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CERCETĂRI ASUPRA MORFOLOGIEI POLENULUI FAMILIILOR

APOCYNACEAE ŞI LOGANIACEAE

GABRIELA ŞERBĂNESCU-JITARIU

Au fost analizaţi microsporii a 14 taxoni din familiile Apocy-

naceae şi Loganiaceae care familii prezintă deosebiri exprimate în

caracterele lor morfopalinologice şi îndeosebi prin prezenţa colpilor 1a

Loganiaceae şi absenţa acestora 1a Apocynaceae. Morfologia polenului

acestor familii, precum şi cea a familiilor Gentianaceae şi Menyanthaceae

(I. T. Tarnavschi & G. Şerbănescu-Jitariu, 1962) justifică

cuprinderea lor în ordinul Gentianales.

Polenul Apocynaceae -lor 3—4-porat, se deosebeşte de cel al Loga-

niaceae-\or, care este 3—4-colporat.

Epistructura şi structura sporodermei permite distingerea între ele

a unităţilor sistematice studiate.

în lucrarea de sinteză a lui Erdtman (1952) găsim indicaţii mor-

fopalinologice doar pentru reprezentanţi ai familiilor Apocynaceae şi

Loganiaceae care nu fac parte din flora română. Acestea însă sînt foarte

preţioase sub forma de material comparativ prin faptul că se referă 1a

un număr mare de specii faţă de cel din flora ţării noastre.

Din familia Apocynaceae care cuprinde peste 142 genuri cu cea 1100

specii (răspîndite mai ales în regiunile subtropicale şi tropicale) au fost

analizate 11 unităţi sistematice dintre care 3 specii spontane în flora

română, 4 din regiunile temperate, iar alte patru sînt cultivate în ţara

noastră.

Familia Loganiaceae răspîndită în aceleaşi regiuni, cuprinde cea 30

genuri cu 400 specii şi este prezentă 1a noi printr-un singur gen cu trei

specii cultivate.

Prezentarea rezultatelor observaţiilor noastre asupra celor 14 unităţi
analizate, 1c facem în cele ce urmează :
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Familia Ap осу пас e ac

Polen, biporat pînă 1a pentaporat, cel mai frecvent triporat ; forma

variază de 1a prolat 1a subprolat, formele mai des întîlnite fiind cele

subprolate ; ca mărime microsporii se încadrează în clase de 1a minutae

(mici) pînă 1a magnae (mari), predominînd microsporii de talie mare.

Celelalte caractere urmărite 1c prezentăm 1a fiecare unitate în parte, ele

fiind specifice speciei respective.

Vinca herbacea W. et К. — (Herb. Şc. Polit. Buc, în Herb. ICEF l ),

nr. 33789). Polen subprolat, triporat pînă 1a tetraporat văzut cu ochiul

liber scuturat din antere este galben, privit în apă 1a microscop este

galben brun, iar în chloralhidrat gălbui spre incolor. Văzut apical are

65—91 μ în diametru, din profil este înalt de 70,2—91
Iμ şi lat de

57,2—75,4 μ. Sporoderma crassisexinată de 2,6—3,9 μ, este foarte fin şi

dens verucoasă, sexina în secţiune optică foarte scurt baculată, intina

subţire foarte slab lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. I, fig. 1).

Vinca minor L. — (Herb. ICEF *), nr. 68409). Polen subprolat triporat,
rar tetraporat, văzut cu ochiul liber, scuturat din antere este galben,

privit în apă 1a microscop este galben brun, iar în chloralhidrat gălbui
spre incolor. Văzut apical are 31,2—91 μ în diametru din profil este înalt

de 72,8—93,6 ц şi lat de 57,2—75,4 μ. Sporoderma de 2,6 μ, crassisexinată,

prezintă caractere asemănătoare cu cele întîlnite 1a V. herbacea, în schimb

intina care este de asemeni subţire se prezintă mai puternic lenticular

îngroşată în dreptul porilor (PI. I, fig. 2).

Vinca major L. — (Herb. gen. Cluj, nr. 58515). Polen subprolat, mai

rar prolat, triporat pînă 1a tetraporat, văzut cu ochiul liber, scuturat din

antere este galben citriniu, privit în apă 1a microscop este brun, iar în

chloralhidrat incolor. Văzut apical are 78—91
μ în diametru, din profil

este înalt de 83,2—117 μ şi lat de 72,8—85,8 μ. Sporoderma de 2,6 u

crassisexinată, prezintă suprafaţa prevăzută cu numeroşi veruculi nere-

gulat distribuiţi, iar în jurul porilor formează un guler circular ± proe-
minent, întina subţire (PI. I, fig. 3 a şi 3 b).

