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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA MORFOLOGIEI POLENULUI

DE LA VERBENACEAE ŞI CALLITRICHACEAE

Conf. dr. doc. G. ŞERBĂNESCU-JITARIU şi Lector dr. N. MITROIU

S-au analizat microsporii de la 22 unităţi sistematice din familiile

Verbenaceae şi Callitrichaceae, spontane şi cultivate din ţara noastră,

precum şi polenul de la unele plante exotice.

Se observă variaţii morfopolinice în cadrul subfamiliilor familiei

Verbenaceae ; astfel la Viticoideae tipul de polen care predomină

este cel colporat, rar colpat (Vitex). Polen cu totul deosebit se gă-

seşte la Tectona grandis, care este triporat.

Reprezentanţii subfamiliei Verbenoideae au polenul tricolpat mai

rar tricolporat, iar familia Callitrichaceae morfopolinic unitară, are

un polen nonaperturat şi subprolat.

Pe baza caracterelor morfopolinice o apropiere dintre Callitri-

chaceae şi Verbenaceae nu pare să fie justificată ceea ce contrazice

şi aşezarea familiei Callitrichaceae la Tubiflorae (cf. Melchior. 1964).

în cadrul ordinului Tubiflorae sînt incluse 5 subordine, după clasi-

ficarea dată de Melchior H. în Engler's-Syllabus der Pflanzenfamilien,
1964. Din cel de al 3-lea subordin şi anume Verbenineae fac parte repre-

zentanţii familiilor Verbenaceae şi Callitrichaceae, care au fost analizaţi
din punct de vedere morfopolinic.

Familia Verbenaceae, care cuprinde circa 70 de genuri cu

peste 800 de specii, răspîndite mai ales în regiunile tropicale şi subtro-

picale ale Asiei de SE şi Americii, este reprezentată la noi în ţară prin
3 genuri şi 8 specii. Dintre acestea au fost analizate morfopalinologic
în contribuţia de faţă cele două specii spontane de Verbena şi 3 specii
cultivate dintre Verbenaceaele existente în flora ţării noastre.

Pe lîngă acestea a mai fost analizat polenul de la încă 14 unităţi
sistematice dintre care două specii exotice aparţinînd genului Vitex

cultivat şi la noi, iar celelalte 12 aparţin la 9 genuri de plante exotice.
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Analiza morfopolinică a numeroase genuri de Verbenaceae străine

de flora română ne-a fost necesară atît pentru completarea datelor

privind morfologia microsporilor, cît şi pentru elucidarea poziţiei
sistematice a acestora.

Familia Callitrichaceae este o familie monotipică prezentă

şi în flora ţării noastre cu 5 unităţi sistematice aparţinînd genului Calli-

triche, dintre care 2 specii au o existenţă dubioasă în flora română.

Dintre acestea au fost analizate morfopolinic cele 3 specii spontane.
Date morfopolinice asupra microsporilor de la diferiţi taxoni din

fam. Verbenaceae şi Callitrichaceae există în literatura de specialitate

(Erdtman, 1952 ; Nair, 1962), dar acestea fie că se referă la alte unităţi

sistematice decît cele analizate de noi, fie că nu sînt pe deplin con-

cludente.

în total s-au analizat palinologic 22 unităţi sistematice aparţinînd

familiilor menţionate ; examinarea caracterelor morfologice ale pole-

nului s-a efectuat îndeosebi pe material de herbar, urmărindu-se culoarea,

dimensiunea, forma, precum şi aspectul exterior al sporodermei, struc-

tura în secţiune optică şi grosimea acesteia.

S-au folosit metoda şi nomenclatura menţionate în lucrările noastre

anterioare care fac parte din studiul monografic asupra morfologiei

polenului privind flora română.

în cele ce urmează redăm pe unităţi taxonomice descrierea micro-

sporilor, iar prezentarea sistematică a genurilor se face în ordinea dată

de Melchior (1964), iar pentru ordinea speciilor s-au folosit lucrările

monografice Engler-Prantl „Die Naturi. Pflanzenfamilien" (1896, 1897)

şi cea din flora R.P R. voi. II şi VIII. Odată cu enumerarea unităţilor
se arată şi provenienţa materialului analizat.

