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CAPITOLUL I: Scopul cercetărilor şi obiectivele urmărite 

 Scopul cercetărilor este acela de a realiza un studiu complex, unitar, ce descrie 

structural şi ultrastructural magnoliile, cât şi evidenţierea importanţei socio-bio-eco-

economice, a cultivǎrii unor astfel de specii pe domeniile noastre. Fapt ce e de un real folos 

cercetǎtorilor, profesorilor şi studenţilor, din domeniul biologie, peisagisticǎ şi siviculturǎ. O 

altǎ direcţie urmǎritǎ în tezǎ, este aceea de a preciza influenţa unei eventuale poluǎri, asupra 

magnoliilor studiate. 

 Cercetǎrile au fost orientate spre a realiza urmǎtoarele obiective de bazǎ: 

 studierea literaturii referitoare la Genul Magnolia cât şi a speciile de interes din 

prezenta cercetare 

  descrierea morfologiei, structurii şi ultrastructurii speciilor studiate utilizând tehnici 

de microscopie optică, microscopie electronică SEM-ESEM şi TEM  

 evidenţierea unor caractere specifice structurale ale ţesuturilor acestor plante 

aclimatizate  

 determinări şi analize morfometrice, histo-anatomice asupra principalului organ 

vegetativ al plantei - frunza (analize de microscopie optică şi electronică)  

 realizarea unor studii de analiză microelementală (EDAX) asupra limbului foliar la 

speciile de magnolia studiate din aglomeraţiile urbane, studii ce ne trimit spre o 

eventuală poluare şi spre catalogarea magnoliilor ca specii bioindicatoare 

 argumentarea implicaţiilor cultivării magnoliilor, asupra bio-eco-economiei şi asupra 

vieţii socio-culturale  

 

CAPITOLUL II: Stadiul actual al cunoştinţelor privind Genul Magnolia 

Încadrarea  sistematicǎ  a  speciilor ce aparţin Genului Magnolia  

Clasificarea științifică prezentată este realizată după CIOCÂRLAN, 2000: 

Regnul Plantae   

Încrengǎtura Angiosperme  

Clasa Magnoliatae (Dicotyledonatae)  

Subclasa Magnoliidae (Polycarpice) 

Ordinul Magnoliales => Familia Magnoliaceae 

Genul Magnolia => speciile de interes: 

Magnolia kobus DC. (Fig. 3), Magnolia x soulangeana 

“Soulange-Bodin” (Fig.1) şi Magnolia  x “Susan” (Fig.2). 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Clasificare_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clasificarea_Regnului_Plantae_dup%C4%83_Flora_Ilustrat%C4%83_a_Rom%C3%A2niei,_V._Cioc%C3%A2rlan,_2000
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Fig. 1. Aspectul morfologic al  

florii de Magnolia x soulangeana 

”Soulange Bodin” (foto original, 

GROZA, 2011) 

Fig. 2.  Morfologia florii la 

Magnolia x “Susan” (foto 

original, GROZA, 2013) 

Fig. 3. Aspectul morfologic al  

florii de Magnolia kobus DC.(foto 

original, GROZA, 2013) 

 
 

 Stadiul actual al cunoştinţelor cu privire la morfologia externă şi ultrastructura 

speciile ce aparţin Genului Magnolia, utilizând tehnici de microscopie optică şi microscopie 

electronică SEM, ESEM şi TEM, este următorul:  

Privind cele trei specii luate în studiu: Magnolia kobus, Magnolia x “Susan” şi 

Magnolia x soulangeana “Soulange – Bodin, nu există studii morfologice realizate prin 

tehnici de microscopie electronică (SEM, ESEM şi TEM), în special pe organele vegetative. 

Sunt câteva articole ce tratează morfologia florii şi structura ei (XU şi colab. 2006, 

SCHNEIDER, 2007), chiar de descriere ultrastructurală a ovulului (YAMADA şi colab., 2003, 

respectiv  a grăunciorului de polen (XU şi colab., 2008, ACCORSI şi colab., 2010, GALATI şi 

colab., 2011, CHEN, 2013) – HU şi colab., 2011, 2012 la diferite specii de magnolia, specii 

din China, nu şi din Europa. 

Pe Magnolia kobus, de-a lungul timpul atenţia cerecetătorilor a fost îndreptată către 

studii  legate de uleiuri (ALONI şi PETERSON,1997),  diferenţierea ligninei (CHEN si colab., 

1999, SEO şi colab. 2008), dezvoltarea lemnului (IMAI şi colab. 1998, ZAMAMOTO şi colab, 

2002), compuşi chimici florali (AZUMA şi colab. 2001), importanţa farmaceutică (LI şi 

colab., 2007; PARK şi colab. 2010; SONG şi colab., 2009, 2012). 

Pe Magnolia x soulangeana cercetările s-au axat pe următoarele direcţii: precizarea 

unor indicaţii de cultură, a dăunătorilor şi bolile întâlnite (GILMAN şi WATSON, 1994), 

cultivarea pe diferite medii (KAMENICKA,1998), ultrastructura ovulului (DINIS şi MESQUITA, 

1999), dezvoltarea xilemului (RICHARDSON şi colab., 2000),  evoluţia florii la Magnoliaceae 

(ERBAR, 2007; LEINS şi ERBAR, 2007), maturarea grăuncioarelor de polen (DINIS şi 

COUNTINHO, 2008) şi inhibarea creşterii unei bacterii cu extract alcoolic foliar (FIRAKOVA, 

2008) 

Pe Magnolia x “Susan” – nu sunt studii realizate, exceptând lucrările subsemnatei, de 

licenţă (2007) şi de dezertaţie (2010), unde sunt tratate magnoliile din punct de vedere 

fenologic şi la căteva dintre acestea chiar puterea germinativă. 
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CAPITOLUL III: Cadrul fizico-geografic şi biodiversitatea arboretumului  

