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Rezumat: Pinul negru din România este un taxon controversat, considerat de-a lungul
timpului fie varietate sau subspecie, fie specie distinctă de ceilalţi pini negri din Europa In

urma analizei complexe a caracterelor morfologice, anatomice, embriologice, cariologice,

ecologice, precum şi a răspândirii acestuia reiese că este delimitat de alte subunităţi ale

speciei Pinus nigra (cariologic şi ecologic, mai puţin din punct de vedere morfo-anatomic) şi
considerăm că poate fi menţinut la rangul de subspecie. Cât priveşte nomenclatura corectă a

taxonului aceasta va constitui subiectul unei lucrări ulterioare.

Cuvinte cheie: Pinus nigra subsp. banatica, morfologie, anatomie, embriologie, cariologie,

ecologie, corologie. România.

Introducere

Pinul negru din România, prin deosebirile morfologice pe care le prezintă faţă de

alţi pini negri din Europa, a atras atenţia botaniştilor încă de acum aproximativ 160 ani.

Astfel, în 1838 Endlicher numeşte var. gibbosa pinul negru originar din Banat, cultivat

în Grădina Botanică din Viena, pornind de la constatarea că apofiza solzilor superiori este

mai mare decât la pinul negru austriac.

Kerner (cf. Borbâs 1886) consideră că pinul bănăţean poate fi Pinus pallasiana

Lamb, deşi în colecţia carpologică a Muzeului Universităţii din Viena unul din conuri este

etichetat ca fiind Pinus nigricans var. gibbosa Hort. Vindob. (1838) iar altul ca Pinus

nigricans var. banatica (1838).

Borbâs (1886), analizând concluziile lui Endlicher privitoare la pinul negru de

Banat, colecţia carpologică a lui Kerner, precum şi propria colecţie de ramuri şi conuri

provenind de la Băile Herculane şi de la Tricule, conchide că acesta poate fi separat "cel

mult ca varietate" (var. banatica) de pinul austriac.

Georgescu & lonescu (1934), considerând că pinul de Banat este o varietate

independentă, care a evoluat separat de cele două varietăţi fundamentale {austriaca şi

pallasiana), într-o staţiune izolată de restul arealului lor de răspândire, creează o nouă

unitate a pinului negru, Pinus nigra var. banatica. în 1936 aceştia ridică taxonul la rangul

de specie: Pinus banatica (Georgescu et lonescu) Georgescu et lonescu.

Dumitrju-Tatâranu (1965) apreciază, în urma unui studiu amplu efectuat asupra

variabilităţii pinului negru de Banat, că acesta poate constitui, din punct de vedere

morfogeografic, o subspecie.

Fukarek 1969 optează pentru raportarea pinului negru din România la Pinus

nigra subsp. banatica (Georgescu & lonescu) Fukarek.
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Boşcaiu (1971) realizează o combinaţie nouă: Pinus nigra Arnold subsp.

pallasiana (Lamb.) Holmboe var. banatica (Georgescu et lonescu) Boşcaiu (non rite

publicatum).

Gaussen, Heywood & Chater (1994) îl încadrează în subspecia pallasiana,

precizând totuşi că plantele din România sunt privite uneori ca specie distinctă: Pinus

banatica (Georgescu & lonescu) Georgescu & lonescu, Feddes Repert. 41: 183 (1936).

Farjon (1998) include pinul de Banat în cadrul subspeciei nigra, păstrând

subspeciile dalmatica şi pallasiana.

Earle (1999) separă Pinus nigra în două subspecii: nigra şi salzmanii (Dunal)

Franco. în subspecia nigra include varietăţile: nigra, caramanica şi pallasiana. Taxonul

din Banat este atribuit varietăţii nigra, alături de var. gocensis Georgev., var. illyrica

Vidakovic, subsp. dalmatica (Visiani) Franco.

