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DATE PRIVIND STUDIUL FLORII ŞI A BIOLOGIEI ÎNFLORITULUI

LA GENTIANA LUTEA L.

HEINZ HELTMANN

Gentiana lutea L. este o specie rară care în mod curent înflo-

reşte doar într-o proporţie de B—lo% în Carpaţii noştri. Părţile

florale ale florilor unite în cime corimbiforme axilare prezintă o

variabilitate mare în ce priveşte numărul şi mărimea lor. înfloritul

începe cu floarea din vîrful tulpinii, mai lung pedunculată şi înain-

tează spre baza tulpinii. Legat de modul de polenizare s-a putut

constata că ghinţura galbenă este — contrar datelor din literatura

de specialitate — o plantă preponderent alogamă, cu flori uşor

protogine. Dintre insectele polenizatoare fac parte în primul rînd

himenoptere şi diptere. Plantele, care au ajuns să înflorească odată

nu înfloresc ulterior în fiecare an, ceea ce explică procentul relativ

mic de plante înflorite anual din munţii noştri.

Observaţiile de faţă privind biologia înfloritului ghinţurii galbene

(Gentiana lutea L.) s-au efectuat legat de introducerea ei în cultură la

noi în ţară şi ele constituie o problemă încă neabordată în literatura

noastră de specialitate. Plantele au fost studiate atît în flora spontană
(Muntele Postăvaru) cît şi în cîmpul experimental al Laboratorului de

plante medicinale şi aromatice din cadrul S.C.C.P. Măgurele-Braşov.

1. Morfologia organelor florale. Florile de ghinţura sînt unite în

cime corimbiforme axilare. Caracteristic pentru florile de ghinţura gal-
benă, de regulă pentamere, este variabilitatea mare în ce priveşte
dimensiunile cît şi numărul elementelor florale (tab. 1). Astfel lungimea
pedunculului floral variază destul de mult de la individ la individ

(0,4—1,2 cm.), avînd o lungime medie de 0,9 cm.
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Tabelul 1

VARIAŢIA ELEMENTELOR FLORALE LA FLORILE

DE GHINŢURA GALBENA

Numărul normal mai frecvent de elemente florale este de 5:5:2, dar

mai ales pot fi întîlnite şi variantele 5:4:2, 5:5:2 şi 4:4:2.

Caliciul membranos, longitudinal fidat pînă la bază şi compus din

5—6 lacinii, înveleşte complet bobocul, iar prin dezvoltarea acestuia

caliciul se rupe într-o parte şi este împins prin deschiderea corolei spre

baza florii, unde persistă. Lungimea medie a lui este de 1,1 cm, deci

mai mic decît corola.

Corola galbenă, stelat rotată este formată din 5—6 (4—8) lacinii

îngust lanceolate concrescute la bază cea. 4 mm. Lungimea de concreştere

variază chiar la aceiaşi corolă între laciniile învecinate. Uneori 2—3

lacinii corolare sînt unite sau acestea sînt lobate, iar numărul acestor

lacinii diferă de la floare la floare destul de mult (tab. 1). Acelaş lucru

se poate spune şi despre lungimea corolei (vezi tab. 2).

Tabel 2

DIMENSIUNILE PĂRŢILOR FLORALE LA GHINŢURA GALBENA

Androceul este format de obicei din 5—6 staminé concrescute prin
baza filamentului cu partea unită a corolei. Staminele se află între laci-

niile corolare. în general numărul de staminé este egal cu cel al laci-

niilor corolei (tab. 1). în medie filamentul este de 1,15 cm, iar antera

de 0,75 cm. Uneori anterele galbene prezintă două dungi roşii sau sînt

г. lacin. corol./floare 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8

г. staminelor/ floare 4 4 4 3 5 5 fi 6 7 5 6

г. carpelelor/floare 2 1 o o 1 o o 2 o 2 2

Partea

florală

Cali-

ciu

cm

Co-

rolă

cm

Sta-

miné

cm

Filam./

anteră

cm

Gine-

ceu

cm

Stig-

mat

cm

Fructul

lung./lăţ.

cm

Lung. medie 1,1 2,7 2,2 1,15/0,75 2,4 0,3 2,55/0,55

Val. extreme 1—1,2 2,5—3,1 2—2,3 1,1—1,3/

0,7—0,8

2,2-2,5 0,2-0,4 2,5—2,8/

0,4—0,7

Nr. elem.

constitutive

5—6 4—8 3—6 3—6 1—3

cârpele

1—3

stigmate

1—3

valve
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complet roşietice. Unele flori prezintă stammele atrofiate, lungi de numai

6—7 mm. Se pot observa cazuri cînd 2—3 staminé sînt unite prin fila-

mentele lor, rămînînd libere doar anterele.