Arboretumul Simeria este situat la limita nordică a oraşului cu acelaşi nume, pe malul 

stâng al Râului Mureş, în judeţul Hunedoara. Această rezervaţie a fost înfiinţată în urmă cu 3 

secole, prin amenajarea zăvoaielor naturale, în stil peisager (englezesc, romantic). Vegetaţia 

naturală de luncă -cea lemnoasă- a constituit cadrul primordial în care s-a dezvoltat 

arboretumul, acestă vegetaţia lemnoasă a fost completată, în decursul timpului, prin 

introducerea de specii noi, exotice, care modifică aproape radical aspectul general al 

rezervaţiei, care apare ca un mozaic de tipuri naturale, artificiale sau amestecuri din ambele. 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Localizarea Arboretumului 

Simeria şi a indivizilor de magnolia, 

ce au reprezentat baza materialului 

vegetal examinat  (foto original, 

GROZA, 2013) 

 

CAPITOLUL IV: Material biologic, tehnici şi metodologii utilizate 

La speciile Magnolia kobus, Magnolia x “Susan”, Magnolia x soulangeana, s-au 

realizat studii de morfologie şi analize histo-anatomice utilizând următoarele tehnici şi 

metodologii: microscopie optică, microscopie electronică de baleiaj, mod de examinare 

ESEM şi SEM, micrpscopie electronică de transmisie, s-au realizat studii de fiziologie 

asupra limbului foliar şi micro-analize elementale EDAX, la cele trei specii studiate, la 

analiza microelementală se adaugă şi specia de Magnolia liiiflora 

Materialul biologic utilizat în studiile de microscopie optică este reprezentat de lǎstari 

tineri de 1 an (tulpina), frunze tinere şi mature de la cele trei specii amintite mai sus, material  

colectat din Arboretumul Simeria, în primăvara anilor 2012 şi 2013. Pentru microscopia 

electronică de transmisie, din acelaşi loc, dar în anul 2011, s-a colectat şi utilizat lǎstari tineri 

şi limb foliar secţionat la nivel transversal. Pentru analizele imagistice şi microelementale 

utilizând tehnici de microscopie electronică de baleiaj şi EDAX, materialul vegetal a fost 

reprezentat de: limb foliar faţa adaxială şi abaxială, organele de reproducere ale florii 

(gineceu şi androceu, celule sexuale –ovule şi grăuncioare de polen), tepale, lăstari (studiul 

suprafeţei, secţiuni transversale şi longitudinale). Materialul vegetal, pentru aceste analize, a 

fost colectat de-a lungul celor trei ani de studiu, din Arboretumul Simeria, Arad şi Timişoara. 
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CAPITOLUL V: Rezultate şi discuţii 

V.1. ASPECTE MORFOLOGICE SI HISTOANATOMICE ALE ORGANELOR VEGETATIVE 

SUPRATERANE LA SPECII APARŢINÂND GENULUI  MAGNOLIA 

Magnoliile sunt plante lemnoase, ce se prezintă sub formă de arbori - Magnolia 

kobus, semiarbuşti - Magnolia x soulangeana şi arbuşti sau semiarbuşti - Magnolia x 

“Susan”. Periderma lăstarilor luaţi în studiu, prezintă câteva diferenţe, în primul rând 

aspectul lenticelelor (Fig. 5B) este caracteristic speciei, iar aspectul extern la Magnolia kobus 

este solzos, la Magnolia x „Susan” prezintă mici adâncituri asemănătoare ca diametru şi 

adâncime (Fig. 5A), iar la Magnolia x soulangeana „Soul.-Bod.”are un aspect neregulat, cu 

multe depuneri pe suprafaţa ei. 

 

     
Fig. 5. Imagini realizate cu ajutorul microscopului de baleiaj. A- Periderma la Magnolia x „Susan” , B – 

Lenticela la Magnolia kobus, C -  Secţiune transversală prin lujerul Magnoliei x soulangeana. pd -  

peridermă, l –lenticelă, sc –scoarţă primară, lm.s –lemn secundar, md - măduvă 
 

Nu am observant diferenţe mari în organizarea tulpinii. Dezvoltarea tulpinii  

presupune funcţionarea cambiului şi felogenului, iniţial structura este fasciculară, tulpina 

urmând tipul de creştere secundară Tilia. La secţiunile transversale, Magnolia x „Susan” are 

slab reprezentată măduva şi lemnul este cel mai bine reprezentat (Fig. 5C). Periderma este 

mai groasă la Magnolia kobus, la Magnolia x soulangeana, la limita dintre lemnul primar şi 

măduvă am identificat cantităţi mari de grăuncioare de amidon şi macle de oxalat de calciu. 

Sistemul vascular este reprezentat de traheide scalariforme, cu perforaţii oblice, paralele, 

alungite şi rotunjite la capete. Tulpina cu structură primară este un eustel tipic. La cele trei 

specii studiate, ultimul strat al scoarţei este reprezentat de o endodermă vizibilă, observată 

cel mai bine la Magnolia x „Susan”. Cilindrul central este constituit din ţesuturi 

conducătoare dispuse sub forma unor fascicule colateral deschise, mici şi mari. Cu ajutorul 

microscopiei electronice de transmisie, celulele scoarţei prezintă amiloplaste (Fig. 6B) în 

cantitate mai mare la Magnolia kobus, iar pereţii acestor celule sunt mai îngroşaţi la 

Magnolia x „Susan” (Fig. 6B), iar nucleul celulelor colenchimatice ale hibridului de 

Magnolia x soulangeana , este cu unul - doi nucleoli. 

