
PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA SISTEMELOR DE CLASIFICARE A FRUCTELOR

ŞI PROPUNERE PENTRU UN NOU SISTEM

CIOCÂRLAN Vasile*

Rezumat Autorul analizează în prima parte a lucrării diferite sisteme de clasificare a fructelor.

Se subliniază meritele lui M. Guşuleac şi H. Winkler care au enunţat 3 criterii (principii) evolu-

tive utilizate în clasificarea fructelor: I.tipul de gineceu; 2.poziţia gineceului; 3. evoluţia gine-

ceului în fruct.

în partea a doua a lucrării se prezintă un nou sistem de clasificare a fructelor (tabelul 1), bazat

pe cele 3 criterii evolutive menţionate mai sus, folosite unitar şi însoţite de celelalte caractere

morfologice. în lucrare se exprimă şi alte idei, ca de exemplu:

- necesitatea păstrării fructelor mericarpice ca o categorie distinctă, foarte răspândite în natură

şi care nu trebuie asociată cu lomentele;

- nu trebuie egalizate sau confundate fructele compuse cu infructescenţele;

- modificările secundare care se petrec pe parcursul evoluţiei gineceului în fruct, respectiv con-

creşterile între părţile aceleiaşi flori şi concreşterile între flori învecinate din aceeaşi inflores-

cenţă, sunt fenomene comparabile, cu valoare egală în clasificarea fructelor şi pentru aceasta

fructele compuse nu trebuie tratate ca o categorie distinctă, supraevaluată;

- folosirea unei terminologii cu sens etimologic, ca de exemplu: dialicarpic în loc de apocarpic,

fructe mericarpice-diplocarpice în loc de fructe mericarpice-anaschizocarpice etc.

Cuvinte cheie: clasificare, fructe, nou sistem

Analiză

Problema clasificării fructelor este mult discutată şi controversată. Explicaţia acestei

situaţii este datorită marii diversităţi a fructelor, pe de o parte, şi criteriilor folosite, pe de altă parte.

Criteriile folosite şi ierarhizarea lor valorică au arătat mari diferenţe între botanişti şi,

în consecinţă, sisteme diferite de clasificare a fructelor.

Primele sisteme au fost pur morfologice şi se pare că sistemul lui Dumortier, 1835

(citat după 6,7) probabil, cel mai vechi, a fost reluat de numeroşi botanişti şi îl regăsim şi

astăzi mai mult sau mai puţin modificat.

Criterii care să ţină seama de caractere evolutive în clasificarea fructelor au apărut

după circa 100 de ani şi primii botanişti care au folosit astfel de criterii au fost M.Guşuleac

(6,7) şi H. Winkler (14,15); aceştia au pus bazele unui sistem natural în clasificarea fructelor.

De la M. Guşuleac au rămas două principii evolutive: tipul de gineceu şi evoluţia

gineceului în fruct. H. Winkler foloseşte, ca şi Guşuleac, tipul de gineceu şi în acelaşi timp,

vine cu o idee nouă - folosirea poziţiei gineceului în clasificarea fructelor.
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lată că au fost formulate de autorii menţionaţi trei principii evolutive în clasificarea

fructelor. lerarhizarea lor valorică, după opinia noastră, este următoarea: 1. tipul de gineceu;

2. poziţia gineceului; 3. evoluţia gineceului în fruct.

Alte criterii folosite, ca de exemplu, numărul de cârpele sau numărul de loculi, au o

valoare mult mai mică şi pot fi folosite la caracterizarea tipurilor elementare de fructe.

De asemenea, folosirea celor 4 categorii de fructe - capsulă, nucă, bacă, drupă

(Warming - Johannsen - Meinecken, Botanik, 1909, citat după 6,7) rămâne, după părerea

noastră, cu valoare istorică. Astăzi, nimeni nu spune păstăii sau silicvei - capsulă, sau achenei

şi cariopsei - nucă.

Analizînd diferite clasificări ale fructelor, am remarcat unele puncte de vedere care

suscită interes şi pe care vrem să le comentăm în continuare.