Vinca acutiflora Bert. — (Herb. ICEF l), nr. 4048). Polen subprolat,

triporat, văzut cu ochiul liber scuturat din antere este galben portocaliu,
privit în apă 1a microscop este galben brun, iar în chloralhidrat gălbui

spre incolor. Văzut apical are 85,8—96,2 μ în diametru, din profil este

înalt de 72,9—104 |i şi lat de 62,4—85,8 μ. Sporoderma, de 3,9—5,2 μ,

crassisexinată, prezintă caractere asemănătoare cu cele întîlnite 1a

V. minor (PI. 11, fig. 4).

Vinca difformis Pourr. — (Cult. Grad. Bot. Buc). Polen subprolat,

triporat, rar tetraporat sau pentaporat, văzut cu ochiul liber scuturat din

antere are culoarea nisipului de cuarţ, privit în apă 1a microscop este

bruniu, iar în chloralhidrat incolor. Văzut apical are 57,2—91 и în dia-

metru, din profil este înalt de 65—93,6 μ şi lat de 57,2—78 μ. Sporo-
derma de 2,6 μ, crassisexinată, cu suprafaţa foarte slab, aproape imper-

i) Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere.
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ceptibil acoperită cu verucozităţi neregulate ca formă şi de asemenea şi

neregulat distribuite, în secţiune optică foarte scurt baculată, intina

relativ subţire şi slab lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. 11,

fig. 5).

Vinca media Lk. et Hoffgg. — (Herb. ICEF l
), nr. 4049). Polen prolat,

tetraporat rar triporat, văzut cu ochiul liber scuturat din antere are

culoare galbenă, privit în apă 1a microscop este galben portocaliu, iar în

chloralhidrat gălbui pînă 1a incolor. Văzut apical are 18,2—20,8 μ
în

diametru, din profil este înalt de 20,8—26 μşi lati de 10,4—15,6 Spo-
roderma are o grosime de 1,3 ц şi prezintă caractere asemănătoare cu

V. mixta (cf. PL 11, fig. 6).

Vinca mixta Vel. — (FI. Bulgarica austr., în Herb. ICEF *), nr. 4143).

Polen subprolat, tetraporat, văzut cu ochiul liber scuturat din antere

este galben, privit în apă 1a microscop este portocaliu, iar în chloralhidrat

gălbui pînă 1a incolor. Văzut apical are 28,6 μ în diametru, din profil
este înalt de 26—33,8 ц şi lat de 20,8—26 μ. Sporodermade 1,3ц grosime,

cu sexina tegilată, scurt baculată, acoperită de veruculi denşi şi fini,

neregulat distribuiţi ; intina subţire (PI. 11, fig. 6).

Vinca rosea L. var. alba Swelt. — (Cult. serele Grad. Bot. Buc). Polen

subprolat, triporat, văzut cu ochiul liber scuturat din antere are culoare

galbenă, privit în apă 1a microscop este brun cenuşiu, iar în chloralhidrat

incolor. Văzut apical are 57,2—70,2 μ în diametru, din profil este înalt

de 54,6—69,8 ţi şi lat de 41,6—46,8 μ. Sporoderma, de 2,6 μ, crassisexi-

nată, prezintă caractere asemănătoare cu V. minor (cf. PL I, fig. 2).

Apocynum venetum L. — (Dalmaţia. Hazslinsky T., în Herb. gen.

Cluj, nr. 22446, precum şi Cult. Grad. Bot. Buc). Polen subprolat pînă

1a prolat, triporat, unit în tétrade, văzut cu ochiul liber, scuturat din

antere galben, privit în apă 1a microscop este cenuşiu-verzui, iar în

chloralhidrat incolor. Văzut apical are 15,7—20,8 μ
în diametru, din

profil este înalt de 18,2—26 μ şi lat de 13—23,4 μ. Sporoderma de 2,6 μ,

crassisexinată, cu suprafaţa verucoasă, cu veruculi mici, distribuiţi nere-

gulat, exina tegilată, distinct baculată, intina subţire (PI. IV, fig. 9).

