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NOUL SISTEM, MORFOGENETIC AL FRUCTELOR

LA ANGIOSPERMAE

Dr. doc. ION T. TARNAVSCHI

După o prezentare edificatoare asupra formării fructului 1a

Angiospermae se dă definiţia foarte cuprinzătoare a fructului după

M. GUŞULEAC. Este înfăţişat pe înţelesul tuturor sistemul morfo-

genetic de fructe a profesorului M. GUŞULEAC (1938) cu o completare

a sistemului în ce priveşte fructele brachisincarpe (I. T. TÂRNAVSCHI

şi R. ISÄCESCU, 1943), care se intercalează 1a fructele eusincarpe sau

sincarpe. Totodată se arată şi avantajul acestui sistem morfogenetic

de fructe şi folosirea lui în ultima vreme faţă de cel artificial şi

descriptiv a lui G. BECK VON MANAGETTA (1891, 1934).

Ca acest sistem de fructe, cu prioritatea evidentă a profesorului

M. GUŞULEAC, să se poată impune mai uşor, se propune, totuşi,

denumirea acestui nou sistem morfogenetic de fructe ca aparţinînd

profesorului MIHAIL GUŞULEAC (1938) şi HUBERT WINKLER (1939),

în egală măsură, întrucît şi acesta din urmă a publicat sistemul său

de fructe aproape simultan cu M. GUŞULEAC. întrucît amîndoi au

trudit ani de zile 1a acest sistem morfogenetic de fructe, sisteme care

sînt aproape identice, numai că primul este latinizat, iar cel de al

doilea germanizat, cu prioritatea recunoscută şi de HUBERT WINKLER,

este, credem, mai bine ca acest sistem de fructe să fie dedicat şi

să poarte denumirea ambilor botanişti cu renume mondial. In felul

acesta, nu numai datorită faptului că acest sistem este astăzi preluat

în parte în diferite opere şi publicat ca atare, se poate mai uşor

impune pe plan mondial, aproape după 40 de ani.

La plantele superioare formarea germenilor are loc prin reproducerea
sexuată. Germenii asigură perpetuarea formelor diferenţiate în cursul

evoluţiei istorice a plantelor, cu ereditatea încă neconsolidată, capabile
de a asimila mai uşor condiţiile de viaţă modificate, faţă de cele ale
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plantelor parentale. Bineînţeles nu este de neglijat şi posibilitatea, foarte

variată, pe care o prezintă plantele superioare prin înmulţirea vege-

tativă mult răspîndită şi binecunoscută, atît pe cale naturală, cit şi

artificială, folosită de om mai ales în dorinţa de a păstra îndeosebi

formele sau soiurile valoroase a unui număr foarte mare de plante
de cultură.

Germenii se diferenţiază în complexul de organe numit. 1a un loc

floare. Germenii sexuaţi se dezvoltă de regulă din ovule după ce a

avut loc fecundaţia şi care suferă o serie de modificări morfologice şi

citologice. Ovulele se transformă apoi în seminţe, care se diferenţiază în

cavitatea ovarului, organ de asemenea modificat după fecundaţie, alcă-

tuind ceea ce se cunoaşte în general sub denumirea de fruct.

Fructele cunoscute sînt foarte variate ca formă, structură, consi-

stenţă şi ca mod de deschidere sau de eliberare a seminţelor fapt pentru

care ele pot prezenta diferite şi variate echipamente şi întocmiri de

natură morfologică, care stau în serviciul răspîndirii lor şi implicit a

seminţelor, prin diferiţi factori externi.

Diversitatea în aparenţă mare a fructelor a determinat şi necesi-

tatea de a se face şi o clasificare a lor. Există variate sisteme de clasi-

ficare, care însă nu ţin seamă de caracterul morfogenetic al fructelor,

în unele sisteme, în principiu, s-a ţinut cont în parte de participarea

sau neparticiparea axei 1a formarea fructului. Către finea secolului XIX,

mai cu seamă, s-a atribuit o deosebită importanţă faptului, dacă în

alcătuirea fructului intră sau nu axa şi drept urmare acestea au fost

împărţite în „fructe veritabile" şi „fructe false". Este lesne de înţeles,
că în atare situaţie, fructele unor genuri foarte înrudite au fost aşezate
în grupe foarte diferite în sistemul de clasificare a acestora. Aşa de

exemplu nuculele Compositelor, împreună cu schizocarpiile Umbellife-
relor, ambele cu ovar infer, au fost aşezate alături de nuculele Ranun-

culaceelor (cu ovar super), care se clasifică ca „fructele veritabile", în

timp ce fructele cărnoase, rezultate din ovare infère (d. ex. merele,

perele, etc.) au fost considerate ca fiind „fructe false". Dar şi în seria

capsulelor întîlnim aceeaşi inconsecvenţă 1a clasificarea fructelor în

„veritabile" şi „false" ; astfel capsulele Liliaceelor (cu ovar infer) 1c

găsim de asemenea aşezate. în aceste sisteme, între fructele veritabile.

