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CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA MICROMICETELOR

PARAZITE ŞI SAPROFITE PE ARBORII DIN GRĂDINA BOTANICĂ

DIN BUCUREŞTI

О. SĂVULESCU V. BARBU, V. TUDOSESCU

In această contribuţie sînt descrise 94 specii de micromicete, recol-

tate din Grădina botanică din Bucureşti în perioada 1960—1968, de pe 62

specii de arbori. Printre acestea o specie Sphaeropsis ginkgonis O. Săvul. et

V. Tudos. este nouă pentru ştiinţă şi 25 specii sînt noi pentru microflora

ţării noastre, şi anume : Phyllosticta socialis Bub. et Kab., Ph. tiliae Saca

et Speg., Phoma celtidis Cooke. Phoma eriophora B. et Br., Dothiopsis

tremulae (Saca) Died., Dendrophoma populina Schulz, et Saca, Cyto

spora hippocastani Oud., Dothiorella dasycarpi Oud., D. gregaria Saca,
D. inversa (Fr.) v. Höhn., Haplosporella aesculi Cooke et Mass., Sphae-

ropsis hippocastanea L.. DiplodieJla viminis Fautr., Diplodia microspo-

rella Saca, Stagonospora viminalis Saca et Fiori, Camarosporium Ыдпо-

niae Gz. Frag.. С orni P. Henn., С populinum Maubl.. Phragmotrichum

platanoidis Otth, Cladosporium lagi Oud., Cl. microstictum Sacc. et

D. Sacc, Cl. stromatum Preuss. Alternaria negundinicola (Ell. et B.) Joly,
Tubercularia libertiana Paoletti et T. marginata Preuss.

Se indică de asemenea 41 plante gazdă noi pentru specii de micro-

micete cunoscute anterior din România.

în cadrul studiilor întreprinse pentru cunoaşterea micoflorei din tara

noastră, ne-am oprit atenţia şi asupra micromicete]or parazite şi saprofite
pe arborii din Grădina botanică din Bucureşti.

începînd din anul 1960 şi pînă în 1968 am recoltat material în cursul

întregei perioade de vegetaţie, din primăvară pînă toamna tîrziu. Din

acest material am identificat un număr de 94 micromicete de pe 62 specii
de plante gazde, aparţinînd la : Cl. Ascomycetes, 23 specii ; Cl. Basidio-

mycetes, 3 specii şi Deuteromycetes, 68 specii. Dintre acestea o specie
s.a. Sphaeropsis ginkgonis O. Săvulescu et V. Tudosescu este nouă pentru
ştiinţă, iar 25 specii sînt noi pentru micoflora ţării noastre şi anume :
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Phyllosticta socialis Bub. el Kab., Phyllosticta tiliae Sacc. et Speg.,
Phoma celtidis Cooke, Phoma eriopnora B. et Br., Dottuopsis tremulac

(Sacc.) Died., Dendrophoma populiria Seftuiz. et Sacc, Cytospora hippo-
castani Oud.. Dothioreila dasycarpi Oud., D. gregaria Sacc, D. inversa

(Fr.) v. Höhn., Haplosporella aesculi Cooke et Mass., Sphaeropsis hippo-

castanea L., Diplodiella viminis Fautr., Diplodia microsporella Sacc, Sta-

gonospora viminalis Sacc. et Fiori, Camarosporium bignoniae Gz. Frag.,
C. orni P. Herrn., С. populinum Maubl, Phragmotrichum platanoidis Otth,

Cladosporium fagi Oud., CI. microstictum Sacc. et D. Sacc, CI. stromatum

Preuss, Alternaria negundinicola (Ell. et В.) Joly, Tubercularia libertiana

Paoletti şi T. marginata Preuss.

Indicăm de asemenea un număr de 41 specii de plante gazde noi

pentru micromicete, deja cunoscute din ţara noastră.

Dintre mieromicetele indicate în această lucrare 14 specii au fost

menţionate anterior clin Grădina botanică din Bucureşti, de noi şi alţi

cercetători, în diferite contribuţii micologice (în text indicate cu asterisc)

ACER

— Uninula aceris (DC.) Sacc, pe frunze de Acer carnpestre
*

L.,

23.X.1967, de Acer negundo L., 28.V1.1960, 28.V1.1961, 7.1X.1962 şi

14.X.1968, de Acer tataricum L., 22.1X. 1964.

— Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., pe frunze de Acer carnpestre L.,

10.X.1966.

— Dothiorella dasycarpi Oud.

Picnidii globuloase, asociate, cufundate în stroma, la început subepi-

dermal, apoi erumpente, brune. Sporii sînt cilindrici, drepţi, unicelulari,

hialini, cu capetele rotunjite, de 2,5—3 X 1 u, fără picături de ulei.