A B C 

pd 

pd 
pd 

l 

lm.s 

md sc 
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Fig. 6 A-C. Imagini realizate cu ajutorul microscopului optic (A) şi de transmisie (B,C). A- Arc 

sclerenchimatic şi floem la Magnolia kobus, B –Celulă colenchimatică (10 µm) la Magnolia x „Susan”, C -  

Celule cu început de sclerificare (5 µm), celuloza începe să se depună pe pereţii celulei de Magnolia x 

soulangeana. a.scl – arc sclerenchimatic, pc -  perete celular, n–nucleu, nc - nucleol, am – amiloplaste, ci – 

citoplasmă. 
 

ASPECTELE MORFOLOGICE ALE LIMBULUI FOLIAR LA SPECIILE APARŢINÂND GENULUI 

MAGNOLIA 

Frunza magnoliilor este completă, dorsiventrală şi nervaţiunea penat reticulată. 

Reţeaua nervurilor terţiare şi cuaternare este mult mai densă la Magnolia kobus, comparativ 

cu cea a hibrizilor studiaţi. Celulele epidermei superioare sunt acoperite de o cuticulă groasă 

(5µm). Epiderma inferioară prezintă stomate de tip amarilidaceu, paracitic (Fig.9A), mai late 

la Magnolia kobus şi chiar mai numeroase (media lăţimii 18742,38 nm şi 22256,34 nm 

lungime). Prezenţa acestui tip de stomată este considerat a fi un caracter de primitivitate a 

angiospermelor (BARANOVA, 1972).  

Asupra limbului foliar am realizat o serie de analize, astfel s-a urmărit dimeniunile 

stomatelor, a ostiolelor (Fig. 7), densitatea stomatică care a variat, astfel Magnolia kobus are 

cea mai mare valoare, de 544,3773 stomate/mm
2
, iar cele mai puţine stomate au fost evidente 

la Magnolia x soulangeana, media lor fiind de 115,4527/ mm
2
. Cele mai scurte ostiole sunt 

întâlnite la specia diploidă Magnolia kobus, iar valorile medii (maxima 14898,49 nm şi 

minima 10860,07 nm) sunt la Magnolia x “Susan”. Prin morfometrie am realizat şi date, 

corelaţii între grosimea laminei foliare şi hipodermă (Fig.8). 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Comparaţie între lungimea 

stomatelor şi lungimea ostiolelor la 

Magnolia sp. 

 

A B C 

ci 

n 

nc am 

a.scl 

floem 

pc 
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Fig. 8. Comparaţie între grosimea 

limbului şi înălţimea celulelor 

hipodermice 

 la Magnolia sp. 

  

 Mezofilul (Fig. 9.C,D) este de tip bifacial, cu ţesut palisadic tipic, dispus pe 2 - 3 

straturi, celulele fiind aliniate perpendicular pe celulele epidermei, ele sunt mai dense la 

Magnolia kobus. Ţesutul lacunar se află dispus spre epiderma inferioară, prezintă lacune mai 

mari. În mezofil se întâlnesc frecvent celule oleifere (Fig. 9.C şi D). Nervura principală are 

un contur neregulat la Magnolia x soulangeana şi Magnolia kobus (Fig. 9E) sau rotunjit la 

Magnolia x “Susan”, iar pe faţa abaxială prezintă 2-4 peri bicelulari sau mai mulţi la 

Magnolia x soulangeana. Nervura prezintă fascicule de tip colateral (Fig. 9.E,F) 

 

     

     
 

Fig. 9. Imagini asupra laminei şi nervurii principale la speciile aparţinănd Genului Magnolia. A- Imagine 

ESEM a epidermei abaxiale. Stomate la Magnolia kobus, B – Lamina cu hipoderma (ob. 40x) la Magnolia 

x “Susan”, C – Mezofil şi celula oleiferă situată în ţesutul lacunar la Magnolia x “Susan” (ob. 20x), D – 

Secţiune transversală prin limbul foliar la Magnolia x “Susan” (ob. 20x), preparat semifin, E – Aspect a 

nervurii principale la Magnolia kobus (ob. 20x), F – Arc sclerenchimatic a fascicolului colateral deschis 

din nervura principală a speciei de Magnolia x soulangeana (ob. 40x). Sto -  stomată, mez. – mezofil, 

ep.inf. – epiderma inferioară, ep. sup. –epiderma superioară, ţes.l. – ţesut lacunar, cel.hipo. – celule 

hipodermice, hipo – hipodermă, a. scl – arc sclerenchimatic, săgeata albă indică poziţia celulei oleifere. 

(fotografii originale, GROZA, 2011- 2013) 
 

 

Cu ajutorul microscopiei electronice de transmisie am putut observa şi descrie 

ultrastructural structura frunzei la trei specii ce aparţin genului Magnolia, astfel cloroplastele 

sunt dispuse la periferia celulei, deoarece citoplasma în care sunt amplasate este peliculară. 

Cloroplastul diferă mult la cele trei specii şi ca număr şi ca mărime şi ca formă. Activitate 

fotosintetică ridicată, o are Magnolia kobus, deoarece cloroplastele au forma lenticular-

µm 

A B c 

D E F 

sto 

a.scl 

ep.sup 

ep.inf 
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discoidală (Fig. 10C), au dimensiuni mai mari (8- 8,5 µm), tilacoidele şi granele sunt foarte 

vizibile, cloroplastul prezintă patru granule de amidon şi prezintă doar unul sau doi 

plastoglobuli, cu diametrul cuprins între 1,5 – 2,5 µm. Cloroplastele în cazul acestei specii 

sunt dispuse pe toată suprafaţa peliculară a citoplasmei, asemănător unui halou, iar celulele 

palisadice sunt mai numeroase (Fig. 10A), decât a hibrizilor, iar celulele ţesutului lacunar 

sunt de dimensiuni mai mari şi cu cloroplaste mai multe. 

