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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA STRUCTURII MICROSPORILOR

FAM. VITACEAE I. (G. AMPELOPSIS, CAYRATIA, AMPELOCISSUS).

ELENA PETRIA

S-au analizat din punct de vedere palinologic 35 unităţi taxono-

mice din fam. Vitaceae aparţinînd genurilor Ampélopsis (9), Cayratia

(12) şi Ampelocissus (14), plante cultivate şi spontane în România şi

Indonezia. Din observaţiile efectuate rezultă că unităţile taxonomice

analizate prezintă microspori tricolporaţi. de obicei angulaperturaţi şi

suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat — ornat, în secţiune optica

pilată — simpilată sau simplu-tegilat baculată. Forma microsporilor va-

riază în cadrul genurilor analizate de la oblat sferoidal la prolat. Ca-

racterele morfologice ale sporodermei diferitelor genuri şi specii anali-

zate permit distingerea diferitelor unităţi taxonomice.

In cadrul ordinului Rhamnales, fam. Vitaceae cuprinde un număr

mare de unităţi sistematice, 12 genuri cu peste 700 specii şi numeroase

varietăţi şi soiuri de cultură (W. SCHULZE-MOTEL în ENGLER, Syllabus

der Pflanzenfamilien, 11, 1964). în flora ţării noastre această familie este

slab reprezentată şi anume prin 17 specii ce aparţin genurilor Vitis, Am-

pélopsis, Muscadinia şi Parthenocissus, cuprinzînd plante cultivate pen-

tru valoarea lor ornamentală, ca reprezentanţii genurilor Ampélopsis,

Parthenocissus, cit şi pentru valoarea economică deosebită a varietăţilor

şi soiurilor de cultură obţinute de la Vitis vinifera. Vitis silvetris este

singura specie spontană a familiei din flora ţării noastre. Marea majori-
tate a plantelor cuprinse în această familie sînt plante tropicale şi sub-

tropicale.
în lucrarea de faţă sînt analizate din punct de vedere palinologic 35

unităţi sistematice, aparţinînd genurilor Ampélopsis (9), Cayratia (12) şi

Ampelocissus (14).

Datele palinologice cunoscute din literatură, referitoare la reprezen-

tanţii fam. Vitaceae, se rezumă numai la cele cuprinse în lucrarea lui G.

ERDTMAN (1952), ce cuprind un număr mic de reprezentanţi şi anume
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10 specii ce aparţin la 5 genuri. Printre genurile analizate în lucrarea
citată se numără şi genul Leea, tare este considerat de mulţi cercetători

ca formînd o familie de sine stătătoare a ordinului Rhamnales (W
SCHULZE—MOTEL, 1964). în lucrarea lui G. ERDTMAN nu este citată

nici o specie analizată de noi în lucrarea de faţă.

Examinarea caracterelor morfologice a microsporilor s-a făcut în

special pe baza materialului de herbar şi numai în mică parte pe mate-

rial proaspăt. S-au analizat microsporii în apă şi în cloralhidrat. S-au

efectuat desene la camera clară şi microfotografii, acolo unde culoarea

microsporilor a permis.

în cadrul genului Ampélopsis s-au analizat 9 specii, pentru 4 specii
s-a recoltat material din Grădina Botanică din Bucureşti, iar pentru 5

specii din Herbarul Grădinii Botanice din Bogor (Indonezia). Genurile

Cayratia şi Ampelocissus nu au reprezentanţi în flora ţării noastre, întreg

materialul palinologic a fost recoltat din Grădina Botanică şi Herbarul

din Bogor.

Dacă poziţia sistematică a genurilor Ampélopsis şi Ampelocissus este

sigură si clar delimitată, situaţia genului Cayratia a fost mult controver-

sată. Deşi denumirea generică de Cayratia a fost adoptată la Congresele

Botanice de la Viena, Bruxelles, unităţile sistematice descrise de LAU-

RlOsub numele de Columella (1790) la propunerea lui JUSSIEU (1923),

diferite specii ale acestui gen au fost descrise ca aparţinînd altor genuri
din cadrul familiei ca : Vitis, Cissus. După studii considerabile, efec-

tuate de diferiţi cercetători asupra reprezentanţilor indo-malaesioni ai

genurilor Vitis, Cayratia, Cissus şi Tetrastigma, s-a ajuns la concluzia că

poziţia lui F. GAGNEPAIN (1911), — bazată pe studiile făcute asupra

Vitaceelor din Indochina, şi care considera genul Cayratia ca un gen dis-

tinct din genul Cissus — reflectă adevărul privind genul Cayratia ca un

gen conturat şi în întregime justificat în cadrul familiei Vitaceae (QUI-

SUMBING E., 1944). Din analiza structurii microsporilor a 12 unităţi

sistematice din cadrul genului Cayratia, din cele 16 unităţi sistematice

cunoscute pînă în prezent, rezultă că este un gen ± omogen, justificînd
astfel poziţia lui F. GAGNEPAIN.

în cele ce urmează dăm descrierea microsporilor unităţilor sistema-

tice analizate.

Ampélopsis aconitifolia Bge. (Grad. Bot. Bucureşti). Polen prolat
sferoidal (P = 41,8—50,6 ţi ; E = 36,3—47,3 ţi), amb. ± circular, tricolpo-

rat. Colpii mai laţi în dreptul porilor, ascuţiţi la capete, cea 2/3 din raza

granulului, delimitaţi de o cută formată din răsfrîngerea exinei, mai

adîncă în dreptul porilor, diminuîndu-se spre capetele lor (PI. I, fig. 2a).

