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CERCETĂRI PALINOLOGICE ASUPRA REPREZENTANŢILOR

UNOR FAMILII DIN ORDINUL CENTROSPERMAE

G. ŞERBĂNESCU-JITARIU, N. MITROIU

Analiza morfopalinologică a 22 taxoni din familiile Phytolaccaceae,

N yctaginaceae şi Portulacaceae (ord. Centrospermae cuprinde caracte-

rele morfologice esenţiale ale granulelor de polen (formă, mărime,

structura şi epistructura sporodermei s.a.) care permit stabilirea unor

relaţii de înrudire între unităţile sistematice analizate.

In lucrarea de faţă au fost analizate morfopalinologic 3 familii din

ordinul Centrospermae : Phytolaccaceae, Nyctaginaceae, şi Portulacaceae

care în flora spontană a ţării noastre sînt reprezentate printr-un număr

relativ mic de specii.

Analiza palinologică se referă la un total de 22 unităţi sistematice

asupra cărora nu există în literatura de specialitate, decît pentru unele

specii, numai cîteva date sumare. Majoritatea plantelor cercetate fiind

plante de cultură, aceasta ne-a permis ca la unele specii observaţiile să

fie făcute pe material proaspăt, iar la altele pe material de herbar, atît în

apă cit şi în chloralhidrat.

Caracterele morfologice studiate ale granulelor de polen sînt culoa-

rea,
mărimea şi forma acestora, grosimea sporodermei, precum şi epi-

structura şi structura ei în secţiune optică.

In prezentarea sistematică a materialului s-a urmărit clasificarea

dată în ENGLER's „Syllabus der Pflanzenfamilien" (1964), precum şi cea

din Flora R.P.R. (1952) pentru speciile spontane.

Această lucrare reprezintă prima notă din cercetările palinologice
efectuate asupra Centrospermelor de la noi din ţară.

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

tru fiecare unitate taxonomică în parte în ordinea familiilor amintite,

arătîndu-se la fiecare şi provenienţa materialului analizat.
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Familia Phytolaccaceae

Phytolacca esculenta Van Houtte ( = Phytolacca acinosa Roxb.)

(Herb. Acad. R.S.R.).

Polen prolat — perprolat ; tricolporat, văzut polar 26—36,4 p în

diam., ecuatorial 26—39 x 10,4—28,6p,, uscat este galben alburiu, în apă

portocaliu spre brun, iar în chloralhidrat verzui spre incolor ; colpii 23

din raza granulului cu numeroşi veruculi fini, neuniform distribuiţi ;

exina crassisexinată cu sexina tegilat-baculată ; suprafaţa sporodermei
fin şi dens verucoasă şi nu reticulata cum susţine (Nair, 1962) ,

intina

relativ subţire ; grosimea sporodermei 2,6 p, (PI. I, fig. 1).

Phytolacca americana L. ( = Phytolacca decandra L.) (Herb. Acad.

R.S.R., nr. 68051). Polen prolat sferoidal — subprolat ; tricolporat ;

uscat, în apă şi în chloralhidrat prezintă aceleaşi culori ca şi polenul de la

P. acinosa Roxb. ; văzut polar 33,8—39;. i în diam., ecuatorial 31,2—44.2 x

26—39p,. în rest se aseamănă cu polenul de la P. acinosa Roxb., deosebin-

du-se de acesta numai prin granulele de polen mai mari la P. decandra.

Rivina humilis L. (Herb. gen. Cluj, nr. 13350). Polen subsferoidal cu

dimensiunile 33,8—49,4/23,4—39р. ; poliaperturat, cu sulculi care

împart suprafaţa în cîmpuri ± egale ; uscat este galben, în apă galben
deschis pînă la verzui, iar în chloralhidrat verzui spre incolor ; exina

crassisexinată ; sexina tegilat-scurt-baculată, iar nexina cea de grosimea
intinei ; suprafaţa sporodermei cu asperităţi foarte fine, neuniform dis-

tribuite ; grosimea acesteia 2,6 p, (PI. I, fig. 2).

Rivina octandra L. (Herb. gen. Cluj, nr. 13348). Polen subsferoidal

cu dimensiunile de 39—52 x 33,8 —41,6p, ; uscat este portocaliu, în apă

portocaliu brun, iar în chloralhidrat galben verzui ; în rest prezintă ace-

leaşi caractere ca şi polenul de la R. humilis L.