 Mitocondriile (Fig. 10B), un alt component citoplasmatic, au fost cel mai bine 

observate la hibridul de Magnolia x soulangeana. Frunza de Magnolia x „Susan” prezintă o 

mare cantitate de antociani, aceştia sunt dispuşi într-un singur strat pe marginea tonoplastului 

(Fig. 10A), dar au tendinţă în a se acumula spre centrul celulei. Vacuola este centrală şi 

ocupă cea mai mare parte a celulei, la Magnolia x „Susan”, sucul vacuolar prezintă o 

cantitate mai mare de granulaţii comparativ cu celelalte două specii, cele mai puţine 

granulaţii, chiar neobservabile sunt la Magnolia x soulangeana. 

   

 
 
ASPECTELE MORFOLOGICE ALE MUGURILOR LA SPECIILE APARŢINÂND GENULUI 

MAGNOLIA 

Suprafaţa mugurilor se deosebeşte profund la Magnolia kobus faţă de celelalte două 

specii, prin dimensiunea şi densitatea mai mare a perişoriilor prezenţi pe catafile. Astfel perii 

observaţi au o rǎspândire uniformǎ pe suprafaţa tecii protectoare. Pilozitatea este diferită şi 

Fig. 10. Imagini asupra ţesutului palisadic 

(A-Magnolia x „Susan”, bara = 10 µm), celulei 

vegetale (B- Magnolia x soulangeana, bara = 5 

µm) şi a cloroplastului (C- Magnolia kobus, 

bara = 2 µm )  realizate cu microscopul 

electronic  de transmisie. Gr.amid.- 

grăuncioare de amidon, pg- plastoglobuli, cl -  

cloroplaste, ti – tilacoide, gr – grana, an – 

antociani, n – nucleu, ci – citoplasmă, mc  - 

membrană celulară, mt – mitocondrie, sv – suc 

vacuolar, v – vacuolă, tp – tonoplast, sp – 

spaţiu inetrcelular 

(foto original, GROZA, 2013) 

A B 

C 

v 

cl 

n 
sv 

sv 

an 

mt 

mt 

Gr.amid 

tp pg 

pg 

sv 

mc 

ci 

ti 

gr 

sp 

sp 

v 



Rezumat – Teză de doctorat- Structura, ultrastructura şi importanţa socio-economică a speciilor de interes 

ornamental din Rezervaţia Dendrologică şi Peisagistică „Arboretumul Simeria” 
putem spune că la Magnolia x soulangeana, aceasta are un aspect matăsos, iar Magnolia x 

“Susan” are un aspect  “blănos”. Dintre cei doi hibrizi studiaţi pilozitatea mai redusă este la 

Magnolia x soulangeana. 

Orintarea periilor, atât pe teaca muguriilor terminali cât şi pe cei laterali, este oblicǎ şi se 

dispun dinspre baza mugurelui spre vârf. Culoare periilor este alb-argintie la Magnolia kobus 

(Fig. 10A). Perii sunt bicelulari, flagelaţi, mai mult dispuşi la nivelul nervurilor, în special pe 

partea adaxială a limbului foliar. 

     
 

Fig. 10. Imagini asupra catafilelor mugurilor de Magnolia sp.: A- Mugure terminal, Magnolia kobus, B – 

Imagine SEM a perişorilor de pe catafila speciei de Magnolia x „Susan”, C- Imagine la microscopul optic 

a perişorilor de Magnolia x soulangeana (ob. 40x zoom optic 5) (foto originale GROZA, 2010,2012-2013) 

 

 

V.3. ASPECTE MORFOLOGICE ŞI DE ANATOMIE ALE  ORGANELOR DE REPRODUCERE CE 

INTRĂ ÎN STRUCTURA FLORII LA SPECII APARŢINÂND GENULUI  MAGNOLIA  

Cele trei magnolii luate studiate, sunt specii decorative cu flori mari, cu tepale de o 

cromatică deosebită (albe, roze-purpurii, purpurii-roşiatice). Florile apar înainte sau după 

înfrunzire, în funcţie de specie. 

Perigonul este petaloid, iar elementele florale sunt aşezate spirociclic. Primele 3 

tepale sunt relativ mai mici (ZANOSCHI şi colab., 1996), sunt sepale petaloide şi mai prezintă 

6 sau 9 tetale relativ mai mari (SĂVULESCU şi colab., 1953) albe, roz - purpurii şi uneori albe 

la interior sau purpurii - roşiatice. Floarea prezintă stamine numeroase cu filamente scurte, 

late şi anterele lungi, întoarse (SĂVULESCU şi colab., 1953). Staminele sunt aşezate într-o 

spirală direct pe axul floral (ERBAR, 2007). Gineceul florii este policarpelar apocarp. 

Apocarpia este considerată ca fiind un caracter de primitivitate (DELIU, 1999; 木兰花 =MU şi 

colab., 2008). 

Floarea la Magnolia kobus prezintă mai multe caractere distinctive faţă de hibrizi: 

număr mai mare de stamine, carpele, camere ovariene şi de grăuncioare de polen. Organele 

reproducătoare sunt foarte slab pigmentate la Magnolia kobus. 

Floarea este poliandră. Anterele prezintă aspect filiform, cu vârful uşor recurbat. Pe 

anteră, în toate cele trei cazuri, sunt multiple linii de dehiscenţă. Dehiscenţa anterelor este 

A B C 
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longitudinală. Magnolia kobus prezintă stamine numeroase, ce se lăţesc şi se îngroaşă, lăţirea 

apare evidentă la Magnolia x „Susan” şi îngroşarea la Magnolia x soulangeana “Soul.-Bod.” 