La fel, ca şi în cazul importanţei axei (receptaculului), întîlnim în

alte sisteme, luată în considerare, ca un caracter distinctiv de clasificare,

consistenţa fructelor, adică dacă ele sînt cărnoase sau uscate. Astfel

fructele cărnoase (bacele) de 1a Actaea spicata îşi găsesc locul într-o

grupă principală cu totul diferită faţă de fructele capsulare (uscate,
déhiscente) de 1a ruda ei foarte apropiată Cimicifuga foetida, care sînt

aşezate 1a grupa principală a fructelor uscate. Se pot da şi multe alte

exemple cunoscute, luîndu-se în considerare chiar unităţi sistematice

mai mari, de exemplu familii, în cadrul cărora, în general, există

genuri cu fructe uscate de tipul capsulei (de pildă Cucubalus dintre

Caryophyllaceae a cărui fruct este o bacă şi fructul în formă de bacă de

1a Solanaceae).

O situaţie asemănătoare de clasificare artificială şi de aşezare

nenaturală, nefilogenetică a fructelor, aparţinînd unor reprezentanţi
foarte înrudiţi între ei, apărînd însă în categorii diferite ale sistemului
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de fructe, se întîlneşte şi în cazul cînd în sistemul respectiv se ţine
seamă de numărul carpelelor din floare. De ex. planta Delphinium

consolida, cu gineceul unicarpelar, apare între „fructele monocarpe"

faţă de speciile, chiar ale aceluiaşi gen sau a genurilor înrudite, cu

numărul mai mare de cârpele, a căror fructe sînt clasificate în altă

categorie superioară. Aceasta se face, numai pentru simplul fapt, că 1a

formarea fructului iau parte mai multe cârpele.

Toate aceste sisteme mai vechi culminează în sistemul perfecţionat
întocmit de G. Beck von Mannagetta în anul 1891 şi mai nou

augumentat de A. Pascher şi F. Pohl (1934) (apărut în Handwör-

terbuch der Naturwissenschaften, Bd. IV) şi care sistem şi-a făcut

intrarea în literatură. Este bine înţeles o clasificare care se poate folosi

1a descrierea plantelor, dar nu exprimă nimic ce ar sta în legătură cu

filogenia (evoluţia) respectiv cu morfogeneza plantelor.

în toate manualele de botanică sau în prelucrările monografice a

fructelor vom găsi în principiu aceeaşi definiţie a fructului. Deosebiri

se găsesc doar în aprecierea diferită a rolului axei florale (receptaculului),
rol care i se atribuie acesteia şi 1a formarea fructelor.

Meritul mare însă revine profesorului Mihail Guşuleac, în

1938* (aproape simultan cu Hubert Winkler, 1939), a pornit de la

o definiţie mai simplă şi mai unitară. M. Guşuleac a luat în consi-

derare gineceul, respectiv totalitatea carpelelor dintr-o floare. In sensul

acesta se defineşte fructul ca fiind acel organ al Anthophytelor respectiv

Angiospermelor, care se diferenţiază, după fecundare, din gineceu cu

participarea, în măsură mai mare sau mai mică, a axei florale respectiv

a receptaculului.

Hubert Winkler în lucrarea sa din 1939 menţionează în nota infra-

paginală de la pagina 218, referindu-se „expressis verbis" la seria de fructe

„apocarpoide" şi la cea de fructe „eusyncarpe" din lucrarea profesorului

M. Guşuleac, pe care a primit-o înainte de şedinţă, publicată în 1938, dar

apărută în volumul revistei în anul 1939.

în felul acesta H. Winkler recunoaşte că lucrarea profesorului M. Guşu-

leac a fost publicată înainte de apariţia lucrării sale. Hubert Winkler

citează această lucrare a lui M. Guşuleac în nota 30 (infrapaginală), spunînd

că va reveni mai tîrziu asupra ei. Acest lucru îl afirma H. Winkler şi în

lucrarea sa (a doua) din 1940. Tot aici face apel (la punctul 8) la cea de a doua

lucrare a profesorului M. Guşuleac „Zur Präzisierung und Nomenklatur der

Früchte und der Prinzipien eines natürlichen Fruchtsystems", apărută după prima

lucrare în acelaşi volum al revistei (tot în 1939). H. Winkler spune aici între

altele „als ich bei der Grazer Tagung der deutschen Botaniker" an Hand der

Druckfahnern meinen Vortrag „Versuch eines „natürlichen" Systems der Früchte **

* Lucrarea prof. M. Guşuleac (Der genetische Standpunkt in der Taxo-
nomie der Früchte") a fost tipărită în anul 1938 (vezi Bul. Fac. Şt. Cernăuţi, XII,
1939) şi a fost prezentată, ca atare, la „şedinţa botaniştilor" din Graz (Austria)!
care s-a ţinut la 8.V111.1938, odată cu sistemul fructelor „în şpalt" a lui Hubert
Winkler („Versuch eines natürlichen Systems der Früchte") apărut în Cohn's

Beiträge zur Biologie der Pflanzen, Bd. 26, Heft 2, 1939.
** „Inzwischen ist mein Vortrag Anfang November 1939 in „Beiträge zur

Biologie der Pflanzen, Bd. 26. erschienen", u. zw. ein Jahr nach dem Erscheinen

der Arbeit von M. Guşuleac (1938).
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hielt, waren eben zwei andere Abhandlungen über diesen Gegenständ erschienen.

Fr. Knoll's Aufsatz kam 3 Tage nach Absendung meiner Niederschrift zur

Druckerei in meine Hände und M. Guşu 1 e а с sandte mir seine gerade er-

schienene Arbeit nach Graz. Aus diesem Zusammentreffen geht hervor, dass diese

Frage des Fruchtsystems dringlich geworden war".