O primă constatare o reprezintă concepţia conform căreia noţiunea de fruct este

înţeleasă în sens larg, adică la formarea fructului participă, alături de ovar, şi alte părţi ale

florii care concresc cu ovarul. Acceptând acest punct de vedere, rezultă că există fructe

provenite numai din ovar, respectiv din gineceu superior, şi fructe la care participă, în princi-

pal, şi receptaculul (hipanţiul), când gineceul este inferior şi concreşte cu hipanţiul. De aceea

este necesară reconsiderarea importanţei acestui caracter - poziţia inferioară a gineceului şi

evidenţierea lui în clasificarea fructelor.

Cele trei criterii evolutive menţionate anterior le regăsim numai în parte în sistemele

de după Guşuleac- Winkler.

Un sistem detaliat, care ţine seama de criterii evolutive, cum sunt: tipul de gineceu,

poziţia gineceului, numărul de cârpele şi dispoziţia acestora, numărul de seminţe, aparţine

lui Levina (1961 ; 10). Acest sistem este o reluare şi o dezvoltare după Tachtajan (1948), citat

după Kultiasov (1953; 9). Sistemul cuprinde patru categorii principale de fructe: apocarpe,

sincarpe, paracarpe şi lizicarpe.

Considerăm că punerea pe acelaşi plan valoric a fructelor paracarpice şi lizicarpice

cu cele sincarpice naşte rezerve. Apoi, absenţa fructelor mericarpice, ca o categorie dis-

tinctă, şi repartizarea lor la celelalte categorii, alături de lomente, nu este cea mai fericită.

Fructele mericarpice sunt foarte răspândite (Boraginaceae, Lamiaceae, Apiaceae,

Rubiaceae, Verbenaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Geraniaceae etc.) şi merită să fie

tratate ca un grup independent. De asemenea, fructele mericarpice nu trebuie asociate cu

lomentele. Fructele mericarpice se despică longitudinal, în relaţie determinată cu numărul

carpelelor (egal sau dublu), pe când lomentele se rup transversal, aleatoriu, fără vreo

legătură cu numărul carpelelor.

O altă clasificare a fructelor pe baze evolutiv-filogenetice aparţine lui Kiseleva

(1976; citat după 13). Clasificarea este asemănătoare cu sistemul lui Levina.

Sistemul lui Roth (1977;11) cuprinde trei categorii principale de fructe: apocarpe,

cenocarpe şi infructescenţe. Autorul subliniază sensul evoluţiei menţionând caracterele pri-

mare şi cele derivate, ca de exemplu:

- cârpele liberei cârpele unite;

- gineceu policarpelar-> gineceu monocarpelar;

- gineceu superior-» gineceu inferior;

- fructe polisperme-> fructe monosperme;

- fructe déhiscente-* fructe indéhiscente etc.
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Nici în acest sistem nu se regăseşte grupa fructelor mericarpice. De asemenea, nu

este clar ce se înţelege prin infructescenţă, fructe compuse sau infructescenţe propriu-zise?

în literatura botanică, inclusiv în manuale universitare, se sinonimizează sau se

confundă infructescenţele cu fructele compuse. întâlnim frecvent, sub numele de fructe com-

puse, exemple cum sunt: soroza de la Moraceae, alături de ştiuletele de porumb şi antodiul

fructifer de la Asteraceae etc. S-au preluat şi se perpetuează prezentarea de lucruri distincte

sub acelaşi nume. Considerăm că fructele compuse iau naştere în urma unor concreşteri

între fructele provenite din flori învecinate, uneori şi cu ramificaţii ale inflorescenţei, şi, în

urma acestor concreşteri, rezultă un tot unitar, un organ nou care este fructul compus.

Aşadar, nu trebuie egalizate fructele compuse cu infructescenţele.