Însă  la Magnolia x soulangeana se observă mai puţine grăuncioare de polen, iar adânciturile 

acesteia fiind mai mari, antera are o suprafaţă uşor neregulată. La Magnolia kobus, antera 

este cu o suprafaţă rugoasă, iar la Magnolia x „Susan” are o suprafaţă puternic pliată, iar 

fiecare pliu este adânc cutat la rândul ei.  

Observaţii cu privire la forma polenului şi ornamentaţia sexinei (Fig. 11): 

grăuncioarele de polen se prezintă în monade cu simetrie bilaterală, heteropolară, 

monocolpate, cu colpusul orientat paralel cu axa longitudinală ecuatorială. Apertura este 

simplă dispusă pe faţa distală a grăunciorului de polen, lungă şi îngustă întinzându-se pană la 

extremităţilor feţei polare. Acestea prezintă formă de barcă cu capetele bine evidenţiate în 

plan polar. Din vedere laterală acestea au formă biconvexă. Sexina (stratul extern al exinei) 

de regulă netedă, cu ornamentaţii ce prezintă microperforaţii, fără rugozitate sau 

ornamentaţii de suprafaţă. Perforaţiile sunt distribuite în mod aleator, nu în grupuri şi nu 

prezintă diferenţe semnificative între suprafaţa proximală sau distală. 

 

   

   

Fig. 11 A- E. Imagini realizate cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj, asupra anterelor şi 

celulelor sexuale bărbăteşti ale florii: A, E - Magnolia x „Susan”, B – Magnolia x soulangeana, C, D – 

Magnolia kobus, An – anteră, fp -  faţa proximală, fd – faţa distală, Gr.p – grăuncior de polen, c - colpus 

(foto originale, GROZA, 2011) 
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Gineceul este reprezentat de carpelele dintr-o floare (Fig. 12 B), acestea sunt multe şi 

distincte, ele fiind organele sexuale femeieşti. Numărul carpelelor este mai mare la Magnolia 

kobus. 

Stilurile sunt arcuite spre exterior, cu stigmate papilare, situate în partea adaxială a 

carpelei (fig. 12A). Suprafaţa stigmatului este mamelonară. Ovarul, partea bazală, lăţită a 

carpelei, conţine unul - două ovule. Privind imaginile cu secţiunile longitudinale prin gineceu 

se poate spune că la Magnolia x „Susan” apar mai frecvent în camerele ovariene două ovule 

Placentaţia este parietală, deoarece ovulele se prind la mijlocul carpelei, în dreptul nervurii 

mediene.  

Ovulul – celula sexuală feminină (Fig. 12) a florii, ia naştere în cavitatea ovariană, 

din ţesutul placentar, iniţial are forma unui mamelon ovoid (DELIU, 1999) care constituie 

nucela (Fig. 12 D). În jurul nucelei se formează o cută, numită integument intern (Fig. 12D). 

Concomitent se formează şi funiculul, cordon cu care ovulul rămâne prins de placentă. Apoi 

se formează la baza ovulului, cel de al doilea integument, cel extern, care creşte şi acoperă 

integumentul intern (DELIU, 1999). În vărful ovulului cele două integumente lasă o 

deschidere nuimită micropil.  

Prin placentă şi funicul vine un fascicul libero-lemnos care se ramifică în punctul 

mumit şalază (Fig. 12D), orientându-se apoi spre cele două integumente. 

   

 

 

Fig. 12 A- D. Imagini realizate cu ajutorul 

microscopului electronic cu baleiaj, asupra 

organului de reproducere feminin al florii de 

Magnolia sp.: A- Magnolia kobus, B – Magnolia x 

soulangeana, C, D- Magnolia x „Susan”. 

Gr.p- grăuncior de polen, cel.epid – celule 

epidermice, Tb. pol – up polinic, Sm – stigmat, o 

– ovar , ov – ovul, co – cameră ovariană,  ş – 

şalaza, se -  sac embrionar, n – nucela, ii – 

integument intern, ie – integument extern, ţo – 

ţesut ovarian. 

 (fotogrfii originale, GROZA, 2012) 
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V. 4. ASPECTE DE MORFOMETRIE LA NIVELUL ORGANELOR DE  REPRODUCERE 

ALE FLORII AFLATE ÎN CURS DE MATURARE LA SPECII APARŢINÂND GENULUI  

MAGNOLIA  

 După fecundaţie, din ovar, rezultă fructul -  de origine carpelară şi necarpelară, cu rol 

în apărarea seminţei sau a seminţelor, ce vor lua naştere din ovule. Fructul se formează în 

urma procesului de carpogeneză, astfel gineceul suferă o serie de transformări şi peretele 

ovarului se transformă în pericarp, care în cazul magnoliilor este tare. În urma analizelor 

morfometrice şi statistice se observă o valoare maximă a numărului de vârfuri foliculare: 53, 

la Magnolia kobus şi valoarea minimă de 27 la Magnolia x “Susan”, în cazul cicatricilor 

staminale maxima (107 cicatrici) este întâlnită la hibridul Magnolia x soulangeana „Soul.-

Bod.”, iar numărul minim de 34 cicatrici este observat la Magnolia kobus. Privind valoarea 

medie, maxima numărului de cicatrici staminale este de 74,9, fiind evidenţiată la Magnolia x 

soulangeana “Soul.-Bod.”, iar în cazul polifoliculelor putem prezenta o maximă de 47,2 la 

Magnolia kobus. 

 

V.4. STUDII PRIVIND FIZIOLOGIA ORGANULUI FOLIAR LA MAGNOLIA SP. 

Tabelul 1. 

Determinări fiziologice ale parametrilor limbului foliar la speciile analizate  

ce aparţin genului Magnolia.  