Culoarea în apă galben auriu, în cloralhidrat galben pal. Grosimea spo-

rodermei 2,2(1, suprafaţa sporodermei reticulat-angustimurată. Aspectul
reticulat este redat de concreşterea capetelor pililor, formînd ochiuri ±

hexagonale. Reticulum polibrahat, cu ochiurile reţelei mai mari pe mezo-

colpi şi în ariile polare, ceva mai mici la limita colpilor. Suprafaţa colpi-

lor fin verucoasă. Exina pilat-simpilată, crassisexinată şi tenuinexinată.

întina fină, lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. I, fig. I—4).1 —4).

A. assamica (Laws.) Craib. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat

(P = 40,3—52,7 |jl ; E = 52,5—38,7 |t), amb. triunghiular rotunjit, tricol-
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porat, sinuaperturat. Colpii largi, treptat îngustaţi spre capete, cea 2/3
din raza granulului, cu marginile cutate. Culoarea în apă galben pal, în

chloralhidrat galben slab verzui. Grosimea sporodermei în mijlocul
mezocolpilor 2,6 ц, la limita colpilor cea 1 [x. Suprafaţa sporodermei reti-

culat-angustimurată, cu ochiurile reţelei uneori confluente mai mici pe

marginea colpilor, suprafaţa colpilor fin verucoasă. Exina simplu-tegilat
baculată, tenuisexinată şi crassinexinată. întina fină, lenticular îngroşată
în dreptul porilor (PI. I, fig. 5—7).

A. brevipedunculata (Max.) Koehne. (Grad. Bot. Bucureşti et Herb.

Bogoriense). Polen subprolat (P = 37,3—43,4(i ; E = 32,4—41,8ц), amb.

circular, tricolporat. Colpii cea. 3/5 din raza granulului, asemănători cu

cei de la A. aconitifolia. Culoarea în apă galben auriu, în cloralhidrat

galben pal. Grosimea sporodermei 1,5 ц. Suprafaţa sporodermei şi struc-

tura sa în secţiunea optică ca la A. aconitifolia (PI. 11, fig. I—4).

A. cantoniense Planch. (Herb. Bogoriense). Polen prolat (P=34,2 —

38,7 ц ; E = 24,8—32,5 ц), amb. ± circulat, tricolporat. Colpii mai înguşti,
± adînciţi, rotunjiţi la capete, cu marginile fin cutate. Culoarea în apă

galben pal. Grosimea sporodermei în mijlocul mezocolpilor 1,5 jx, mai

fină spre limita lor. Suprafaţa sporodermei reticulat angustimurată, mar-

ginea colpilor cu ochiurile reţelei mai fine, unite în ariile polare. Exina,

simplu tegilat baculată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina fină, len-

ticular îngroşată în dreptul porilor (PI. 11, fig. 5—7).

A. delavayana Planch. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P =29,5

-—35,6 jx ; E = 24,8—32,5 ţi), amb. triunghiular rotunjit, tricolporat, sinua-

perturat. Colpii înguşti, adînciţi, ascuţiţi la capete, cea 2/3 din raza gra-

nulului, cutaţi. Culoarea în apă galben brun, în cloralhidrat galben pal
brun. Grosimea sporodermei 2,2 |x. Suprafaţa sporodermei cu aspect reti-

culat, cu ochiurile reţelei adesea confluente, mai mici la limita colpilor.

Exina, simplu tegilat baculată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina

fină la mijlocul mezocolpilor, se îngroaşe treptat spre colpi, formînd în

dreptul acestora îngroşeri septiforme ce separă conţinutul microspori-
lor în 3 compartimente longitudinale (PI. 111, fig. I—3).1 —3).

A. heterophylla Blume. (Grad. Bot. Bucureşti). Pollen subprolat

(P = 41,8—46,5ц"; E=32,5—40,3ц), amb. ± circular, trocolporat. Culoarea

în apă galben portocaliu, în cloralhidrat galben pal portocaliu. Grosimea

sporodermei 1,5 ii. Colpii, suprafaţa sporodermei ca şi structura ei în

secţiune optică, asemănătoare cu A. acontifolia. Spre deosebire de care

prezintă o reţea cu ochiuri fine la limita colpilor unindu-se în ariile

polare ; iar pilii sînt mai scurţi, cu capita mare. (PI. 111, fig. 4—6).

A. japonica Planch. (Grad. Bot. Bucureşti, Herb. Bogoriense). Polen

prolat sferoidal (P = 44—49,5 ц;
E = 41,3—49,5 jx), amb. ± circular,

tricolporat. Culoarea în apă pal verzui, în cloralhidrat verzui spre inco-

lor. Grosimea sporodermei 2,2;x. Suprafaţa sporodermei reticulat-angusti-

murată, cu ochiurile reţelei mai mari pe mezocolpi, mai mici în marginea

colpilor, unindu-se inelar în jurul ariilor polare ce prezintă ochiurile

reţelei ceva mai mari. Colpii şi structura sporodermei în secţiunea optică

la fel ca A. aconitifolia (PI. IV, fig. I—3).
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A. javanica Planch. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P = 23,3—

29,5[i ; E — 20,2 —24,%*), amb. ± circular, tricolporat. Colpii adînciţi,

înguşti, cea 2/3 din raza granului, mărginiţi de o cută ± adîncă, rotun-

jiţi la capete. Culoarea în apă galben brun, în cloralhidrat galben pal

pînă la brun spre verzui. Grosimea sporodermei în mijlocul mezocolpilor

1,5p,, la limita colpilor pînă la 0,5u. Suprafaţa sporodermei şi structura

exinei în secţiune optică asemănătoare cu A. delavayana. întina fină,

puternic lenticular îngroşată în dreptul porilor. (PI. IV. fig. 4—6).