*

* *

Fam. Verbenaceae

Polenul speciilor analizate din familia Verbenaceae scuturat din

antere şi observat cu ochiul liber este de culoarea nisipului de cuarţ

pînă la portocaliu închis, privit la microscop în apă este galben deschis

pînă la portocaliu brun, iar în chloralhidrat prezintă nuanţe mult mai

deschise ce variază de la galben deschis pînă la verzui incolor.

în ceea ce priveşte dimensiunile microsporilor aceştia sînt de talie

mică pînă la mare (18,2 —75,4 ц), majoritatea fiind de talie medie.

Subjam. Viticoideae

Tr. Callicarpeae

Callicarpa americana W. — (North. Americ. PI. în Herb. Univ.

Cluj, nr. 147196). — Polen prolat ; 3-colporat ; văzut apical 39—54 \i

în diam., din profil înalt 46,8—57,2 (a, lat 31,2—36,4 f*. Polenul scuturat

din antere şi văzut cu ochiul liber este galben, în apă, la microscop este

galben portocaliu, în chloralhidrat, galben verzui. Sporoderma cu o gro-
sime de 2,6 (J. prezintă exina crassisexinată cu o structură simpilată în

secţiune optică respectiv retipilată ; suprafaţa sporodermei reticulata cu

muri (pereţii) groşi. (PI. I fig. 1).
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Callicarpa macrophylla Vahl. — (Herb. reg. monacense în Herb.

Univ. Cluj, nr. 92624). — Polen subprolat ; 3-colporat ; văzut apical

28,6—44,2 (x în diam., din profil înalt 36,4—39 (x, lat 28,6—31,2 (x. Scu-

turat din antere şi văzut cu ochiul liber, polenul este galben portocaliu,
în apă, la microscop portocaliu-brun, iar în chloralhidrat galben-verzui.
Caracteristicile sporodermei (epistructură, structură şi grosime) sînt

aceleaşi ca la C. americana (cf. PL I fig. 1).

Aegiphila martinicensis Jacq. — (Herb. Univ. Cluj, nr. 85771). —

Polen prolat ; 3-colporat ; văzut apical 36,4—49,4 (a în diam., din profil
înalt 44,2—54,6 (x, lat 28,6—39 ц. Polenul scuturat din antere şi văzut

cu ochiul liber este portocaliu, în apă, la microscop, portocaliu brun, iar

în chloralhidrat galben-portocaliu. Sporoderma crassisexinată ; în secţ.

optică exina este tegilat scurt baculată ; suprafaţa sporodermei spinu-

loasă, adică prevăzută cu numeroşi spini scurţi (spinuli), neuniform dis-

tribuiţi, iar între aceştia este fin granulară ; grosimea sporodermei 2,6 [x.

Colpii sînt scurţi (circa
XU din raza granulului de polen) şi relativ

înguşti, cu suprafaţa fin verucoasă (PI. I fig. 2).

Tr. Tectoneae

Tectona grandis L. — (Herb. Univ. Cluj, nr. 91302). — Polen sub-

prolat ; 3-porat ; văzut apical 54,6—62,4 \x în diam., din profil înalt

57,2—75,4 (л-, lat 49—57,2 (i. Polenul scuturat din antere şi văzut cu

ochiul liber este portocaliu, la microscop, în apă este brun, iar în chlor-

alhidrat, galben-verzui. Sporoderma cu o grosime de 2,6 este crassise-

xinată ; exina în secţ. optică prezintă o structură tegilat-baculată. întina

subţire este lenticular îngroşată în dreptul porilor (foramina). Suprafaţa

sporodermei este prevăzută cu spini mari cu baza lăţită care se

integrează în sporoderma, prezentînd aceeaşi structură, baculele fiind

insă mult alungite la baza spinilor ; suprafaţa spinilor, cu excepţia

vîrfurilor, este fin verucoasă. Intre spini suprafaţa sporodermei este

verucos — reticulata. în jurul porilor situaţi pe o îngroşare a sporo-

dermei se află 4 spini cu aceeaşi structură ca şi ceilalţi (PI. I fig. 3 a-c).