Ţinînd seamă de cele întîmplate şi recunoscute mai ales de 1a al doilea

autor (H. Winк 1 e r) şi pentru a reafirma cele ştiute, respectînd pe

ambii autori în egală măsură, autori care în munca lor depusă ani de

zile au trudit pentru întocmirea unui nou sistem filogenetic al fructelor,

se înfăţişează acest material, din nou tuturor cercetătorilor botanişti,

de profesorul Mihail Guşuleac.

în acest sens ne permitem să facem propunerea de a atribui acest

nou sistem filogenetic de fructe a lui M. Guşuleac, în primul rînd,

şi a lui Hubert Winkler, în al doilea rînd, denumirea de „noul sistem

morjogenetic al fructelor", ca aparţinînd deopotrivă profesorilor Mihail

Guşuleac şi Hubert Winkler.

Acest raţionament se bazează pe faptul că Hubert Winkler

(1939, 1940) recunoaşte şi menţionează prioritatea profesorului Mihail

Guşuleac. Putem totodată afirma că Hubert Winkler prezintă

aproape acelaşi sistem de fructe însă cu o terminologie germanizată,

care se abate numai foarte puţin de propunerea publicată în anul 1938

de profesorul Mihail Guşuleac.

Astfel aceşti doi mari oameni de ştiinţă, după cum s-a spus, sînt

aşezaţi obiectiv fiecare în drepturile sale.

Intervalul de aproape 40 de ani care s-a scurs, este destul de mare pentru

„încercarea" acestui sistem în care au apărut o serie de contribuţiuni. Aceasta

se poate vedea şi din bibliografia citată, care vine în sprijinul acestui nou sistem

de fructe, rămas aproape neschimbat, bineînţeles cu propunerea latinizată a

profesorului M. Guşuleac. Acesta este completat de H. Winkler destul de

judicios, însă germanizat. în a doua sa lucrare Hubert Winkler (publicată

în aceeaşi revistă), după o recunoaştere faptică a lucrării primite (M. Guşuleac,

1938) şi apreciată ca atare, aduce doar pe baza notiţelor, pe care le posedă în

legătură cu prima lucrare (date care nu sînt străine nici profesorului M. Guşu-

leac), doar „subîmpărţirea" („Fächerung") şi „dehiscenţa" ovarului, noţiuni care

aici sînt dezvoltate de Hubert Winkler (1940). Aceste date, se subînţeleg

însă şi din cele expuse de M i h a i 1 Guşuleac, cu toate că acesta nu face mai

pe larg apel la ele, menţionîndu-le numai în treacăt, noţiuni pe care le-am

cunoscut treptat în cursul anilor de la autorul lor M. Guşuleac.

Fructele pot fi, în general, monocarpelare —

apocarpe respectiv
monocarpii, iar în cazul cînd la formarea lor participă mai multe

cârpele ele pot fi polimere — apocarpice, respectiv apocarpii sau apo-
carpii policarpice ; fructele mai pot fi şi polimere — sincarpice, respectiv
sincarpii sau sincarpii policarpice, dacă se formează, cum este cazul,
dintr-un gineceu polimer sincarpic
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Faţă de aceste cazuri evidente, întîlnim 1a destul de numeroase

familii de Angiospermae fructe care se diferenţiază dintr-un gineceu

sincarp, respectiv eusincarp, fără a se obţine fructe eusincarpe sau

eusincarpii, ci 1a maturitatea lor fructul se desface în tot atîtea fructu-
leţe sau într-un multiplu de „fructuleţe"

,
care se desprind de pe recep-

tacol sub formă de mericarpii sau mai bine zis de schizocarpii. în cazul

acesta fructul este apocarpoid sau el este un sincarpiu apocarpoid. în

această categorie din urmă intră toate fructele care se desfac longitu-
dinal, în întregime, în fructuleţe sau într-un multiplu de fructuleţe

faţă de numărul de cârpele pornind de 1a un gineceu eusincarp.

Fructele însă care se frîng sau se desfac transversal, de fiecare dată,

în mai multe părţi, se lasă uşor încadrate în formele biologice de

fructe de tipul capsulei (d. ex. Mimosa, Sophora, Raphanus, etc.).

Pentru a putea aplica noul sistem morfogenetic al fructelor în

mod consecvent şi fără dublu sens, este necesar să ne folosim de

definiţia fructului, care are 1a bază noţiunea de „gineceu" şi nu cea de

„pistil", întrebuinţînd numai termenii : fruct, fructuleţ resp. schizo-

carpiu. Aceştia prin adăugarea caracterului lor morfologic, resp. mor-

fogenetic, de apocarp, sincarp şi apocarpoid, capătă un sens mai

pregnant, mai expresiv.