Nr. Probe/Specie 

Greutate 

foliară 

proaspătă 

Greutate 

foliară 

imbibată 

Greutate 

foliară  

uscată 

Cantitate 

de cenușă 

foliară 

Magnolia x soulangeana 

         “Soulange- Bodin”         

Proba - Frunza 1  0,3255 0,6995 0,1749 0,0145 

Proba - Frunza 2 0,3170 0,6518 0,1623 0,0146 

Proba - Frunza 3 0,4857 0,8085 0,2199 0,0210 

Proba - Frunza 4 0,5212 0,8085 0,2199 0,0210 

Media 0,4123 0,7420 0,1942 0,0177 

         

Magnolia x “Susan”         

Proba - Frunza 1  0,3461 0,7658 0,1618 0,0224 

Proba - Frunza 2 0,6539 0,6718 0,1327 0,0172 

Proba - Frunza 3 0,3729 0,7276 0,0744 0,0064 

Media 0,4576 0,7217 0,1229 0,0153 

         

Magnolia kobus         

Proba - Frunza 1  0,3328 0,4765 0,1331 0,0124 

Proba - Frunza 2 0,5872 0,6578 0,1821 0,0168 

Proba - Frunza 3 0,6090 0,6356 0,1774 0,0158 

Proba - Frunza 4 0,4435 0,7478 0,2083 0,0170 

Media 0,4931 0,6294 0,1752 0,0155 
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Privind rezultatele obţinute, în urma cântăririlor, greutatea foliară cea mai mare a fost 

obţinută la  frunzele de Magnolia x „Susan” (0,6539 g), iar greutatea minimă este 

caracteristică frunzei tinere de Magnolia x soulangeana „Soulange –Bodin” (0,3170 g). 

Greutate foliară imbibată la Magnolia x  soulangeana „Soulange –Bodin” este cu o 

valoare maximă de 0,8085 g, minimă de 0,6518 g, iar media                                                   

cântăririlor este de 0,7420 g, la Magnolia x „Susan” valoarea maximă este de  0,7658 g, 

minima de  0,6718 g., iar media determinărilor este de 0,7217 g. La frunzele de Magnolia 

kobus greutatea foliară îmbibată este cu o valoare maxmă de 0,7478 g, minimă de 0.4765 g şi 

o medie a cântăririlor de 0,6294 g. 

După ce am scos probele din etuvă am putut determina greutatea foliară uscată. Cea 

mai uşoară frunză este întâlnită la Magnolia x „Susan” (0,0744 g), iar cea mai grea la   

hibridul de Magnolia x soulangeana „Soulange –Bodin” (0,2199 g).  

  Pentru determinarea cantităţii de cenuşă, am supus materialului vegetal distrucţiei. 

Astfel cantitate de cenușă foliară, este următoarea pentru Magnolia x soulangeana „Soulange 

–Bodin” valoarea minimă este de 0,0145 g, iar camtitatea maximă este de 0,0210 g, la 

hibridul Magnolia x „Susan”  valoarea minimă este de 0,0064 g, iar maxima este de 0,0224 

g, iar la specia de Magnolia kobus valoarea maximă a cantităţii de cenuşă foliară, ce 

reprezintă conţinutul de minerale şi alte materii anarganice ale biomasei, este de 0,0124 g, iar 

valoarea maximă este de 0,0170 g.  

 

V.5. DETERMINAREA ELEMENTELOR CHIMICE LA NIVELUL FEŢEI ADAXIALE A 

LIMBULUI FOLIAR PRIN SISTEMUL DE MICROANALIZĂ ELEMENTALĂ EDAX (ENERGY 

DISPERSIVE X-RAY ANALYSIS) LA SPECII APARŢINÂND GENULUI MAGNOLIA 

  

Fig. 13. Punct de recoltare probe la speciile de 

Magnolia x soulangeana şi Magnolia kobus 

Timişoara, str. Pestalozzi. 

Fig. 14. Punct de recoltare probe la speciile 

Magnolia x soulangeana, Magnolia liliifflora, 

Magnolia kobus 

Arad: 1.B-dul Revoluţiei, 2. Str. Tudor 

Vladimirescu, 3. Str. Călimăneşti. 
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Distribuţia elementelor chimice determinate la nivel de specii a fost următoarea: 

Magnolia kobus: C, O, Mg, P, S, K, Ca, Cl; Magnolia x soulangeana „Soulange – Bodin”: 

C, O, Mg, P, S, K, Ca, Al; Magnolia liliiflora: C, O, Mg, Al, P, Cl, K, Ca.  

Diferenţe calitative în determinarea elementelor chimice constau în prezenţa urmelor 

de Cl la speciile Magnolia kobus şi Magnolia liliiflora şi lipsa acestuia la specia Magnolia x 

soulangeana respectiv prezenţa Al-ului la speciile Magnolia x soulangeana şi Magnolia 

liliiflora.  

Prezenţa elementelor chimice poluante corelată cu locul recoltării se prezintă astfel, 

în zona centrală a Aradului se identifică S, P, Al, Cl la fel cu zonele de mijloc ale oraşului, 

dar unde Cl lipseşte. Prezenţa elementelor chimice poluante corelată cu locul recoltării 

comparativ între cele două oraşe, Arad (Fig. 13) şi Timişoara (Fig. 14) arată că în oraşul 

Arad Al  este prezent (fig. 15, tabelul 2), iar în oraşul Timişoara este absent (Fig. 16, tabelul 

3).  

  

Fig. 15. Spectrul măsurătorilor realizate prin analiza 

EDAX şi elementele chimice identificate la nivelul 

feţei adaxiale a limbului foliar la specia Magnolia x 

soulangeana (punct de colectare - Arad, cart. 

Micalaca, str. Călimăneşti). 