Habitat : pe ramuri de Acer saceharinum 1... 9.X.1968.

— Stilbospova macrosperma B. et Br., pe ramuri de Acer monspessu-
lanum L., 2.1X.1968. Plantă gazdă nouă.

— Phragmotrichum platanoidis Otth

Pe ramuri acervuli de 1 mm în diametru, plani, bruni-negricioşi, la

maturitate erumpenţi. Conidiile sînt dispuse catenulat cîte 6—7, mûri-

forme, cu cîte 4—5 septe, la maturitate colorate în galben-brun, de

15—20 X 6—B {a.

Habitat : pe ramuri de Acer rübrum L., 2.111.1968.

— Torula pulveracea Cda, pe frunze de Acer negundo L., 5.V11. 1967 ;

pe Acer platanoides L. var. coloratum f. schwedleri Scher., 18.1V.1968.

Plantă gazdă nouă.

— Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., pe frunze de Acer negundo

L., 5.V11.1967. Plantă gazdă nouă.

— Cladosporium stromatum Preuss

Pe limbul frunzelor pete brune-cenuşii, de forme şi dimensiuni va-

riate. Ţesuturile în dreptul petelor se necrozează şi se rup. Hifele neregulat

septate ; conidiofori bruni, septaţi ; conidii alungit-ovoide, brune, con-

tinui sau septate prin 2—3 pereţi transversali, de 10—18 X 4,5 —6 jjl.

Habitat : pe funrze de Acer negundo L., 5.VH.1967.

— Alternaria negundinicola (Ell. et В.) Joly
Pe frunze se observă pete cenuşii, bine delimitate, de 0,3 —12 mm dia-

metru, circulare sau neregulate, în dreptul cărora ţesuturile se rup.



(Fig. 1). Conidiofori simpli, bruni ; conidii muriforme, brune, de

20—50 X B—l2(x,8 — 12(x, eu un apex bine distinct, gălbui. (Fig. 2). In natură

frecvent se formează cite o singură conidie la capătul conidioforului şi mai

rar ele alcătuiesc lanţuri scurte de 2 —3 conidii.

Habitat : pe frunze vii de Acer negundo L., 5.V11.1967 şi 7.X.1968.

Fig. 1. Alternaria negundinicola (Ell. et B.) Joly, pe frunză de Acer negundo L.

Fig. 2. Alternaria negundinicola (Ell. et B.) Joly — conidii
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Epicoccum negundinis Otlh, pc Acer negundo L., 5.V11.1967.

Plantă gazdă nouă.

AESCULUS

— Botryosphaeria berengeriana de Not., pe ramuri de Aesculus

octandra Marsh., 2.1X. 1968. Plantă gazdă nouă.

— Guignardia aesculi (Pk.) Stew, sub f.e. Phyllosticta sphaeropsidea
Ell. et Ev., pe frunze de Aesculus calif ornica Nutt., 14.X.1968

— plantă

gazdă nouă — ; pe Aesculus hippocastanum L., 20.X.1967.

— PhoTTta eriophora В. et Br.

Pc ramuri picnidii izolate, globuloase, la început galben-pal, apoi de-

vin negrieioaso. Filamentele sporifere scurte, hialine. Picnosporii se for-

mează în număr mare, sînt elipsoidali, hialini, unice]ulari, de 5—6 X l,sji.
Habitat : pe ramuri de Aesculus calijornica Nutt., 5.X.1968.

— Phyllosticta socialis Bub. et Kab.

Pe limbul frunzelor apar pete brune sau brune-ruginii, de dimensiuni

foarte variate, la început mici, de 0,2—0,3 cm diametru, întinzîndu-se apoi

pe
lU sau V 2 din suprafaţa frunzei. Picnidii globuloase, brune, cu perete

pseudoparenchimatic, de 125—140X100 —120 ti. Picnospori unicelulari,

hialini, de 4—4,5 X o,7— lţi.
Habitat : pe frunze de Aesculus hippocastanum L., 20. V11. 1967.

— Dothiorella gregaria Sacc.

Picnidiile sînt globuloase sau cu contur neregulat, asociate în formă

de ciorchine, cufundate într-o stroma brun-negricioasă, la început acope-

rite, apoi se formează crăpături alungite în scoarţă şi stromele devin evi-

dente. (Fig. 3). Picnidiile se deschid la exterior prin mici osteole. Sporii
sînt ovoizi, hialini, unicelulari, de 18—21,5 X 7 — 7,5}i.