A. leoides Planch. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P = 24,3—

31 p ; F = 20,2—24,8 p), amb. triunghiular ± rotunjit, tricolporat angu-

laperturat. Colpii relativ largi, cea 1/2—1/3 din raza granulului, asemă-

nători ou cei de la A. aconitifolia. Culoarea în apă galben brun, în clor-

alhidrat galben pal brun. Grosimea sporodermei 1,5 p, mai groasă în

dreptul porilor, formînd creste ± proeminente (PI. V, fig. 1 b). Supra-

faţa sporodermei reticulat-angustimurată ochiurile reţelei uniforme pe

toată suprafaţa mezocolpilor, pe colpi fine. Structura sporodermei în sec-

ţiune optică la fel ca la A. delavayana (PI. V, fig. I—3).1 —3).

Cayratia anemonifolia Mig. (Herb. Bogoriense). Polen prolat ste-

roidal (P=27,9— ; E=24,8—29,5p), amb. circular, tricolporat. Col-

pii mai laţi în dreptul porilor, ascuţiţi la capete, cea 2/3 din raza gra-

nulului, cutaţi. Culoarea în apă galben pal, în cloralhidrat galben pal

spre incolor. Grosimea sporodermei 1,5 p. Suprafaţa sporodermei cu

aspect reticulat format din ochiuri cu contururi neregulate, delimitate de

concreşterea capetelor unor grupuri de pili. Lumina delimitată prin con-

creşterea capetelor puilor, este mai mare în mijlocul mezocolpilor, mic-

şorîndu-se treptat spre marginea lor şi în ariile polare. Suprafaţa colpi-
lor fin verucoasă. Exina pilată spre simpilată, crassisexinată şi tenuinexi-

nată. întina fină, slab lenticular îngroşată în dreptul porilor. (PI. V, fig.

4—9).

С. canarensis Planch. (Herb. Bogoriense). Polen prolat steroidal

(P = 31—34ц ; E = 27,9—32,5p), amb. ± circular, tricolporat. Colpii
asemănători cu cei de la C. anemonifolia. Culoarea în apă galben cafe-

niu, în cloralhidrat galben pal. Grosimea sporodermei 1,5p,, în secţiune

optică pilată, pili cu capita mai mari pe mezocolpi şi în jurul porilor
(PI. VI, fig. 4), mai mici la limita colpilor şi în ariile polare. Exina cras-

sisexinată şi tenuinexinată. întina fină, slab lenticular îngroşată în drep-
tul porilor (PI. V, fi. I—4).

C. cilii}era Merr. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P = 29,5—

35,5 p ; E = 24,8—27,8 p) amb. ± triunghiular rotunjit, tricolporat, angul-

aperturat. Colpii înguşti, ascuţiţi la capete, cea 2/3 din raza granulului.
Culoarea în apă galben verzui, în cloralhidrat galben pal. Grosimea spo-

rodermei Ip. Suprafaţa sporodermei ornată. Exina în secţiune optică

simplu tegilat baculată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina fină, len-

ticular îngroşată în dreptul porilor (PI. VI, fig. 5—7).

С. corniculata (Benth.) Gagnep. (Herb. Bogoriense). Polen prolat
steroidal (P ==29,4—32,5p ;E = 24,8—29,4 p), amb. ± triunghiular, tri-

colporat, angulaperturat. Culoarea în apă galben uşor cafeniu, în clor-

alhidrat galben strălucitor uşor verzui. Grosimea sporodermei cea 0,7p.
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Forma şi mărimea colpilor, suprafaţa sporodermei şi structura sporoder-
mei în secţiune optică la fel ca la C. ciliifera (cf. PI. VI, fig. 5—7).

С. geniculata (Blume) Gagnep. (Herb. Bogoriense ; Grad. Bot. Bo-

gor). Polen prolat sferoidal (P = 31—32ţi; E = 27,9— amb. ± cir-

cular, tricolporat. Culoarea în apă galben pal uşor cafeniu, în cloralhi-

drat galben pal. Grosimea sporodermei cea. l,s|i. Colpii, suprafaţa spo-
rodermei şi structura ei în secţiune optică la fel ca la C. canarensis (PI.
VII, fig. 1-3).

С. grandifolia (Warb.) Merr. et Perry. (Herb. Bogoriense). Polen

subprolat (P = 26,5—29,5 fi ;E = 21,7—24,7 \i), amb. ± circular, tricol-

porat. Colpii înguşti, asemănători cu cei de la С. anemonifolia cu mici

creste în jurul porilor. Culoarea în apă galben portocaliu, în cloralhidrat

galben pal. Grosimea sporodermei 1,5 fi în centrul mezocolpilor, mai fină

în limita acestora. Suprafaţa sporodermei şi structura ei în secţiune
optică la fel ca la C. ciliifera (cf. PI. VI, fig. 5—7).