Gineceul mare şi turtit lateral este format din două cârpele lungi
de 2,4 cm. Rareori putem găsi ginecee formate numai din una sau din
trei cârpele. Uneori se observă şi flori cu două pistile. în boboc stig-
matul bilobat de 0,2—0,3 cm este închis. El se desface abia după deschi-

derea florii şi se răsuceşte la florile trecute ulterior în jos. Placentaţia
este parietală.

Fructul este o capsulă bivalvă uniloculars, dehiscentă, care este

înconjurată de toate celelalte părţi florale uscate. Lungimea medie a

capsulei este de 2,55 cm (vezi tab. 2) şi nu de 6 cm, cum se indică greşit
în volumul VIII al florei R.P.R. (5). Seminţele de culoare brună cafenie

sînt comprimate (3,3 2,9/0,54 mm), lat aripate şi astfel uşor răspîndite
de vînt (plantă anemohoră). Greutatea a 1000 de seminţe este de 1,227 g.
Numărul mediu de seminţe pe capsulă este de 105 seminţe. La o capsulă
formată din 3 cârpele s-au numărat 163 seminţe. Numărul mediu de

seminţe diferă însă destul de mult de la un etaj la altul (vezi tab. 3).

Tabelul 3

NUMĂRUL MEDIU DE SEMINŢE/CAPSULĂ LA DIFERITE ETAJE FLORIFERE

La plantele din Poiana Trei Fetiţe procentul de seminţe pline sta-

bilit este de 81% iar la plantele de la Măgurele de 93,2%. Restul sînt

seci. La semănatul în pat rece numai 24,5% din aceste seminţe au ger-

minat si au format plantule, iar la semănatul direct în cîmp si mai puţin

(15,50/0 ),

2. Biologia înfloritului a ghinţurii galbene. Ghinţura galbenă înfloreşte

în Munţii Bîrsei în luna iulie, iar la altitudini mai mari în august

(Piatra Craiului). Contrar celor menţionate în literatura de specialitate

(Klein, 1928) înfloritul începe cu floarea din vîrful tulpinii şi progresează

spre baza inflorescenţei. în cadrul inflorescenţelor axilare se deschid mai

întîi florile din interiorul acestora şi înfloritul progresează ciclic spre

exteriorul cimelor corimbiforme. Aceiaşi succesiune caracterizează şi pro-

cesul de maturizare a fructelor şi al seminţelor.

Bobocii au o culoare verde-albăstruie. Cu dezvoltarea lor ele se

colorează mai intens în galben, iar caliciul membranos, care închide ca

o teacă bobocul, crapă în lung şi bobocul de acum lung de cea. 2,2 cm.

se deschide o doua zi. Prin notarea zilnică a numărului de boboci, flori

deschise şi trecute la mai multe plante am putut stabili dinamica înflo-

ritului redată în fig. 1. Un număr maxim de 28 flori deschise s-a înre-

gistrat în a şasea zi din perioada înfloritului.

Nr. etaj.
florifer

5 9 10
11

vîrf

total

sem/pl.

Nr. mediu

116,6 115,8de

sem/caps.

102 123,8 130,8 119,5 89,2 8815
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3. Modul de polenizare. în literatura de specialitate ghinţura galbenă
este tratată ca o plantă homogamă şi autogamă (Kugler, Klein). Faptul

că stigmatul este deja la deschiderea florii receptiv, iar anterele închise

denotă, că florile de ghinţura sînt uşor protogine. Acesta devine şi mai

clar dacă cunoaştem faptul, că anterele se deschid abia 4—5 ore după

deschiderea florii pe timp frumos şi cald. în zile cu cer acoperit deschi-

derea anterelor întârzie o zi după deschiderea florii. Anterele se deschid

eşalonat. Eliberarea polenului durează cea o zi. A treia zi după deschi-

derea florii anterele sînt golite de polen, iar în ziua a patra începe corola

să se închidă la culoare şi să se usuce. Timpul de înflorire a unei flori

durează în medie deci 4 zile.