Fig. 3. Dothiorella gregaria Sacc. — oicnidii, pe ramuri d? Aesculus

octandra Marsh.
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Dothiorclla gregaria este stadiul picnidial al ciupercii Physalospora

gregaria Sacc, care a fost menţionată la noi în ţară pe Salix sp.

Habitat : pe ramuri de Aesculus octandra Marsh., 2.1X. 1968.

— Cytospora hippocastani Oud.

In scoarţa ramurilor se formează ströme negricioase, erumpente, în

care se diferenţiază picnidii turtite. Sporii sînt unicelulari, hialini, drepţi

sau curbaţi, de 7—B X 2,5 jt.

Habitat : pe ramuri de Aesculus octandra Marsh., 15.V1.1967.

— Haplosporella aesculi Cooke et Mass.

Picnidiile de culoare brună, mici, de 120—130 X 100 fi, erumpente.

Spori unicelulari, gălbui-olivacei, elipsoidali, rotunjiţi la capete, de

5—7 X 2,5—3 jt.

Habitat : pe ramuri de Aesculus parviflora Wolf., 15.1X.1967.

— Sphaeropsis hippocastanea L.

Picnidiile situate sub stratul de suber, la maturitate erumpente, ne-

gricioase, de 250 —380 ;t, cu peretele gros, pseudoparenchimatic, şi por

de deschidere circular. Sporii alungit-elipsoidali, bruni-negricioşi, de

20 —22 X И— 12,5 ц,. Filamentele sporifere hialine, cilindrice. (Fig. 4).

Habitat : pe ramuri de Aesculus californica Nutt., 10.1X.1967.

— Diplodia aesculi Lév., pe ramuri de Aesculus chinensis Bge.,

10.V.1966. Plantă gazdă nouă.
,

— Septoria aesculi (Lib.) West., pe frunze de Aesculus hippocasta-
num* L., 10.X1.1964.

— Periconia pyenospora Fr., pe ramuri de Aesculus parviflora Wolf.,

15.1X.1967. Plantă gazdă nouă.

■— Cladosporium epiphyllum (P.) Mart., pe frunze de Aesculus parvi-

flora Wolf., 2.1X.1968. Plantă gazdă nouă.

Fig. 4. Sphaeropsis hippocastanea L. — picnidie cu picaospori, pe Aesculus

colifornica Nutt.
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— Alternaria tenuissima (Fries) Wiltshire, pe frunze de Aesculus par-

înflora Wolf., 2.IX.1968. Plantă gazdă nouă.

— Tubercularia aesculi Opiz, pe ramuri de Aesculus octandra Marsh.,

2.IX.1968. Plantă gazdă nouă.

— Tubercularia nigricans Lk., pe ramuri de Aesculus octandra

Marsh., 2.IX.1968. Plantă gazdă nouă.

ALNUS

— Phyllactinia sujjulta (Reb.) Sacc, pe frunze de Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 26.1 X şi 14.X.1968.

— Dothiorella inversa (Fr.) v. Höhn,

sin. Sphaeria inversa Fr.

Picnidii asociate cite trei sau mai puţine, globulos-ovoide, în partea

apicală uşor umbilicate, negre, erumpente. Picnosporii sînt mici, de

2,5—4 X I—2(jl,1— 2(jl, baciliformi, drepţi, hialini.

Habitat : pe ramuri de Alnus glutinosa (L.) Gaertn. şi Alnus incana

Mnch., 2.1X.1968.

— Tubercularia granulata Pers., pe ramuri de Alnus glutinosa Gaertn.,
15.1V. 1968. Plantă gazdă nouă.

CATALPA

— Erysiphe communis (Wallr.) Lk., pe frunze de Catalpa bignonioides

Wallt., 25.V.1966.

— Camarosporium bignoniae Gz. Frag.
Pe ramuri picnidii globulos-turtite, risipite, erumpente, cu peretele

pseudoparenchimatic, brun-întunecat. Picnosporii sînt elipsoidali sau

oblongi, rotunjiţi la capete, cu trei pereţi transversali şi I—21 —2 pereţi longi-

tudinali, de culoare brună şi măsoară 13—15 X 5—7,5 p,.

Habitat : pe ramuri de Catalpa bignonioides Walt., 18.1V.1968.

CELTIS

— Phoma celtidis Cooke

Pe ramuri se observă numeroase puncte negre proeminente. Picnidiile

sînt brune, globuloase, de 110—115 X 90— 100ц, grupate lax. Sporii ovoizi,

cu ambele capete rotunjite, hialini, unicelulari, de 5—5,5 X 3 jjl

Habitat : pe ramuri de Celtis occidentalis L., 13.1V. 1968.

— Diplodia australis Pass., pe ramuri de Celtis orientalis L.,

20.V11.1967. Plantă gazdă nouă.