în ce priveşte participarea axei respectiv a receptaculului 1a

formarea fructului, este bine ştiut că în unele cazuri axa este atît de

intim concrescută cu peretele fructului sau cu pericarpiul (considerat
în sens strict morfologic), încît numai cu mare dificultate se poate

preciza (uneori chiar de loc) limita între aceste două părţi. Aceasta nu

numai în cazul fructelor mature, dar chiar 1a stadiile juvenile încă ale

gineceului. Participarea axei însă este, chiar în cazul cînd aceasta este

numai slab unită cu fructuleţele, hotărîtoare pentru respectiva formă de

fruct, aşa cum este cazul d. Ex. la BoraginaGeae şi Labiatae. Aici axa

nu participă 1a maturitate direct 1a formarea fructului, ci doar prin

faptul că devine convexă (respectiv conică) ; axa participă aici într-o

anumită măsură 1a diseminarea fructuleţelor, s.a. : fie pe cale autochoră

(Lithospermeae), fie pe cale mirmecochoră (Anchuseae), fie pe cale epi-

zoochoră, în parte şi pe cale anemochoră (Eritricheae şi Cynoglosseae).

La Rosaceae în schimb repectacolul (axa) participă direct la forma-

rea fructului, fie prin schimbarea consistenţei sale (Fragaria), fie cuprin-
zînd în întregime fructuleţele dintr-un fruct (Pomoideae, Rosoideae,

etc.), s.a.

Bineînţeles variatele părţi florale, ca sepalele (la Malus, Prunus)

sau bracteele (la Cactaceae), pot să rămînă legate de fruct sub formă

de apendice. în majoritatea cazurilor însă nu sînt luate în seamă, sau

numai în mică măsură, la descrierea fructului.

La unele familii învelişul floral însă concreşte atît de intim cu

receptaculul şi pericarpiul, încît o separare nu este posibilă. Astfel de

fructe este cazul să fie numite şi monanthocarpii (de ex. Mirabilis,

Coriaria, etc.). lar în cazul cînd fructele se formează prin participarea
mai multor flori, rămînînd unite într-o frutescenţă, cum este cazul la

Morus, Arctium, Platanus, Artocarpus, Arum, Ananas, Ficus, Tilia,

Lonicera, etc., este indicat să se considere ca fiind coenanthocarpii.
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Consistenţa fructelor permite gruparea acestora în două categorii

biologice sau ecologice mari : jrucle cărnoase şi fructe uscate. Cele

cărnoase sînt de tip bacă şi drupă, iar cele uscate sînt de tipul capsulă

(dehiscentă, adică deschiderea în diferite moduri cu eliminarea semin-

ţelor) şi de tipul nucă (fructe indéhiscente uscate, cu sau fără apendice

respectiv anexe, care stau în serviciul răspîndirii lor prin diferiţi factori

externi).
Fructele pot rămîne pe planta care le-a produs, în cazul acesta ele

sînt déhiscente (folicule sau capsule), permiţînd diseminarea bruscă sau

lentă. în funcţie de adaptarea plantei 1a condiţiile ei de viaţă ; în alte

cazuri fructele sînt indéhiscente şi se desprind de planta care le-a

produs, ca fructe uscate, sub forma de nuci sau nucule, precum şi ca

fructe cărnoase sub formă de bace sau drupe.

în noul sistem morfologic al fructelor se disting următoarele tipuri
mari de fructe stabilite după caracterele lor morfologice respectiv mor-

fogenetice şi anume dintre monanthocarpii categoriile :

1. fructe apocarpe respectiv apocarpii, rezultate dintr-un gineceu

apocarp, polimer sau monomer ;

2. fructe eusincarpe respectiv eusincarpii sau simplu sincarpii,
rezultate dintr-un gineceu sincarp sau eusincarp, 1a care carpelele modi-

ficate după fecundaţie rămîn unite cel puţin în parte între ele, 1a

acestea se adaugă categoria de

3. fructe brachisincarpe, care cel puţin pe o anumită distanţă (rela-
tiv mică) 1a bază sau şi 1a vîrf, rămîn concrescute 1a maturitate, mani-

festînd în felul acesta caracterul lor sincarp
*

; acest grup de fructe

poate fi socotit şi ca o subgrupă 1a cea precedentă ;

4. fructe apocarpoide, rezultate tot dintr-un gineceu sincarp (sau

eusincarp), dar care 1a maturitate se desface în fructuleţe seminifere

formate, fie dintr-o carpelă modificată întreagă, fie din părţi dintr-o

carpelă, de asemenea seminifere ; aceste fructe sînt derivate (în mod

natural) din fructele sincarpe.

La categoriile menţionate se poate aşeza şi grupul de fructe al

coenanthocarpiilor, care cuprind aşa zisele fructe compuse, numite şi
frutescente.

La alegerea termenilor apocarp, eusincarp (inclusiv brachisincarp)
şi apocarpoid s-a pornit de 1a considerente morfologice, care se referă

1a forma şi 1a raportul dintre cârpele în fruct, dar în acelaşi timp şi
de 1a considerente genetice sau evoluţia lor întrucît se ţine seamă de

tipul de gineceu din care derivă (apocarp sau sincarp), cu alte cuvinte

de morfogeneza lor.

