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Cercetările din ultkndle decenii evidenţiază tot mai mult valoarea

taxonomică a unor trăsături histo-anatomice, utile mai ales atunci cînd

este vorba să deosebim taxoni foarte apropiaţi după caracterele de mor-

fologie externă, sau cînd materialul avut la dispoziţie este tînăr. Astfel

de cercetări sînt cu atît mai necesare în cazul hibrizilor sau cind dispunem
de fragmente de organe vegetative.

Pornind de la aceste considerente, într-o serie de lucrări anterioare

ne-am ocupat de studiul structurii frunzei şi a tulpinii tinere (ramuri de

un an) la mai multe specii de arbuşti forestieri şi ornamentali, aparţi-
nând genurilor Berberis (7), Cotoneaster (8), Spiraea (9) şi Syringa (10).

în contribuţia de faţă ne-am propus să reliefăm acele trăsături histo-ana-

tomice din organelle vegetative aeriene, după care cel puţin o parte din

taxonii cercetaţi pot fi mai uşor deosebiţi între ei, îndeosebi cînd mate-

rialul nu este înflorit sau fructificat.

In total am analizat 51 specii : 16 de Berberis (B. amurensis Rupr.,
B. aristata DC, B. asiatica Roxb., B. cerasina Chr., В. chitria Hamilt.,

B. gilgiana Fedde, B. jamesiana Forest et W. W. Smith, В. koreana Palibin,
В. x ottawensïs Schneid., В. pollens Franch., В. x rubrostlylla Chitt., B.

soulieana Schneid., В. thunbergii DC, В. vernae Schneid., В. vulgaris L.,

B. wilsoniae Hemsl. et Wils.), 13 specii de Cotoneaster (C. divaricatus

Rehd. et Wils., C. francheţii Bois., С. frigidus Wall., C. horizontalis Decne.,
C. integerrima Med., С. ntegrifolius (Roxb.) Klotz, С. nan-shan Mottel.,
C. melanocarpa Lodd., C. nebrodensis (Guss.) K. Koch, С. nitens Rehd. et

Wils., C. praecox Vilm-Andrieux, C. racemijlorus (Desf.) K. Koch, С. sali-

cijolius Franch., 10 specii de Spiraea (S. albiflora (Miq.) Zbl., S. bella

Sims., S. billiardii C. K. Schneid., S. x bumalda Koehne, S. x cantonicnsis

Lour, S. hypsricifolia L., S. nipponica Maxim, S. salicifolia L., 5. ulmi-

folia Scop., S. x vanhouttei Zbl., şi 12 specii de Syringa (S. amurensis

Rupr., S. pekinensis Rupr., S. emodi G. Don, S. josikaea Jacq., S. koma-

rowii Schneid.. S. oblata Lindl., S. x persica L., S. x prestoniae McKelvey,
S. reflexa Schneid., S. villosa Vahl., S. vulgaris L., S. wolfii Schneid.
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Materialul de studiu provine din colecţia secţiei taxonomice a Gră-

dinii botanice din laşi, fiind colectat la deplină maturitate, cînd indivizii

erau înfloriţi sau fructificaţi şi prelucrat după metodele utilizate în mod

curent în cercetările de anatomie vegetală. Pentru analizele anatomice

s-au folosit secţiuni transversale şi superficiale.
Nomenclatura este cea utilizată în cunoscutele lucrări monografice de

specialitate (1,3, 11), iar caracterele de structură ale genurilor sînt pre-

zentate în lucrările referitoare la anatomia cUcotiledonatelor sau a angios-

permelor în general (2, 4, 5, 6), ca si în cele publicate de noi anterior

(7, 8, 10).

Rezultatele cercetării

In cele ce urmează vom sublinia principalele particularităţi de struc-

tură ale peţiolului, limbului şi tulpinii tinere (ramură, de un an) menţio-
nînd specia sau speciile pentru care ele sînt caracteristice.

BERBERIS L.

P e ţ i o 1 u 1. Conturul secţiunii transversale este în general semicir-

cular. La B. vernae şi B. wilsoniae conturul este circular, iar la B. jame-
siana şi B. vulgaris, semicircular cu două aripi adaxiale ± paralele.
Numărul fasciculelor conducătoare variază între 4 şi 8. Ţesutul hipoder-
mic este colenchimatizat doar la B. amurensis, B. gilgiana, B. pollens,
В. x rubrostylla şi B. vulgaris.

Limbul. Numărul de celule epidermice pe unitatea de suprafaţă,
variază foarte mult de la specie la specie, valori minime avînd B. asia-

tica şi maxime B. soulieana şi В x rubrostylla. La B. soulieana se dis-

tinge o Irpodermă sclerenchimatică la faţa adaxială, iar la B. chitria, В. x

chitria B. x rubrostylla şi B. x wilsoniae epiderma inferioară tste papi-
loasă.