CORNUS

— Phyllactinia sufjulta (Reb.) Sacc, pe frunze de Cornus mas
*

L.,

14.X. 1968.

CORYLUS

— Phyllactinia sufjulta (Reb.) Sacc, pe frunze de Corylus avellana*

L, 9 şi 19.1X.1960 ; 27.X.1962.
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CRATAEGUS

— Podosphaera clandestina (Wallr. ex Fr.) Lév. (syn. Podosphaera

oxyacanthae (DC.) de Bary), pe frunze de Crataegus pentagyna Koch,

5.X. 1968. Plantă gazdă nouă.

— Metasphaeria vulgaris Feltg., pe ramuri de Crataegus engelmani
+

Sarg., 8.V111.1962.

— Coryneum microstictum B. et Br., pe ramuri de Crataegus oxya-

cantha L., 10.1X.1963.

ELAEAGNUS

— Phyllosticta argyrea Speg., pe frunze de Elaeagnus multiflora *

L„ 11.1X.1962.

— Septoria elaeagni (Chev.) Desm., pe frunze de Elaeagnus angusti-

folia* L,, 11.1X.1962.
"

— Diplodia elaeagnella F. Tass., pe ramuri de Elaeagnus angusti-
folia *

L., 25.V11.1961.

— Camarosporium elaeagni Potebnia, pe ramuri de Elaeagnus angusti-
folia *

L., 15.1X.1967.

— Fumago vagans Pers., pe frunze de Elaeagnus multiflora *
Thunb.,

10.V11.1960.

FAGUS

— Phyllactinia suffulta (Reb.) Sace., pe frunze de Fagus silvatica L.

var. moesiaca (Maly) Hayek, 26.X.1967.

— Cytospora ambiens Sacc, pe ramuri de Fagus silvatica L.,

8.1V.1968. Plantă gazdă nouă.

— Hendersonia piriformis Otth, pe ramuri de Fagus silvatica L.,
18.IV şi 2.1X.1968.

— Cladosporium fagi Oud.

Pe frunze pete mari, de culoare brună, cu marginea mai întunecată,

risipite, frecvente la marginea limbului. (Fig. 5). Conidioforii apar în tufe,
sînt hipofili, de culoare brun-olivacee, septaţi, puţin noduroşi în partea

superioară. Conidiile sînt elipsoidale sau oblongi, cu capetele rotunjite,
solitare, mai rar catenulate, unicelulare cînd sînt tinere şi cu I—3 septe
la maturitate, de aceeaşi culoare cu conidioforii.

Habitat : pe frunze vii de Fagus silvatica L., 2.1X.1968.

— Alternaria tenuissima (Fr.) Wilt., pe frunze de Fagus silvatica L.,
2.1X.1968. Plantă gazdă nouă.

— Tubercularia libertiana Paoletti

Sporodohii risipite, negre, tari, de 0,5 mm în diametru. Conidioforii

sînt filamentoşi, septaţi, hialini. Conidiile ovoide, la capete rotunjite, une-

ori uşor curbate, hialine, măsoară 5 —7 X 1,5—2 [l.

FRAXINUS

— Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc, pe frunze de Fraxinus excelsior *

L., 17.X.1959 ; 26.X.1967 ; pe Fraxinus oregona* Nutt., 23.X.1967 ; pe
Fraxinus oxyphylla

* M. В., 2.X.1963 ; 22.X.1964.
— Phyllosticta fraxinicola Curr., pe frunze de Fraxinus excelsior L

5.1X.1968.
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— Macrophoma fraxini Delacr., pe ramuri de Fraxinus excelsior L.,
5.X.1968.

— Cytospora pruinosa (Fr.) v. Höhn., pe ramuri de Fraxinus excelsior

L., 5.X.1968.

— Camarosporium orni P. Henn.

Pe ramuri picnidii risipite, globuloase sau uşor turtite, brun-negri-

cioase, erumpente. Picnosporii sînt elipsoidali, rotunjiţi la capete, de

Fig. 5. Cladosporium fagi OucL,

pe frunză de Fagus silvatica L.

12,5—18 X 6 —7,5 fi, bruni, cu trei pereţi transversali şi în una sau în

ambele celule interioare cu pereţi longitudinali.

Habitat : pe ramuri de Fraxinus ornus L., 5.X.1968.

— Cladosporium epiphyllum (P.) Mart., pe frunze vii de Fraxinus

excelsior L., 2.1 X şi 6.X.1968. Plantă gazdă nouă. Pe Fraxinus oregona

Nutt., 2.1X.1968 — plantă gazdă nouă ; pe Fraxinus pallisae Wilmott,

14.X. 1968 — plantă gazdă nouă.
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GINKGO

— Sphaeropsis ginkgonis O. Săvulescu et V. Tudosescu nov. spec.