Tr. Viticeae

Premna rotundifolia K. et V. — (Herb. Univ. Cluj nr. 136694). —

Polen subprolat — prolat ; 3-colporat ; văzut apical 18.2—26 [x în diam.,

din profil înalt 23,4—26 (x, lat 13—23,4 ц. Scuturat din antere şi văzut

cu ochiul liber, polenul prezintă culoarea nisipului de cuarţ, în apă, la

microscop este galben, iar în cloralhidrat, verzui-incolor. Sporoderma
cu o grosime de 1,3 (a este crassisexinată ; exina în secţ. optică are o

structură tegilat-baculată. Reticulum de la suprafaţa sporodermei este

delimitat de muri subţiri. Colpii 2/3 din raza microsporilor, cu suprafaţa
fin verucoasă, sînt largi spre pori, îngustîndu-se aproape brusc spre

capete (PI. I, fig. 4).
Premna serratifolia L. — (Herb. Univ. Cluj, nr. 93221). — Polen

subprolat — prolat ; 3-colporat ; văzut apical 20,8—23,4 [>■ în diam.,

din profil înalt 23,4—31,2 lat 18,2—20,8 ц. Scuturat din antere şi
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PLANŞA I

Fig. 1. Callicarpa americana W., — microspor văzut apical, parţial cu aspect exte-

rior şi sporoderma în sect, optică. (1280 X. Original).

Fig. 2. Aegiphila martinicensis Jacq., — idem.

Fig. 3. Tectona grandis L., — a, idem ; b, sector din microspor cu aspectul exterior

al sporodermei ; c, sporoderma în secţ. optică în dreptul unui por ; (a, b, =

1280 X с = 2525 X. Original).

Fig. 4. Premna rotundifolia K. et V., — microspor văzut apical, parţial cu aspect
exterior şi sporoderma în secţ. optică (1280 X. Original).

Fig. 5. Vitex agnus castus L., — idem.
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Planşa I
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PLANŞA II

Fig. 6. Cornutia pyramidata L., — microspor văzut apical, parţial cu aspect

exterior şi sporoderma în secţ. optică (1280 X. Original).

Fig. 7. Clerodendrum infortunatum L., — idem.

Fig. 8. Duranta plumieri Jacq., — idem.

Fig. 9. Lantana cămara L., — a, idem ; b, sector din sporoderma mult mărită în

secţ. optică, în dreptul unui colp ; (a = 1280X; b, = desen liber. Original).

Fig. 10. Lippia nodiflora Rich., — microspor văzut apical, parţial cu aspect
exterior şi sporoderma în secţ. optică (1280 X- Original).
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Planşa II
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PLANŞA 111

Fig. 11. Verbena officinalis L., — microspor văzut apical, parţial cu aspect
exterior şi sporoderma în sect, optică (1280 X. Original).

Fig. 12. Verbena hybrida Voss, — idem.

Fig. 13. Verbena supina L., — idem.

Fig. 14. Callitriche stagnalis Scop., — a, microspor văzut din profil, aspect exterior

şi parţial, sporoderma în sect, optică ; b, microspor cu sexina parţial deta-

şată de nexină ; с, microspor germinat ; d, sector din epistructura sporo-

dermei (mult mărită), (c, b = 1120 X ; a = 2400 X ; d, desen liber. Original).
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PLANŞA IV

Fig. 15. Callitriche polymorpha Lönnr., — a, micospor văzut din profil, cu sexina

detaşată în parte de nexină, în rest cu aspect exterior şi parţial sporoderma

în secţ. optică ; b, microspor ovoidal văzut din profil, cu aspectul exte-

rior (b = 1120X; a = 2400X. Original).