Material şi mod de lucru

Am examinat material botanic recoltat în 1999 şi 2000 (lunile mai şi septembrie)

din Munţii Mehedinţi (Domogled) şi Valea Cernei şi l-am comparat cu datele din

literatură (Georgescu & lonescu 1934, Dumitriu-Tătăranu 1960, Dumitriu-Tătăranu 1965,

Boşcaiu 1971, Stănescu 1979, Gaussen, Heywood & Chater 1994, Farjon 1998, Earle

1999, Beldie 1952). Am examinat conuri de Pinus nigra subsp. nigra colectate din Austria

(Schneeberg, Munţii Alpi), conuri de Pinus nigra s.l. colectate din Munţii Menikio şi

Rhodopi (pădurea Frakto) din Grecia şi conuri de Pinus nigra subsp. dalmatica cultivat în

Grădina Botanică din Bucureşti. Menţionăm că provenienţa în Grădina Botanică a acestui

ultim taxon nu este cunoscută. El a fost identificat de noi pe baza caracterelor morfologice

şi anatomice ale frunzelor.

Au fost examinate, de asemenea, materiale de herbar din:

• Herbarul BUCF

Pinus pallasiana - Grădina Botanică Soci, Crimeea, sept. 1963 (BUCF) (Fig. 1).
Pinus nigra var. pallasiana - Parcul Dofteana, judeţul Bacău, 2.09.1936, leg. & det. CC.

Georgescu (BUCF).

Pinus nigra var. pallasiana - Grădina Dendrologică Tighina (seminţe originare din

Crimeea)/ 20.09.1935, leg. & det. С. С. Georgescu (BUCF) (Fig. 2)
Pinus banatica I. typica - Băile Herculane, Grota Domogled, Rev. С. С. Georgescu

(holotipul) (BUCF) (Fig. 3).

• Flora Exsiccata Forestieră a României (FEF) nr. 110 (Băile Herculane, Mt.

Domogled, 27.08.1960, material recoltat de I. Florescu şi determinat de A. Beldie)
• Flora Romaniae Exsiccata (FRE) nr. 330 (Băile Herculane, 20.05.1922, leg. G.

Bujorean)

• Flora Exsiccata Austro-Hungarica (FEAH) nr. 2681 (A. Degen).
Au fost comparate caracterele morfologice, anatomice, cariologice ale taxonilor

banatica, pallasiana, nigra, dalmatica. Au fost cercetate caracterele embriologice ale

pinului negru de Banat.

A fost analizată răspândirea geografică a celorlalte subspecii.

Rezultate şi discuţii

Pinul negru din România (pinul negru bănăţean) este un arbore cu coroana în

tinereţe alungit piramidală, la maturitate largă, neregulată, tabulară, cu ramuri orizontale

(Fig. 4). Acesta este tipul cel mai frecvent de creştere. în locurile adăpostite dezvoltă un
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coronament ovoidal până la alungit piramidal (Valea Cernei). Pe culmile puternic vântuite

(de exemplu, pe Domogled) apare şi tipul drapel, cu coroana asimetrică.

Ritidomul, conform descrierii făcute de Georgescu & lonescu 1934, este cenuşiu-

albicios cu nuanţe roz sau cu brumă metalică argintie-lucioasă, solzos, crăpat în plăci

poligonale sau în plăci răsucite-fusiforme. La materialul observat de noi în Munţii

Mehedinţi (Domogled) ritidomul este roşcat-albicios (Fig. 5). Unele exemplare prezintă

crăpături longitudinale pronunţate, mai închise la culoare. Ritidomul de la Pinus nigra

subsp. dalmatica se apropie foarte mult de cel descris pentru pinul bănăţean (Fig. 6), în

timp ce ritidomul de la Pinus nigra subsp. nigra şi de la Pinus nigra 5.1. observat în Grecia

prezintă deosebiri evidente de culoare şi de formă a solzilor (Fig. 7, Fig. 8).

Lujerii anuali au o coloraţie de la galben-verzui până la verzi-violacei. Menţionăm

că lujerii anuali trebuie observaţi până în luna iulie şi numai după îndepărtarea solzilor de

pe aceştia (solzi rămaşi după căderea acelor din anii precedenţi).

Lujerii de doi ani devin cenuşii, până la negricioşi (uneori cenuşii închis până la

galben-ocru).

Frunzele sunt persistente 2-3 ani şi cad odată cu brahiblastele; au 5-15 cm lungime,

sunt rigide, pungente până la slab pungente, contorte până la slab contorte, uşor curbate,

de la alipite până la îndepărtate pe lujer sau ramurile mai în vârstă. In secţiune

transversală prezintă contur semicircular.