С. mollissima (Wall.) Gagnep. (Herb. Bogoriense). Polen sferoidal

(P = 17,5—19 fi; E= 17,5—18,8 fi), sincolpat. Colpii laţi în jurul porilor
se îngustează brusc şi se continuă unindu-se în ariile polare, fin cutaţi.
Culoarea în apă galben slab portocaliu, în cloralhidrat galben pal. Gro-

simea sporodermei 1,5 ţi. Suprafaţa sporodermei şi structura ei în secţi-

une optică, la fel ca la C. anemonifolia (PI. VII, fig. 4—6).

С. pedata (Lam). Juss. (Herb. Bogoriense ; Grad. Bot. Bogor). Polen

subprolat (P = 44,8—65,2 fi ; E = 38,7—52,7 ц), amb. ± circular, tricol-

porat. Colpii largi în dreptul porilor, ascuţiţi la capete, cea 2/3 din raza

granulului, delimitaţi de o cută ± adîncă. Inelul din jurul porilor între-

rupt (PI. VIII, fig. 5). Culoarea în apă galben cafeniu, în cloralhidrat

galben închis. Grosimea sporodermei 2 ţi, în secţiune optică pilată, pili

scurţi cu capita mai mari pe mezocolpi, mai fini în ariile polare şi foarte

fini în lungul colpilor. Suprafaţa colpilor fin verucoasă. întina fină, len-

ticular îngroşată în dreptul porilor (PI. VIII, fig. I—6).1 —6).

С. rhodocarpa (Bl.) Gagnep. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoi-

dal (P = 27,8—34,2 fi ; E = 24,8—29,4 fi), amb. triunghiular rotunjit,

tricolporat, angulaperturat. Colpii adînci, înguşti, lungi de cea 4/5 din

raza granulului, ascuţiţi la capete, delimitaţi de o cută ± adîncă. Culoa-

rea în apă galben pal, în cloralhidrat gălbui. Grosimea sporodermei 1,5 jjl,

în secţiune optică pilată, crassisexinată şi tenuinexinată, intina fină,

puternic lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. IX. fig. I—4).1 —4).

С. saponacea Dom. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P = 27,9 —

35,6 ц,; E = 21,7—29,4 fi), amb. circular, tricolporat. Colpii lungi cea

3/4 din raza granulului, mai laţi în jurul porilor, ascuţiţi la capete, cutaţi.

Culoarea în apă galben auriu, în cloralhidrat galben pal. Grosimea spo-

rodermei 1,6 (x mai fină spre limita colpilor. Suprafaţa sporodermei

şi structura exinei în secţiune optică la fel ca la C. rhodocarpa.
întina fină, slab lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. IX, fig. s—B).5—8).

С. trifolia (Linn.) Quis. (Herb. Bogoriense ; Grad. Bot. Bogor). Polen

subprolat (P = 26,3 — 27,9 fi ; E = 23,2—24,8 fi), amb. ± triunghiular,

tricolporat, sinuaperturat. Colpii puţin evidenţi, înguşti, ascuţiţi la capete,

cea 2/3 din raza granulului. Culoarea în apă galben cafeniu, în cloral-

hidrat galben pal. Grosimea sporodermei cea 1,5 jx mai fină la limita col-
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pilor. Suprafaţa sporodermei, cu aspect reticulat, cu ochiurile reţelei la

fel de mari pe suprafaţa mezocolpilor cit şi în ariile polare. Structura

sporodermei în secţiunea optică la fel ca la С anemonifolia (PI. X,
fig. 1-3).

С. trifolia (Linn.) Quis. var. cinerea (Lam.) Quis. (Herb. Bogoriense).
Polen prolat sferoidal spre subprolat (P = 26,5—29,5 jj, ; E = 23,5—

29,5 j_i), amb. ± circular, tricolporat, angulaperturat. Culoarea în apă

galben cafeniu, în cloralhidrat galben pal. Grosimea sporodermei

cea 1,5 p.. Colpii, structura exinei în secţiune optică la fel ca la С trifo-
lia. întina cea 1/2 din grosimea exinei, lenticular îngroşată în dreptul
porilor. Suprafaţa sporodermei spre deosebire de specia precedentă, pre-

zintă un reticulum cu ochiurile reţelei mai mici la limita colpilor şi în

ariile polare (PI. X, fig. 4).
Amvelocissus acetosa (Mull.) Planch. (Herb. Bogoriense). Polen

oblat sferoidal (P = 18,6—23,3 ţi ; E = 21,7—24,8 ţi), amb. ± triunghiu-

lar, tricolporat, angulaperturat. Colpii înguşti, uşor adînciţi, rotunjiţi la

capete, lungi de cea 3/5 din raza granulului, cutaţi. Culoarea în apă

galben pal, ceva mai deschisă în cloralhidrat. Grosimea sporodermei
1 fi. Suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat, cu ochiurile reţelei une-

ori confluente, mai mari pe mezocolpi, mai mici la limita lor şi în ariile

polare. Suprafaţa colpilor fin verucoasă. Exina în secţiune optică pilată

pînă la simpilată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina fină, puternic
lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. X, fig. 5—7).