Ehrendorfer F. (1978; 4) admite trei categorii de fructe: Choricarpen Fructhten,

Coenocarpen Früchten şi Fruchststănde. Remarcăm în sistemul pe care autorul îl detaliază

folosirea noţiunii choricarpice, ca şi Winkler, şi nu apocarpice; apoi, includerea în aceeaşi

grupă (Zerfallfrüchte) a fructelor mericarpice şi a lomentelor, iar în a treia grupă

(Fruchststănde) găsim exemplele: Moraceae, Ananas, Tilia, Arctium, Eryngium campestre.

Am comentat mai înainte aceste puncte de vedere.

Andrei M. (1978, 1985; 1, 2) preia sistemul lui Guşuleac, la care face unele adăugiri:

o adăugire importantă este introducerea categoriei de fructe brahisincarpice (Tamavschi şi

Isăcescu, 1949, citat după 1,2), subordonată la fructele eusincarpice. Această categorie de

fructe brahisincarpice, după părerea noastră, nu se justifică din punct de vedere ştiinţific.

Concreşterea dintre cârpele, ca şi deschiderea valvicidă a fructelor, este extrem de variată

şi se întâlneşte în foarte multe cazuri. în exemplele date, la Periploca fructul este difoliculă,

iar la Butomus - polifoliculă. Această categorie de fructe nu este reluată în literatură.

La sistemul lui Guşuleac se impune şi o remarcă generală: folosirea de criterii

diferite la cele trei categorii de fructe: numărul de cârpele pentru fructele apocarpe, numărul

de loculi pentru fructele eusincarpe şi numărul de fructe pentru fructele apocarpoide.

Autorul menţionat (Andrei M. 1985) propune şi un sistem de clasificare a fructelor,

cu puncte de vedere originale, în care încearcă să valorifice datele anterioare. Să facem

câteva remarci la sistemul propus.

Folosirea categoriilor de fructe monantocarpe şi cenantocarpe reprezintă un criteriu

didactic şi nu evolutiv, şi chiar dacă îl folosim, nu trebuie supraevaluat.

Apoi, folosirea numărului de cârpele (monocarpe şi policarpe) este un criteriu

supraevaluat. în acest mod, categoria fructelor apocarpe îşi pierde individualitatea şi este

împărţită în două, fiindcă fructele rezultate din gineceu monocarpelar sunt tot apocarpe.

Nu este reliefată poziţia inferioară a gineceului concrescut cu hipanţiul. Găsim

alăturate exemple de fructe provenite din ovar superior cu cele provenite din ovar inferior:

drupa - Cocos, Juglans; achena - Cannabis, Helianthus etc.

După prezentarea unor aspecte generale şi analiza unor sisteme de clasificare a

fructelor, cu sublinierea unor puncte de vedere contradictorii, încercăm să valorificăm datele

existente într-un sistem natural de clasificare, bazat pe principii unitare şi criterii evolutive,

ierarhizate valoric.

Aşadar, vom folosi unitar cele trei criterii fundamentale: tipul de gineceu, poziţia

gineceului şi evoluţia gineceului în fruct, împreună cu binecunoscutele criterii morfologice -

consistenţa pericarpului şi eliberarea seminţelor.



Ciocârlan V.176

Referitor la evoluţia gineceului în fruct, vom arăta că există trei feluri de modificări

secundare:

1. concreşteri în cadrul unei flori, care la rândul lor, sunt de două feluri:

a) concreşterea cu receptaculul (hipanţiul), la gineceul inferior, dialicarpelar şi

gamocarpelar;

b) concreşteri între părţile aceleiaşi flori (Annona, Rubus etc. );

2. concreşteri între flori, în cadrul inflorescenţei, şi formarea de fructe compuse; acest fapt

sprijină ideea conform căreia fructele compuse nu trebuie tratate ca o categorie separată,

diferită de alte categorii;

3. schizocarpia, care duce la formarea fructelor mericarpice.

Concluzii:

1. Sistemul de clasificare a fructelor pe care îl propunem (tabelul 1), se bazează pe trei cri-

terii evolutive, folosite unitar şi ierarhizate valoric, astfel:

a ) tipul de gineceu;

b) poziţia gineceului;

c) evoluţia gineceului în fruct.