Din punct de vedere anatomic frunza la Pinus nigra subsp. banatica prezintă

următoarele caracteristici:

• celulele epidermei de pe faţa convexă sunt de circa o dată şi jumătate mai înalte decât

late, cu pereţii celulari puternic îngroşaţi. Sub acest aspect nu există deosebiri faţă de

infrataxonii nigra, pallasiana şi dalmatica.

• celulele hipodermei sunt rotunjite, cu pereţii celulari puternic îngroşaţi, cel mai

adesea dispuse în 2-3 straturi celulare (Fig. 9). între două şiruri de stomate sunt de obicei

9-11 şiruri de celule hipodermice. La infrataxonul nigra, căruia pinul negru de Banat îi

este atribuit în lucrări recente (Farjon 1998), celulele hipodermei sunt dispuse pe 3-4

straturi care pătrund adânc în mezofil (Fig. 10). Numărul de şiruri de celule hipodermice

dintre două şiruri de stomate este corespunzător situaţiei de la Pinus nigra subsp.

banatica. La infrataxonii pallasiana şi dalmatica numărul de straturi celulare hipodermice

ajunge la 5 iar numărul de şiruri de celule dintre două şiruri de stomate este, de asemenea,

5. Din acest punct de vedere pinul negru de Banat are o poziţie intermediară faţă de

ceilalţi infrataxoni ai speciei Pinus nigra.

• la provenienţele studiate (Domogled, Valea Cernei) numărul de canale rezinifere este

de 6. Menţionăm că toate secţiunile au fost efectuate în treimea mijlocie a frunzei.

Dumitriu-Tätaranu & al. 1965 citează pentru Domogled prezenţa a 9-15 canale

rezinifere iar pentru celelalte provenienţe 6-13. Conform aceluiaşi autor la infrataxonii

nigra şi dalmatica numărul canalelor rezinifere variază aproximativ între aceleaşi limite,

în secţiunile efectuate de noi am întâlnit 6 canale rezinifere la Pinus nigra subsp. nigra şi

9 canale rezinifere la Pinus nigra subsp. dalmatica (Fig. 11). La Pinus nigra susp.

pallasiana numărul acestora variază între 5 şi 10 (Dumitriu - Tătăranu & al. 1965).

• sclerenchimul de deasupra floemului este reprezentat de un singur strat de celule.

Acesta pătrunde între fasciculele conducătoare având aspectul literei T (Fig. 12). Această

situaţie este descrisă pentru infrataxonii dalmatica şi pallasiana. La Pinus nigra subsp.

nigra nu am observat pătrunderea sclerenchimului între fasciculele conducătoare (Fig. 13).
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Cheie de determinare a ssp. banatica pe baza caracterelor morfologice şi anatomice

ale frunzelor:

la Frunze ± sinuoase, cu 1-2 (3) straturi de celule hipodermice slab îngroşate 2

1b Frunze ± rigide, cu 2-5 straturi de celule hipodermice evident îngroşate 3

2a Frunze de 1.2-1,9 m grosime, uşor pungente; celule hipodermice în 1-2-3 straturi

ssp. laricio

2b Frunze de 1-1.2 mm grosime, nepungente; celule hipodermice numai într-un singur strat

ssp. salzmannii

3a Frunze de 4-7 cm lungime ssp. dalmatica

3b Frunze de 7-18 cm lungime 4

4a Vagina frunzelor de 8-12 mm lungime ssp. banatica

4b Vagine mai lungi 5

5a Frunze drepte sau curbate; vagine de 12-16 mm lungime ssp. nigra

5b Frunze contorte sau neregulat - falcate; vagine de (13-) 18-26 mm lungime

ssp. pallasiana

Conurile masculine sunt grupate în raceme scurte dispuse spre extremitatea

lujerilor tineri (Fig. 14). La maturitate au 1-2 cm lungime şi culoare galbenă. Se constată

un decalaj fenologic, în funcţie de altitudine. Granulele de polen sunt biaripate, cu exina

reticulata (Fig. 15). Prezintă următoarele dimensiuni: lăţime corpus - 52 pm, lăţime totală

- 78-88 (im, înălţime corpus - 40 um, înălţime totală - 52 pm.