Tulpina. Periciclul, de tip sclerenchimatic este continuu la majo-
ritatea speciilor şi discontinuu la B. asiatica, B. thunbergii şi B. wilsoniae.;

grosimea perieiclului variază de la 4—6 straturi (B. soulieana), la 12—13

straturi (B. amurensis, B. koreana), cordoane groase, sau zone tangenţiale
(B. asiatica, B. soulieana, B. vernae, B. vulgaris). Libriformul, foarte

abundent şi puternic sclerificat la B. amurensis var. japonica, este situat

numai în poziţie perixilemică la B. soulieana şi B. vernae. Măduva este

sclcrificată şi lignificată doar Ia B. x rubrostylla, B. soulieana şi B.

vulgaris.

COTON EAST ER MED.

P e ţ i о 1 u 1. Conturul secţiunii transversale este ± circular, dar cu

două aripi ad axiale 1a C. sulicifolius. Peri tec tor1 :, unicelulari, au fost

observaţi numai 1a C. divaricatus, C. jranchetii şi C. nan-shan. Celulele

oxalifere sînt prezente 1a toate speciile, dar lipsesc din inelul ds colen-

chim hipodermic 1a C. racemiflorus şi din liber 1a С horizontalis şi
C. integerrima. Periciciul apare sub formă de cordoane de fibre perifloe-
mice, mai rai

1 sub formă de grupe de solereide (C. salicijolius).

Limbul. Numărul de celule epidermice pe unitatea de suprafaţă
variază de la specie la specie, valori minime avînd la C. praecox, iar va-
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lori maxime la C. frigidus, pe ambele feţe ale limbului foliar. Epiderma

este papiloasă la C. frigidus, C. melanocarpa, C. nebrodensis şi C. salicifo-

lius. Stratul palisadic intern conţine şi celule oxalifere la C. horizonUdis,

C. tian-shan şi C. praecox.

Tulpina. Conturul secţiunii transversale, obişnuit neregulat-circu-
lar sau eliptic este modificat de coaste proeminente la С frigidus. Peri-

cielul, întotdeauna discontinuu, se prezintă sub formă de elemente scle-

renchimatice, solitare (C. nebrodensis) sau sub formă de cordoane groase

(C. horizontcdis). Doar la C. frigidus, în floemul secundar se disting zone

tangenţiale de elemente sclerenehimatice şi celule oxalifere.

SPI H Л E A L.

Peţiolul. Conturul secţiunii transversale este semicircular, cu faţa
adaxială convexă doar la 5. nipponica. Perii tectori, unicelulari, lipsesc,
sînt foarte rari (S. albiflora, S. bella) sau frecvenţi (S. bilUardii, S. sali-

cijolia). Colenchimul hipodermic este discontinuu şi fără celule oxalifere

la S. nipponica. Unicul fascicul conducător este înconjurat complet de un

inel mecanic la Sl
.

bilUardii.

Limbul este amfistomatic doar la S. nippinica şi S. saiicifolia. Nu-

mărul mare de celule epidermice pe unitatea de suprafaţă variază de la

specie la specie, avînd valori minime la S. bumalda (pe faţa superioară) şi
S. nipponica (pe faţa inferioară), iar valori maxime la 5. nipponica (pe
faţa s и per oară) şi S. albiflora (pe faţa inferioară). Epiderma este papiloasă
la S. hypericifolia şi S. nipponica, iar perii tectori, unicelulari, lipsesc la

S. albiflora şi S. vanhouttei. Structura limbului este în general dorsiven-

trală ; numai la 5. nipponica este inegafl-ecvifacială. S. bumalda, S. hype-

ricifolia şi S. nipponica nu prezintă celule oxalifere în mezofil.

Tulpina. Conturul secţiunii transversale este circular ; doar la

S. hypericifolia este neregulat costat. Colenchimul cortical lipseşte la

S. nipponica, iar lacunele aerifere corticale 'sînt prezente doar la S. billi-

ardii. în colenchim se pot observa celule cu cristali simpli (S. hypericifolia)
sau cu ursini de oxalat de calciu (S. albiflora). Suber nu se formează, în

tulpina tînără, decît la S. bumalda, iar la S. nipponica se află în poziţie

hipodermică (lipsind inelul de colenchim). Ţesutul floemic apare sub

formă de insule înconjurate complet de ţesut sclerificat şi lignificat la

S. bella. La S. cantoniensis, în zona perimedulară sînt prezente nume-

roase hidrocite, iar la S. bilUardii, celule taninifere.

SYRINGA L.

Peţiо 1 v 1. Conturul secţiunii transversale este circular-costat, cu

două coaste adaxiale mari, ± paralele la S. oblata, S. x prestoniae şi S.

wolfi. Ţesutul conducător este reprezentat printr-un fascicul mare median

şi fascicule mici în coaste (aceste fascicul lipsesc la Sl . emodi); la S. josi-
kaea se observă şi 2—3 fascule adaxiale, ce închid arcul median abaxial.

Ţesutul solerenchiimatic perifloemic lipseşte la S. amurensis, S. komarowi

si S. villosa, sau formează o zonă continuă la S. persica, S. reflexa şi
5. vulgaris.

