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CERCETĂRI PALINOLOGICE REFERITOARE LA FAMILIILE

BIGNONIACEAE, PEDALIACEAE ŞI OROBANCHACEAE

I. T. TARNAVSCHI, G. ŞERBĂNESCU-JITARIU

Se analizează microsporii de la 25 taxoni din familiile Bignoniaceae,

Pedaliaceae şi Orobanchaceae
.

Totalitatea caracterelor morfologice externe ale polenului, precum

şi structura sporodermei permit recunoaşterea microsporilor atît pe

familii cît şi în cadrul familiei.

In lucrarea de faţă sînt analizate din punct de vedere palinologic 25

unităţi sistematice. Flora R.P.R. voi. VIII (1961) cuprinde însă 29 unităţi,

sistematice, dintre acestea am analizat 21 unităţi, la care s-au adăugat 4

taxoni străini de flora noastră.

Din familia Bignoniaceae ne-au lipsit două unităţi sistematice care

de fapt reprezintă arbori cultivaţi sporadic la noi în ţară. Aceste unităţi

se referă la genul Catalpa care cuprinde circa 6 specii răspîndite în

America şi Asia de est.

Familia Orobanchaceae cuprinde 13 genuri, răspîndite în emisfera

nordică şi cîteva în ţinuturile tropicale, dintre care la noi se află numai

unul şi anume genul Orobanche reprezentat prin 22 specii. La acest gen

au fost analizate doar 17 specii.

într-o lucrare anterioară (6) din familia Bignoniaceae a fost anali-

zat doar un singur reprezentant şi anume Tecoma radicans (L.) A. L.

Juss. ( = Bignonia radicans L.. Campsis radicans Seem.).
Lucrarea de faţă reprezintă a treia notă din cercetările palinologice

efectuate asupra ordinului Tubijlorae şi unii reprezentanţi ai familiilor

menţionate sînt cultivaţi în parcurile şi grădinile botanice din ţară.

Şi în această lucrare s-a folosit metoda şi nomenclatura palinologică

menţionate în lucrările noastre anterioare care se încadrează în lucrarea

monografică asupra morfologiei polenului privind flora română.

S-au examinat următoarele caractere morfologice ale microsporilor :

culoarea, mărimea şi forma lor, grosimea sporodermei, precum şi epi-

structura şi structura acesteia în secţiunea optică.
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Microsporii au fost analizaţi alît în apa, cît şi în chloralhidrat, folo-

sind îndeosebi material de herbar.

Rezultatele observaţiilor noastre sînt redate în cele ce urmează, pen-

tru fiecare unitate taxonomică în parte, indieîndu-se totodată şi prove-

nienţa materialului analizat.

Familia Bignoniaceae

Familia care cuprinde cea 100 de genuri cu cea 700 specii este repre-

zentată în flora ţării noastre prin 2 genuri eu 6 specii, toate fiind culti-

vate ca plante ornamentale, care au fost analizate din punct de vedere

palinologic.

Catalpa bignonioides T. Walt, — (Herb. Univ. Cluj, nr. 77536). Polen

prolat, văzut apical 65— 83,2p. în diametru, din profil înalt 54,6—96, 2u

şi lat 39—62,4 |л. Văzut cu ochiul liber scuturat din antere este de culoare

portocaliu brun, văzut la microscop în apă este brun, iar în chloralhidrat

portocaliu deschis. Polonul se află în tétrade, cu sporoderma de 2,6—

3,9;л grosime şi suprafaţă cu îngroşări lineare variate ca formă şi mărime

care dau sporodermei un aspect ± reticulat—ornat. Sporoderma în sec-

ţiune optică, crassisexinată, pilată, iar întina relativ subţire (pi. I, fig.

3, a şi b).

Catalpa ovata Don. — (Herb. T.C.E.S. Nr. 2224). Polen subprolat,
văzut apical 52 —80,6 ;l în diametru, din profil înalt 52 —72,8 ţi şi lat

44,2—-59,8; i. Văzut eu ochiul liber scuturat din antere este de culoare por-

tocaliu brun, văzut la microscop în apă este brun, iar în chlorhidrat por-

tocaliu deschis. Polenul se află în tedrade, policolporat cu sporoderma de

2,6(i grosime şi suprafaţa verueoasă, cu aspect ± reticulat. Prezintă cîte 12

pori. intina subţire (pi. I, fig. 1).