Cele trei noţiuni formează totodată un sistem tipologic de fructe

şi în ordinea lor : /. apocarp, 11. eusincarp (inclusiv brachisincarp) şi ///.

apocarpoid, corespund consideraţiunilor filogenetice, deoarece cele apo-

carpe trebuie considerate ca fiind cele mai inferioare sau primordiale,
cele eusincarpe (inclusiv cele brachisincarpe) ca fiind mai evoluate!

i I. T. Tarnavschi, R. Isăcescu, Beiträge zur Morphologie der Oleaceen-

Früchte, nebst Betrachtungen über das System der Familie, Bul Muz şi Grad
Bot. Univ. Cluj, vol. 28/3—4, 1948.
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derivate sau diferenţiate din cele apocarpe, iar fructele apocarpoide
sînt fără îndoială şi mai diferenţiate decît fructele eusincarpe, deci

forma ultimă de fruct din punct de vedere filogenetic.
La fiecare din aceste categorii sau subcategorii de fructe se deose-

besc cele patru forme de fructe elementare biologico-ecologice : capsula,

nuca, baca şi drupa. Se renunţă astfel 1a sumedenia de fructe, fiecare

cu o denumire specială, stabilite de numeroşi autori, încă de 1a înce-

putul secolului trecut încoace, pe baza marei diversităţi a echipamen-
telor şi multiplelor întocmiri legate strict de răspîndirea seminţelor, în

deosebi ca adaptaţiuni ecologice.

Făcînd abstracţie de coenanthocarpiile (sau frutescenţele) care sînt

heterogene, dar 1a rîndul lor ele conţin una din categoriile principale
de fructe s.a. ca fructe parţiale morfogenetice, exprimate şi în una din

formele biologico-ecologice, лют desfăşura rezumativ tipurile principale
de fructe morfogenetice în care se lasă încadrate toate fructele pe care

1c cunoaştem de 1a plantele superioare, îndeosebi de 1a Angiospermae,

întrucît numai 1a această grupă de plante putem vorbi de fructe propriu-

zise, în înţelesul morfologic, resp. morfogenetic al definirii fructului,

indiferent dacă sînt monanthocarpii sau cocnanthocarpii.

Cele trei mari categorii morfogenetice de fructe sînt următoarele

şi se lasă 1a rîndul lor astfel subîmpărţite sau exemplificate :

I. Fructe apocarpe respectiv apocarpii, care iau naştere dintr-un

gineceu polimer sau monomer. Ele pot fi :

A. Apocarpii policarpice, la care distingem ca tipuri de fructe

ecologice :

1. Seria cu capsule (resp. folicule).

d. ex. : Ranunculaceae (p.p.) ; Spiraeoideae (Rosaceae p.p), Mag-

noliaceae (p.p.)* Crassulaceae, etc.

2. Seria cu nucuşoare (nucule) :

d. ex. : Numeroase Ranunculaceae şi Rosaceae, Magnoliaceae (p.p.)

d. ex. : Liriodendron, Alismataceae
,

Triuridaceae, tribul Dalibarda din

genul Rubus, etc.

3. Seria cu fructuleţe în formă de bacă :

d. ex. : genurile Anona, Porcelia, Hydrastis, Drymis dintre Ranales,

specii de Dillenia etc.

4. Seria cu fructuleţe in formă de drupă :

d. ex. : Schisandra, Sapindus, Potamogeton, Zannichellia, Rubus, etc.

В. Apocarpii monocarpice

între acestea vom considera în primul rînd acele fructe care se

formează din ginecee caracteristic monocarpice. Aici se repetă aceleaşi

tipuri de fructe ecologice :

1. Seria cu capsule (respectiv folicule) indiferent cum se deschid :

a) longitudinal (d. ex. : Leguminosae, Proteaceae, etc. ; b) transversal

(incomplet) d. ex. : Jeffersonia ; c) terminal (fiind în formă de tub (sac)
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d. ex. : Epimediurn, Leontice, etc. sau d) se fragmentează transversal

d. ex. : Nissolla, Coronilla. Ornithopus ; considerate de G. Beck von

Mannagetta ca „fructe articulate", grup de sine stătător în sistemul său.

2. Seria de fructuleţe în formă de nucă (nucuşoare sau nucule) :

d. ex. : Urticaceae, Arachis, Dahlbergieae, etc.

3. Seria de jructuleţe în formă bacă : d. ex. : Berberis, Actaea (prin

reducţiune devine monocarp), Phoenix, etc.

4. Seria de fructuleţe în formă de drupă : d. ex. : Amygdaleae
(Rosaceae p.p.), Chrysobalaneae (Rosaceae p.p.), Hippophaë, Elaeagnus,
etc. si

C. Această grupă cuprinde toate fructele, 1a care gineceul este

apocarp, dar 1a care carpelele transformate în fructuleţe sînt unite

secundar între ele prin ţesutul axei (receptaculului). In grupa aceasta

intră şi toate fructele metamorfozate într-o anumită măsură care au

primit denumirea de fructe metacarpice sau metasincarpii. d. Ex. :

Rosaceae (p.p.) s.a., Rosoideae (p.p.) şi Pomoideae, apoi Nigella, Nuphar,

Nelumbo, etc.

11. Fructe eusincarpe sau eusincarpii resp. simplu sincarpii a
; ele

iau naştere dintr-un gineceu polimer-sincarp, 1a care carpelele modificate

în fruct, rămîn 1a maturitate unite între ele, cel puţin pe o distanţă mai

mare sau mai mică.

Deosebim aici seriile de fructe :

1. Fructe sincarpe pluriloculare, cu

a) Seria fructelor în formă de capsulă cuprinzînd şi fructele lysi-

carpe (Lysikarpiile) lui Tachtajan (1958), cu

— dehiscenţa longitudinală (resp. capsule : loculicide, septicide,

ventricide, etc.) : d. ex. : cu familiile —■ Caryophyllaceae, Cruciferae,
Oenotheraceae (p.p.), Bignoniaceae, Scrophulariaceae (p.p.), Liliiflorae

(cu puţine excepţii), etc.