Nerium oleander L. — (Cult. Grad. Bot. Buc). Polen prolat, triporat

pînă 1a pentaporat, cel mai frecvent este tetraporat, văzut cu ochiul liber

scuturat din antere gălbui pal 1a culoare, privit 1a microscop în apă

cenuşiu, iar în chloralhidrat incolor. Văzut apical are 31,2—41,6 μ
în

diametru, din profil înalt de 31,2—49,4 μ şi lat de 20,8—36,4 μ. Sporo-

derma are o grosime de 2,6 μ, suprafaţa reticulata, sexina groasă tegilat

simpilată, în dreptul porilor intina formează o porţiune cu aspect areolat

in jurul acestora (PI. 111, fig. 7).

Amsonia tabernemontana Walt.. — (Cult. Grad. Bot. Buc). Polen

subprolat, biporat pînă 1a tetraporat, cel mai frecvent triporat, văzut cu

ochiul liber, scuturat din antere este gălbui, privit în apă 1a microscop

galben brun, iar în chloralhidrat galben verzui. Văzut apical are

46,8—70,2 μ
în diametru, din profil este înalt de 54,6—67,6 μ şi lat «de

44,2—65 μ. Sporoderma are 2,6 μ, crassisexinată, suprafaţa prezintă
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PLANŞA I

Fig. 1. Vinca herbacea W. et K., — microspor văzut apical, parţial cu aspect
exterior al sporodermei, parţial cu sporoderma în secţiune optică (c. 850X, Original).

Fig. 2. Vinca minor L., — idem (c. 270 X, Original).

Fig. 3. Vinca major L., a, idem. (200 X, Original), b, sporoderma în secţiune optică
în dreptul unui por, mărită (c. 850 X, Original).

Fig. 4. Vinca acutiflora Bert., — microspor văzut apical, parţial cu aspect exterior

al sporodermei, parţial cu sporoderma în secţiune optică (c. 270 X, Original).
Fig. 5. Vinca difformis Pourr., — idem (c. 850 X, Original.

Fig. 6. Vinca mixta Vel., — idem (c. 1680X, Original).

Fig. 7. Nerium oleander L., — microspor văzut apical, parţial cu aspect exterior

al sporodermei, parţial cu sporoderma în secţiune optică (c. 1680 X, Original).

Fig. 8. Amsonia tabernemontana Walt., — idem (1280 X, Original).
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PLANŞA II

Fig. 9. Apocynum venetum L., — tetradă, aspect exterior şi sporoderma în secţiune

optică (1280 X, Original).

Fig. 10. Buddleia davidii Franch., — microspor văzut apical, parţial cu aspect

exterior al sporodermei, parţial cu sporoderma în secţiune optică (2525 X. Original).

Fig. 11. Buddleia alternifolia Maxim., — idem (2525 X, Original).
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veruculi fini şi numeroşi, neregulat distribuiţi. Sexina groasă, tegilată,

aproape de aceeaşi grosime cu nexina, intina subţire şi puternic lenticular

îngroşată în dreptul porilor, în jurul cărora se află un guleraş

(PI. 111, fig. 8).

Familia ho g ani асе ac

Din această familie au fost analizate 3 unităţi a aceluiaşi gen (Bud-

dleia), care prin caracterele ce 1c prezintă se deosebesc bine unele dr

altele. Polenul în general este tricolporat pînă 1a tetracolporat, forma

variază de 1a prolat-sferoidal 1a prolat, iar în ceea ce priveşte mărimea

se încadrează în clasele de polen minutae şi mediae. Prezentăm în con-

tinuare caracterele morfologice ale polenului fiecărei specii, cu indicarea

provenienţei materialului.

Buddleia davidii Franch. — (Herb. Se. Pol. Buc, în Herb. ICEF '.

nr. 33364). Polen prolat-sferoidal pînă 1a subprolat, tetracolporat, văzut

cu ochiul liber, scuturat din antere este portocaliu, privit în apă 1a

microscop galben, iar în chloralhidrat gălbui incolor. Văzut apical are

15,6—20,8 μ
în diametru, din profil este înalt de 14,6—20,8 μ şi lat de

13— 15
;

6 Sporoderma de 1,3 ц grosime, cu suprafaţa slab perceptibil

structurată ; exina în secţiune optică foarte scurt baculată ; intina subţire.

