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CONTRIBUŢII LA STUDIUL STRUCTURII MORFOLOGICE A

MICROSPORILOR FAM. VITACEAE II (G. CISSUS, PARTHENOCIS-

SUS, PTERISANTHES ŞI RHOICISSUS).

ELENA PETRIA

Se analizează din punct de vedere morfopalinologic 27 unităţi

taxonomice din cadrul Fam. Vitaceae, aparţinînd genurilor : Cissus (19),

Parthenocissus (3), Pterisanthes (3) şi Rhoicissus (2), în majoritate

specii exotice spontane şi cultivate. Din observaţiile făcute rezultă că

genul Pterisanthes este reprezentat prin microspori mici, genul Parthe-

nocissus, Rhoicissus şi majoritatea speciilor genului Cissus prin micro-

spori de mărime medie, cu excepţia speciei C. cactiformis care are

microspori mari. Microsporii analizaţi sînt suboblaţi pînă la prolaţi,

tricolporaţi, în general cu amb. circular, cu suprafaţa sporodermei cu

aspect reticulat, reticulata sau ornată, cu exina în secţiune optică pilată

sau pilat-simpilată, crassisexinată şi tenuinexinată, cu intina de regulă

lenticular îngroşată în dreptul porilor. La unele specii porii sînt pre-

văzuţi cu capace.

Date palinologice privind genurile analizate în cadrul Fam. Vitaceae

se referă numai la cele cuprinse în lucrarea lui ERDTMAN (1952), în care

este citată o specie a genului Rhoicissus din cadrul căruia în lucrarea de

faţă s-au analizat două specii. Lucrarea prezentă cuprinde analiza morfo-

logică a microsporilor de la 27 specii aparţinînd la 4 genuri, după cum

urmează : 19 specii ale genului Cissus, 3 specii din genul Parthenocissus,

3 specii din genul Pterisanthes şi 2 specii din genul Rhoicissus. Dintre

genurile analizate 3 sînt reprezentate numai prin specii exotice, astfel :

genul Cissus cuprinde peste 350 de specii tropicale, adesea subtropicale,

unele cultivate în majoritatea serelor Grădinilor botanice pentru valoa-

rea decorativă a frunzelor (C. discolor), sau pentru transformarea tulpi-

nilor în tulpini asimilatoare (C. cactijormis, C. quadrangularis) ; din ge-

nul Pterisanthes sînt cunoscute pînă în prezent 15 specii răspînditc în
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zona temperată şi caldă a Asiei şi Americii de Nord, în ţara noastră 4

specii ale acestui gen, sînt cultivate pentru valoarea lor decorativă ; cea

mai răspîndită fiind P. inserta care poate fi găsită şi subspontană în Va-

lea Dunării, la Cazane şi în Valea Cernei ; aceste specii au fost introduse

în cultură în Europa la începutul secolului XVII.

Materialul palinologic al speciilor analizate a fost recoltat în majori-
tate din Herbarul şi Grădina Botanică din Bogor (Indonezia), iar cel

al speciilor genului Parthenocissus atît din Indonezia, cît şi din Grădina

Botanică din Bucureşti şi din Colecţia ampelografică a Inst. Agronomic

Bucureşti. Analiza microsporilor s-a făcut în apă şi cloralhidrat, s-au

efectuat desene la camera clară şi microfotografii.
Dăm în cele ce urmează descrierea caracterelor morfologice ale

microsporilor taxonilor analizaţi.