Conurile feminine tinere au culoare de la roşu-carmin până la violaceu-închis. In al

doilea an de la iniţiere sunt verzui-galbene sau chiar ocru (Fig. 16), iar în al treilea an

maro-deschis, bej (Fig. 17, 18). Apofiza solzilor carpelari este puternic uncinată iar umbo-

ul este proeminent, brun-roşcat, lucios, cu un spin mic. Partea superioară a apofizei

prezintă 1-3 dungi longitudinale. Lăţimea apofizei este de 12-16 mm la conurile recoltate

de noi din Munţii Mehedinţi şi de
pe

Valea Cernei. Conurile feminine încep să se

evidenţieze pe lujerii tineri la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, în funcţie de

altitudine. Lungimea la maturitate este de 3-8 cm, iar diametrul este cuprins între 2,60 şi

6,78 cm, conform literaturii (Georgescu & lonescu 1934, Dumitriu-Tătăranu & al. 1965).

Frecvent am întâlnit însă conuri de 10 cm lungime. La Pinus nigra subsp. nigra şi Pinus

nigra subsp. dalmatica conurile sunt de obicei mai mici, cu apofizele slab carenate şi cu

umbo-ul cenuşiu (Fig. 19, Fig. 20). Conurile de Pinus nigra recoltate din Grecia au

lungimi cuprinse între 6,5 şi 10 cm, apofizele sunt mai slab uncinate decât la pinul

bănăţean iar umbo-ul este maro-deschis sau cenuşiu, slab dezvoltat (Fig. 21, Fig. 22).

Acestea seamănă foarte bine cu materialul examinat în Herbarul ICEF şi determinat ca

Pinus nigra subsp. pallasiana.

Macrosporofilele poartă câte două ovule. Micropilul este foarte uşor sinuos, iar

marginile sale sunt egale. Celulele integumentului la nivelul micropilului sunt alungite în

sens transversal.

Celula mamă macrosporală este înconjurată de patru straturi celulare ce constituie

tapetul. Procesul de formare a gametofitului feminin, ca şi la celelate specii de Pinus,

începe în anul polenizării, se întrerupe în timpul iernii şi se reia în primăvara următoare.

Gametofitul feminin are o formă caracteristică, lobată. Frecvent, la materialul analizat, am
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constatat dezvoltarea exacerbată a endospermului primar care distruge lateral nucela (Fig.

23). Acest fapt pare să nu afecteze dezvoltarea ulterioară a ovulului. Numărul

arhegoanelor este frecvent trei (Fig. 24). Foarte rar am întâlnit gametofiţi cu două

arhegoane. Celulele gâtului, în număr de patru, sunt dispuse pe un singur rând (Fig. 25).
Numărul mediu de cotiledoane este de 7.

Seminţele au 4-8 mm lungime (fără aripi). Aripile seminţelor sunt transparente

spre galben-palide, până la brun-roşiatice închis. Georgescu & lonescu 1934 fac

precizarea următoare: culoarea aripilor la acelaşi individ este constantă la toate conurile şi

poate fi luată împreună cu culoarea lujerilor drept caractere pentru diferenţierea celor doi

infrataxoni - nigra şi banatica.

Diseminarea are loc în al treilea an de la iniţierea proceselor de sporogeneză.

Uneori, din cauza umidităţii atmosferice, solzii carpelari nu se deschid suficient pentru a

elibera seminţele iar acestea îşi încep germinaţia în con.

Este evident că prin unele caractere morfologice ale lujerilor, acelor, conurilor şi

apofizelor, cât şi prin forma şi tipul coroanei, pinul negru de Banat se apropie fie de P.

nigra subsp. dalmatica, fie de Pinus nigra subsp. nigra, fie de P. nigra subsp. pallasiana.