2. Fructele mericarpice sunt răspândite în natură şi trebuie tratate ca o grupă distinctă; ele

nu trebuie asociate cu lomentele.

3. Fructele compuse nu trebuie egalizate sau confundate cu infructescenţele; de asemenea,

nu trebuie supraevaluate şi tratate ca o categorie independentă, ci trebuie considerate ca

fiind egale cu celelalte tipuri de fructe.

4. Folosirea unei terminologii cu sens etimologic, fără ambiguităţi.

5. Necesitatea cercetării, în vederea cunoaşterii tipurilor de fructe, atât pentru înlăturarea

contradicţiilor existente, cât şi pentru completarea cu exemple a locurilor rămase libere în sis-

temul propus.
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Tabel
1

CLASIFICAREA
FRUCTELOR

I.

Dialiearpiee superoyariate

1.1.

Monantor carpice
1.1.

Mpnantor carpice
i

déhiscente

polifolicula:
Caltha,

Paeonia,
Cola

difoliçula:
Vinco,

Cynqnclmm

uscate

folicula:

Consolida,

Degeneria

Jegijma:

Fahaceae .
indéhiscente

rpoliachena:
Ranunculus,
Potentilla

Л,

Dialiearpiee

achena:

Alchemilla
polisamara:

Liriodendron.
Evptelea

lomenta:

Hedysarum,
Coronilla

L

leguma

indehi
scent
ă:

Onobrychis

cărnoase
[

dehjscenţe
-

baca:

Myristica

[

indehi$cenţe

conocarp

drupaceü:
Awona,

Kubus

conocarp

suculent
cu

achene:

Fragçria

polidrupa:

Rhodot)pos
x

Ochnq

drupö:

Prunus,

Sassafras

polibaca:

Phytolacca
esculenta,

Hydrastis

.
baca:

Aotaea
x

Per
sea

(Apocarpice)

IL

Dialiearpiee inferovariate

carpice
П.1.

Monantor carpice
П.2.

Cenanto- carpice

[

uscate foărno&se
-

cenodmpä:
Pqncţarrus

uscate
Г

déhiscente
L

indéhiscente
-

achena;

Hyppuris

cărnoase
Г

déhiscente
L

indéhiscente
(

poama:

Malus,

Sorbus

I

poama

drupacee

(pirenocarp):
Crataegus,

Cotoneastei

L

cinarodiu

(hipantocarp
eu

achene):
Rosa
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■mttnuare
Tabel
1:

I.l.a.

Monanto- carpice

LI.

Eugamocarpice superovariaţe

I.l.a.

Monanto- carpice

I

déhiscente
I

silicva:

Brassica,
Sinapis

I

J

sihcula:

Capse
Ha,

Thlaspi

uscate

L

L

capsula:
Tultpa,

Gentiqna

âchenz:

Polygonum,
Cyperus

.indéhiscente

jomenta:

Chohosspora
silicva:

Raphamis
sativus

silicula:
Car
a

1

aria,

Neslia

!

I.

Eugamocarpice
/(Eusin

ear

pice)

В.

Gamocarpice (Sincarpiçe)

i-

\I.l.b.
Cenanto- carpice

1.2.Я.

Monanto- carpice

1.2.

Eugamocarpice inferovariate

*L2.b.

Cenanto-

L

carpîce

I

samara:
Ulmus

x

Fraxinus

L

L

cariopsa:

Poaceae

I

cărnoase

fdehjscenteLindehiscentQ
Г

baca:
Vi

tis,

Solanum

I

drupa:

Olea,

CelUs

L

hesperida:
Citrus

Г

usçate
L

cărnoase
Г

déhiscente

Г

glomerul

(cenachenă):

Chenopodiumfoliosu*

I

siçona

(acheuocarp):
Ficus

carica

L

saroza

(cenaçhçha):
Morus,

Artocarpos

[uscate
Г

déhiscente
-

capsula:

Orchis,

Campatiula

L

indéhiscente
-Г

achena

(cipsela):

Asteraceae

L

samara:
Betula,

Alms

Гсатразе
Г

déhiscente
-

baca:

Ecballium

L

L

indéhiscente

baca:

Vaccinium
,

Musa

peponjda:

Cucumis,

Citntlhis

_
drupa:

Cornus,

Sambucus

Г

uscate
Г

déhiscente

L

[

indéhiscente-glomerul

(cenachenă):
Beta

\*ulgaris

Г

cărnoase
Г

déhiscente

L

L

indéhiscente-so

roză

(cenobacâ):
Ananas,

Lonicera
caerulea

II.