Petiveria alliacea L. (Herb. gen. Cluj, nr. 149680). Polen subsferoi-

dal, 2—6 porat cu dimensiunile 20,8—26 x 13—20,8 p, ; uscat este galben,
în apă galben deschis, iar în chloralhidrat galben spre incolor ; exina

crassisexinată ; suprafaţa sporodermei prevăzută cu numeroşi şi fini

veruculi, neregulat distribuiţi ; sexina sympilată cu aspect tegilat-bacu-
lată ; intina relativ subţire ; grosimea sporodermei 2,6 p, (PI. I, fig. 5).

Microtea prostrata Poroborsky (Herb. gen. Cluj, nr. 10453, din Vene-

zuela). Polen subsferoidal cu dimensiunile 18,2—28,6x13—23,4p.; poly-

porat ; uscat este galben pal, în apă verzui, iar în chloralhidrat incolor ;
exina crassisexinată ; sexina tegilat-baculată ; suprafaţa sporodermei cu

asperităţi foarte fine, neuniform distribuite care îi dau un aspect vălu-

rat ; grosimea sporodermei 2,6 p, (PI. I, fig. 6).

Familia N у ctaginac e ac

Mirabilis jalapa L. (Herbarium Ottolademann. în Herb. INCEF, nr.

19709). Polen subsferoidal cu dimensiunile 199,5—266 p,/ 146,3—159,6|i ;

polyporat, porii fiind înconjuraţi de o coroană alcătuită din spinuli.
Microsporii uscaţi au culoarea galben-portocalie, în apă sînt bruni, iar în

chloralhidrat galben-verzui ; exina crassisexinată ; sexina aproape egală
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cu nexina ; intina foarte subţire ; ectosexina e prevăzută cu spini şi spi-
nuli, iar endosexina cu trabecule care îi dau un aspect striat : suprafaţa
sporodermei apare verucoasă datorită vîrfurilor spinilor şi spinulilor de

mărimi diferite ; grosimea sporodermei 13,3—26,6jx (PI. I, fig. 3).
Mirabilis nyctaginea (Michx.) Mac Mill. (Herb. Acad. R.S.R., nr

43206, din Fl. Rom. Exs. Timişoara). Polen subsferoidal cu dimensiunile

88,4 —119,6/78—106,6,ч ; polyporat ; foraminele înconjurate de o coroană

alcătuită din numeroşi veruculi care reprezintă capetele pililor văzuţi în

secţiune optică ; în jurul fiecărei foramine se află o areola nestructurată ;

polenul uscat este galben-portocaliu, în apă brun, iar în chloralhidrat

galben-portocaliu ; exina crassisexinată cu sexina muri-simpilată ; supra-

faţa sporodermei reticulata, cu ochiurile (brochi) reţelei neregulate ca

formă şi mărime ; grosimea acesteia 5,2—9,1 jt. (PI. 1., fig. 4).

Mirabilis longiflora L. (Herb. gen. Cluj, nr. 100489). Polen subsfe-

roidal, cu dimensiunile 226,1 —266/159,6—226,1 u ; polyporat ; uscat este

portocaliu, în apă brun, iar în chloralhidrat galben portocaliu ; celelalte

caraexere morfopalinologice sînt în general asemănătoare cu cele de la

Mirabilis jalapa, cu deosebirea că în structura exinei cîmpurile dintre

trabeculele (baculele) care delimitează sexina de nexină, sînt mai mari ;

grosimea sporodermei 13,3— 19,95 a (cf. PI. I, fig. 3).

Mirabilis dichotoma L. (Herb. Grad. Bot. Buc. leg. Dr. A. Paucă).
Polen subsferoidal, cu dimensiunile 159,9—252,77146,3—226, hi ; polypo-
rat : uscat este portocaliu, în apă brun, iar în cloralhidrat galben por-

tocaliu. Celelalte caractere la fel ca la M. jalapa (cf. PL I, fig. 3).

Mirabilis unijlora Schrank (Herb. Grad. Bot. Buc). Polen subsferoi-

dal cu dimensiunile 146,3—212,8/119,7—186, 2u ; polyporat, porii fiind

înconjuraţi de o coroană alcătuită din spinuli. Polenul uscat este de

culoare portocalie, în apă brun, iar în chloralhidrat galben portocaliu ;

exina crassisexinată ; sexina aproape egală cu nexina ; intina subţire ;

ectosexina este prevăzută cu spini, iar endosexina baculată (cu trabe-

cule) ; suprafaţa sporodermei cu aspect verucos datorită vîrfurilor spini-
lor ; grosimea sporodermei 15,6—26 [i (PI. 11, fig. 7).