Limbul nu prezintă nici o trăsătură histo-anatomică constantă,
după care speciile luate în studiu să poată fi mai uşor distinse între ele.
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Tulpina. Suberul se formează de timpuriu la S. emodi, S. ko-

niarowi şi S. prestoniae. Celulele de suber sînt de regulă alungite tan-

genţial ; doar la S. x prestoniae, S. vulgaris şi 5. wolfi celulele de suber

sînt' izodiametrice sau chiar alungite radiär. Scoarţa este în mare parte

colenchimatizată ; la S. josikaea se colenchimatizează doar stratul hipo-

dermic.

Concluzii

Deşi speciile luate în studiu cultivate în Grădina botanică din laşi,

cresc în alte condiţii pedoclimatice decît cele din zonele de origine (ne

referim la speciile exotice), unele trăsături histo-anatomice rămîn con-

stante, avînd deci o certă valoare diagnostică. Speciile de Berberis cu

frunze sempervirente (de ex. В. soulieana) diferă de celelalte prin pre-

zenţa unei hipoderme sclerenchimatice pe faţa superioară a limbului fo-

liar, prin ţesut mecanic foarte dezvoltat în nervura mediană şi la mar-

ginea limbului, toate acestea reprezentînd caractere de xeromorfism,

atestând originea lor geografică.

Trecerea la structura secundară a tulipinii are loc de timpuriu, în-

deosebi pe seama cambiului. La puţine specii ale genurilor luate în

studiu structura ţesutului conducător rămîne de tip fascicular şi în struc-

tura secundară.

Prezenţa celulelor oxalifere în organele vegetative aeriene este o

trăsătură proprie celor mai multe specii aparţinînd familiei Rosaceee,

diferenţa dintre taxoni referîndu-se la forma, frecvenţa şi localizarea lor.

Structura limbului foliar este la aproape toate speciile analizate de

noi. de tip bifacial-heterofacial, deosebirile dintre taxoni referindu-se

mai ales la ţesutul epidermic şi ţesutul conducător.

Compararea hibridului Syringa x prestoniae cu părinţii genitori

(S. reflexa şi S. villosa) pune în evidenţă caracterele de structură parti-

culare pentru cel dinţii (aripi laterale la peţiol) dar şi caractere proprii

unuia sau altuia din cei doi părinţi ; lemn puţin în peţiol (ca la S. villosa)

fibre liberiene formînd o zonă continuă în peţiol (ca la S. reflexa), suber

gros (ca la Sl . villosa).

Syringa josikaea (specie spontană la noi) ar suscita discuţii în ceea

ce priveşte asemănarea cu S. emod?,-liliacul de Himalaia. Spre deosebire

de acesta clin urmă, însă, S. josikaea are arcul libero-lemnos median din

peţiol închis de 2—3 fascicule adaxiale. Colenchimul cortical este uni-

stratificat, hipodermic, la S. josikaea şi foarte gros, pluristratifieat la

S. emodi. Ţesutul lemnos din peţiol şi tulpină, ca şi cordoanele de fibre

periciclice din tulpină, sînt mult mai groase la S. emodi, în comparaţie

cu 5. josikaea.
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DONNÉES D'ORDRE HISTO-TAXINOMIQUES CONCERNANT

DES ESPÈCES DE BERBERIS MED., COTONEASTER L.,

SPIRAEA L. ET SYRINGA L.

Résumé

Dans le présent travail les auteurs soulignent les principaux

traits de structure du pétiole, du limbe et de la jeune tige chez 51

espèces, appartenant aux genres Cotoneaster, Spiraea et

Syringa, cultivées dans le jardin botaniques de lassy. Il s'agit, notam-

ment, de ces traits histo-anatomiques constants, d'après lesquels les

taxons étudiés peuvent être distingués plus facilement quand les

plantes ne sont pas fleuries ou fructifiées.

Le contour du pétiole dans la section transversale, la grosseur

de celui-ci, la forme et la nombre des faisceaux vaseulaires varient

chez les espèces du même genre. La structure du limbe foliaire est de

type bifacial-hétérofacial chez presque toutes les espèces analysées les

différences d'entre les 51 taxons concernant le tissu épidermique et

le tissu conducteur.

Chez le rejeton d'un an, ayant de bonne heure une structure

secondaire, on a suivi : le nombre des couches du suber, la foi-me et les

dimensions des cellules de celui-ci, la grosseur des cordons de collen-

chyme et de sclérenchyme, le nombre des faisceaux vasculaiiJ

es, la

forme et les dimensions de ceux-ci.



Comparativement, on a étudié la structure anatomique des espèces

Sijringa josikaea et S. emocli, qui peuvent être difficilement différen-

ciées selon les caractères de la morphologie externe.. Au point de vue

anatomique, S. josikaea diffère de S, emodi par l'arc médian libéro-

ligneux du pétiole, fermé par 2—3 faissceaux vasculaires adaxiaux ;

le collenchyme cortical hypodermique est unistratifié chez le S. josikaea,

mais très épais, pluristratifié chez la S. emocli ; le tissu ligneaux du

petiole et de la tige, même les cordons de fibres péricycliques de la

tige, sont beaucoup plus gros chez le S. emodi.

En même temps, on souligne les particularités histo-anatomiques

chez quelques-uns hybrides, complétant, de cette façon, la diagnose

basée 9ur les caractères de morphologie externe.