Mericarpice

(Schizocarpice,
apocarpoide)
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Iï.l.

Mericarpice superovariate

Г

Izocarpice

Г

déhiscente-mericarpii

foliculare:

Euphorbia,

Geranium,
Firmiam

(Euschizocarpe)
uscate
I

[

indéhiscente
Г

mericarpii

acheniforme:
Ma
Iva.

Erodium.

Tribulus

I

triachena:

Cneorum

I

diachena:
Aloysia.
Bi

scute
lia

L

disamara:
Acer

Izocarpice (Euschizocarpe)
j

[

cărnoase
Г

déhiscente
L

indéhiscente
Г

didrupa:
Argusia

L-

L

dibaca:

Jasminum

II.

Mericarpice (Schizocarpice,
apocarpoide)

[Diplocarpice(Anaschizocarpice)
Г

uscate
Г

déhiscente
L

indéhiscente
Г

mericarpii

acheniforme
(10):

Kallstroema

L

tetrachena:

Callitriche,

Boraginaccae,
Ijamiaceae,
Verbena

!_

cărnoase
Г

déhiscente
L

indéhiscente
-

tetradrupa:
Prasium

11.2.

Mericarpice

Г

uscate
Г

déhiscente

Izocarpice

L

indéhiscente
Г

tetrachena:

Myriopkyllum

I

diachena:
Diodta

.

L

dicariopsa:
Apiaceae,
Galium

cărnoase
Г

déhiscente

L

L

L

indéhiscente
-

didrupa:
Rabia

inferovariate

uscate
Г

déhiscente .
Diplocarpîce
L

L

indéhiscente
-

tetrachena:
Richardia

L

cărnoase
Г

déhiscente
L

indéhiscente
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APERÇU CRITIQUE SUR LES SYSTÈMES DE CLASSIFICATION DES FRUITS

ET PROPOSITION POUR UN NOUVEAU SYSTÈME

Résumé: l'auteur analyse dans la première partie du travail divers systèmes de

classification des fruits. On souligne les mérites de M. Guşuleac et H. Winkler qui ont énnon-

cé 3 critères (principes) évolutifs utilisés dans la classification des fruits: 1. le type du

gynécée; 2. la position du gynécée; 3. l'évolution du gynécée dans le fruit.

Dans la deuxième partie, on présente un nouveau système de classification des

fruits (table 1) basé sur les trois critères évolutifs mentionnés au-dessus, utilisés d'une

manière unitaire, accompagnés par des autres caractères morphologiques.

Dans ce travail, on exprime d'autres idées, aussi comme par exemple:

- la nécessité de conserver les fruits méricarpiques comme une catégorie

distincte, très répandues en nature, différente de loments;

- les fruits composés ne sont pas synonymes aux infrutescentes;

- les modifications secondaires qui ont lieu durant l'évolution du gynécée

en fruit, c'est-à-dire la concrescence (cohérence) entre les parties de

même fleur et la concrescence entre les fleurs voisines de la même inflo-

rescence, sont des phénomènes comparables, ayant la même valeur

dans la classification des fruits et c'est pour cela que les fruits composés

ne doivent pas être traités comme une catégorie distincte, surévaluée;

- l'utilisation d'une terminologie avec sens étimologique, par exemple: dia-

lycarpe au lieu de apocarpe, fruits diplocarpices au lieu des fruits

anaschizocarpices etc.

Mots clefs: classification, fruits, nouveau système