Cissus cactijormis Gils. (Herb. Bogoriense, Hortus Bot. Buc). Polen

subprolat (P = 52,5—57,5(1 ; E = 42,5—52,5jj1), amb. circular, tricol-

porat. Colpii lungi de cea 4/5 din raza granulului, largi în dreptul porilor,

se îngustează treptat, terminal rotunjiţi, delimitaţi de o cută formată de

răsfrîngerea exinei, cu o creastă mică în jurul porilor, sînt prevăzuţi cu

mici capace, inelul din jurul porului continuu, porul este transversal

(PI. I, fig. I—4).1 —4). Culoarea în apă galben pal, în cloralhidrat aproape

incolor. Grosimea sporodermei cea 2,5 \i în centrul mesocolpilor, mai

subţire la limita lor. Suprafaţa sporodermei cu aspect uniform reticulat —

verucos, pe suprafaţa colpilor ceva mai fină. Structura exinei în secţiune

optică pilată, cu pili lungi ce poartă capita mici crassisexinată şi tenui-

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

Cu mici deosebiri de dimensiuni, dar încadrîndu-se tot în categoria

subprolat, cu mici diferenţe în grosimea sporodermei (de la 1—1,5), cu

porii lipsiţi de capacele, se prezintă şi microsporii de la C. glaberina

Wall., C. hastata Planch., С. hexangularis Choul. (Herb. Bogoriense).

Cissus baudiniana PI. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoidal

(P = 24,8—29,4ц ; E = 23,2— Colpii ceva mai înguşti decît la

C. cactijormis, lungi de cea 3/4 din raza granulului. Culoarea în apă gal-
ben auriu, în cloralhidrat galben pal. Grosimea sporodermei cea 1 f.'..

Amb., suprafaţa sporodermei şi structura ei în secţiune optică la fel

ca la C. cactijormis (cf. PI. I, fig. I—4).1 —4).

Cissus compressa 81. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat — prolat
(P = 27,9 — 35,6 fi ; E — 23,2 — 26,3 (л). Colpii lungi de cea 3/4 din raza

granulului, asemănători cu cei de la C. cactijormis, însă inelul din jurul

porului circular este întrerupt (PI. I, fig. 5 a). Culoarea în apă galben
închis spre bruniu, în cloralhidrat galben pal, uşor verzui. Grosimea

sporodermei cea 1,5 [x. Amb., suprafaţa sporodermei ca şi structura sporo-

dermei în secţiune optică la fel ca la C. cactijormis (cf PL I, fig. I—l1 —1

şi PI. I, fig. 5).

Cissus conchiyera (Merr. et Perry.). Ridl. (Herb. Bogoriense). Polen

subprolat (P =31 — 37,2 [i ; E = 23,2— 31[i). Culoarea în apă galben

bruniu, în cloralhidrat ceva mai deschis. Grosimea sporodermei cea l(t.

Colpii, suprafaţa sporodermei ca şi structura ei în secţiune optică la fel

ca la C. cactijormis. Suprafaţa sporodermei prezintă spre deosebire de
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С. cactiformis un reticulum cu ochiurile reţelei mai mari, pilii au capita
ceva mai mari (cf. PI. I, fig. I—4).

Cissus cordata Wall. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P =31 —

34,1(t, ; E = 21,7 — 29,4u). Colpii lungi de cea 3/4 din raza granulului,
terminal ascuţiţi, inelul din jurul porului întrerupt ca la C. compressa
(cf. PL I, fig. 5 a). Grosimea sporodermei cca 1 \i. Amb., culoarea, supra-

faţa sporodermei, structura exinei în secţiune optică la fel ca la C. cacti-

formis. Spre deosebire de aceasta prezintă microsporii cu intină groasă
de cea 2/3 din grosimea exinei (PI. I, fig. 6).

Cissus discolor 81. (Herb. Bogoriense, Hortus Bot. Buc.). Polen sub-

prolat (P — 32,5(t ; E = 23,2—29,4u). Colpii lungi de cea 3/4
din raza granulului, asemănători cu cei de la С cactiformis, porii prevăzuţi
cu capace ceva mai mari, ou suprafaţa verucoasă (PI. 11, fig. 3). Culoarea

în apă galben brun, în cloralhidrat ceva mai deschisă. Grosimea sporo-
dermei cea 1,5 \.i. Amb., suprafaţa sporodermei şi structura ei în secţiune

optică la fel ca la С cactiformis (cf. PI. I, fig. I—4).1 —4). La fel se prezintă
şi microsporii de la С vitiginea L. (Herb. Bogoriense).