Fig. 16. Spectrul măsurătorilor realizate prin 

analiza EDAX şi elementele chimice identificate 

la nivelul feţei adaxiale a limbului foliar la 

specia Magnolia x  soulangeana (punct de 

colectare -  Timişoara, str. Pestalozzi). 
  

Tabelul 2.  

Exprimarea semicantitativă a elementelor chimice 

identificate din spectrul de colectare Fig. 15, s-a 

realizat prin calcularea greutăţii % /element chimic 

identificat şi a procentului atomic / element chimic 

identificat. 

Tabelul 3.  

Exprimarea semicantitativă a elementelor 

chimice identificate din spectrul de colectare 

Fig. 16, s-a realizat prin calcularea greutăţii % 

/element chimic identificat şi a procentului 

atomic / element chimic identificat. 

 

 

 

 

  
 



Rezumat – Teză de doctorat- Structura, ultrastructura şi importanţa socio-economică a speciilor de interes 

ornamental din Rezervaţia Dendrologică şi Peisagistică „Arboretumul Simeria” 
 

Concluzionând, în urma analizei imagistice prin tehnici de microscopie electronică 

SEM şi ESEM precum şi microelementale prin analiza EDAX a materialului biologic 

reprezentat de frunze colectate de la specii diferite ce aparţin genului Magnolia: Magnolia 

kobus, Magnolia  x soulangeana, Magnolia liliiflora s-a putut determina prezenţa sau 

absenţa elementelor chimice care prezintă un potenţial efect  poluator.  

Elementele chimice cu importanţă în poluarea urbană determinate prin analiza EDAX 

au fost  Al, S, Cl.  

 

CAPITOLUL VI: Implicaţiile cultivării magnoliilor în bio-eco-economie şi 

importanţa lor socio-economică în aglomeraţiile urbane 

Magnoliile sunt arbori sau arbuşti, ce aparţin unor ecosisteme naturale, seminaturale 

şi antropizate precum şi sistemului socio-economic. Ele cuprind elemente care furnizează 

materie, energie şi informaţie, care pot fi transformate prin procese fizice, biologice şi 

sociale pentru a crea un flux al resurselor de la un mediu la altul. Astăzi există o abordare 

ecologică care este direcţionată pe diferitele legături pe multe nivele, inclusiv legătura dintre 

oameni şi mediul lor, şi factorii numeroşi care au impact asupra sănătăţii şi nutriţiei. 

Omul este o specie bioecoeconomică, deoarece supravieţuirea ei reprezintă o 

problemă total diferită de oricare altă specie. Omul nu e nici exclusiv biologic, nici exclusiv 

economic. 

Aceste specii de magnolia, luate în studiu în această teză, sunt de o mare importanţă 

ornamentală, pot fi utilizate pe scară largă ca şi plante decorative în habitatul antropizat, din 

mai multe motive, ce vor fi prezentate în rândurile ce urmează. 

Magnoliile sunt de preferat a fi cultivate în mediul urban, polenul nefiind cu potenţial 

alergen. Sunt rezistente la secetă, datorită prezenţei hipodermei, astfel cu cât hipoderma este 

mai groasă, cu atât rezistenţa este mai mare, la Magnolia kobus (26,112 µm), urmată de 

Magnolia x soulangeana ”Soul.-Bod.” (23,716 µm) şi apoi de Magnolia x “Susan” (21,952 

µm). Datorită cuticulei groase (5 µm), prezenţei hipodermei şi în urma analizelor de 

ultrastructură s-a demosnstrat că magnoliile sunt specii rezistente, nu doar la lipsul temporar 

al apei, ci şi la factorii poluanţi, în special Magnolia kobus. Astfel prezenţa perilor foliari, 

facilitează şi aderenţa particulelor de praf, reglând astfel calitatea aerului. Dacă am ajuns să 

vorbim despre calitatea aerului, datorită aparatului lor foliar, magnoliile, pot adera sau 

absorbii diferiţi constituenţi care sunt toxici în cantităţi mai mari. Noi am prelevat material 

vegetal din oraşe cu trafic intens (Arad, Timişoara), iar ca surplus s-au identificat elemente 

chimice, ce pot devenii toxice şi anume: K, Cl şi S. 
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Frunzele acestor arbori, au o mare importantă în economia naturii (formarea 

humusului, limiteaza pierderea apei, apără seminţele, bulbii, rizomii diferitelor plante – pe 

sezonul rece => participă şi influenţează circuitul elementelor în natură. 

Cei doi hibrizi luaţi în cercetare, Magnolia x „Susan” şi Magnolia x soulangeana 

„Soulange-Bodin”, sunt recomanda-ţi pentru cultivarea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi, 

deoarece au o perioadǎ dublǎ de înflorire. Floriile sunt spectaculoase, prin cromatica lor 

deosebită şi prin faptul cǎ apar înaintea şi în timpul înfrunzirii. Frunzişul prin coloraţia lui de 

un verde fraged primăvara, iar toamna de un galben – auriu, completat de coloraţia vie a 

fructelor, de care atârnă seminţele, ca nişte cerceluşi, reţin atenţia iubitorilor de natură sau a 

vizitatorilor. Scoarţa arborilor de magnolia este de o culoare gri-deschis arată foarte frumos, 

mai ales iarna când copacul este dezgolit.  