Catalpa bungei CA. Mey. — (Herb. Univ. Cluj nr. 77531). Polen sub-

prolat pînă la prolat, văzut apical 52 —67,6fx în diametru, din profil înalt

46,8—83,2 [L şi lat 39—59,8 \x văzut cu ochiul liber scuturat din antere are

culoare brună, văzut la microscop în apă este deasemeni brun. iar în

chloralhidrat este portocaliu deschis. Polenul se află în tedrade, 12—porat,

cu sporoderma groasă de 2,6—5,2 \i, crassisexinată, in secţiunea optică

simpilat tegilată, suprafaţa acoperită cu veruculi mici şi neregulat dis-

tribuiţi, intina subţire (pi. 1., fig. 2).

Tecoma radicans (L.) A. L. Juss. ( = Bignonia radicans L., Campsis

radicans Seem.). — (Cult. Grad. Bot. Buc). A fost prelucrată de I.T. TÂR-

NAVSCHT şi D. RÄDULESCU (1963).

Campsis radicans Seem var. grandijlora. Guşul. n.n. (Herb. Grad

Bot. Bucureşti). Polen subprolat. tricolpat, văzut apical are 23,4ţj. —49,4u

în diametru, din profil este înalt de 31,2— 41,6ч şi lat 26—36,4 fi. Văzut

cu ochiul liber scuturat din antere este de culoare galben deschis, văzut

Ia microscop în apă este galben portocaliu, iar în chloralhidrat galben-
verzui spre incolor. Sporoderma este crassisexinată, de 2,6,ч, sexina pilată,

suprafaţa verueoasă veruculii dispuşi neregulat, care îi dau un aspect

reticulat, pe colpi sînt mai rari (pi. I, fig. 4).
Incarvillea variabilis Batal. — (Herb. Grad. Botanică Bucureşti).

Polen prolat-sferoidal, văzut apical 49,4—70,2[л în diametru, din profil înalt
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de 49,4—70,2 |L şi lat de 41,6—62,4 ц. Văzut cu ochiul liber scuturai din

antere are culoare galbenă, văzut la microscop în apă galben-cenuşiu, iar
în chloralhidrat este galben-verzui deschis. Sporoderma este de l,3;_i gro-
sime şi suprafaţa acoperită de numeroşi şi foarte mici veruculi dispuşi
neregulat. Microsporii nu prezintă pori în dreptul colpilor neregulaţi ca

formă (pi. 11, fig. 5).

Familia Pedaliaceae

Familia cuprinde 4 genuri, dintre care genul Sesamum est.- r pre-
zentat la noi prin speciile Sesamum indicum L. care a început să fie cul-

tivată din 1953, datorită seminţelor cu un bogat conţinui în ulei

50—600/0, şi S. orientale L.

Sesamum indicum L. — (Herb. I.C.E.S. nr. 8611). Polen subprolat
10— 11-colpat, văzut apical 67,6—78a în diametru, din profil înalt de

70,2—85,8[t şi lat 57,2— 67,6a, văzut cu ochiul liber scuturat din antere

este de culoare portocalie, văzut la microscop în apă se prezintă de

culoare galben-verzui deschis. Sporoderma este crassisexinată 3,9 a şi pre-

zintă numeroşi veruculi neregulat distribuiţi. Colpii ascuţiţi la capete
ajung la 4/5 din raza microsporului. Sexina pilată, 1/2 din nexina, iar

intina relativ subţire, (pi. 11, fig. 6).
Sesamum orientale L. — (Herb. I.C.E.S. nr. 8610). Polen subprolat,

10—11-colpat, văzut apical 65 — 83,2fx în diametru, din profil înalr. de

72,8—78a şi lat 59,8—65u, văzut cu ochiul liber scuturat din antere

este de culoare portocaliu, văzut la microscop în apă se prezintă de

culoare portocaliu-brun, iar în chloralhidrat galben verzui deschis. Sporo-
derma crassisexinată 3,9 u şi sexina pilată, suprafaţa sporodermei veru-

coasă, cu aspect ± reticulat, intina subţire, restul caracterelor asemănă-

toare cu cele de la 5. indicum L. La germinarea microscopilor, sporo-

derma între colpi (mesocolpi) din concavă devine convexă în secţiune

optică, (pi. 11, fig. 7).