A. aculeata Planch. (Herb. Bogoriense). Polen oblat sferoidal spre

prolat sferoidal (P = 21,7—24,8 ц ; E = 21,7—24,8 \i), Colpii asemănători

cu cei de la A
.

acetosa, cea 1/2 din raza granulului. Culoarea în apă gal-
ben închis. Grosimea sporodermei 1,5 ţi. Suprafaţa sporodermei ornată.

Structura exinei în secţiune optică pilată-simpilată, crassisexinată şi
tenuinexinată. întina cea 1/2 din grosimea sexinei lenticular îngroşată
în dreptul porilor (PI. XI, fig. I—3).

A. arachnoidea Planch. (Herb. Bogoriense). Polen sferoidal (P = 17

■— ; E = 18,6— 20,2;i). Colpii înguşti, uşor adînciţi, aproape de

aceeaşi lăţime pe toată lungimea lor, rotunjiţi la capete, lungi de cea 3/5
din raza granulului. Culoarea în apă galben pal uşor verzui, în cloral-

hidrat galben pal. Grosimea spordermei cea 1 ţi. Suprafaţa sporodermei
şi stuctura exinei în secţiune optică asemănătoare cu A. acetosa. întina

mai groasă, lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. XI, fig. 4—6).
A. compositifolia Planch. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoidal

(P = 17ţi; E = 15,5—17 fx), amb. ± circular, tricolporat. Culoarea în

apă galben pal, în cloralhidrat galben pal uşor verzui. Grosimea sporo-

dermei cea 1 jjL. Suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat, cu ochiurile

reţelei ± mari, supraţafa colpilor fin verucoasă, Colpii, structura sporo-

dermei în secţiune optică asemănătoare cu A. acetosa, cu intina la fel de

groasă cu exina, lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. XI, fig. 7).

A. elegans (Kurr.). Gagnep. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoi-

dal (P= 15,5— 18,6[i ; E amb. + triunghiular rotunjit, tri-

colporat. angulaperturat. Colpii asemănători cu cei de la A. acetosa, lungi

de cea 1/2 din raza granulului. Culoarea în apă verzui, în cloralhidrat

aproape incolor. Grosimea sporodermei Iri. Colpii, suprafaţa sporodermei

şi structura sa în secţiune optică asemănătoare cu A. acetosa (PI. XII, fig. 7).
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A. gracilis Planch. (Herb. Bogoriense). Polen sferoidal (P = 15,5—

18,6[x ; E —17 — 18,6ц), amb. ± triunghiular rotunjit, tricolporat, angula-

perturat. Colpii asemănători cu cei de la A. acetosa, lungi de cea 1/2 din

raza granulului. Culoarea în apă galben pal spre verzui, ceva mai deschis în

cloralhidrat. Grosimea sporodermei 1,5ц. Suprafaţa sporodermei şi struc-

tura exinei în secţiune optică asemănătoare cu A. acetosa. întina mai fină

ca exina, lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. XII, fig. I—3).1 —3).
A. Martini Planch. (Herb. Bogoriense). Polen sferoidal (P=ls.5 —

18,6 jx; E = 15,5—18,6 ft), amb. ± triunghiular rotunjit, tricolporat, angul-

aperturat. Colpii înguşti, adînci, lungi de cea 2/3 din raza granulului,
rotunjiţi, cutaţi adînc. Culoarea în apă galben verzui, în cloralhidrat gal-
ben pal spre incolor. Grosimea sporodermei cea 1 \i. Suprafaţa sporoder-
mei şi structura exinei în secţiune optică la fel ca la A. acetosa, întina

cea 1/3 din grosimea exinei, lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI.

XII, fig. 8).
A. nervosa Planch. (Herb. Bogoriense). Polen sferoidal (P = 15,5—■

17 [x ; E = 15,5—18,6 [t), amb. triunghiular rotunjit, tricolporaţi, angul-

aperturaţi. Culoarea în apă galben auriu, în cloralhidrat galben spre inco-

lor. Grosimea sporodermei cea 0,8 jx. Colpii, suprafaţa sporodermei şi
structura ei în secţiune optică la fel ca la A. acetosa (cf. PI. X, fig. 5—7).

A. ochracea (T. et В.) Merr. (Herb. Bogoriense). Polen oblat sferoi-

dal (P= 17— 18,6 ц; E=l7—2ojx), amb. ± triunghiular rotunjit, tri-

colporat, angulaperturat. Colpii înguşti, scurţi, cea 1/3 din raza granu-

lului, rotunjiţi la capete, fin cutaţi. Culoarea în apă galben verzui, în

cloralhidrat galben pal spre incolor. Grosimea sporodermei cea 1 ţx.

Suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat-ornat, suprafaţa colpilor fin

verucoasă. Structura exinei în secţiune optică la fel ca la A. acetosa, cu

pili fini, lungi, cu capita redusă. întina cea 2/3 din grosimea exinei, uşor

lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. XII, fig. 4—5). La fel se pre-

zintă şi microsporii de la A. multijolia Merr.

A. pauciflora Merr. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoidal (P =

21,7 —24,8 fx ; E=l7—23,2 [x), amb. ± circular, tricolporat. Culoarea în

apă galben pal uşor verzui, în cloralhidrat slab verzui aproape incolor.

Grosimea sporodermei cea 1 (x. Colpii, suprafaţa sporodermei şi structura

exinei în secţiunea optică la fel ca la A. acetosa. întina aproape de

aceeaşi grosime cu exina, puternic lenticular îngroşată în dreptul porilor

(PI. XIII, fig. I—3).