Din punct de vedere cariologic, studiile efectuate de Tarnavschi & Ciobanii

(1965) pun în evidenţă unele deosebiri ale pinului de Banat comparativ cu pinul negru de

Austria. Ambii taxoni au 2n=24 cromozomi. Dar pinul de Banat prezintă 7 perechi de

cromozomi isobrahiali şi 5 heterobrahiali, în timp ce pinul austriac are 9 perechi de

cromozomi isobrahiali şi 3 perechi heterobrahiali.

Cercetările palinologice efectuate de Boşcaiu & Lupşa (1967) au stabilit că

pădurea de pin de Banat şi-a început expansiunea în perioada Boreală şi a atins apogeul în

Atlantic.

Deşi manifestă cerinţe ecologice oarecum similare cu ale altor rase geografice de

pin negru, subsp. banatica este totuşi mai adaptată la climate mai puţin calde şi secetoase,

ceea ce rezultă şi din analiza formulei ecologice a acestei subspecii (Stănescu 1979):

termofil. submezofil - oligopluviofil. heliofil

saxicol. semixerofit - xerofit, calcicol

Formula ecologică a taxonului Pinus nigra subsp. nigra este:

termofil. oligopluviofil - submezofil, heliofil - subheliofil

eubazic, mezotrof-oligotrof. saxicol-subsaxicol. xerofit.

calcicol - subcalcicol

în România pinul negru formează arborete, pâlcuri sau se află diseminat pe stânci

calcaroase, între 150 şi 1200 m altitudine, din:

• Munţii Cernei (Culmea Seseminului, Clepeneac, Piatra Baniţei, Muntele Arjana);

• Valea Cernei de la Herculane până la Corcovoaia;

• Munţii Mehedinţi (Cheile Pecinişca, Domogled, Şuşcu, Hurcu, Cociu, Inălăţul Mare,

Inălăţul Mic, Valea Ţesnei, Valea Arşască);

• Podişul Mehedinţi (Valea Topolniţei între Baloteşti şi Păuneşti, Izverna, Borovăţ);

• Munţii Vâlcan (Cleanţul Cucului (Haralamb 1937) şi Dosul Măcrişului);

• Munţii Almăj (Tricule, Trescovăţ, Ogradena, leşelniţa).

în cultură se află în arboretum-urile Dofteana, Hemeiuş, Gurahonţ, Bazoş, Macea,

în parcul oraşului Gura Humorului şi Grădina Botanică laşi (se impune totuşi o verificare

atentă a provenienţelor din colecţiile acestor instituţii).
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Din analiza răspândirii celorlalte subspecii ale pinului negru se constată că:

• Pinus nigra s.str. formează păduri în E Italiei, Austria, lugoslavia, Bulgaria,

Slovenia, Albania, Grecia, Turcia;

• ssp. salzmannii (Dunal) Franco -se află în Spania (Pirinei, N Munţilor Iberici, Sierra

de Gredos, Serran ia de Cucnca, Macstrazgo, Sierras de Cazorla, Segura şi Alcaraz,

Sierra Nevada), S Franţei;

• ssp. laricio (Poir.) Maire - formează păduri în Corsica (1000-1800 m altitudine) pe

soluri granitice, Calabria, Sicilia;

• ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe -se găseşte în Cipru, Turcia, Crimeea, de-a lungul

coastelor Mării Negre până la Krasnodar;

• ssp. dalmatica (Vis.) Franco: Croaţia, Coasta Dalmată.

Se impun aici câteva corecturi privind răspândirea pinului negru de Banat. Astfel,

în Flora Europaea, atât în ediţia întâi cât şi în ediţia a doua, este greşit trecută răspândirea

în N-V României, în loc de S-V. De asemenea, Ozenda (1994) prezintă incorect o hartă

cu distribuţia acestui taxon în Câmpia Blahniţei, iar Krüssmann (1985) prezintă pe harta

distribuţiei trei areale pentru pinul negru din România, ceea ce nu concordă cu realitatea.

Concluzii

Două caractere morfologice deosebesc clar pinul de Banat de celelalte subunităţi:

vagina frunzelor care este de 8-12 mm şi apoflza solzilor carpelari care este puternic

uncinată şi prezintă un umbo proeminent, brun-roşcat, lucios. De asemenea, pinul de

Banat se deosebeşte clar de subunităţile speciei Pinus nigra din punct de vedere cariologic

şi ecologic.