Familia O r ob ane hac e a e

Familia Orobanchaceae cuprinde 13 genuri, majoritatea fiind răs-

pîndite în emisfera nordică, cîteva în ţinuturile tropicale, iar la noi în

ţară este reprezentată numai printr-un singur gen şi anume Orobanche,

care cuprinde cea. 100 de specii. In flora ţării noastre dintre acestea se

întîlnesc 22 specii. Au fost analizate din punct de vedere palinologic 17

specii. Polenul uscat în majoritate are culoarea galbenă spre portocaliu,
in apă este de aceiaşi culoare, iar în chloralhidrat verzui spre incolor.

Orobanche ramosa L. — (Herb. FI. Rom. Exs. nr. 185 b). Polen prolat
sferoidal pînă la subprolat, tricolpat văzut apical 18,2—20, 8u în diametru,

din profil înalt 18,2—27, 3 a şi lat 16,9—22, 1[.i, văzut cu ochiul liber scutu-

rat din antere este de culoare galben deschis, în apă la microscop galben
verzui şi în chloralhidrat verzui spre incolor. Sporoderma cu o grosime de

1,3 (.<, este uniform verucoasă. în secţiune optică este tegilată. Colpii sînl

largi în dreptul porilor şi se îngustează treptat fiind în vîrf ascuţiţi.

întina este foarte fină. (pi. 111, fig. 8).
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PLANŞA I

Fig. 1. Catalpa ovata Don. : microspor văzul apical, aspect exterior şi parţial sporo-

derma în secţiune optică (1280 X- Original).

Fig. 2. Catalpa bungei С. А. Меу. ; microspor văzut apical, aspect exterior şi parţial

sporoderma în secţiune optică. (1280 X- Original).

Fig. 3. Catalpa bignonioides T. Walt. ; a. microspor văzut apical cu aspect exterior ;
b, suprafaţa sporodermei în secţiune optică mărită, (a = 550 X ; b = 1280 X- ori "

Minai).

Fig. 4. Campsis radicans Seem. var. grandiflora Guşul. ; microspor văzut apical.

aspect exterior şi parţial sporoderma în secţiune optică. (1280 X. Original).
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Planşa I
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PLANŞA II

Fig. 5. Incarvillea variabilis Batal. ; microspor văzut apical, parţial aspect exterioi

şi parţial sporoderma în secţiune optică. (2525 X. Original).

Fig. 6. Sesamum indicum L. ; microspor văzut apical, aspect exterior şi parţial

sporoderma în secţiune optică. (1280 X- Original).

Fig. 7. Sesamum orientale L. ; parte din sporoderma în secţiune optică. (1280 X-

Original).
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Planşa II
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Orobanche caesia Rchb. (I.C.E.S. nr. 8968). Polen prolat, văzut

apical 26—39
ji

în diametru, din profil înalt 33,8—41,6 ji şi lat

23,4— 31,2; i ; văzut cu ochiul liber scuturat din antero are culoare galben

deschis, în apă văzut la microscop este galben auriu iar în chloralhidrat

verzui spre incolor. Sporoderma este groasă de 2,6 ji şi prezintă pe supra-

gaţa sa numeroşi veruculi, variaţi ca mărime, care sînt mai mici şi mai

deşi pe colpi. Deasemeni se constată că polenul este parasineolpai for-

mînd cîmpuri ± poligonale. Sexina este tegilat verucoasă. (pi. HI, fig. 9).

Orobanche arenaria Borkh. — (Herb. FI. Exs. Austr. Hung., din

Herb. I.C.E.S. nr. 8967,). Polen subprolat pînă la prolat, tricolpat — aproa-

pe sincolpat văzut apical 26—39(t în diametru, din profil înalt 23,4—

şi lat 13— 13,2(i. Văzut cu ochiul liber, scuturat din antere are culoare

galben deschis, privit la microscop în apă se prezintă de culoare galben-

verzui, iar în chloralhidrat este verzui spre incolor. Sporoderma este de

1,3— 2,7|i grosime, cu fini şi numeroşi veruculi distribuiţi neregulat care

sînt si mai mici pe suprafaţa colpilor. Sexina tegilat scurt baculată (pi. 111,

fig. 10).
Orobanche purpurea Jacq. ( = Phelipaea caerulea Vili). — (Herb.

I.C.E.S. nr. 8971). Polen prolat sferoidal pînă la prolat tricolpat, văzut

apical are 26— 28,6(i în diametru, din profil înalt de 23,4—31,2 (t şi lat

de 16,9—28,6(i. Văzut cu ochiul liber scuturat din antere are o culoare

galben deschis, privit la microscop în apă are culoare galbenă curat, iar în

chloralhidrat este verzui spre incolor. Colpii au 2/3 din lungimea razei,

sporoderma are 1,3—2,6 (i, iar în rest prezintă aceleaşi caractere cu O.