A. rubiginosa Lauberb. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P=15,5-

—20,2 jx; E = 12,4—17 |x), amb. ± circular, tricolporat, angulaperturat.

Colpii înguşti, adînciţi, asemănători cu cei de la A. martini (cf. PI. XII,

fig. 8). Culoarea în apă galben pal uşor verzui, în cloralhidrat verzui spre-

incolor. Grosimea sporodermei 1,5 \i. Suprafaţa sporodermei şi structura

exinei în secţiune optică, la fel ca la A. acetosa. întina cea 1/2 din grosi-

mea exinei, lenticular îngroşată în dreptul porilor (cf. PI. X, fig. 5—6).

A. specigera Planch. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoidal

(P = 18,6—23,2(x ; E=l7,8—20,2ţx), amb. circular, tricolporat. Colpii

înguşti, lungi de cea 1/2 din raza granulului, rotunjiţi la capete. Culoa-

rea în apă galben brun, în cloralhidrat ceva mai deschis. Grosimea sporo-

dermei cea 1,2 jx. Suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat, cu ochiurile
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reţelei mai mari pe mezocolpi, mai mici la limita colpilor, urrindu-se la

capetele colpilor în porţiuni circulare ce delimitează ariile polare for-

mate dintr-un reticulum cu ochiurile reţelei ± mari. Exina pilată-sim-

pilată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina la fel de groasă ca exina,

puternic lenticular îngroşată în dreptul porilor (cf. PI. XIII, fig. 4—7).

A. thyrsiflora (Bl.) Planch. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat

(P = 17—24,8;j; ;E= 17— 19,4ц), amb. ± triunghiular rotunjit, tricolporat,

angulaperturat. Colpii asemănători cu cei de la A. martini. Culoarea în

apă galben pal uşor verzui, în cloralhidrat aproape incolor. Grosimea spo-

rodermei l,s|i. Suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat, cu ochiurile

reţelei ceva mai mici de-a lungul colpilor şi în ariile polare. Suprafaţa

colpilor fin verucoasă. Structura exinei în secţiune optică, pilată-simpi-

lată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina cea 1/2 din grosimea exinei,

uşor lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. XII, fig. 6).

Concluzii

Analiza palinologică a genurilor Ampélopsis, Cayratia şi Ampelocis-

sus din cadrul fam. Vitaceae cuprinzînd reprezentanţi din flora ţării

noastre şi din flora tropicală, confirmă în genere cele indicate de G.

ERDTMAN (1952).

Unităţile taxonomice analizate se caracterizează prin microspori

oblat-sferoidali pînă la subprolaţi, tricolporaţi, amb. ± triunghiular rotun-

jit pînă la circular, de regulă angulaperturaţi cu excepţia microsporilor
de la Ampélopsis assamica, A. delavayana şi Cayratia trifolia ce sînt

sinuaperturaţi.

Unităţile taxonomice aparţinînd genurilor Ampélopsis şi Cayratia se

caracterizează prin spori de mărime medie (P = 26,9—49,2 \i şi respec-

tiv P = 24,8—32,2 (i), cu excepţia speciei Cayratia pedata ce prezintă

microspori mari (P = 44,8 —65,6[i), în timp ce speciile genului Ampe-

locissus analizate, prezintă microspori de mărime mică (P = 16,4—24,4ji).

Culoarea microsporilor variază de la brun la galben pal spre verzui în apă,

ceva mai deschişi sau aproape incolori în cloralhidrat. Colpii la majori-

tatea speciilor genurilor Ampélopsis şi Cayratia sînt lungi, mai laţi în

dreptul porilor, ascuţiţi la capete, cu excepţia celor de la Ampélopsis

cantoniensis şi A. javanica ce au colpii rotunjiţi la capete. Cayratia mol-

lissima este singura specie care prezintă microspori sincolpaţi. Microspo-

rii genului Ampelocissus analizaţi se caracterizează prin colpi relativ

scurţi, înguşti, rotunjiţi la capete. La toţi microsporii analizaţi colpii sînt

delimitaţi de o cută formată din răsfrîngerea exinei ce poate fi foarte

mică sau mai mare, uneori în dreptul porilor aceasta are o mică creastă

(Ampélopsis aconitifolia, A. leoides, Cayratia geniculata, C. grandifolia

şi C. saponacea).
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Grosimea sporodermei variază de la 0,7—2,6 \i, uneori ceva mai fină

la limita colpilor. Suprafaţa sporodermei în general cu aspect reticulat,

polibrahat, heterobrahat şi angustimurat, cu ochiurile reţelei mai

mici la limita colpilor şi în ariile polare sau ornată ca la Cayratia cilii-

fera, Arnpelocissus aculeata, A. gracilis şi A. ochracea ; suprafaţa colpi-

lor fin verucoasă. Structura sporodermei în secţiune optică la reprezen-

tanţii genurilor Ampélopsis şi Cayratia este pilat-simpilată sau simplu-

tegilat baculată ; la genul Arnpelocissus aceasta este pilată-simpilată, cu

exina crassisexinată şi tenuinexinată. întina de regulă fină la reprezen-

tanţii genului Ampélopsis şi Cayratia, mai groasă la speciile genului
Arnpelocissus (uneori la fel de groasă ca exina), prezintă îngroşări lenti-

culare în dreptul porilor, mai mici la reprezentanţii genului Cayratia,

puternice la majoritatea speciilor genului Arnpelocissus şi la Ampélopsis

javanica, sau îngroşări septiforme ce compartimentează conţinutul

microsporilor ca la Ampélopsis delavayana.
Cu toate că microsporii speciilor din cadrul fiecărui gen prezintă

multe însuşiri comune, caracterele morfologice legate de aspectul exte-

rior, forma, mărimea, forma colpilor ne permit în bună măsură delimi-

tarea unităţilor sistematice şi după polenul lor.
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CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE MICROSPO-

RAL STRUCTURE IN THE FAM. VITACEAE I. (G. AMPELOPSIS,
GAYRATIA AND AMPELOCISSUS).