Pe frunze pete mari, oval-alungite, eu centru brun-cenuşiu, necrotic

şi marginile brun-întunecate, vizibile pe ambele feţe ale limbului. (Fig. 6).

Picnidii globuloaso, proeminente, mai mult sau mai puţin cufundate în

substrat, brune, cu perete gros, pseudoparenchimatic. Picnosporii

Fig. 6. Sphaeropsis ginkgonis O. Săvul. et V. Tudos.,

pe frunză de Ginkgo biloba L.

oval-alungiţi, unicelulari, bruni, cu conţinut granular dens, măsoară

32—40 X 15 fi..
Filamente sporifere simple, incolore. (Fig. 7 a, b).

Habitat : pe frunze vii de Ginkgo biloba L., 23.X.1967.
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Maculis joliaceis, amphigenis, magnis, elongatis, brunneis-fuscis, atro

marginatis. Picnidiis globosis, plus-minusque innatis, apice erumpentibus.
atro-brunneis. Sporulis ovato-oblangis, continuis, brunneis, 32—40 X 15 [л.

Habitat : in foliis vi vis Ginkgonis bilobae L., 23.X.1967.

Fig. 7 a. Sphaeropsis ginkgonis O. Săvul. et V. Tudos. — picnidie.

JUNIPERUS

— Lophodermium juniperinum (Fr.) de Not., pe frunze de Juniperus

communis L., 26.X.1967.

PINUS

— Diplodia pinea (Desm.) Kickx., pe conuri de Pinus nigra Arn.,

7.X. 1968.
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PLATANUS

— Gnomonia veneta (Sacc. et Speg.) Kleb., sub f.c. Gloeosporium
nervisequum (Fuck.) Sacc, pe frunze de Platanus occidentalis L.,
12.V1.1963 şi 26.X.1967 ; pe Platanus orientalis L., 23.X.1967.

— Cytospora plntani Fuck., pe ramuri de Platanus occidentalis L.,
20.V1.1968.

— Hendersonia desmazieri Mont., pe ramuri de Platanus occidentalis

L., 20.V1.1968 ; pc Platanus orientalis L., 18.1V.1968.

Fig. 7 b. Sphaeropsis ginkgonis

O. Săvul. et V. Tudos.

— picnospori.

POPULUS

—■ Melampsora larici-populina Kleb., pe frunze de Populus nigra L.,

uredospori, 26.X. 1967 ; pc Populus pyramidalis Salisb., uredospori,
29.V1.1961.

— Melampsora larici-tremulae Kleb., pe frunze de Populus alba *

L., uredospori, 26.X.1967.

— Melampsora rostrupii Wagner, pe frunze de Populus tremula L.,

uredospori şi teleutospori, 26.X.1967.

— Dendrophoma populina Schulz, et Sacc.

Pe ramuri ströme negre, crustoase, în care se găsesc picnidii globu-

loase, uşor turtite, cu peretele pseudoparenchimatic brun-negricios. Picno-

sporii sînt cilindrici, cu capetele obtuze, unicelulari, drepţi, hialini, de

3,5—5 X 1—1,5 (X. Filamentele sporifere sînt hialine, dispuse pe tot pere-

tele intern al picnidiei şi măsoară 25 —45 X 1,5—2 (t.

Habitat : pe ramuri de Populus tremula L., 18.IV. 1968.

— Macrophoma penzigii Ferraris, pe ramuri de Populus nigra L.,

18.1V.1968.



108

— Dothiopsis tremulae (Sacc.) Died. (syn. Phoma Iremulae Sacc.)

Picnidii numeroase, risipite sau asociate, la început acoperite de epi-

dermă, mai târziu erumpente, brun-negricioase. Picnosporii alungiţi, uni-

celulari, cu picături de ulei, hialini, măsoară 4,5—5 X 2jl.
Habitat : pe ramuri de Populus tremula L., 18.IV. 1968.

— Cytospora ambiens Sacc., pe ramuri de Populus nigra L.,

10.IV.1964. Plantă gazdă nouă.

— Cytospora nivea Sacc, pe ramuri de Populus nigra L., 5.X.1968 ;

pe Populus simonii Carr., 5.X.1968 — plantă gazdă nouă ; pe Populus

tremula L., 2.IX.1968.

— Coniothyrium olivaceum Bon., pe ramuri de Populus alba L.,

18.IV.1968. Plantă gazdă nouă. Pe ramuri de Populus tremula L.,

18.IV. 1968. Plantă gazdă nouă.