Arenaria Borkh. (cf. pi. 111, fig. 10).

Orobanche cumana Wallr. — (Herb. FI. Rom. Exs. nr. 186). Polen

prolat, 2—3 colpat, văzut apical 20,8—27,3;», în diametru, din profil înalt

de 27,3—31,2[t şi lat de 19,5—23,4p,. Văzut cu ochiul liber, scuturat din

antere este de culoare galbenă deschisă privit la microscop în apă este

galben murdar şi în chloralhidrat verzui spre incolor. Sporoderma are

0,9(1 grosime şi suprafaţa acoperită cu foarte fini şi numeroşi veruculi,

neregulat distribuiţi, prezentînd aceleaşi caractere ca şi O. Arenaria Borkh.

(cf. pi. 111, fig. 10).

Orobanche gracilis Smith var. typica G. Beck f. atrantha G. Beck.

— (Herb. Fl. Rom. Exs. Nr. 2896 a). Polen subprolat, parasincolpat, văzut

apical 20,8—31,2(1 în diametru, din profil înalt 20,8—23,4 ;t şi lat

15,6—20,8;i. Văzut cu ochiul liber, scuturat din antere are culoare galben
portocaliu, privit la microscop în apă are culoarea galben-verzui, iar în

chloralhidrat gălbui spre incolor. Sporoderma are 1,3 ц grosime. Cele-

lalte caractere la fel ca la O. caesia Rchb. (cf. pi. 111, fig. 9).
Orobanche alba Steph. (Herb. FI. Rom. Exs. nr. 2899 a). Polen prolat

sferoidal, aporat sincolpat, văzut apical 20,8— 33,8jt în diametru, din pro-

fil înalt 23,4—35,1(x şi lat 20,8—31,2ц. Văzut cu ochiul liber, scuturat

din antere este de culoare portocaliu, privit la microscop în apă se pre-

zintă de culoare galben portocaliu, iar în chloralhidrat verzui-incolor.

Sporoderma are 1,7ц grosime, suprafaţa reticulata cu caractere asemă-

nătoare lui O. Teucrii, dar cu veruculi mult mai mari (cf. pi. IV fig. 11).

Orobanche loricata Rchb. (Herb. I.C.E.S. nr. 32607). Polen sub-

prolat, văzut apical 20,8—28,6 ;t în diametru, din profil, înalt 26—33,8 |t
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şi lat 20,8—26,6{л. Văzut cu ochiul liber, scuturat din antere are culoarea

galbenă, privit la microscop în apă este de culoarea galben-portocaliu,
iar în chloralhidrat verzui spre incolor. Sporoderma are 1,3 ц, grosime cu

fini şi numeroşi veruculi distribuiţi neregulat. Sexina groasă, tegilată,
verucoasă, aproape de aceeaşi grosime cu nexina, intina subţire (cf. pi.
IV, fig. 11).

Orobanche picridis Schultz — (Herb. FI. Exs. Austr. Hung. nr. 2599).
Polen prolat, sincolpat, văzut apical 20,8—26(i în diametru, din profil
lung de 23,4— şi lat de 15,6—26fx. Văzut cu ochiul liber scuturat

din antere are culoarea galben deschis, văzut la microscop în apă este

galben portocaliu şi în chloralhidrat verzui spre incolor. Sporoderma de

l,3jx grosime, prezintă aceleaşi caractere cu O. loricata Rchb.

Orobanche minor Sutton — (Herb. FI. Rom. Exs. nr. 2900). Polen

prolat sferoidal spre subprolat, văzut apical de 20,8—28,6(x în diame-

tru, din profil înalt de 22,1—31,2ц şi lat de 16,9—28,6(i. Văzut cu ochiul

liber scuturat din antere are culoarea galben portocaliu, văzut la micros-

cop în apă este portocaliu, iar în chloralhidrat verzui spre incolor. Spo-
roderma aie 1,3—2,6 (_i şi prezintă aceleaşi caractere cu O. Teucrii (cf. pi.

