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Ревизирани са кол екциит е от Orobanche subs ec t. Galeatae ( Bec k) T er yokhin, к оит о с е съ храняват в бълг арскит е хербариуми. С ъст авени с а хорол ог ич ни к арт и по л итерат урни д анни и херб арни
образци. С ъобщ ават се нови данни з а O. cary ophyllacea ( 1 район), O. lutea (2 района, 1 под район) и O. teucrii (2 района).

Orobanche caryophyllacea Sm.

Orobanche lutea Baumg.

Orobanche teucrii Baumg.

Нов и данни за Пирин (юг)

Нов и данни за Рила, Ро допи (запад), Ту нджанска
хълмиста рав нина

Нов и данни за Тра кийска ни зина и Ту нджа нска
хълмиста рав нина

Видът често се посочв а погре шно на ба за
екземпляр и от O. cu man a и O. gracilis с жълто
оцв етяв ане на в енчето. В България се среща т само
екземпляр и, изв естни като O. l. f. rubens – с
черв еникав о в енче и интензив но оцв етени жи лки.
Срав нения с чу жди матери али не пока зв ат дискретн и
разлики от тип ов ата фор ма.

Различав а се от O. caryophyllacea по дължини те на
в егетатив ните и ферти лни те органи. Често е обър кв ан
с по-разпространен ия O. alba по сходните
местоо битания и гостоприе мни ци. За ра зли ка от него,
ча шков ите сегменти на O. teucrii са широк и, дву делни и
сраснали.

O. caryophyllacea var. macrolepis T. Georg.
Нов и данни за Стара планина (и зток ) и Родоп и (запа д)
Потв ърждав ат се само гостопри емни ци от ро д Gali u m

Подоби ето в мор фоло гията при род O roba nche е дов ело до на тру пв ане на погре шни
данни в следств ие неправ илно опре де ляне. В це лия ро д се срещат изця ло жълто
оцв етени екземп ляри. Оцв етяв ането на в енчето често се променя по в реме на
цъ фтежа. Бли залцето при пов ечето в идов е се променя от жълто в розов о или
черв ено, в зав исимост от фа зата на р азв итие. Следов ателно о цв етяв ането в ъв
в енчето и близа лцето не е на деж ден кри тери й. Разпространен ието на в идов ете от
subsect. Galeatae е спорадично и ограниче но. Видов ете, разп ростра нени в България
се прояв яв ат като олиго фаги, специализир ани към опр еде лен и семейств а и родов е
(O. caryophyllacea към Galiu m, O. lutea към Fabaceae, O. teucrii към Teucriu m). С този
факт може да се обясни и по-ря дкото им разпростр анен ие, в срав нение с
поли фа гните в идов е от род Phelipa nche и род Or obanch e subsect. Minores.

Определи теле н ключ на род Orobanche subsect. Galeatae в България
1. Близалце ярко жъ лто; в сухо състояние ± сходно по окраска със стълбчето.
Ку тийка закръглено -яйцев идна .....................................................……….....… O. lutea
1*. Близалце черв ено, в иолетов о или беле зник ав о; в су хо състояние значите лно
по-тъмн о оцв етено от стълбчето. Ку тийка ± цилин дричн а.

Изследв ането е осъществ ено с фи нансов а помо щ по проек ти A T- TAF-31 33 и ES- TAF4407 (SY NTHESY S, Euro pean Community – Research inf rastructure Action under the FP6
“Structuring the Europ ean research ar ea” Prog ram); Д ТК 02/40 (НФНИ към МО МН), ERA
117 и NATO (g rant CLG 9838 84).

2. Гръбна в енечна линия по сре дата пр ав а. Венче в иолетов о-ка фяв о.
Тичин ки захв анати на 3-5 mm от основ ата на в енчето. Ку тийка прав а по
гръбни я шев , разпу клив а по коремния ...............................…….....… O. teucrii
2*. Гръбна в енечна линия по среда та слабо дъгов идн а. Венче жълто-ка фяв о
или черв ено. Тичинк и захв анати близо до основ ата на в енчето. Ку тийка
симетр ична с асиметр ичен в ръх .......................................… O. caryophyllacea
a. Прицв етниците поч ти рав ни на в енчето .................. v ar. caryophyllacea
а*. Прицв етниците знач ите лно по- дълги от в енчето ......... v ar. macrolep is
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The c ollecti ons of bulgari an repr es entati ves of Or obanc he s ubs ect. Gal eatae (Bec k) T er yokhi n, hel d i n the herbari a i n Bulg aria ar e r evis ed. H or ologic al maps are prepared, ac cor di ng t o the data from the
literatur e and the herbar s heets. N ew data are reported for O. cary ophyllac ea ( 1 r egion), O. lutea (2 regi ons, 1 subr egion) and O. teucrii (2 regi ons).