Summary

There have been analysed palynological 35 taxonomic unitees

of the VUaceae family belonging to genera Ampélopsis (9). Cayratia (12)

and Ampelocissus (14), plants cultivated and spontaneous in Rumania

and Indonesia. From observations carried out it results that taxonomic

unities which have been analysed present 3-colporate pollen grains

usually angulaperturate and sporoderm surface with reticulate — ornat

aspect, pilate — simpilate or simplitegillate baculate in L О — analysis.

The shape of the pollen grains varies within the analysed genera from

oblate spheroidal to prolate. The morphological characters of the

analysed pollen grains of the different genera and species make

possible the distinction of different taxonomic unities.

PLANŞA I

Ampélopsis aconitifolia Bge. — Fig. I—4 : Sectoare din microspor văzut aplicai :

1 — suprafaţa sporodermei ; 2 — structura sporodermei optică ; 3, 4 — microspor

tricolporat văzut apical, în secţiune optică, suprafaţa sporodermei, forma şi mărimea

colpilor. Desen 2200 X, foto cea. 1250 X. Original

Ampélopsis assamica (Laws.) Craib. — Fig. 5—7. Microspor văzut apical : 5 —

suprafaţa sporodermei şi structura sporodermei în secţiune optică ; a — forma

şi mărimea colpului ; b — suprafaţa corpului ; с — porţiune din suprafaţa sporo-

dermei mărită ; 6, 7 — microspor tricolporat în secţiune optică, epistructura, forma

şi mărimea colpilor. Desene 1680 X, foto cea. 1250 X. Original.
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PLANŞA II

Ampélopsis brevipedunculata (Max.) Koehne — Fig. I—4 : Sectoare din microspor

văzut apical : 1 — structura sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; 2 — for-

ma şi mărimea unui colp, epistructura colpului ; 3, 4 — microspor în secţiune

optică, epistructura, mărimea şi forma colpilor. Desen 2200 X, foto cea. 1300 X-

Original.

Ampélopsis cantoniense Planch. — Fig. 5—7 : Microspor tricolporat în aspect apical :

5 — structura sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; a — porţiune
din

structura sporodermei mărită ; b — forma colpului, grosimea intinei ; с
—

ePl_

structura colpului ; 6, 7 — microspor în secţiune optică şi structura sporodermei.

Desene 1680 X, foto cea. 1500 X- Original.
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Planşa II
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PLANŞA Ш

Ampélopsis delavayana Planch. — Fig. I—3 : Sectoare din microspor văzut apical :

la — forma colpului şi structura sporodermei în secţiune optică ; b — îngroşarea

septiformă a intinei ; с — forma unui colp, schematic ; 2, 3 — microspor tricolporat,

sinuaperturat în secţiune optică şi epistructura. Desen 2200 X, foto cea. 1300 X-

Original.

Ampélopsis heterophylla Blume — Fig. 4—6 : Microspor văzut apical :4 — struc-

tura sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; a — forma şi mărimea unui

colp ; b — epistructura colpului ; 5, 6 — microspor văzut apical în secţiune optică

şi epistructura. Desen şi foto cea. 1200 X- Original.
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PLANŞA IV

Ampélopsis japonica Planch. — Fig. I—3 : microspor văzut apical : 1 — structura

sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; a — forma unui colp, schematic ;

b — epistructura colpului ; с — îngroşarea lenticulară a intinei în dreptul porului :

2, 3 — microspor văzut apical în secţiune optică şi epistructura. Desen şi foto

cea. 1000 X. Original.

Ampélopsis javanica Planch. — Fig. 4—6 : microspor văzut apical : 4 — structura

sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; a — forma şi mărimea unui colp,

shematic ; b — epistructura colpului ; с — grosimea intinei ; 5, 6 — microspor

văzut apical în secţiune optică şi epistructura. Desen 1680 X, foto cea. 1500 X-

Original.
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PLANŞA V

Ampélopsis leoides Planch. — Fig. I—3 : microspor văzut apical : 1 — structura

sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; a — forma şi mărimea unui colp,

schematic ; b — grosimea intinei ; 2 — microspor văzut apical, structura sporo-

dermei în secţiune optică şi epistructura ; 3 — microspor văzut lateral. Desen

1680 X, foto cea. 1200 X- Original.

Cayratia anemonifolia Mig. — Fig. 4—9 : polen văzut apical, sector din microspor

cu structura sporodermei în secţiune optică ; 5 — sector din suprafaţa sporodermei
mărit ; 6 — sector din structura exinei, mărit ; 7, 8, 9 — microspor văzut apical în

secţiune optică şi epistructura. Desen 1680 X, foto cea. 1150 X- Original.
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PLANŞA VI

Cayratia canarensis Planch. — Fig. I—41 —4 : microspor tricolporat privit apical : 1, 2, 3

— structura sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; 4 — colp văzut lateral

cu pili mari în jurul porului.