Boerhaavia caribaea Jacq. (Plants of Southern Arizona, în Herb.

gen. Cluj, nr. 149644). Polen subprolat — prolat ; polyporat ; văzut polar
52—88,4u în diam., ecuatorial 72,8—85,8X52—70, 2jx ; uscat este porto-

caliu, in apă brun, iar în chloralhidrat portocaliu verzui ; sporoderma

groasă 5,2— 7,B[i, prezintă spini mari, cu baza mult lăţită ; sexina cu ecto-

sexina tegilat-spinoasă. (PI. 11, fig. 10).

Abronia umbellata Lam. (Herb. gen Cluj nr. 1568). Polen subsfe-

roidal cu dimensiunile 41,6—52/36,4—46,8 p, ; nonaperturat ; uscat este

de culoare galbenă, în apă brun, iar în chloralhidrat galben verzui ;

exina crassisexinată ; sexina muri-sympilată ; suprafaţa sporodermei dis-

tinct reticulata ; ochiurile (brochi) reţelei mari, cu un contur neregulat :

grosimea sporodermei 5,2 ц (PI. 11, fig. 8).

Bougainvillea glabra Choisy. (Cult. Grad. Bot. Bucureşti). Polen

subsferoidal cu dimensiunile 23,4—41,6/20,8— ; triporat ; uscat este

galben-portocaliu, în apă brun, iar în chloralhidrat incolor. Sporoderma
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PLANŞA I

Fig. 1. Phytolacca acinosa Roxb. ; mierospor văzut apical, aspect exterior şi parţial

sporoderma in secţiune optică. (12.10 X. Original).

Fig. 2. Rivina humilis L. mierospor văzut apical, aspect exterior şi parţial sporo-

derma în secţiune optică. (1280 X. Original).

Fig. 3. Mirabilis jalapa L. ; sector din sporodermă : epistructură şi secţiune optica.

(55 ) > ginal).

Fig. 4. Mirabilis nyctaginea (Michx.) Mac Mill ; mierospor — aspect exterior şi parţial

: poroderma în secţiune optică. (550 X- Original).

Fig. 5. Petiveria alliacea L. ; mierospor cu aspectul exterior şi parţial sporoderma
în secţiune ontica. (2525 X- Original).

6. Microtea prostrata Poroborsky : mierospor cu aspect exterior şi parţial sporo-

derma în secţiune optică. (2525 X- Original).
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Planşa I
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PLANŞA II

Fig. 7. Mirabilis uniflora Schrank ; sector din sporodermă : epistructură şi secţiune

optică (550 X. Original).

Fig. 8. Abronia umbellata Lam. ; microspor cu aspect exterior şi parţial sporodermă
în secţiune optică (1280 X- Original).

Fig. 9. Bougainvillea glabra Choisy ; microspor cu aspect exterior şi parţial sporo-
dermă în secţiune optică (1280 X- Original).

Fig. 10. Boerhaavia caribaea Jacq. ; microspor cu aspect exterior şi parţial sporo-

dermă în secţiune optică (550 X- Original).



303

Planşa II
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PLANŞA 111

Fig. 11. Pisonia subcordata Sv. ; microspor văzut apical, cu aspect exterior şi parţial

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

Fig. 12. Portulaca grandiflora Hook. ; a, microspor cu aspect exterior şi parţial spo-

roderma în secţiune optică ; b, sector din sporoderma în secţiune optică (a, b :
1120 X- Original).

Fig. 13. Portulaca oleracea L. ; a, microspor cu aspectul exterior, văzut în apa .
b, sector din sporoderma în secţiune optică (a = 1120 X ; b = 2400 X- Original).
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2,6—5,2 p, grosime. Exina crassisexinată, reticulat-muri-sympilată, pilii
mari uniţi, formînd un reticulum neregulat, cu ochiurile (brochi) de

formă şi mărimi variate, prevăzute cu numeroşi pili mici (PI. 11, fig. 9),

Bougainvillea spectabilis Willd. (Herb. gen. Cluj, nr. 210818). Polen

subsferoidal cu dimensiunile 15,6—36,4/10,4—28,6 p, ; triporat ; uscat este

alb, în apă brun, iar în chloralhidrat incolor ; grosimea sporodermei

2,6p. ; celelalte caractere la fel ca la polenul de B. glabra (cf. PI. 11, fig. 9).

