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CONSIDERAŢII TAXONOMICE ŞI FILOGENETICE
ASUPRA INCRENG. CHAROPHYTA

VENERA IONESCU-ŢECULESCU

Lucrarea atestă echivalenţa taxonomică a Increng. Chlorophyta

şi OJiarophyta, pe baza particularităţilor biochimice, de ultrastructură,

numărul şi poziţia flagelilor, diviziunea celulară, organizarea talului

iprecum şi a gametociştilor şi a modului de reproducere.

în cea ce priveşte raportul filogenetic dintre Nitelleae si Chareae,

observaţiile efectuate asupra oogonului la genurile Tolypella şi Lychno-

thamnus relevă primitivitatea coronulei s—celulare a Chareelor, faţă

de cea Ю—celulară a Niteleelor.

Delimitarea poziţiei taxonomice a carofitelor în sistemul regnului

vegetal suscită, în primul rînd, confruntarea unei diversităţi de păreri
în legătură cu încadrarea lor ca unitate subordonată clorofitelor sau con-

siderarea lor ca încrengătură cu particularităţi net distincte.

Cercetările de dată mai recentă, lărgind sfera criteriilor de clasificare

în marile unităţi taxonomice au fundamentat delimitarea Increng. Cha-

rophyta, prin diferenţierile care le prezintă faţă de clorofite.

în mod expres, datele de biochimie comparată şi de ultrastructură au

postulat existenţa echivalentă a rangului taxonomic al celor două încren-

gături : Chlorophyta şi Charophyta.

Deşi apropiate în ansamblul regnului vegetal carofitele şi clorofi-

tele au avut o evoluţie paralelă pornind de la suşă ancestrală comună

care a diferenţiat, pe lingă cele două ramuri evolutive, reprezentate de

rele două încrengături şi o a treia linie, aceea a cormofitelor.

Interferenţa celor trei linii evolutive se manifestă prin asemănări şi

deosebini care se referă la : complexul pigmentar ; substanţa de rezervă ;

numărul şi poziţia flageţilor ; diviziunea celulară şi nucleară ; organizarea

talului şi a gametociştilor, tipul de reproducere.

Astfel, deşi biochimic prezintă asemănări evidente, clorofitele şi caro-

fitele diverg prin unele particularităţi legate de complexul pigmentar şi

substanţa de rezervă caracteristică.
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Asemănările celor două încrengături sînt relevate de prezenţa

comuna a clorofilelor a şi b, cit şi ,a carotenilor ß şi y. Carofitele se deo-

sebesc însă de clorofite prin lipsa xantofilelor, a — carotenului, cît şi

prin existenţa licopenului. O deosebire evidentă este oferită şi de ami-

donul carofitelor, care este asemănător celui al cormofiţelor.

Acestor date li se adaugă cele privind celulele mobile, care la cloro-

fite sînt cu I—B flageli cu inserţie apicală, pe cînd la carofite numărul

lor este constant 2 şi cu inserţie subapicală.

Observaţiile relative la structura nucleului şi la ciclul mitotic al caro-

fitelor şi cormofitelor scot în evidenţă elemente comparabile, ca de exem-

plu menţinerea fusului nuclear în zona ecuatorială, în telofază şi modul

de diferenţiere a fragmoplastului (este interesant de relevat faptul că

acest tip de structură a nucleului este caracteristic, în mod izolat, şi la

genul Coleochaete, dintre clorofite).

Clorofitele se deosebesc de carofite prin prezenţa ficoplastului.

Organizarea superioară a talului şi gametociştilor. precum şi modul

de reproducere reprezentat de Oogamie de tip foarte evoluat (neîntîlnită
la clorofite, doar unele aspecte de convergenţă sînt prezente la genul

Coleochaete), atestă încadrarea carofitelor într-o încrengătură ce îşi con-

turează precis individualitatea.

Deşi apropiate filogenetic clorofitelor, carofitele evidenţiază, din cele

spuse anterior, o serie de diferenţieri faţă de acestea, ca şi o serie de

similitudini au connofiţele şi chiar ou briofitele (gârneţii cf biflagelaţi).

Caracterele de asemănare cu cormofitele pot constitui exemple de

evoluţie paralelă în cadrul algelor şi cormofitelor, caraceele reprezentînd

cu certitudine un ram de evoluţie foarte specializat.
în ceea ce priveşte evoluţia în cadrul încrengăturii, sistemele moderne

(R. Wood şi K. Im ah ori, 1964 —1965) adoptă ideea primitivităţii
careelor, niteleele fiind considerate mai evoluate.

în sprijinul acestei idei aducem date originale asupra dezvoltării

oogonului la genul Tolypella (T r. Ştefureac, Venera Ţeс u-

-les с u, 1960) şi Lychnothammus (Venera lone s с u, Teză de doc-

torat, 1971).
La genul Tolypella s-a observat că în stadiile tinere, filamentele

hélicoïdale care învelesc oogonul prezintă un singur perete despărţitor,

separînd apical o singură celulă şi numai în stadiu matur se diferenţiază
treptat cele două celule suprapuse (PI. I, fig. I—7).

Se poate astfel deduce că prezenţa coronulei formată din 10 celule

constituie un caracter de superioritate. Coronula 5-celulară reprezentînd
un caracter de inferioritate.

Aprofundarea acestei afirmaţii este corelată cu observaţiile asupra
dezvoltării oogonului la genul Lychnothamnus (PI. 11, tig. I—s), din care

a reieşit că alcătuirea coronulei din 5 celule nu poate fi considerată că ar

fi apărut prin simplificarea coronulei niteleelor, întrucît nu a fost obser-

vată niciodată existenţa a doi pereţi despărţitori, dintre care unul să se

fi resorbit.

Lucrarea relevă necesitatea considerării Increng. Charophyta ca o

unitate taxonomică echivalentă clorofitelor şi nu subordonată acestora,

subliniindu-se caracterele ele diferenţiere a celor două încrengături. Tot-
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Planşa II — Stadii de dezvoltare a oogonului la Lychnothamnus barbatus (Meyen)
Leonh. Orig.

Fig. I—s (x 110)



odată sînt menţionate unele asemănări existente între carofite şi briofite,

pe de o parte, şi carofite şi cormofite, pe de altă parte, fapt care atestă

situaţia lor de grup cu înaltă specializare.

în ceea ce priveşte raportul filogenetic dintre Nitelleae şi Chareae

observaţiile originale asupra dezvoltării oogonului la genurile Tolypella

şi Lychnothamnus pledează pentru primitivitatea careelor.

CONSIDÉRATIONS SUR LA TAXONOMIE ET PHYLOGÉNIE

DES CHAROPHYTES

Rсs u m é

Le travail releve les particularités (biochimiques, l'ultrastructure,

le nombre et la position des flagelles, la division cellulaire, l'organi-

sation du thaï et des gamètocystes, le mode de reproduction) qui atteste

l'équivalence taxonomique des Charophytes et des Chlorophytes.

En ce qui concerne les rapports phylogénetiques des Nitelleae

et des Chareae, les observation effectuées sur le développement du

l'oogon de Tolypella et Lychnothamnus montre la primitivité des

Chareae.
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