Cissus lineata PI. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat (P =21,7 —

24,8[i ; E = 18,6— Colpii cea 2/3 din raza granulului, asemănă-

tori cu cei de la C. cactiformis, porii fără capace. Culoarea în apă galben

pal, în cloralhidrat ceva mai deschis. Grosimea sporodermei cea 1,5 ц,
ceva mai fină la limita colpiilor. Suprafaţa sporodermei cu aspect reti-

eulat, cu ochiurile reţelei mai fine la limita colpilor, pe suprafaţa lor fin

verucoasă. Structura exinei în secţiune optică pilată, cu pilii relativ scurţi

cu capita mari (PI. 11, fig. 1 a), crassisexinată şi tenuinexinată. întina fină,

uşor lenticular îngroşată în dreptul porilor (PI. 11, fig. 1). La fel se pre-

zintă şi microsporii de la C. simplex Blancr. (Herb. Bogoriense), avînd

însă colpi lungi de cea 4/5 din raza granulului.

Cissus mollis Steud. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoidal

(P = 27,9 —31[t ; E = 23,2 — 31ц) ; Colpii la fel cu cei de la С cor-

data (cf. PI. I, fig. 6). Culoarea în apă galben brun, în cloralhidrat ceva

mai deschişi. Grosimea sporodermei cea Iц. Amb., suprafaţa sporoder-
mei ca şi structura ei în secţiune optică la fel ca la C. cactiformis

(cf. PL I, fig. I—4).

Cissus nodosa 81. (Hortus Bot. Bogoriense). Polen prolat sferoidal —

subprolat (P = 31—34,1(i ; E = 26,3— 31ц). Colpii lungi de cea 2/3 din

raza granulului, asemănători cu cei de la C. cactiformis, porii prevăzuţi

cu capace ceva mai mari, ce au aceeaşi structură ca şi pe mesocolpi şi

colpi (PI. 11, fig. 4). Culoarea în apă galben uşor brun, în cloralhidrat

galben. Grosimea sporodermei cea 2 ţi, ceva mai fină la limita colpilor.

Amb., suprafaţa sporodermei ca şi structura ei în secţiune optică ase-

mănătoare cu a microsporilor de la C. cactiformis (cf. PI. I, fig. I—4).1 —4).

Cissus opaca (Tsik.) 81. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat

(P = 34Д — 40(i ; E = 47,5— 50u). Colpii asemănători cu cei de la

C. cactiformis. Culoarea în apă galben strălucitor, în cloralhidrat galben

pal, uşor verzui. Amb., grosimea sporodermei. suprafaţa sporodermei

si structura ei în secţiune optică la fel ca la C. lineata (cf. PI. 11, fig. 1).

Cissus pubinervis 81. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sferoidal —

subprolat (P = 31—34,1[i ; E = 21,7—27, 9u). Colpii asemănători cu
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cei de la С. cactijormis, dar mai înguşti. Culoarea în apă galben bruniu,
în clorailhidrat uşor verzui. Amb., grosimea sporodermei, suprafaţa spo-
rodermei ca şi structura ei în secţiune optică la fel ca la C. lineata

(PI. 11, fig. 5—6).
Cissus quandrangularis L. (Herb. Bogoriense). Polen prolat steroi-

dal — subprolat (P = 34,1— 38,7ц; 29,4—34,1ц). Culoarea în apă

galben pal, în cloralhidrat ceva mai deschis. Grosimea sporodermei
cea 1,5(i. Amb., suprafaţa sporodermei, ca şi structura ei în secţiune

optică la fel ca la microsporii de la C. cactijormis, de care se deosebesc

prin pori circulari ce au capace cu aceleaşi ornamentaţii ca şi pe mezo-

colpi, colpii mai lungi, cea 5/6 din raza granulului, delimitaţi de o cută

fină (PI. 11, fig. 2—2a).
Cissus repanda Wahl. (Herb. Bogoriense). Polen subprolat

(P =, 47,5 — 57,5ц ; E = 42,5 — 47,5ц). Colpii lungi de cea 2/3 din

raza granulului, ascuţiţi la capete. Culoarea în apă galben pal—bruniu,

în cloralhidrat galben pal, uşor verzui. Grosimea sporodermei cea 2 \i.