IV, fig. 11).
Orobanche caryophyllacea Sm. — (Herb. I.C.E.S. nr. 8073). Polen

subprolat, sincolpat, văzut apical 23,4 — în diametru, din profil
înalt de 28,6—44,2[x şi lat 22,1—33,8{i. Văzut cu ochiul liber, scuturat

din antere este de culoare galben portocaliu. Văzut la microscop în apă
are o culoare portocaliu spre brun, iar în chloralhidrat verzui spre
incolor. Sporoderma are 1,3—2,6 p, grosime şi aceleaşi caractere ca şi
O. Teucrii.

Orobanche Teucrii Holandre — (Herb. FI. Exs. Austr. Hung. nr.

912). Polen prolat sferoidal, polisinrugat, văzut apical 23,4— 31,2ţx în

diametru, din profil înalt 28,6—35,1ц, şi lat 26—28,6 |x. Văzut cu ochiul

liber, scuturat din antere este de culoare galben deschis, văzut la micros-

cop în apă este galben-portocaliu, iar în chloralhidrat galben-verzui
deschis. Sporoderma este de 1,3 ц grosime cu aspect reticulat, suprafaţa
acoperită cu veruculi foarte fini în ochiurile reţelei. Sexina tegilat veru-

coasă. Reţeaua este alcătuită din arii de forme variate (pi. IV. fig. 11 aşi b).
Orobanche lutea Baumg. f. porphyrea G. Beck — (Herb. FI. Rom.

Ex. nr. 2897). Polen prolat sferoidal pînă la subprolat, sincolpat văzut

apical 26 —33,8 (x în diametru, din profil înalt 29,9 —33,8 (x şi lat

23,4— 31,2jx. Văzut cu ochiul liber, scuturat din antere este de culoare

galben deschis, văzut la microscop în apă este galben-verzui, iar în chlor-

alhidrat verzui spre incolor. Sporoderma este de 1,3 jx grosime, prezintă

aceleaşi caractere ca şi O. Teucrii, cu deosebirea că atît veruculii cît şi

reţeaua sînt mult mai mici. (cf. pi. IV, fig. 11 a şi b).
Orobanche major L. — (Herb. FI. Rom. Exs. nr. 2898). Polen prolat

sferoidal, tricolpat, văzut apical 31,2—36,4 jx în diametru, din profil înalt

33,8—39 şi lat 31,2—33,8 jx.
Văzut cu ochiul liber scuturat din antere

este portocaliu la culoare, văzut la microscop în apă este portocaliu brun,

iar în chloralhidrat galben-verzui deschis. Sporoderma crassisexinată 2,6(x

cu fini şi numeroşi veruculi distribuiţi neregulat care sînt şi mai mici pe

suprafaţa colpilor ce sînt ascuţiţi la capete, sporoderma în secţiune optică

muri-simpilată. (pi. IV. fig. 12).
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PLANŞA 111

Fi fi. 8. Orobanche ramosa L. ; microspor văzut apical, parţial aspect exterior şi par*

ţial sporoderma în secţiune optică. (2525 X. Original).

Fig. 9. Orobanche caesia Rchb. ; microspor văzut apical, parţial aspect exterior şi

parţial sporoderma în secţiune optică. (2525 X. Original).

Fig. 10. Orobanche arenaria Borkh. ; microspor văzut apical, parţial aspect exterior

şi parţial sporoderma în secţiune optică. (1280 X. Original).
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Planşa III
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PLANŞA IV

Fig. 11. Orobanche Teucrii Holandre ; a, microspor văzut apical, parţial aspect exte-

rior şi parţial sporoderma în secţiune optică ; b, microspor văzut apical. (1280 X-

Original).

Fig. 12. Orobanche major L. ; microspor văzut apical, parţial aspect exterior şi par-

ţial sporoderma în secţiune optică. 1280 X- Original).

Fig. 13. Orobanche flava Mart. ; microspor văzut apical, parţial aspect exterior

parţial sporoderma în secţiune optică. (2525 X. Original).
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Planşa IV
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Orobanche alsatica Kirschl. ( = Orobanche cervariae Suard.) —

(Herb. 1.C.E.5.). Polen subprolat văzut apical do 26—31,2ft în diametru,
din profil înalt de 29,9—41,6 \i şi lat de 22,1—32,5 il. Văzut cu ochiul

liber scuturat din antero are culoarea galbenă, privit la microscop în apă
este galben portocaliu şi în chloralhidrat verzui spre incolor. Sporoderma
este de 1,3 (x grosime şi prezintă aceleaşi caractere cu O. Tcurrii.