— dehiscenţa cu capac (pixide) : d. ex. : Amaranthus, Hyoscyamus,

Plantago, Portulacca, etc.

— dehiscenţa prin pori (poricide) : d. ex. : Campanula, Antirr-

hinum, etc.

— capsulă în formă de tub (sau sac) : d. ex. : Cyclanthera explo-

dens, Chenopodium, etc.

— fruct capsular cu fragmentare transversală : d. ex. : Raphanus,

Raphanistrum, Rapistrum, etc.

— capsule cu dehiscenţa combinată : d. ex : unele dintre Erica-

ceae, etc.

b) »Seria fructelor in formă de nucă : d. ex : Cocos sp., (p.p.), etc.

c) Seria fructelor în formă de bacă : d. ex. : Carica, Vaccicniaceae,
Solanaceae (p.p.), Cucurbitaceae (p.p.), Cactaceae, Liliaceae (Aspara-
goideae), etc.

а) După părerea noastră şi „lysicarpiile" lui A. Tachtajan (1959) ar trebui
trecute 1a acest grup, ca o particularitate secundară şi nu ca o serie evolutivă
adică o verigă finală de evoluţie.
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d) Seria fructelor in formă de drupă : d. ex. : — Rhamnus, Empe-

trum, Sambucus, Coffea, Martynia, Juglans, etc

2. Fructe sincarpe uniloculare, cu

a) Seria jructelor in jormă de capsulă : d. ex. : Salicaceae, Papave-

raceae, Violaceae, Droseraceae, Buxaceae, Begoniaceae, Primulaceae, etc.

b) Seria jructelor în jormă de nucă : d.ex. : Polygonaceae, Fraxi-

nus, Ulmus, Dipsacaceae, Compositae, Mirabilis (sub formă de antho-

carpii), etc.

c) Seria jructelor în jormă de bacă : d. ex. : Adansonia, etc.

d) Seria jructelor în jormă de drapa : d. ex. : Celtis, Cocos sp.

(p.p.), Areca, etc.

3. Fructe brachisincarpe l
,

care cel puţin pe o anumită (mică)

distanţă (la bază sau şi la vîrf) rămîn concrescute, manifestînd în felul

acesta caracterul lor sincarp, se găsesc (deocamdată) la

a) Seria jructelor în jormă de capsulă : d. ex. : — Asclepiadaceae,

Butomaceae (p.p.).

b) Seria ji-uctelor în jormă de bacă : d. ex. : — Oleaceae.

111. Fructe apocarpoide (apocarpoidii), ele iau naştere dintr-un gine-

ceu polimer sincarp, care 1a maturitate se desfac, în totalitatea lor,

în fructuleţe, cîte cârpele iau parte 1a alcătuirea gineceului sau într-un

multiplu de fructuleţe faţă de numărul carpelelor din gineceu, conţi-
nînd bine înţeles fiecare din fructuleţ seminţe.

Aici deosebim următoarele două grupe de serii de fructe :

1. Euschizocarpii, la care cârpele întregi se transformă în fructu-

leţe seminifere :

a) Seria jructuleţelor sub formă de capsule (jolicule) : d. ex. : Eu-

phorbiaceae, Geraniaceae (p.p.), Gentianaceae, Apocynaceae, etc.

b) Seria jructuleţelor in jormă ale nucuşoare (nucule) : d. ex. :

Geraniaceae (p.p.), Aceraceae, Ulmaceae, Umbellijerae, Rubiaceae,

Scheuchzeriaceae, etc.

c) Seria jructuleţelor in jormă de bacă : d. ex. : Tropaeolum,

Sucutia, etc.

d) »Seria jructuleţelor in jormă de drupe : d. ex. : Ochnaceae (p.p.),
Palmae (Chamaedorinae), etc.

2. Anaschizocarpii, la care carpelele se divid (sau se multiplică),
iar părţile de cârpele se transformă în fructuleţe seminifere :

a) Seria jructuleţelor sub jormă de capsule : d. ex. : Malvaceae

(p.p.), etc.

b) Seria jructuleţelor sub jormă de nucuşoare (nucule) d. ex. :

Malvaceae (p.p.), (la Malvaceae de altfel are loc o polimerizare nu

il. T. Tarnavschi şi R. Isăcescu, I.e. (1948).
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numai a carpetelor, ci şi a staminelor), Labialae, Boraginaceae (s. str.),

Verbenaceae (p.p), etc.

c) Seria jructuleţelor în formă de bacă : (nu cunoaştem încă

exemplu) ;

d) Seria jructuleţelor in formă de drupe : d. ex. : Prasium (Labia-

tae), etc.

Asupra sistemelor, întîlnite în diferite tratate şi lucrări speciale

cum este cel al lui Dumortier (1935), Soh lei den (1861), Pax

(1890), Wettstein (1908—1935), Karsten (1909), Beck von

Mannagetta (1913), Fir bas (1939. 1962), etc., găsim în prelu-

crarea profesorului Mihail Guşuleac (1938, „Der genetische Stand-

punkt in der Taxonomie der Früchte, şi 1938 (1939) „Zur Präzisierung

der Nomenklatur der Früchte und der Prinzipien eines natürlichen

Fruchtsystems" \ precum şi la Hubert Winк 1e г, 1939, „Versuch
eines „natürlichen" System der Früchte" şi „Zur Einigung und Weiter-

führung in der Frage des Fruchtsystems" (1940), desbateri largi şi

principiale asupra diferitelor sisteme de fructe. Se arată de asemenea

părţile slabe ale fiecărui sistem în parte din punct de vedere al consi-

derării fructelor în mod unitar şi al naturii lor morfologice.