Aceste specii aclimatizate, le putem numii astfel, datorită adaptării la climatul ţării 

noastre, au un rol esenţial în economia naturii prin eliberarea unei cantităţi mari de oxigen, în 

crearea de spaţii verzi şi parcuri, în educaţie ecologică a populaţiei. Astfel magnoliile au şi 

implicaţii bio-sociale, fiindcă sporesc considerabil frumuseţea şi eleganţa locului. Prin 

plantarea lor se creează un cadru pitoresc, recomfortant şi instructiv, având astfel implicaţii 

socio-culturale. Prin originalitatea spaţiului creat, putem spune, că magnolia va avea şi o 

importanţă peisagistică. Dacă parcul are o adevărată colecţie de plante şi magnoliile au fost 

plantate, după un anumit stil peisager, se poate vorbi şi de o valoare didactică, deoarece  se 

pot face miniexcursii de studiu, elevii şi studenţii, pot să însuşească discipline botanice, 

forestiere şi horticole. 

Nu prezintă importanţă ca specii forestiere, dar au o deosebitǎ valoare ornamentalǎ şi 

arhitectural peisagistică, în aglomeraţiile urbane. Datoritǎ parfumului acestor minunate flori, 

a magnoliilor, cât şi a extractului alcoolic de magnolia (ex. magnolul, honokiol), putem 

observa o creştere semnificativǎ a produselor pe baza de magnolia ce apar pe piaţa de 

desfacere, produsele sunt în special cele cosmetice. Datorită extractelor (substanţe bioactive) 

poate fi cultivată ca specie cu importanţă din punct de vedere farmaceutic, ca şi în China, 

fiind o plantă utilizată în medicina lor tradiţională.  
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CONCLUZII 

 

Utilizând tehnica microscopiei electronice de baleaj am reuşit să evidenţiem pentru 

prima dată numeroase structuri morfologice care permit caracterizarea şi individualizarea 

exactă a speciilor şi hibrizilor studiaţi din cadrul acestui gen, Magnolia kobus, Magnolia x 

soulangeana „Soulange –Bodin”,  Magnolia x „Susan”. 

 

Prin analizele de morfologie, anatomie s-au putut constata următoarele aspecte: 

tulpina nu a prezentat diferenţe semnificative în organizare; lăstarii analizaţi prezintă o 

grosime mai mare a peridermei la Magnolia kobus, comparativ cu ceilalţi doi hibrizi studiaţi; 

floarea la specia Magnolia kobus prezintă mai multe caractere distinctive faţă de hibrizi, 

număr mai mare de stamine, carpele, camere ovariene şi grăuncioare de polen; anterele 

prezintă aspect filiform, cu vârful uşor recurbat; organele reproducătoare sunt foarte slab 

pigmentate la Magnolia kobus. 

 

În urma studiilor efectuate la nivelul limbului foliar, stomatele sunt prezente într-un 

număr foarte mare la Magnolia kobus, iar la ceilalţi doi hibrizi sunt prezente într-un număr 

mai mic. Dimensiunile şi forma stomatelor prezintă caracteristici diferite, la Magnolia x 

soulangeana acestea sunt mai lungi, iar la Magnolia kobus sunt mai late. 

 

Valorile obţinute în urma măsurătorilor parametrilor fiziologici cu privire la greutatea 

foliară proaspătă, după imbibiţie, uscată şi cantitatea de cenuşă sunt unele diferite. Magnolia 

kobus prezintă o capacitatea mai mică de imbibiţie, deoarece ea are grosimea cuticulei, a 

hipodermei mult mai mare (26,112 µm), comparativ cu cea a hibrizilor. Greutatea foliară 

uscată are valoare mai mică la Magnolia x „Susan” (0,0744 g) şi mai mare la hibridul  

Magnolia x  soulangeana „Soulange –Bodin” (0,2199 g). 

 

Analizele ultrastructurale au putut scoate în evidenţă capacitatea de adaptare şi 

rezistenţa speciilor cultivate pe domeniile ţării noastre. Dintre cele trei specii ce aparţin 

Genului Magnolia, Magnolia kobus este cea mai rezistentă, urmată de Magnolia x 

soulangeana „Soul. –Bod.”, iar cea mai sensibilă rămâne Magnolia x „Susan”. S-a evidenţiat 

o activitate fotosintetică scăzută la hibridul Magnolia x „Susan”, acest lucru fiind demonstrat 

prin numărul mic al cloroplastelor şi prin dimensiunile acestora (4,5 – 6,5 µm); este rar 

observat câte un singur grăucior de amidon / cloroplast. Cloroplastele nu au o formă regulată, 
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ele fiind adesea ovale sau chiar globuloase, cu numeroşi plastoglobuli, ce limitează 

activitatea fotosintetică. La tulpină cloroplastele s-au transformat în amiloplaste şi  sunt mai 

abundente în celulele speciei de Magnolia kobus; celule colenchimatice cu pereţi mai groşi 

sunt evidente la Magnolia x „Susan”, tot la acest hibrind în nucleu se întâlnesc uneori şi doi 

nucleoli. 

 

Speciile ce aparţin genului Magnolia prezintă potenţială valoare economică prin 

cultivarea acestora la scară largă datorită importanţei lor socio-culturale şi în arhitectura 

peisagistică dendrofloricolă din aglomeraţiile urbane. Prin prelucrarea şi extragerea 

principiilor active (magnolol, honokiol, 4-O-metilhonokiol şi obovatol) din Magnolia sp., 

acestea pot fi utilizate cu succes atât în industria cosmeticelor, cât şi în industria 

farmaceutică, prezentând importanţă în contextul bioeconomic.   

 

Utilizând tipul de analiză şi detecţie EDAX se pot determina într-un mod facil 

elementele chimice cu potenţial poluant (Al, P, S, Cl), la speciile ornamentale de plante 

decorative cu importanţă economică, ce se regăsesc în peisajul dendrofloricol din 

aglomeraţiile urbane. Astfel, magnoliile pot fi considerate plante bioindicatoare şi cu 

rezistenţă la poluare, deoarece analizele realizate cu ajutorul microscopului electronic de 

transmisie nu au evidenţiat modificări la nivel ultrastructural. 
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