— Septoria populi Desm., pe frunze de Populus pyramidalis
*

Salisb.,

29.VI.1961.

— Camarosporium populinum Maubl.

Picnidii risipite, globulos-turtite, negre, erumpente, Picnosporii elip-

soidali sau oblongi, cu capetele rotunjite, cu trei, mai rar 4—5 septe trans-

versale, muriformi, de culoare brună, măsoară 12,5—16 X 6,5 —7,5 »л.

Habitat : pe ramuri de Populus simonii Carr., 5.X.1968.

— Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., pe frunze de Populus alba

L., 26.X. 1967 ; pe Populus deltoïdes Marsh., 5 şi 14.X.1968 — plantă

gazdă nouă.

— Fumago vagans Pers., pe frunze de Populus tremula L., 5.X. 1968.

PTEROCARYA

— Cytospora juglandina Saca, pe ramuri de Pterocarya fraxinifoUa

Spach., 13.1V. 1968. Plantă gazdă nouă.

— Tubercularia marginala Preuss

Pe ramuri numeroase sporodochii, risipite sau aglomerate, de

0,5 —1,2 mm diametru. Sporodochiile au suprafaţa neregulat lobată, de

culoare negricios-roşcată, în interior sînt roşietice, iar stratul fertil roşu

deschis, de culoarea cărnii. Conidioforii filiformi, ramificaţi ; conidii alun-

gite, cu capetele trunchiate, drepte sau uşor curbate, hialine, unicelulare,

de 4—5,5 X 1 [л.

Habitat : pe ramuri de Pterocarya jraxinijolia Spach, 13.1V. 1968.

— Tubercularia vulgaris Tode, pe ramuri de Pterocarya jraxinijolia

Spach, 13.1V. 1968. Plantă gazdă nouă.

QUERCUS

— Microsphaera abbreviata Peck, pe frunze de Quercus alba L. var.

latiloba Sargent, 9.X.1968 — plantă gazdă nouă ; pe Quercus hartwissiana *

Stev., 2.1X.1968 ; pe Quercus palustris Mönch, 2.1X.1968 — plantă gazdă
nouă ;pe Quercus pedunculiflora С Koch, 2.1X. 1968 ;pe Quercus robur*

L., 7 şi 9.X. 1963; 8.XH.1965 ; 2.1X.1968 ; Quercus sp., 6.X.1966 şi

26.X.1967.

— Microsphaera hijpophylla Nevod., pe frunze de Quercus robur *

L.,

14.1X.1962 şi 23.X.1967".
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— Capnodium quercinum (Pers.) Berk, et Desm., pe frunze de Quer-

cus hartwissiana Stev., 2.IX.1968 ; pe Quercus sp., 30.VIH.1966.

— Melogramma builliardi Tul., pe ramuri de Quercus pedunculiflora
C. Koch, 2.IX.1968. Plantă gazdă nouă.

— Diaporthe leiphaema (Fr.) Sacc, pe ramuri de Quercus pedunculi-
flora С Koch, 2.IX.1968. Plantă gazdă nouă.

— Valsa intermedia Nitschke, pe ramuri de Quercus pedunculiflora
С Koch, 2.IX.1968. Plantă gazdă nouă.

— Diplodia microsporella Sacc.

Picnidii risipite, proeminente, acoperite de epidermă 1a început, apoi

semierumpente, uşor turtite, cu peretele brun, pseudoparenchimatic. Picno-

sporii oblongi, bicelulari, nestrangulaţi în dreptul septei, bruni-ocracei,

măsoară 10—14 X 4—Oμ.
Habitat : pe ramuri de Quercus robur L., 18.IV. 1968.

— Coryneum kunzei Cda, pe ramuri de Quercus pedunculiflora
С Koch, 2.IX.1968.

— Coryneum umbonatum Nees, pe ramuri de Quercus cerris L.,

2.IX.1968. Plantă gazdă nouă.

— Cylindrium aeruginosum (Lk.) Lind, pe frunze de Quercus varia-

bilis Blume, 2.IX. 1968. Plantă gazdă nouă.

— Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., pe frunze de Quercus

hartwisshna Stev., 2.IX. 1968. Plantă gazdă nouă.

ROBINIA

— Cucurbitaria elongata Grév., pe ramuri de Robinia pseudacacia L.,

2.IX.1968.

— Massaria irregularis (DC.) Weese, pe ramuri de Robinia pseuda-
cacia L., 18.IV.1968.

"

— Cytosporina ludibunda Sacc, pe ramuri de Robinia pseudacacia

L., 18.IV.1968.

— Camarosporium pseudacaciae Brun., pe ramuri de Robinia pseuda-
cacia L., 18.IV.1968.