Pisonia subcordata Sv. (Herb. gen. Cluj, nr. 130052). Polen subpro-
lat ; tricolporat ; văzut polar 33,8—39;t în diam., ecuatorial 28,6—44,2 x

23,4—36,4 p, ; uscat este de culoare galbenă, în apă portocaliu iar în

chloralhidrat galben verzui ; exina crassisexinată ; sexina muri-sympi-

lată ; suprafaţa sporodermei prevăzută cu veruculi fini, dispuşi aproape

concentric ; colpii 3/4 din raza granulului, atenuat îngustaţi spre poli, cu

suprafaţa fin şi rar verucoasă ; grosimea sporodermei 2,6 p. (PI.

111, fig. 11).

Allionia violacea L. (Herb. gen. Cluj. nr. 1536, cultiv, in Botan. Gar-

ten zu Dresden). Polen subsferoidal cu dimensiunile 114,4 —166,4/85,8—

132,6 jjl ; polyporat ; uscat este portocaliu, în apă brun, iar în chloralhi-

drat galben-auriu murdar ; exina prezintă sexina aproape egală cu

nexina, cu aceeaşi structură ca la Mirabilis jalapa, numărul porilor fiind

însă mai mic la Allionia violacea.

Familia Por tul ac ac ea e

Portulaca oleracea L. (PI. spont., Grad. Bot. Buc). Polen subsferoidal

cu dimensiunile 62,4—74,4/57,6—67,2p, ; polyrugat (16—rugae); în apă

galben-brun, în chloralhidrat galben-auriu ; exina crassisexinată ; sexina

tegilat-scurt-baculată este mai subţire în dreptul rugae-lor ; suprafaţa

sporodermei cu spinuli, iar între aceştia fin şi dens verucoasă ; aperturile

(rugae-le) cu suprafaţa slab verucoasă ; grosimea sporodermei 3,1 —4,8ч.

(PI. HI, fig. 13, a, b).

Portulaca grandiflora Hook. (Cult. Grad. Bot. Buc). Polen subsferoidal

cu dimensiunile 98,4—100,8/103,2— 105,6p, ; polyrugat (10—16 rugae); în

apă galben-murdar. în chloralhidrat galben-auriu ; exina crassisexinată

cu aceiaşi structură şi ornamentaţie ca şi la polenul de la P. oleracea,

suprafaţa rugae-lor fin verucoasă ; grosimea sporodermei 3,6—5,5 a (PI-
UI, fig. 12 a, b).

Montia verna Neck. (Herb. INCEF nr. 70148). Polen subsferoidal cu

dimensiunile 36—40,8/38,4—40,8p, ; polyrugat (6—12 rugae) ; în apă gal-

ben-auriu, în chloralhidrat galben-pal ; exina crassisexinată ; sexina

tegilat-sympilată devine treptat mai subţire în dreptul rugae-lor ; supra-

faţa sporodermei fin şi dens verucoasă; grosimea acesteia 3,1 —3,6 p..

(PI. IV, fig. 15 a, b).

Montia minor Gmel. (Herb. INCEF nr. 25645). Polen subsferoidal

cu dimensiunile 31,2—40,8/36—43,2 p. ; polyrugat (6—12 rugae); în apă

galben-bruniu, în chloralhidrat galben-auriu; exina crassisexinată, sexina

tegilat-sympilată ; suprafaţa sporodermei fin şi dens verucoasă, la fel cu

cea a aperturilor ; grosimea acesteia 3,1—3,6pi (PI. IV, fig. 14).
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Planşa IV

Fig. 14. Montia minor Gmel. ; microspor cu aspect exterior şi parţial sporoderma în

secţiune optică (1120 X. Original).

Fig. 15. Montia verna Neck. ; a, microspor cu aspect exterior şi parţial sporoderma

în secţiune optică ; b, sector din sporoderma în secţiune optică (a = 1120 X ; b =

2400 X. Original).

Montia fontana L. (Herb. INCEF nr. 25647). Polen subsferoidal cu

dimensiunile 37,2—38,4/40,8— 43,2u, ; polyrugat (6—12 rugae) ; în apă

galben-bruniu, în chloralhidrat galben-auriu ; celelalte caractere la fel

ca la polenul de la M. verna (cù PI. IV, fig. 15).