Fig. 16. Callitriche verna L., — a, b, microspori văzuţi din profil, cu sexina

variat detaşată de nexină ; c, microspor văzut din profil, aspect exterior

şi parţial sporoderma în secţ. optică şi sexina detaşată de nexină ; d, epi-

structura sporodermei (mult mărită) (a, b=ll2OX; с = 2400 X ;

d, desen liber. Original).
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Planşa IV
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văzut cu ochiul liber, polenul este galben portocaliu, în apă, la microscop,

portocaliu, iar în chloralhidrat, verzui-incolor. Sporoderma în ceea ce

priveşte structura şi grosimea ei, prezintă aceleaşi caracteristici ca la

microsporii de P. rotundifolia. Epistructura ei se deosebeşte întrucîtva,

fiind verucos-reticulată la P. serratifolia (cf. PI. I, fig. 4).
Vitex agnus castus L. — (Herb. INCEF, nr. 3335). — Polen sub-

prolat ; 3-colpat ; văzut apical 26—46,8 (a în diam., din profil înalt

33,8—46,8 {a, lat 26—33,8 \i. Polenul scuturat din antere şi văzut cu

ochiul liber, este galben, în apă la microscop, portocaliu brun, iar în

chloralhidrat, galben-cenuşiu. Sporoderma crassisexinată cu o grosime
de 2,6 [x ; exina prezintă în secţ. optică o structură tegilat-baculată,
iar suprafaţa este acoperită cu veruculi neuniform distribuiţi. Colpii 2 /з

din raza microsporilor, sînt înguşti şi ascuţiţi spre capete (PI. I, fig. 5).
Vitex acuminata R. Br. — (Museum bot. Hauniense nr. 122 în Herb.

Univ. Cluj, nr. 138426). — Polen subprolat ; 3-colpat ; văzut apical

20,8—36,4 fx în diam., din profil înalt 26—52 ц, lat 20,8—33,8 fi. Polenul

scuturat din antere şi văzut cu ochiul liber este galben-portocaliu, în apă

la microscop, portocaliu, iar în chloralhidrat, verzui-incolor. în general

prezintă caractere asemănătoare cu cele întîlnite la V. agnus castus cu

deosebirea că sporoderma este mai subţire, dar veruculii mai mari.

Colpii
3/i din raza microsporilor, sînt mai lungi şi de asemenea mai

înguşti şi foarte ascuţiţi la capete (cf. PI. I, fig. 5).
Vitex negundo L. — (Herb. Univ. Cluj, nr. 147841). — Polen prolat ;

3-colpat; văzut apical 20,8 —28,6 (x în diam., din profil înalt 20,8—46,8 ţi,

lat 15,6—28,6 jjL. Scuturat din antere şi văzut cu ochiul liber, polenul

este galben-portocaliu, în apă la microscop, portocaliu, iar în chloral-

hidrat galben-pal. Caracterele sporodermei sînt în general aceleaşi ca

la polenul de V. agnus castus, dar suprafaţa sporodermei prezintă un

aspect areolat datorită distribuirii veruculilor aşa cum se observă la

V. altissima (Nair — 1962). Colpii cea
4/

5 din raza microsporilor, înguşti

şi foarte ascuţiţi spre poli (cf. PI. I, fig. 5).

Cornutia pyramidata L. — (Flora exsiccata India occidentalis

nr. 426 în Herb. Univ Cluj, nr. 147204). — Polen subprolat ; 4—5-

colporat ; văzut apical 70,2—75,4 în diam., din profil înalt 44,2 —83,2 |i,

lat 33,8—70,2 (x. Polenul scuturat din antere şi văzut cu ochiul liber,

este galben-deschis, în apă la microscop este galben-portocaliu, iar în

cloralhidrat galben-verzui. Sporoderma de 3,9 fx grosime este crassise-

xinată ; în secţ. optică exina prezintă o structură pilat-reitculată (reti-

pilată) ; ochiurile (brochi) reţelei variate ca formă şi mărime se micşo-
rează în jurul colpilor. Colpii lungi (4/5 din raza microsporilor) cu

suprafaţa fin ornată, sînt brusc îngustaţi spre poli si ascuţiţi la capete
(PI. 11, fig. 6).