SALIX

— Didymella Salicis Grove, pe ramuri de Salix pentandra L.,

2.1X.1968. Plantă gazdă nouă.

— Botryosphaeria berengeriana de Not., pe ramuri de Salix caprea

L., 18.1V.1968. Plantă gazdă nouă.

Gloeosporium Salicis West., pe frunze de Salix sepulcralis Smk.,

2.1X.1968. Plantă gazdă nouă.

— Diplodiella viminis Fautr.

Picnidiile sînt mici, superficiale, proeminente, risipite, globuloase, cu

peretele pseudoparenchimatic, de culoare brun-întunecată. Picnosporii

fusiformi, bicelulari, galben-verzui, măsoară 7,5—-10 X 2,5 —3,5 ;i.

Habitat : pe ramuri de Salix caprea L., 18.1V.1968.

— Sthgonospora viminalis Sacc. et Fiori

Pe ramuri picnidii numeroase, risipite, proeminente, erumpînd prin

scoarţă, globuloase, papilate, de culoare neagră.
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Picnosporii sînt oblong-cilindrici, la capete rotunjiţi, drepţi sau uşor

curbaţi, septaţi, gutulaţi, gălbui, de 25—27,5 X 4,5—5,5 \i.

Habitat : pe ramuri de Salix caprea L., 18.1V.1968.

THUJA

— Cytospora thujae Saca et EH., pe ramuri de Thuja orientalis L.,

5.X. 1968.

— Coniothyrium albistratum (Peck) Saca, pe ramuri de Thuja occi-

dentalii L., 18.1X.1968. Plantă gazdă nouă.

— Hendersonia vagans Feld., pe conuri de Thuja occidentalis L.,

18.1X.1968.

TILIA

— Phyllosticta tiliae Saca et Speg.
Pe frunze apar pete circulare, mici, brune, înconjurate de o zonă brun-

negricioasă. Picnidiile izolate, de 90— lOOjjl diametru, cu perete pseudo-

parenchimatic. Spori elipsoidali, unicelulari, hialini, de 5—6X2,5—3 ft.

Habitat : pe frunze de Tuia platyphyllos Scop., 26.X.1967.

■— Cercospora microsora Saca, pe frunze de Tilia cordata Mill.,
14.X1.1964.

ULMUS

— Cryptosporella hypodermia (Fr.) Saca, pe ramuri de Ulmus folia-

cea Gilib., 2.1X.1968.

— Phyllosticta ulmaria Passer., pe frunze de Ulmus campestris L.,

10.X1.1964.

— Cladosporium microstictum Sacc. et D. Saca

Pe frunze apar pete circulare, brune, bine delimitate (Fig. 8). Coni-

dioforii amfigini alcătuiesc fascicule dese, punctiforme, de culoare găl-

buie-olivacee, septaţi. Conidiile alungit-ovale, gălbui, de 8,5 —12 X 5 —6 fi.
Habitat : pe frunze vii de Ulmus levis Pall., 5.X.1968.

Unele dintre speciile menţionate în această lucrare se întîlnesc în

fiecare an în Grădina botanică din Bucureşti cu o frecvenţă mare, pro-
ducînd boli păgubitoare. Astfel sînt : Microsphaera abbreviata Peck,
M. hypophylla Nevod., Uncinula aceris (DC.) Saca, Phyllactinia sufjulta

(Reb.) Saca, Gnomonia veneta (Saca et Speg.) Kleb., Phyllosticta argyrea

Speg., Septoria populi Desm. s.a.

Destul de frecvent se întîlneşte şi Podosphaera clandestina {Wallr.
ex Fr.) Lév. pe care noi o semnalăm pe o plantă gazdă nouă — Cra-

taegus pentagyna Koch.

Arsura frunzelor de Aesculus cauzată de Guignardia aesculi (Pk.)

Stew., deşi semnalată recent la noi în ţară (1957), în prezent este răspîn-
dită în multe localităţi. Noi am observat apariţia acestei boli în Grădina

botanică din Bucureşti în anul 1967. în anul 1968 boala a reapărut cu o

frecvenţă şi intensitate mai mare decît în anul precedent, atacînd toate

exemplarele de Aesculus hippocastanum L. şi A. californica Nutt. Simpto-
mele bolii au început să se observe la sfîrşitul lunii mai cînd s-a constatat
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apariţia a numeroase pete brune, la început izolate, risipite pe toată

suprafaţa frunzelor, apoi confluente. în cursul lunilor iunie şi iulie frec-

venţa atacului ajunge pînă la 70— 80<у0
.