Reprezentanţii analizaţi morfopalinologic din familia Phytolac-
caceae se caracterizează prin polen subsferoidal, şi mai rar prolat sferoi-

dal — perprolat ; în ce priveşte caracterul (forma) aperturilor granulele
sînt frecvent polyporate şi uneori tricolporate. Polenul genului Phytolacca

se deosebeşte net de polenul celorlalte unităţi analizate prin faptul că

este tricolporat, însă prin epistructura şi structura sporodermei tegilat-
baculată se apropie de alte unităţi sistematice ca : Rivina, Petiveria şi

Microtea, care deşi au granule polyporate, structura sporodermei este de

asemenea tegilat-baculată.
Familia Nyctaginaceae reprezentată prin cele mai multe unităţi în

lucrarea de faţă este heterogenă din punct de vedere palinologic, atît în

ceea ce priveşte mărimea microsporilor, numărul şi forma aperturilor,

cît şi epistructura şi structura sporodermei. Datorită acestor caractere

morfo-palinologice genurile în cadrul familiilor respective sînt bine deli-

mitate unele faţă de altele. Structura sporodermei de un tip cu totul deo-

sebit la polenul speciilor genului Mirabilis conturează net de asemenea

acest gen faţă de ceilalţi taxoni cu granule polyporate. Ca dimensiuni
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microsporii analizaţi în cadrul familiei sînt în general de mărime medie

pînă la mare, cu excepţia speciilor de Mirabilis care au granule de polen
foarte mari pînă la 252,7 ц, în diam. (Mirabilis longijlora).

Familia Portulacaceae este bine conturată morfopalinologic, toate

speciile analizate avînd acelaşi tip de polen-polyrugat. Se remarcă totuşi

unele deosebiri între genurile Portulaca şi Montia, prin dimensiunile gra-

nulelor, numărul rugae-lor, structura şi grosimea sporodermei, ceea ce

face astfel posibilă identificarea genurilor respective şi după polen.

Caracterele morfopalinologice asemănătoare ale diferitelor specii de

Portulaca sprijină afirmaţia lui SHARMA şi BHATTACHARYYA (1956)

după care acest gen formează o serie omogenă din punct de vedere evo-

lutiv, dar care nu concordă cu cariotipul speciilor respective, ceea ce

necesită cercetări suplimentare şi asupra altor caractere (morfo-anato-

miee, embriologice).

Concluzii

Privind în ansamblu polenul unităţilor sistematice analizate din

cadrul celor trei familii Phytolaccaceae, Nyctaginaceae şi Portulacaceae

dintre Centrospemae, constatăm caracterul heterogen al acestora în ceea

ce priveşte morfologia granulelor de polen, fapt subliniat şi de ERDTMAN

(1952) pentru alte specii analizate morfopalinologic din aceleaşi familii.

Menţionăm de asemenea că diferitele tipuri de aperturi (colpi, pori, rugae

şi foraminae) întîlnite în cadrul unei familii sînt caracteristice şi celor-

lalte familii, cu excepţia familiei Nyctaginaceae unde întîlnim polen

nonaperturat (Abronia umbellata), dar a cărui sporodermă prezintă o

ornamentaţie şi structură asemănătoare celorlalte Nyctaginaceae.

Epistructura şi structura sporodermei caracterizează în general genu-

rile, deosebirile între specii constînd numai în detalii de structură a aces-

teia şi în numărul aperturilor.
Pe baza morfologiei polenului se remarcă o apropiere între fam. Phy-

tolaccaceae şi Nyctaginaceae ceea ce corespunde şi cu înrudirea acestor

familii, datorită altor caratere morfo-anatomice.
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RECHERCHES PALYNOLOGIQUES SUR LES REPRÉSENTANTS

DE QUELQUES FAMILLES DE L'ORDRE CENTROSPERMAE

Résumé

On a fait l'analyse du point de vue morphopalynologique des 22

unités sistématiques, appartenant aux familles Phytolaccaceae, Nyctagi-

naceae et Portulacaceae concernant les Centrospermae.

On met en évidence le caractère morphologique étérogène des

grains de pollen.

L'épistructure et la structure du sporoderme donne spécialement

le contour des genres, moins les espèces.

La relation génétique entre les familles Phytolaccaceae et Nycta-

ginaceae est exprimée aussi dans leur caractères morphopalynologiques.
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CENTRALISATIONES DES CARACTERES MORPHO-PALYNOLOGIQUES

*) la majorité des grains depollen sont vides et déformés.
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