Amb., suprafaţa sporodermei ca şi structura ei în secţiune optică la fel

ca la C. cactijormis (cf. PI. I, fig. I—4).1 —4).
Cissus repens Lour. (Herb. Bogoriense). Polen prolat (P = 27,9—

34,1[j, ; E=2o,l—24,8ц). Culoarea în apă galben brun, în cloralhi-

drat ceva mai deschis. Grosimea sporodermei oca 1,5 ţx. Amb., forma

şi mărimea colpilor, suprafaţa şi structura sporodermei în secţiune optică
]a fel ca la C. cactijormis (cf. PI. I, fig. I—4).1 —4).

Parthenocissus quinquejolia (L.) Planch. (Hortus Bot. Buc). Polen

prolat steroidal (P — 26,3—39,4fj, ; E = 23,2—26,3ц), amb. triunghiu-
lar rotunjit, tricolporat, angulaperturat. Colpii lungi de cea 2/3 din raza

granulului, ascuţiţi la capete, aproape la fel de înguşti pe toată lungi-

mea lor, delimitaţi de o cută largă formată prin răsfrîngerea exinei, în

jurul porilor alungiţi longitudinal prezintă îngroşări care se desprind
la apariţia tuburilor polinice, antrenînd adesea şi părţi din epistruc-
tura din jurul porului. Culoarea în apă galben auriu, în cloralhidrat

galben. Grosimea sporodermei cea 2ц, ceva mai fină la limita colpilor,

cuta ce mărgineşte colpii, formează o creastă în jurul porilor (PI. 111,

fig. 5). Suprafaţa sporodermei ornată, mai fină la limita colpilor, supra-

faţa colpilor verucoasă. Structura exinei în secţiune optică pilată —

simpilată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina fină (PI. 111, fig. I—4).1 —4).

Aceleaşi caractere morfologice prezintă şi microsporii de la P. laete-

virens Redl. (Herb. Bogoriense).

Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch. (Col. Amp. Inst. Agronomic

Bucureşti). Polen prolat (P = 26,3—29,4(x ; E = 27,5—40», amb. ± cir-

cular, tricolporat, angulaperturat. Colpii asemănători cu cei de la

P. quinquejolia, nu sînt prevăzuţi cu îngroşări inelare în jurul porilor,
iar cula ce-i delimitează este ± fină. Culoarea în apă galben, în clo-

ralhidrat galben-pal. Grosimea, suprafaţa sporodermei cît şi structura

exinei în secţiune optică la fel ca la P. quinquejolia. întina, spre deose-

bire de microsporii speciei precedente, prezintă îngroşări septiforme în

dreptul porilor ce compartimentează în sens radiär conţinutul microspo-

rului (PI. 111, fig. 5—5 a).

Ptcrisanthes coriacea North. (Herb. Bogoriense). Polen sferoidal

(P = 13,9—15,5ц; E=l3,9— 17ц), amb. ± triunghiular, tricolporat,
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angulaperturat. Colpii lungi de cea 3/4 din raza granulului, uşor adînciţi,
asouţiţi la capete, mărginiţi de o cută fină formată din răsfrîngerea exi-

nei. Culoarea în apă galben pal, în cloralhidrat galben pal uşor verzui.

Grosimea sporodermei Ijjl. Suprafaţa sporodermei cu aspect reticulat,
cu reticulum uniform, pe suprafaţa colpilor fin verucoasă. Structura
exinei în secţiune optică pilată, cu pilii lungi, cu capita mici adesea

conate. întina cea y 2 din grosimea exinei, lenticular îngroşată în dreptul
porilor (PI. IV, fig. I—2).

Pterisanthes cissioides 81. (Herb. Bogoriense). Polen oblat sferoidal

(P=-15,5(t ; E = 15,5— 17(л), prezintă aceleaşi însuşiri morfologice
ca şi microsporii de la Pterisanthes coriacea (cf. PI. IV, fig. I—2).