Tr. Clerodendreae

Clerodendrum infortunatum L. — (Herb. Univ. Cluj, nr. 147197).
Polen prolat ; 3-colporat, rar 4-colporat ; văzut apical 52—67,6 (x în

diam., din profil înalt 57,2—75,4 ţi, lat 39—52 (x. Polenul scuturat din

antere şi văzut cu ochiul liber, este portocaliu, în apă la microscop brun,
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iar în chloralhidrat galben-deschis. Sporoderma crassisexinată ; în secţ.

optică exina prezintă o structură tegilat-baculată cu tegilum gros. Supra-

faţa sporodermei spinuloasă, între spinulii neuniform distribuiţi este fin

verucoasă. Colpii scurţi (cea 1/5 din raza granulului) largi în dreptul

porilor, cu suprafaţa fin verucoasă, se îngustează treptat spre poli (Pi.

11, fig- 7).
Clerodendrum squamatum Vahl. — (Herb. Lugd. Batav. în Herb.

Univ. Cluj, nr. 89965). — Polen prolat ; 3-colporat, mai rar 4-colporat ;

văzut apical 39 —72,8 \x în diam., din profil înalt 46,8 —72,8 \i, lat

36,4—52 fi. Polenul scuturat din antere şi văzut cu ochiul liber este

galben-portocaliu, în apă la microscop portocaliu-brun, în chloralhidrat

galben-pal. In general sporoderma prezintă aceleaşi caracteristici ca la

polenul de CI. infortunatum, cu deosebirea că spinulii de
pe suprafaţa

acesteia sînt relativ mai mari (cf. PI. 11, fig. 7).

Subfam. Verbenoideae

Tr. Citharexyleae

Duranta plumieri Jacq. — (Flora von Westindien nr. 343 în Herb.

Univ. Cluj. nr. 128046). — Polen prolat : 3-colporat ; văzut

apical 36,4—41,6 {*. în diam., din profil înalt 31,2—41,6 |i, lat 23,4—28,6 ц.

Scuturat din antere şi văzut cu ochiul liber polenul este portocaliu

închis, la microscop în apă este galben-roşcat, iar în chloralhidrat

galben-deschis. Sporoderma de 2,6 grosime prezintă exina crassise-

xinată, cu sexina tegilat-baculată ; suprafaţa sporodermei ornată. Colpii

cea 2/3 din raza microsporilor, atenuat îngustaţi spre poli, cu suprafaţa

fin ornată (PI. 11, fig. 8).

Tr. Lantaneae

Lantana cămara L. — (Concepcion del Uruguay Dr. P. G. Lorentz

nr. 41878 în Herb. Inst. Agr. „N. Bălcescu" Buc). — Polen prolat
sferoidal — prolat ; 3—4-colpat ; văzut apical 36,4—46,8 {x în diam.,

din profil înalt 36,4—46,8 lat 26—44,2 y*. Scuturat din antere şi văzut

cu ochiul liber este galben, în apă la microscop, portocaliu, în chloralhi-

drat galben deschis. Sporoderma cu o grosime de 2,6 este crassise-

xinată ; între sexina tegilată şi nexină un spaţiu ± discontinuu şi incon-

spicuu. Suprafaţa sporodermei fin verucoasă. Colpii 3/4, din raza gra-

nulului de polen, sînt foarte înguşti şi fin ornaţi (PI. 11, fig. 9 a, b).

Lippia nodiflora Rich. — (PI. d'Espagne, nr. 727 în Herb. Univ.

Cluj, nr. 123939). — Polen prolat ; 3-colpat ; văzut apical 26—47,8 în

diam., din profil înalt 28,6—44,2 y., lat de 20,8—31,2 Polenul scuturat

din antere şi văzut cu ochiul liber are culoarea nisipului de cuarţ, iar

la microscop, atît în apă cît şi în chloralhidrat este galben deschis.