Celelalte caractere morfologice precum şi cele anatomice variază la diferitele

provenienţe, apropiind pinul negru de Banat fie de subsp. nigra, fie de subsp. pallasiana.

Din punct de vedere embriologic caracteristicile acestei subunităţi se înscriu în datele

furnizate de literatură cu privire la Pinus nigra.

Diferenţierea genetică şi morfo-anatomică (probabil nu însă şi reproductive, prin

urmare populaţiile din S-V României putând fi încă interfertile cu alte populaţii din cadrul

speciei Pinus nigra 5.1.) este urmare a unei izolări geografice şi ecologice de lungă durată

în interiorul arealului general al speciei (ssp. banatica are o nişă geografică distinctă); de

altfel, toate subspeciile acestei specii reprezintă adevărate rase geografice şi ecotipuri

climatice, adaptate la climatele zonelor respective.

Se pare că specia Pinus nigra s-a scindat prin selecţie disruptivă (diferenţiatoare),

în mai multe populaţii locale. Acestea, deşi coexistă pe un areal comun (S Europei), se

deosebesc prin anumite caractere. Deşi par a fi potenţial interfecunde, aceste populaţii nu

se mai reproduc între ele datorită izolării geografice.

Taxonul din România nu poate fi o specie distinctă deoarece diferitele populaţii ale

speciei Pinus nigra sunt încă potenţial interfertile, deşi acestea nu vin în contact unele cu

altele. Considerăm, de asemenea, că nu poate fî o varietate sau o formă aşa cum a fost

socotită de către unii botanişti deoarece, conform opiniilor recente ale unor taxonomişti

(Dirr 1998, Mayr 1979), varietatea şi respectiv forma sunt unităţi taxonomice puţin

folosite astăzi, întrucât amplitudinea variabilităţii caracterelor nu este clar precizată;

aceste subunităţi corespund adesea unor ecoforme (rase ecologice) care reprezintă

populaţii locale reduse, cu un genofond greu de precizat.

Am optat provizoriu pentru încadrarea populaţiilor de pin negru din România la

Pinus nigra subsp. banatica tocmai datorită existenţei unor caractere clare morfologice
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care-l diferenţiază de celelalte subspecii, şi în virtutea conceptului biologic al speciei ce

reduce la rang de subspecii formele vicariante descrise iniţial drept specii, dar care sunt

legate în zonele geografice intermediare prin populaţii intergradante (Bănărescu 1978). In

consecinţă se confirmă faptul că populaţiile de pin negru din ţara noastră formează un

taxon clar delimitat de alţi infrataxoni ai speciei P. nigra J.F. Arnold, dar care se apropie

prin populaţiile intergradante de alte subspecii ale speciei parentale (Pinus nigra).

Cât priveşte nomenclatura acestei subspecii pare să fie greşită. De aceea va

constitui un subiect aparte ce va fi tratat de o lucrare viitoare.
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CONSIDERATIONS REGARDING THE BLACK PINE FROM ROMANIA

Abstract: Black pine from Romania represents disputed taxa. It has been

considered variety, either subspecies, or distinct species from the other black pines from

Europe. Analysing morphological, anatomical, embryological, caryological, ecological

features, as well as the distribution of this taxa, we concluded that it is clearly delimited by

the other infrataxa of Pinus nigra s.l. (especially caryological and ecological, less of

morpho-anatomical point of view). Regarding the correct nomenclature of this taxa a

further paper will be.

Key words: Pinus nigra subsp. banatica, Romania, morphology, anatomy,

embryology, caryology, ecology, chorology.
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Pimis nigra subsp. pallasiana - material din Herbarul BUCF (Grădina Botanică Soci.

Crimeea. Sept. 1%3): Fig. 2 Piniis nigra subsp. pallasiana - material din Herbarul BUCF (Grădina

dendrologică Tighina. Seminţe originare din Crimeea. 20 Sept. 1935. leg. & det. C.C Georgescu): Fig. 3

Pinus nigra subsp. banatica - material din I lerbarul BUCF (holotipul); Fig. 4 Pinus nigra ssp. banatica.

Arbore cu coroana tabulară de pe Muntele Domogled (Vf. Domogledul Mic. 24 mai 2000).