în timp ce în sistemele menţionate este luată în considerare în

primul rînd dehiscenţa, precum şi detaşarea 1a stabilirea categoriilor

superioare de fructe, 1a altele însă accentul se pune pe consistenţa
fructelor (d. ex. a lui V a n T i e g h e m (1918).

Aşa cum reiese apoi şi din compararea diferitelor sisteme mai noi,

ele au încercat să aducă o îmbunătăţire 1a sistemele mai vechi, dar

sprijinindu-se pe caracterele lor biologice respectiv ecologice, ca

principiu de clasificare, orice încercare făcută n-a dus 1a rezultate

satisfăcătoare.

In sistemul nou morfogenetic, însă, pe care-1 construieşte profesorul
Mihail Guşuleac (1938) şi aproape simultan H. Winkler

(1939), fructele considerate din punct de vedere biologic respectiv

ecologic constituie categoriile cele mai mici în sistemul de fructe, în

schimb principiile morfogenetice respectiv filogenetice, sînt rezervate

pentru stabilirea categoriilor mari (apocarpii, eusincarpii (inclusiv

brachisincarpii) şi apocarpoidii) ; este vorba aici de principii care ţin
seamă de raportul dintre cârpele in fruct, sprijinit pe o considerare

a naturii morfologice a gineceului.

Sistemul morfogenetic al fructelor elaborat de prof. M. Guşuleac,

amplificat de noi, are avantajul că poate fi întrebuinţat cu folos şi
alături de alte caractere în clasificarea filogenetică a Angiospermelor .

Astfel 1a grupele de plante care au în sistem o poziţie inferioară acestea

se vor prezenta în noul sistem şi în ce priveşte fructul lor 1a fel, iar

în cadrul grupelor mai primitive prin stabilirea unor modificări în

gineceu şi fruct, care arată o diferenţiere progresivă, se pot găsi

direcţiile de evoluţie în cadrul grupului respectiv.

i Vezi şi bibliografia indicată de acest autor 1a pagina 337 şi 338.
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2 — Lucrările grădinii Botanice

în acest sens şi contribuţiile noastre asupra Aristolochialelor, Olea-

ceelor, Ericaceelor, Cont artelor, Helobielor şi altele '
au arătat aplicabi-

litatea noului sistem natural (morfogenetic respectiv filogenetic) al

fructelor, sistem care a deschis şi deschide variate posibilităţi de

cercetare în domeniul morfologiei fructelor în sprijinul unei sistematici

filogenetice, mai ales 1a plantele superioare.

Sistemul nou are şi o valoare practică însemnată, întrucît abandonînd

modul de considerare a fructelor pe baza de caractere de valoare secun-

dară respectiv biologico-ecologice, de altfel drept principiu principal
în clasificare, numărul categoriilor de fructe se reduce simţitor rămînînd

de fapt numai 3 categorii morfogenetice mari de fructe (apocarpii,

eusincarpii (inclusiv brachisincarpe), apoearpoidii), în cadrul cărora se

repetă cele patru forme ecologice de fructe (capsula, nuca, baca şi

drupa).

Îmbucurător este faptul că în unele manuale mai noi şi în lucrările

de sinteză, apărute în Uniunea Sovietică şi în altă parte, se face uz,

dacă nu în întregime, ci cel puţin în parte, de nomenclatura mai

adecvată pentru exprimarea caracterului fructului şi din punct de

vedere al naturii sale morfologice, respectiv morfogenetice. De asemenea

în marea operă pe care o editează Academia R.S.R., intitulată „Flora
R.P.R." (1952 — 1965) respectiv R.S.R. (1966—1972), în ultimele volume

apărute noua nomenclatură este în bună parte folosită în caracterizarea

unităţilor sistematice. Acest lucru îl putem vedea în parte şi în prelu-

crările lui Egler (1943), Kaden (1947. 1958), Takhtajan (1948)

şi mai nou în anul 1959, etc.. autori care însă n-au mers pînă 1a capăt,

determinaţi de regulă de propriul lor sistem.

Noul sistem al fructelor, expus mai sus, merită, precum se desprinde
din preocuparea botaniştilor în general, o atenţie mai mare, mai

susţinută, care să ducă 1a stabilirea unui sistem filogenetic al fructelor,

universal recunoscut şi aplicat, atît în descrierea plantelor, cit şi în

clasificarea filogenetică a grupului mare al Anthophytelor, folosind

şi acelaşi limbaj botanic. Este adevărat terminologia latinizată, folosită

de profesorul M. Guşuleac (1938), este mai accesibilă limbilor

romanice, însă nu poate fi străină celorlalte limbi (slave sau germanice).
încercarea pentru limba germană este făcută încă de Hubert

Winkler (1939); el foloseşte pentru sistemul său o terminologie

germanizată ; acelaşi lucru se poate face. cum s-a făcut de altfel în

parte şi în cazul celorlalte limbi.