Sporoderma de 2,6 [t- grosime prezintă exina crassisexinată cu o structură

tegilat scurt baculată ; huprafaţa sporodermei foarte fin verucoasă.

Colpii cea 2/3 din raza microsporului, sînt înguşti, ascuţiţi spre poli

şi cu suprafaţa fin ornată. (PI. 11, fig. 10).
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Lippia repens Spreng — (Herb. J. Ivoias, în Herb. Univ. Cluj,

nr. 365). — Polen prolat ; 3-colpat ; văzut apical 23,4—28,6 (x în diam.,

din profil înalt 26—36,4 ц, lat 15,6—23,4 ţt. Polenul scuturat din antere

şi privit cu ochiul liber este galben-verzui, în apă la microscop este

verzui, iar în chloralhidrat verzui-incolor. în ceea ce priveşte epistruc-

tura şi structura sporodermei, precum şi grosimea acesteia, sînt asemă-

nătoare celor de la polenul de L. nodiflora, cu deosebirea că veruculii

de pe suprafaţa sporodermei sînt mai mari la L. repens (cf. PI. 11,

fig. 10).

Tr. Verbeneae

Verbena officinalis L. — (Cult. Grad. Bot. Buc). — Polen subpro-
lat ; 3-colporat ; văzut apical 23,4—44,2 (x în diam., din profil înalt

35,1 —41,6 y-, lat 28,6—36,4 (л. Polenul scuturat din antere şi privit cu

ochiul liber este galben, la microscop în apă se prezintă portocaliu spre

brun, iar în chloralhidrat galben-verzui. Sporoderma cu sexina şi nexina

aproape egale ca grosime. Exina în secţ. optică prezintă o structură

tegilat-baculată ; intina relativ subţire. Sporoderma este fin verucoasă,

în jurul colpilor veruculii fiind mai numeroşi. Colpii 1/3 din raza micro-

sporului, sînt largi, obtuzi la capete, fini şi distanţat verucoşi. Grosimea

sporodermei 2,6 \x (PI. 111, fig. 11).
Verbena hybrida Voss (Herb. Univ. Craiova, Fac. de Horticultura).

— Polen prolat ; 3-colporat ; văzut apical 39—65 \x în diam., din profil
înalt 41,6—70,2 tt, lat 28,6—57,2 p,. Scuturat din antere şi văzut cu ochiul

liber polenul este galben deschis, în apă la microscop, portocaliu, iar în

chloralhidrat gălbui-incolor. Sporoderma de 2,6 y* grosime, prezintă aceeaşi
structură în secţ. optică ca şi polenul de V. officinalis. Epistructura
acesteia este însă neuniform verucoasă, unii veruculi fiind mai mari.

Colpii scurţi, foarte largi şi fin verucoşi prezintă în jurul porilor exina

ca un guler radiär striat (PI. 111, fig. 12).
Verbena supina L. (Herb. INCEF, nr. 18235). — Polen prolat ; 3-col-

porat ; văzut apical 23,4—44,2 jjl în diam., din profil înalt 31,2—41,6 ц-,

lat 20,8—39 у.. Polenul scuturat din antere şi văzut cu ochiul liber, este

galben, în apă la microscop, portocaliu închis, iar în chloralhidrat, por-
tocaliu deschis. Sporoderma cu o grosime de 1,8 prezintă aceeaşi
structură ca şi la V. officinalis. Colpii sînt însă mai scurţi (1/5 din raza

granulului) şi mai largi, de asemenea fin verucoşi (PI. lii, fig. 13).

Fam. Callitrichaceae

Polenul genului Callitriche în apă este de culoare închisă galben-
roşcat şi chiar galben-brun, culoare ce se atenuiază mult în chloralhidrat,
unde devine galben-verzui sau galben-pal.

