ar e r evised. H or ological maps are prepared, accor di ng to the data from the 

literatur e and the herbar sheets.  N ew data are reported for O. caryophyllacea ( 1 r egion), O. lutea (2 regi ons, 1 subr egion) and O. teucrii (2 regi ons).
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Ревизирани са кол екциит е от Orobanche subsec t. Galeatae ( Beck) T er yokhin, к оит о се съхраняват  в българскит е хербариуми. С ъст авени са хорол огични к арт и по л итерат урни д анни и херб арни 

образци. С ъобщ ават се нови данни з а O. caryophyllacea ( 1 район), O. lutea (2 района, 1 под район) и O. teucrii (2 района).

СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОТАНИКА

Orobanche caryophyllacea Sm.

Нови данни за Пирин (юг)

O. caryophyllacea var. macrolepis T. Georg.

Нови данни за Стара планина (изток) и Родопи (запад)

Потвърждават се само гостоприемници от род Galium

Orobanche lutea Baumg.

Нови данни за Рила, Родопи (запад), Ту нджанска 

хълмиста равнина

Видът често се посочва погрешно на база 

екземпляри от O. cumana и O. gracilis с жълто 

оцветяване на венчето. В България се срещат само 

екземпляри, известни като O. l. f. rubens – с 

червеникаво венче и интензивно оцветени жилки. 

Сравнения с чу жди материали непоказват дискретни 

разлики от типовата форма. 

Orobanche teucrii Baumg.

Нови данни за Тракийска низина и Ту нджанска 

хълмиста равнина

Различава се от O. caryophyllacea по дължините на 

вегетативните и фертилните органи. Често е объркван 

с по-разпространения O. alba по сходните 

местообитания и гостоприемници. За разлика от него, 

чашковите сегменти на O. teucrii са широки, дву делни и 

сраснали. 

1. Близалце ярко жъ лто; в  сухо състояние ± сходно по окраска със стълбчето. 

Ку тийка закръглено-яйцевидна .....................................................……….....…  O. lutea

1*. Близалце червено, виолетово или белезникаво; в  су хо състояние значително 

по-тъмно оцветено от стълбчето. Ку тийка ± цилиндрична. 

2. Гръбна венечна линия по средата права. Венче виолетово-кафяво. 

Тичинки захванати на 3-5 mm от основата на венчето. Ку тийка права по 

гръбния шев , разпу клива по коремния ...............................…….....…  O. teucrii

2*. Гръбна венечна линия по средата слабо дъговидна. Венче жълто-кафяво 

или червено. Тичинки захванати близо до основата на венчето. Ку тийка 

симетрична с асиметричен връх .......................................… O. caryophyllacea

a. Прицветниците поч ти равни на венчето .................. v ar. caryophyllacea

а*. Прицветниците знач ително по-дълги от венчето ......... v ar. macrolep is

Подобието в  морфологията при род Orobanche е довело до натру пване на погрешни 

данни в  следствие неправилно определяне. В целия род се срещат изцяло жълто 

оцветени екземпляри. Оцветяването на венчето често се променя по време на 

цъ фтежа. Близалцето при повечето видове се променя от жълто в  розово или 

червено, в  зависимост от фазата на развитие. Следователно оцветяването във  

венчето и близалцето не е надежден критерий. Разпространението на видовете от 

subsect. Galeatae е спорадично и ограничено. Видовете, разпространени в  България 

се проявяват като олигофаги, специализирани към определени семейства и родове 

(O. caryophyllacea към Galium, O. lutea към Fabaceae, O. teucrii към Teucrium). С този 

факт може да се обясни и по-рядкото им разпространение, в  сравнение с 

полифагните видове от род Phelipanche и род Orobanche subsect. Minores.

Определи теленОпредели телен ключ на род ключ на род OrobancheOrobanche subsect. subsect. GaleataeGaleatae в Българияв България
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