Pterisanthes poliţa (Mig.) Laws. (Herb. Bogoriense). Polen oblat

sferoidal (P = 13,9—15,5jx ; E — amb. ± circular, tricolporat.
Colpii lungi de oca 2/3 din raza granulului asemănători cu cei de la

P. coriacea. Culoarea în apă galben portocaliu, în cloralhidrat galben
pal. Grosimea sporodermei cea 1,5(j1. Suprafaţa sporodermei reticulata,
cu ochiurile reţelei relativ mari, adesea confluente, suprafaţa colpilor
fin verucoasă. Structura sporodermei în secţiune optică pilată-simpilată,
cu pilii f. fini cu capita mici. întina fină, lenticular îngroşată în dreptul
porilor (PI. IV, fig. 3).

Rhoicissus cuneijolia Planch. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sfe-

roidal (P = 27,9— E = 26,3—29,4ц), amb. ± circular, tri-

colporat. Colpii cea 3/4 din rază, adînciţi, înguşti pe toată lungimea lor,
terminal rotunjiţi, mărginiţi de o cută ± adîncă formată prin răsfrînge-

rea exinei, porul alungit în sens longitudinal. Culoarea în apă galben

brun, în cloralhidrat ceva mai deschis. Grosimea sporodermei cea 1,5 fi.

Suprafaţa sporodermei reticulata, cu ochiurile reţelei uniforme, supra-

faţa colpilor fin verucoasă. Structura exinei în secţiune optică pilată-
simpilată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina cea

l/2 din grosimea

exinei, prezintă îngroşări septiforme în dreptul porilor, compartimen-
tînd conţinutul microsporilor în sens radiär (PI. IV, fig. 3—4).

Rhoicissus thunbergii Planch. (Herb. Bogoriense). Polen prolat sfe-

roidal (P ==• 27,9—31p, ; E — 26,3— amb. triunghiular uşor

rotunjit, acolpat, triporat, angulaperturat în plan ecuatorial. Culoarea

în apă galben portocaliu, în cloralhidrat galben verzui. Grosimea spo-

rodermei cea 1,5 [i. Suprafaţa sporodermei ornată. Structura sporoder-

mei în secţiune optică pilată simpilată, crassisexinată şi tenuinexinată.

întina fină (PI. V, fig. I—4).

Din analiza morfopalinologică efectuată rezultă că genurile din

Fam. Vitaceae se caracterizează prin microspori tricolpaţi şi respectiv

tricolporaţi (cu excepţia microsporilor de la Rhoicissus thunbergii care

sînt acolpaţi), ambitus triunghiular rotunjit sau circular. Genurile Cissus,

Parthenocissus şi Rhoicissus prezintă microspori de mărime medie

(P — 24,8— excepţie fac microsporii de la Cissus cactiformis

care sînt mari (P = 52,5—57,1 \x), sau C. lineata cu microspori mici

(P = 21,7 —24,8 |x) ; genul Pterisanthes se caracterizează prin mieros-
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pori mici (P = 13,9 —15,5 jx), suboblaţi — prolaţi. Grosimea sporoder-
mei variază de la 1—2,5 ţi. Colpii lungi de 2/3—4/5 din raza granulului,

bordaţi, terminal rotunjiţi sau ascuţiţi ca la Cissus cordata, C. mollis,
С. repanda şi la microsporii speciilor genurilor Parthenocissus şi Pteri-

santhes, uneori pot prezenta mici capacele pe pori.

Suprafaţa sporodermei poate fi : ou aspect reticulat ca la micros-

porii reprezentanţilor genurilor Cissus şi Parthenocissus ; reticulata la

genul Pterisanthes, sau ornată ca la Rhoicissus thunbergii. Structura

exinei în secţiune optică este la majoritatea microsporilor analizaţi pilată

sau pilat-simpilată, crassisexinată şi tenuinexinată. întina fină sau cu

uşoare îngroşări lenticulare în dreptul porilor ou excepţia microsporilor
de la Parthenocissus inserta la care prezintă îngroşări septiforme în

dreptul porilor.