Ca dimensiuni, granulele de polen de la speciile analizate sînt mici.
Callitriche stagnalis Scop. (= C. platycârpa Kütz.) (Herb.

nr. 8500). — Polen subprolat — (prolat) ; nonaperturat ; văzut apical"
22,8—ЗОн- în diam., din profil înalt 28,2—36 fx, lat 22,8—25,2 (a. Sporo-
derma cu exina crassisexinată ; în secţ. optică exina este pilată-retipi-
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lată ; capetele pililor ce formează ectosexina dau suprafeţei sporodermei
o epistructură ornat-reticulată. Sexina se detaşează uşor de nexină sub

forme şi mărimi diferite. Grosimea sporodermei 1,2—1,48 w. (PI. 111,
fig. 14 a-d).

Callitriche polymorpha Lönnr. (Herb. Musei Helsingfors în Herb.

Univ. Cluj, nr. 139744). — Polen subprolat-prolat, rar ovoidal ; nonaper-
turat şi nu cu aperturi rudimentare (cf. Beug, 1961) ; văzut apical
19,2—24 în diam., din profil înalt 24—31,2 p, lat 19,2—22,8 Sporo-
derma cu exina crassisexinată ; structura exinei în secţ. optică este pilată-
retipilată ; capetele pililor din ectosexina formează epistructură ornat-

reticulată a sporodermei. Sexina se detaşează de nexină sub forme şi
mărimi diferite. Grosimea sporodermei 1,2—1,48 [A (PI. IV, fig. 15 a, b).

Callitriche verna L. (Herb. INCEF, nr. 50038). — Polen subprolat ;

nonaperturat ; văzut apical 19,2—24 (л în diam., din profil înalt 24—28,2 {x,

lat 19,2—22,8 \x. Sporoderma cu exina crassisexinată ; în secţ. optică
exina prezintă o structură retipilată, cu muri simpli-baculaţi ; ochiurile

(brochi) reţelei sînt delimitate de capetele pililor bine conturate la supra-

faţa exinei formînd ectosexina. Sexina reticulata se detaşează uşor de

nexină care rămîne la suprafaţa granulului cu o ornamentaţie foarte

fină. Grosimea sporodermei 1,2—1,92 (л. (PI. IV, fig. 16 a-d).

Concluzii

Din analiza noastră asupra morfologiei granulelor de polen de la

diferiţi taxoni din fam. Verbenaceae şi Callitrichaceae reiese variabili-

tatea morfopolinică a acestora, ceea ce ne poate ajuta la identificarea

genurilor şi uneori a speciilor din familiile menţionate.
Numărul mare de unităţi sistematice aparţinînd fam. Verbermceae

se reflectă, atît din datele cunoscute din literatură cît şi din observaţiile

noastre, în tipurile polinice diferite întîlnite în cadrul acestei familii.

Variaţii morfopolinice se observă de asemenea în cadrul subfamiliilor

analizate ; de ex. în subfam. Viticoideae tipul de polen care predomină

este cel colporat, rar colpat (Vitex). Polen cu totul deosebit în ceea ce

priveşte forma aperturilor şi structura sporodermei este cel de la Tectona

grandis care prezintă granule 3-porate şi nu 3-zonicolpate (cf. Nair,

1962). Este de asemenea diferită şi epistructură sporodermei acestui tip
de polen faţă de cea descrisă de Nair. în cadrul acestei subfamilii, o

variaţie morfopolinică se întîlneşte şi în tribul Viticeae, genul Vitex,
avînd granule 3-colpate spre deosebire de celelalte două genuri : Premna

şi Cornutia caracterizate prin polen 3 —5-colporate. în ceea ce priveşte
structura şi epistructură sporodermei granulelor de polen, se remarcă

totuşi o asemănare între polenul speciilor analizate de la Vitex şi al

celor de Premna, ambele genuri avînd granule cu exina tegilat-baculată

şi suprafaţa reticulata.