Petele de pe frunze se măresc,

devin brune-roşietice, apoi întreaga suprafaţă a limbului se înroşeşte, iar

marginile se răsucesc spre faţa superioară. O mare parte dintre frunze

Fig. 8. Cladosporium microstictum

Sacc. et D. Sacc, pe frunză

de Ulmus levis Pall.

se desprind şi cad, astfel că deşi în plină perioadă de vegetaţie, arborii

rămîn desfrunziţi într-un procent foarte mare.

O altă categorie de boli, semnalate pentru prima dată în această

lucrare, au avut totuşi un caracter destul de grav, datorită frecvenţei şi

intensităţii mari a atacului. Astfel în cazul speciei Cladosporium micro-

stictum Sacc. et D. Sacc. care atacă frunze vii de Ulmus producînd păta-

rea acestora, frecvenţa atacului în anului 1968 a fost de 30%. Tot în vara

anului 1968 s-a înregistrat un atac produs de Cladosporium epiphyllum

(Pers.) Mart. pe
mai multe specii de Fraxinus care a prezentat o intensi-

tate şi frecvenţă foarte mare.

Se mai constată că frecvenţa cea mai mare a micromicetelor para-

zite pe arbori se produce mai ales în cursul toamnei, seceta pronunţată

din timpul verii determinînd o stagnare a atacurilor. Sînt însă şi unele
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boli cum este uscarea frunzelor de castan care se agravează rapid prin
efectele secetei.

Este de remarcat faptul că datorită măsurilor de igienă culturală

care se aplică în Grădina botanică (înlăturarea frunzelor căzute, curăţirea

arborilor de uscături) unele boli comune se întîlnesc aici destul de rar,

ca de exemplu pătarea neagră a frunzelor de Acer cauzată de Rhytisma

acerinum (Pers.) Fr.

Diplodia pinea (Desm.) Kickx., care este indicată în literatură ca un

parazit foarte dăunător al pinului, atunci cînd atacă frunzele, în Grădina

botanică se întîlneşte în special pe conurile în curs de uscare şi deci cu

un caracter mai puţin grav.

Tot ca o consecinţă a măsurilor de igienă culturală este şi faptul că

se întîlnesc mai ales formele conidiene ale unor specii de ciuperci ca de

exemplu : Phyllosticta sphaeropsidea Ell. et Ev. (f. с de la Guignardia
aesculi (Pk.) Stew.), Melasmia acerina Lév. (f. с. de la Rhytisma acerinum

(Pers.) Fr.), Gloeosporium nervisequum (Fuck.) Sacc. (f.c. de la Gnomonia

veneta (Sacc. et Speg.) Kleb.), Cytospora ambiens Sacc. (f. с de la Valsa

ambiens (Pers.) Fr.), Cytospora nivea Sacc. (f. с de la Valsa nivea (Hoffm.),

Fr.), s.a.

Diversitatea micromicetelor care s-au găsit se explică prin faptul că

în Grădina botanică există un mare număr de specii de arbori, ceeace face

ca să fie şi multe gazde noi.
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CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES MICROMYCÈTES

PARASITES ET SAPROPHYTES SUR LES ARBRES DU JARDIN

BOTANIQUE DE BUCAREST

Résumé

Dans cete contribution les auteurs décrivent 94 espèces de micro-

mycètes récoltées du Jardin botanique de Bucarest au cours des années

1960—1968 sur 62 espèces d'arbres. Parmi celles-ci nouvelle pour

la science Sphaeropsis ginkgonis O. Săvul. et V. Tudos., et 25 espèces sont

nouvelles pour la mycoflore de notre pays, à savoir : Phyllosticta socialis

Bub. et Kab., Ph. tiliae Sacc. et Speg., Phoma celtidis Cooke, Phoma

eriophora B. et Br., Dothiopsis tremulae (Sacc.) Died., Dendrophoma

populina Schulz, et Sacc, Cytospora hippocastani Oud., Dothiorella

dasycarpi Oud., D. gregaria Sacc, D. inversa (Fr.) v. Höhn., Haplosporella
aesculi Cooke et Mass., Sphaeropsis hippocastanea L., Diplodiella viminis

Fautr., Diplodia microsporella Sacc, Stagonospora viminalis Sacc. et

Fiori, Camarosporium bignoniae Gz. Frag., С. orni P. Henn., С populinum

Maubl., Phragmotrichum platanoidis Otth, Cladosporium fagi Oud., Cl.

microstictum Sacc et D. Sacc, Cl. stromatum Preuss. Alternaria negundi-
nicola (Eli. et B.) Joly, Tubercularia libertiana Paoletti et T. marginata

Preuss.

On indique en même temps 41 plantes-hôtes nouvelles pour des

espèces des micromycètes déjà signalés en Roumanie.