Microsporii unităţilor taxonomice analizate prezintă multe însuşiri

morfologice comune, totuşi, forma, mărimea, prezenţa sau absenţa capa-

celor la pori, grosimea sporodermei etc., fac posibilă deosebirea genu-

rilor şi a diferitelor specii în cadrul fiecărui gen.
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MICROSPORAL

STRUCTURE IN THE FAM. VITACEAE 11. (GENERA CISSUS,

PARTHENOCISSUS, PTERISANTHES AND RHOICISSUS).

Summary

A morpho-palynologie analysis is made of 27 taxonomic specimens

of the Fam. Vitaceae, belonging to the genera Cissus (19), Parthenocissus

(3). Pterisanthes (3) and Rhoicissus (2), most of them being spontaneous

or cultivated exotic species. The genera Parthenocissus, Rhoicissus and

the most part of the genus Cissus have medium size microspores, excep-

ted the species C. cactiformis which has large microspores, the investigated

microspores are oblate to prolate, tricolporate, with a generally circular

ambitus the sporoderm surface having a reticulate or adorned aspect,

the exine in optical sections pilate or pilate-simpilate, crassisexinate and

tenuinexinate, the intine generally thickened in a lenticulare shape at

the pore level. In some species the pores are closed with opercula.

28 — Botanica
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PLANŞA I

Cissus cactiformis Gils. — Fig. I—4. Polen privit apical, epistructura şi structura

sporodermei în secţiunea optică, I—31 —3 ; aspectul lateral schematic, 4 ; sector din struc-

tura sporodermei în secţiune optică, mărit 1 a. Desen 1100 X, foto cea. 800 X

Original.

CtsBus compressa 81. — Fig. 5. Polen subprolat-prolat privit lateral. Foto cea. 1400 X-

Original.

Cissui cordata Wall. — Fig. 6. Sector din aspectul lateral al microsporului, forma

şi mărimea colpilor şi a porilor. Desen 1680 X. Original.
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PLANŞA II

Cissus lineata PI. — Fig. 1. Polen privit apical, epistructura, structura sporodermei

în secţiune optică, 1 ; sector din structura sporodermei pilate în secţiune optică,

mărit. Desen 2900 X. Original.

Cissus discolor. 81. — Fig. 3. Forma şi mărimea unui colp, privit apical. Desen

1750 X. Original.

Cissus quadrangularis L. — Fig. 2—2 a. Forma şi mărimea unui colp şi a porului

privit lateral, schematic.

Cissus pubinervis 81. — Fig. 5—6. Polen privit apical, forma şi mărimea unui colp

în aspect apical, schematic. Foto cea. 1200 X- Original
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PLANŞA 111

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. — Fig. I—4. Polen privit apical, epistruc-
tura şi structura sporodermei în secţiune optică, I—21 —2 ; sector din suprafaţa sporo-

dermei ornate, mărit, 1 a ; polen prolat steroidal privit lateral, 3—4. Desen 1750 X

foto cea. 1100 X- Original.

Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch. — Fig. 5. Polen văzut apical, 5 ; sector cu-

prinzînd un colp şi îngroşarea septiformă a intinei, schematic, 5 a. Foto cea. 900 X

Original.
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Planşa III
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PLANŞA IV

Pterisanthes coriacea North. — Fig. I—2.1 —2. Polen privit apical, epistructura, structura

sporodermei. forma şi mărimea colpilor 1 ; polen privit lateral, schematic, 2.

Pterisanthes poliţa (Mig.) Laws. — Fig. 3. Polen privit apical, epistructura, struc-

tura sporodermei în secţiune optică, forma şi mărimea colpilor.

Rhoicissus cuneifolia Planch. — Fig. 4. Polen privit apical 4—5 ; sector din aspectul

lateral, forma şi mărimea colpilor şi a porilor, 6. Desen 2900 X, foto cea. 2100 X-

Original.
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Planşa IV
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Planşa V

Rhoicissus thunbergii Planch. — Fig. I—4. Polen acolpat privit apical, I—41 —4 ; sector

din structura sporodermei în secţiune optică, 1 a ; sector din epistructura ornată. 1 b.