Tipuri de polen diferite se întîlnesc şi în cadrul tribului Cleroden-

dreae din aceeaşi subfam. Viticoideae, în care pe lîngă polenul 3-colpat

(Holmskioldia, cf. Nair, 1962) se întîlneşte şi polen 3-colporat (Cleroden-

drum).
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Subfam. Verbenoideae se manifesta ca o subfamilie ceva mai omo-

genă din punct de vedere morfopalinologic prezentînd numai două tipuri

polinice : 3-colporat, cel mai frecvent şi 3-colpat. în schimb, triburile

analizate din această subfamilie sînt bine conturate în ceea ce priveşte

morfologia microsporilor, prezentînd fiecare un singur tip de polen :

3-colporat (Citharexyleae şi Verbeneae) sau 3—4-colpat (Lantaneae).
Această omogenitate relativă a unor caractere morfopolinice întîlnită la

reprezentanţii triburilor menţionate, este considerată după unii autori

(Davis şi Heywood, 1963) ca un indiciu al caracterului natural al unităţii
sistematice respective.

în cadrul genului Verbena caracterizat prin polen 3-colporat o deo-

sebire mai accentuată a granulelor de polen se relevă la V. hybrida ale

cărei granule au exina inelar îngroşată şi radiär striată în jurul porilor.

Deşi datele morfopolinice prezentate dovedesc caracterul ± euripa-

Hnic al fam. Verbenaceae subliniat şi de Erdtman (1963), totuşi conside-

răm că morfologia polenului reprezentanţilor analizaţi nu vine în spri-

jinul părerii unor autori (cf. Melchior, 1964) pentru scindarea acestei

familii după unele caractere morfo-anatomice.

în ce priveşte însă fam. Callitrichaceae formată numai din genul
Callitriche cu numeroase specii, aceasta se prezintă ca o unitate siste-

matică unitară şi din punct de vedere morfopolinic, toate speciile de

Callitriche analizate prezentînd acelaşi tip de polen : nonaperturat şi

subprolat. O asemănare între polenul speciilor de Callitriche se remarcă

şi în structura sporodermei retipilată, ca şi în desprinderea sexinei de

nexină sub diverse forme. Acest din urmă fapt a determinat probabil

pe unii autori de a considera granulele de polen de la diferite specii de

Callitriche ca prevăzute cu arii aperturoide sau 3—4-colpoidate (cf.

Erdtman, 1952, Beug, 1961).

Tipul de polen propriu familiei Callitrichaceae confirmă menţinerea

acesteia ca o unitate sistematică independentă şi nu justifică morfopo-

linic legătura ei cu familia Verbenaceae ceea ce rezultă şi pe baza unor

caractere embriologice (Maheshwari, 1945).
în ceea ce priveşte legăturile de înrudire între fam. Verbenaceae şi

Callitrichaceae situate în clasificarea recentă dată de Melchior (1964)
în ord. Tubiflorae nu se poate stabili o apropiere din punct de vedere

morfopolinic ; dintre acestea fam. Callitrichaceae pare să aibă o poziţie
izolată în acest ordin.
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CONTRIBUTIONS ON THE POLLEN MORPHOLOGY IN THE

VERBENACEAE ET CALLITRICHACEAE

Summary

There has been made a microspores analysis of 22 systematica]

units belonging to the families Verbenaceae and Callitrichaceae

spontaneous and cultivated — from our country as well as the pollen

of some exotic plants.

Some morpho-palynological variations are to be observed in the

field of the subfamilies resulting from the family Verbenaceae;

therefore, in Viticoideae the pollen type which is prevailing is a

colporate one, rarely colpate (Vitex).

A quite special pollen is in Tectona grandis, the latter being

triporate.

The representatives of the subfamily Verbenoideae have a

3-colpate pollen and fairly seldom 3-colporate, while the family

Callitrichaceae, on point of view morpho-palynological being unitary,

has a nonaperturat and supprolate pollen.

On the basis of the morpho-palynological characteristics, an

approach between Callitrichaceae and Verbenaceae does not seem

to be justified, what comes in conflict with the settlement of the

family Callitrichaceae to Tubiflorae (cf. Melchior, 1964).