Fig. 1
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KPinus nigra ssp. hanatica. Ritidomul unui exemplar de pe Muntele IX)mogled (Vf.

mogledul Mic. 24 mai 2000); Fig. 6 Pinus nigra subsp. dalmatica - ritidom la un exemplar cultivat în

Grădina Botanică din Bucureşti. ()ct. 2000): Fig. 7
_

Pinus nigra subsp. nigra - ritidom la un exemplar

Itival în Grădina Botanica din Bucureşti. Oct. 2000; Fig. 8 Firms nigra s.l. - ritidom la un exemplar din

Muntele Menikio. Grecia lunie 2001.

Fig. 5
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Pinus nigra ssp. banatica. Secţiune transversală prin frunză - detaliu în care se

observă celulele epidermei, hipodermei. mezofilului şi unul din canalele secretoare (Oc. 12.5x: Ob.

10; Amplific. 25: Orig.); Fig. 10 Pinus nigra ssp. nigra. Secţiune transversală prin frunză - detaliu

în care se observă celulele epidermei, hipodermei. mezofilului şi unul din canalele secretoare (Oc.

12.5x;0b. 10; Amplific. 16; Orig.).

Fig. 9
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Pinus nigra ssp. dalmaiica. Secţiune transversală prin frunză - detaliu în care se observă

celulele epidermei, hipodermei. mezofilului şi unul din canalele secretoare (()c. 12.5x: Ob. 10: Amplific.

25;()rig.); Fig. 12 Pinus nigra ssp. banatica. Secţiune transversală prin frunză - detaliu asupra cilindrului

central (Oc. 12.5x; Ob. 10; Amplific. 16; Orig.).

Fig. 11
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Pinus nigra ssp. nigra. Secţiune transversală prin frunza - detaliu asupra cilindrului central

(()c. 12.5x; Ob. 10; Amplific. 10; Orig,): Fig. 14 firms nigra subsp. banalica - oonuri masculine pc un

exemplar de pe Vârfiil Domogledul Mare. 10 mai 2000 (Orig,); Fig. 15 Pinus nigra subsp. banatica -

granulă de polen in interiorul sacului polinic (Ос. 12,5x; Ob. 25; Amplif. 25; Orig.).

Fig. 13



Pimis nigra subsp. banatica - con feminin în luna mai pe un exemplar spontan de pe

Vârful Domogledul Mic. Acest con este în al doilea an de la iniţierea sa (Oriß.): Fig. 17 }inus nigra

subsp. banatica - con feminin în luna mai pe un exemplar spontan de pe Vârful Domoeledul Mic.

Acest con este în al treilea an de la iniţierea sa. înainte de diseminare (Orie.): Fig. 18 Pinus nigra

subsp. banalica - conuri feminine recoltate în Munţii Mehedinţi (Domogled);
"*' "

Fig. 19 Pi nus nigra

subsp. aalmatica - con leminin la un exemplar cultivat în Grădina Botanică din Bucureşti.

Fig. 16
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Fig. 20 Pinus nigra subsp. nigra - conuri feminine recoltate din Schneeberg. Austria: Fig. 21 Pinus

nigra s.l. - con feminin recollai din Muntele Menikio. Grecia; Fig. 22 firms nigra s.l. - conuri feminine

recoltate din pădurea Frakto. Munţii Rhodopi. Grecia
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Pinus nigra subsp. banal tea - secţiune longitudinală prin ovul: gametotitul feminin

dezvoltat exacerbat distruge lateral capa nucelarâ (Oc. 12.5: Ob. 10: Amplitic.6.3: ()rig.): Fig. 24

nigra subsp. banatica - secţiune longitudinală prin ovul: gametofitul feminin prezintă trei arhegoane în care

se observă celula centrală (()c. 12.5: Ob. 10: Amplific. 16: Orig.); Fig. 25 Piniis nigra subsp. banatica -

secţiune longitudinală prin ovul: detaliu în care se observă celula centrală şi celulele gâtului. în număr de

patru, dispuse pe un singur rând (()c. 12.5; Ob. 25; Amplific. 16: ()rig.).

Fig. 23