Fig. 1. Dinamica înfloritului la ghinţura galbenă

în literatura de specialitate ghinţura galbenă se tratează ca specie

autogamă. Acestei afirmaţii îi contravin însă mai multe fapte. în primul
rînd dispoziţia în spaţiu a stigmatului faţă de antere exclude la majo-
ritatea florilor acest mod de polenizare, fiindcă stigmatul se află situat

în general deasupra anterelor. Doar la flori cu gineceul mai mic sau cu

filamentele mai lungi ar fi posibil prin atingere o polenizare cu polen

propriu. Nu ar fi totuşi exclus ca polenul din florile etajelor superioare
să ajungă parţial prin cădere (vînt) pe stigmatul florilor din etajele infe-

rioare. Altă dovadă în sprijinul alogamiei este vizitarea intensă a florilor

de către insecte, dar mai ales procentul mic de seminţe bune (8,8 14),

care se formează în fructele florilor izolate, în comparaţie cu procentul
relativ mare de seminţe bune (81,0) de la florile cu înflorire liberă. La

Măgurele (592 m) procentul seminţelor bune este mai mare decît la

plante din Muntele Postăvaru (1620 m), întrucît la Măgurele vizitarea

florilor prin insecte este mai mare. Aceste dovezi atestă clar caracterul



55

preponderent alogam a ghinţurii galbene. Autopolenizarea are loc mai

mult întîmplător şi în condiţii climatice neprielnice.

Spre deosebire de celelalte specii de Gentiana, care îşi închid floarea

în mod mai mult sau mai puţin brusc în urma survenirii unor fenomene

meteorologice negative (umbrire, frig, vînt puternic sau ploi) floarea de

ghinţură galbenă nu reacţionează la aceşti factori, rămînînd tot timpul
deschisă. Prin urmare floarea de ghinţură galbenă nu prezintă proprie-
tatea de excitabilitate termo- şi seismonastică, care cauzează la alte

specii ale genului închiderea florii. Florile fiind larg deschise sînt acce-

sibile tuturor insectelor zburătoare, care vin să culeagă nectarul, secretat

prin orificii de către baza inelar- umflată a ovarului, sau polen, efec-

tuînd astfel polenizarea încrucişată (fig. 2).

Fig. 2. Dipter culegînd polen

Dintre insectele polenizatoare l
,

observate la plante din flora spon-

tană cît şi la plante din cîmpul nostru experimental, menţionăm în

primul rînd himenopterefe Bombus cornutus L., Bombus soroensis Fbr.,
Bombus hortorum v. nigricans Schmdk., Apis mellifica L., Tenthredella

trabeata XL, Tenthredopsis nassata L. şi dipterele Syrphus ribesii L.,

Syrphus corolae F., Zelina segnis L., Epistrophe balteata Deg., Bibio sp.
în număr mare apare în inflorecsenţă de ghinţură şi Coccinella septem-

punctata L., care este folositor plantelor prin distrugerea afidelor de pe

ele. Mai rar am observat coleoptere (Gaurotes Virginia L., Alosterna

tabacicolor Deg., Oedemera virescens L., Dascillus cervinus L. Idolus

1 Insectele au fost determinate de către Prof. E. Schneider, Sibiu, în afară

de diptere, pe care le-a determinat M. Weinberg de la Muzeul Antipa, Bucureşti.
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picipennis Bach, şi fluturi. La Măgurele apare în florile de ghinţură şi

coleopterul Meligethes aenaeus Fbr. Din heteroptere aflate pe florile

de ghinţură amintim Calocoris sexguttatus F., Odontoplatys bidentulus

H. Seh., Exolygus rugulipennis Popp., iar din hemoptere Centrotus cor-

nutus L.

Vizitarea intensă a florilor de ghinţură de către insecte durează

Fig. 3. Frecvenţa vizitării inflorescenţelor de ghinţură de către albine

Fig. 4. Insectele înecate în apa frunzelor



toată ziua şi se întrerupe doar pe timpul de ploaie. Pentru a ilustra

frecventa vizitării a florilor de ghinţură de către insecte la diferite ore

ale zilei am numărat din două în două ore cîte zece minute insectele

care vizitau o plantă de ghinţură. Rezultatul acestor observaţii îl redăm

în fig. 3. Insectele zburătoare vizitează florile începînd cu inflorescenţele
bazale şi progresînd spre vîrful tulpinii. Apa, care se adună pe timpul

ploii în frunzele superioare concav adîncite ale inflorescenţelor de ghin-

ţură, închide temporar accesul insectelor nezburătoare (de ex. furnici)

spre florile de ghinţură, respectiv spre nectarul şi polenul acestora

(fig. 4). Cînd vremea este ploioasă şi rece multe seminţe rămîn nedez-

voltate.

Plantele, care au înflorit într-un an, nu înfloresc mereu şi în anul

următor, întrucît înfloritul epuizează într-o mare măsură rezervele

depozitate de plante în rizomul lor. Astfel se explică şi faptul de ce în

general doar un procent relativ mic de plante înfloresc anual în munţii

noştri.
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