Orobanche flava Mart. — (Herb. FI. Exs. Austr. Hung. nr. 914).
Polen prolat sferoidal, tricolpat, văzut apical 28,6—36,4[i în diametru în

profil înalt 36,4 [л, şi lat 33,8(i. Văzut cu ochiul liber scuturat din antere

este de culoare portocalie, privit la microscop în apă este portocaliu brun,
iar în choralhidrat verzui. Sporoderma are 1,3—2 jjl grosime şi suprafaţa
este acoperită cu veruculi care îi dau aspect reticulat, şi care sînt mai

mici în dreptul colpilor, ce sînt 2/3 din raza microsporului. Sexina reti-

culat-muri-simpilată cu aspect tegilat baculată, iar intina subţire (pi. IV,

fig. 13).
Orobanche lucorum A. Br. — (Herb. FI. Exs. Austr. Hung. nr. 915).

Polen prolat, sincoplat, văzut apical 26— 28,6; i în diametru, din profil înalt

23,4—65 jjl şi lat 15,6—39 |i. Văzut cu ochiul liber, scuturat din antere

are culoarea galbenă, văzut la microscop în apă este de culoare galben
verzui, iar în chloralhidrat verzui spre incolor. Sporoderma este de 1,31i

grosime şi prezintă aceleaşi caractere cu O. Teucrii.

Concluzii

O privire de ansamblu asupra materialului analizat a celor 3 familii

din flora ţării noastre ne permite a face următoarele consideraţiuni

generale.
Genurile familiilor analizate prin totalitatea caracterelor morfolo-

gice externe ale polenului şi structura sporodermei de la fiecare unitate

taxonomică în parte ne permit să recunoaştem apartenenţa microspori-
rilor pe familii şi chiar identificarea genurilor în cadrul familiei aşa cum

e cazul la familia Bignoniaceae.
în general există asemănări cu privire la forma polenului speciilor

analizate în cadrul fiecărei familii şi în parte şi între familii, care variază

între prolat sferoidal pînă la prolat şi cu privire la absenţa porilor.

Sporoderma microsporilor este în general ornamentată cu veruculi

bine distincţi.

Unităţile taxonomice ale familiei Bignoniaceae se deosebesc de cele

ale celorlalte familii prin polenul în tétrade, iar în cadrul familiei prin
caracterele de structură ale sporodermei se deosebesc nu numai genurile,
ci şi speciile. în ceea ce priveşte mărimea, aceasta variază ele la mijlocie

(23,4(0 la mare (83,2 jx).
Familia Pedaliaceae, arc polen subprolat, de talie mare ( —78 \i) este

10— И—colpat, iar sporoderma crassisexinată şi cu suprafaţa verucoasă.

Polenul familiei Orobanchaceae este prolat sferoidal pînă la prolat,
de talie mică pînă la mijlocie. Microsporii sînt fie 3-colpaţi, sau retisyn-

rugaţi.

Microsporii secţiei Trionyckon Wallr. a genului Orobanche se carac-

terizează prin aceea că sînt tricolpaţi, cu excepţia speciei O. carsia Rchb,

care are polen retisynmgat.
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Polenul din cea de a doua secţie Osproleon Wallr. este în majoritate
retisynrugat, cu excepţia speciilor O. cumana, O. Arenaria, O. purpurea,
O. major, şi O. flava, la care acesta este tricolpat.

Polenul tricolpat al speciilor O. major şi flava din secţia Osproleon
se deosebeşte de cel al secţiei Trionychon prin structura sporodermei
simpilată în secţiune optică.

Epistructura sporodermei este aproape la toate speciile examinate

± asemănătoare, microsporii prezentînd o sporodermă prevăzută cu veru-

culi diferiţi ca mărime şi ca aşezare.
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MORPHOPALYNOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AN VERTRETERN

DER BIGNONIACEEN, PEDALIACEEN UND OROBANCHACEEN

Zuss am m en fa s s un g

Unsere morphopalynologischen Beobachtungen an 25 systematischen

Einheiten betreffend die Familien Bignoniaceae, Pedaliaceae und Oroban-

chaceae heben eine genaue Umschreibung der erwähnten Familien

hervor.

Obgleich die Epistruktur der Sporodermis fast bei allen untersuchten

Arten einander ähnlich ist, lassen die anderen morphopalynologischen

Merkmale nicht nur eine Unterscheidung der Gattungen und Arten im

Rahmen der Familie (z. B. bei den Bignoniaceen). sondern auch der

Familien untereinander, zu.