Cayratia ciliifera Merr. — Flg. 5—7 : sector din microspor văzut apical cu structura

sporodermei în secţiune optică, forma şi mărimea colpului ; b — sector din supra-

faţa sporodermei mărit ; 6,. 7 — microspor văzut apical. în secţiunea optică şi

epistructura ornată. Desen 1680 X, foto cea. 1100 X- Original.
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PLANŞA VII

Cayratia geniculata (Blume) Gagnep. — Fig. I—3 : microspor privit apical, struc-

tura sporodermei în secţiune optică şi suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat.

Foto cea. 1200 X- Original.

Cayratia mollissima (Wall.) Gagnep. Fig. 4—6 : microspor tricolporat, sincolpat pri-

vit apical, structura sporodermei în secţiune optică şi epistructura. Foto cea. 1800 X

Original.
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PLANŞA VIII

Cayratia pedata (Lam.) Juss. — Fig. I—6 : microspor privit apical ; I—3 structura

sporodermei pilate în secţiune optică şi suprafaţa sporodermei ; 4, 5 —
microspor

subprolat privit lateral, forma şi mărimea colpilor ; 6 — structura sporodermei

şi forma unui colp, schematic. Desen 1680 X. foto cea. 1300 X. Original.
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PLANŞA IX

Cayratia rhodocarpa (Bl.) Gagnep. — Fig. I—3 : microspor privit apical, structura

sporodermei şi epistructura ; 4 — forma colpului, îngroşarea lenticulară a
intinei

(mărit).

Cayratia saponacea Dom. — Fig. 5—7 : microspor văzut apical, structura sporo-

dermei în secţiune optică şi epistructura ; 8 — schema unui colp. Foto cea. 1200 X-

Original.
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PLANŞA X

Gayratia trifolia (Linn. 1) Quis. — Fig. I—3 : microspor văzut apical ; 3 — fragment din

suprafaţa sporodermci, mărit.

Cayratia trifolia (Linn.) Quis. var. cinerea (Lam.) Quis. — Fig. 4 : microspor văzut

apical. 1680 X. foto cea. 1200 X- Original.

Ampelocissus acetosa (Mull.) Planch. — Fig. 5—7 : microspor văzut apical, structura

sporodermei în secţiune optică şi epistructura. Foto cea. 1400 X- Original.
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PLANŞA XI

Ampelocissus aculeata Planch. — Fig. I—31 —3 : microspor tricolporat văzut apical,

structura sporodermei în secţiune optică şi epistructura ornată. Foto cea. 1400 X-

Original.

Ampelocissus arachnoidea Planch. — Fig. 4—6 : microspor văzut apical ; 4 — struc-

tura sporodermei în secţiune optică ; 5 — suprafaţa sporodermei ; 6 — forma şi

mărimea unui colp şi structura sporodermei în secţiune optică, schematic. Foto

cea. 1800 X. Original.

Ampelocissus compositifolia Planch. — Fig. 7 : microspor văzut apical ; a —
forma

şi mărimea colpilor ; b — structura sporodermei în secţiune optică, с
— epistruc-

tura. Desen 2900 X- Original.
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PLANŞA XII

Ampelocissus gracilis Planch. — Fig. I—3 : microspor văzut apical ; 1 — structura

sporodermei în secţiune optică ; epistructura, forma şi mărimea colpilor ; 2 — sec-

tor din epistructura, mărit ; 3 — fragment din structura sporodermei în secţiune

optică, mărit. Desen 2900 X- Original.

Ampelocissus ochracea (T. et В.) Merr. — Fig. 4—5 : microspor văzut apical, struc-

tura sporodermei în secţiune optică, epistructura ; 5 — sector din structura sporo-

dermei în secţiune optică, mărit. Desen 2900 Х- Original.

Ampelocissus thyrsiflora (Bl.) Planch. — Fig. б : microspor văzut apical, structura

sporodermei în secţiune optică şi epistructura. Desen 1680 X. Original.

Ampelocissus elegans (Kurr.) Gagnep. — Fig. 7 : forma unui colp, îngroşarea lenti-

culară a intinei în dreptul porului, schematic. Desen 2900 X. Original.

Ampelocissus Martini Planch. — Fig. 8 : forma şi mărimea unui colp, îngroşarea

lenticulară a intinei în dreptul porului, schematic. Desen 2900 X- Original.



423

Planşa XII
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PLANŞA XIII

Ampelocissus pauciflora Merr. — Fig. I—3 : 1, 2 — microspor văzut apical, struc-

tura sporodermei în secţiune optică, epistructura, forma şi mărimea colpilor ; 3 —

microspor prolat steroidal privit lateral. Foto cea. 1500 X. Original.

Ampelocissus specigera Planch. — Fig. 4—7 : microspor văzut apical, structura

sporodermei în secţiune optică şi epistructura ; 7 — sector din secţiune optică a

microsporului, forma şi mărimea unui colp ; îngroşarea lenticulară a intinei în

dreptul porului, schematic. Desen 2900 X, foto cea. 1700 X. Original.



425

Planşa ХIII