Oricum vom spune acestui nou sistem al fructelor de 1a plantele

superioare, fie numai sistemul fructelor lui Mi ha i 1 Guşul e a c,

care are bine înţels prioritatea, sau mai bine sistemul fructelor lui

M. Guşuleac şi Hub er t Winк 1 e r, autori care şi-au publicat

1a scurt interval de timp, unul după altul, fără să ştie unul de celălalt,

rezultatul cercetărilor îndelungate, şi respectîndu-i pe amîndoi, sistemul

discutat aici poate numai cîştiga şi poate să se impună ca atare tuturor

celor care se avîntă să cerceteze sistemul fructelor în ansamblu 2
.

il. T. Tarna vschi şi R. Isăcescu (1948). G. Jitaru (1952), G. Şer-

bănescu-Jitariu (1963, 1964, 1966, 1972, 1973, 1974, 1975).

2 Noi sîntem pentru ultima propunere, adică sistemul fructelor morfogenetic

a lui M. Guşuleac şi H. Winkler.
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Datoria noastră este de a păstra această nouă exprimare a lor,

atribuindu-le această cucerire însemnată ; cercetătorii vor adăuga numai

pe alocuri, în acelaşi sens, ceea ce şi fac, completări ale celor menţionate
de aceşti doi botanişti în domeniul ştiinţelor exacte, care sînt profesorul

Mihail Guşuleac şi Hubert Winkler.

Noul sistem în aplicarea practică 1a identificarea fructului privind

o plantă oarecare, cere bine înţeles şi o cunoaştere mai bună a morfo-

logiei florale în deosebi a raportului dintre cârpele în gineceu, fără

care nu se poate face o filogenie a plantelor superioare. Această dificul-

tate, o putem considera ca fiind neînsemnată, nu trebuie să constituie

o piedică în folosirea unui sistem evolutiv de fructe respectiv Mitogenetic

în locul unui sistem artificial şi unilateral al valorii sale, sistem vechi,

care este considerat unanim ca fiind aproape numai descriptiv, nespriji-

nindu-se astfel în nici-o privinţă pe cercetări în filogenia plantelor

superioare.

DAS NEUE MORPHOGENETISCHE SYSTEM DER FRÜCHTE

BEI DEN ANGIOSPERMEN

Zusammenfassung

Die Entwicklung der PYucht und des Samens als Folge der

doppelten Befruchtung der Angiospermen aus einem vorher befruchte-

ten Gynoezeum ist hier kurz gefasst vorgestellt. Gleichzeitig wird der

Vorteil des neuen morphogenetischen Systems der Früchte, das noch

im Jahre 1938 von Profesor MIHAIL GUŞULEAC (latinisiert) mit dem

ähnlichen (germanisiert) von HUBERT WINKLER (1939) herausgege-

benen Systeme, welche ungefähr simultan erschienen sind, gezeigt.

Dasselbe wurde jedoch auf Grund origineller karpologischer Unter-

suchungen vom Verfasser dieser Arbeit vervollständigt.

Nachdem eine Darstellung der neuen Angaben dieses morpho-

genetischen Systems der Früchte, wiedergegeben wird, auf Grund

gegenwärtiger Kenntnisse, sowie durch die Einschaltung im neuem

System der brachysynkarpen Formen der Früchte (1948), als eine 3-te

Untergruppe der eusynkarpen Früchte oder Eusynkarpien bezw. Syn-

karpien, mit den nötigen Beispielen, bilden das hier behandelte

Problem.

Damit das neue morphogenetische System der Früchte, ausge-

arbeitet von zwei der besten Frucht-Kenner, die ohne sich gegenseitig

gekannt zu haben oder eine Ahnung hatten, dass Sie auf demselben

Gebiete längere Zeit beschäftigt waren und diesbezüglich währenddem

nichts veröffentlich haben, besser bekannt werde, wird unserseits vor-

gestellt. Diesem neuen System der Früchte beider Grund-Verfasser soll

nämlich die Verleihung als „neues morphogenetisches System der

Früchte Mihail Guşuleac und Hubert Winkler" (1938 39) gegeben

werden ; es sind nämlich Forscher welche dieses aufgestellt haben

u. zw. nach vielen und mühsamen Versuchen auf diesem Gebiete.

Dieses neue System der Früchte, welches sich auf das nach der

Befruchtung veränderten Gynoezeum stütz, wobei die Fruchtachse
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teilnehmen oder nicht teilnehmen kann, bildet keine Schwierigkeiten in

der Benützung dieses evolutiven oder phylogenetischen System an

Stelle eines künstlichen und einseitigen, man kann leicht sagen be-

schreibenden Systems. Das alte System der Früchte wird jedoch noch

teilweise heute von manchen Autoren, gemengt mit dem neuen System

der Früchte, benützt. Der vorhandene Nachteil, welcher noch besteht,

aber viel gemütlicher ist, wäre nötig dass dieser Schritt diese

„Bastard"-Form vollständig überschreitet durch die Ersatzung

desselben mit dem neuen System der Früchte das viel genauer und

zugleich viel zugänglicher ist. Es wird jedoch eine bessere morpho-

logische Kenntnis des Gynoezeums der Angiospermen vorausgesetzt

und nicht nur eine einfache Betrachtung der vollständigen Frucht

während der Samenaustreung.
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