Colpii au 2/3 din raza microsporilor, treptat îngustaţi spre capete (Pi. TV,

fig. 10).

Buddleia alternifolia Maxim. — (Cult. Grad. Bot. Cluj, leg. E. Ţopa,

în Herb. gen. Cluj, nr. 216065). Polen prolat. tricolporat, văzut cu ochiul

liber, scuturat din antere, galben verzui, privit în apă 1a microscop verzui,

în chloralhidrat aproape incolor. Văzut apical are 10,4—15,6

din profil înalt de 11,7—20,8 μ şi lat de 6,5 —13
μ. Sporoderma de 1,3 μ

grosime, prezintă aceleaşi caractere ca şi B. davidii (PI. IV, fig. 11).

Buddleia japonica Hemsl.
— (Herb. Se. Pol. Buc, în Herb. ICEF,

nr. 35283). Polen subprolat, scuturat din antere şi privit cu ochiul liber

prezintă culoarea nisipului de cuarţ, privit 1a microscop în apă este brun,

iar în chloralhidrat gălbui spre incolor. Microsporii priviţi apical au

20,8—41,6 μ în diametru, din profil înalţi de 31,2—49,4 μ şi laţi de

26 —39 μ. Sporoderma de 2,6 μ grosime. Privitor 1a suprafaţa sporodermei,
1a structura acesteia în secţiune optică, 1a prezenţa porilor şi colpilor,

precum şi 1a forma şi mărimea acestora, caracterele corespund în genere

celor date de Erdtman (1).

Concluzii

Microsporii speciilor analizate din familia Apocynaceae sînt în marea

majoritate triporaţi şi mai rar tetraporaţi (d. e. Vinca media, V. mixta şi
Nerium oleander). Polenul genului Buddleia (Loganiaceae) este asemă-

nător celui al Apocynaceae-lor însă se deosebeşte prin prezenţa colpilor.
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Forma microsporilor variază de 1a subprolat 1a prolat, cea mai frec-

ventă este subprolat. La Buddleia davidii se întîlneşte mai rar polen

prolat steroidal.

Mărimea polenului este de talie mică (15,6 fi pînă la mare (91 μ) la

speciile fam. Apocynaceae, iar pentru speciile de Buddleia (Loganiaceae)
este de talie mică pînă 1a medie.

Suprafaţa sporodermei 1a reprezentanţii familiei Apocynaceae este

fin, dens şi neregulat verucoasă, 1a Vinca difformis însă, ca şi 1a speciile

de Buddleia este ± perceptibil structurată.

Polenul de Nerium oleander se distinge în cadrul familiei prin supra-

faţa reticulata a sporodermei şi prin veruculi mult mai mari.

Toţi reprezentanţii analizaţi ai celor două familii au polen cu o exină

în secţiune optică, tegilată, foarte scurt baculată, excepţie făcînd genul

Nerium, 1a care este tegilat simpilată.

Grosimea sporodermei variază între 1,3—5,2 ,u (mai frecvent de 2,6 u

1a unităţile familiei Apocynaceae şi de 1,3 1a Loganiaceae.

Recunoaşterea unităţilor taxonomice analizate este posibilă pe baza

caracterelor lor specifice şi corespund cu cele date de Erdtman pentru

unităţile străine florei ţării noastre.

Şi din datele noastre morfopalinologice rezultă că familiile Loga-

niaceae, Apocynaceae, Gentianaceae şi Menyanthaceae prezintă caractere

comune care justifică cuprinderea lor în ordinul Gentianalcs.
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RECHERCHES SUR LA MORPHOLOGIE DU POLLEN CHEZ LES',

FAMMILLES D'APOCYNACEAE ET LOGANIACEAE

Résumé

On a analysé les microspores à 14 taxons des familles Apocy-

maceae et Loganiaceae dont les familles présentent des inégalités expri-

mées dans leurs caractères morfopalynologiques et spécialement par la

présence des colpes et l'absence de ceux-ci à l'Apocynaceae.

La morphologie du pollen de ces familles ainsi que celle des;

familles Gentianaceae et Menyanthaceae (I. T. T a r n a v s с h i & G. Şer-

bănescu-Jitariu, 1962) justifie le fait de les comprendre dans;

l'ordre des Gentianales.


