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I. P R O EM I

1. INTRODUCCIO

El genere Anthemis L. pertany a la familia Compo-

sitae Giseke (també anomenada Asteraceae Dumotier), subfamí

lia Asteroideae Carlquist, tribu Anthemidineae Cass., sub-

tribu Anthemidineae Dumort, i agrupa 130 especies (HEYWOOD

& HUMPRHIES, 1977) anuals, biennals o perennes.

El centre primari d'especiació és situat a l'Asia

Menor (THIN, 1980), on són congregarles un bon nombre d'espé-
cies perennes endémiques. Anthemis és un genere distribuit

per Europa, sud-oest d'Asia i Africa del Nord, amb dues

especies (A.arvensis i A.cotula) introduides a América

(KAY, 1958). La Península Ibérica representa el límit occi-

dental en la dispersió natural del génere on, per una banda

arriben pels Pirineus algunes estirps orofites de distribu-

ció centro-europea i, per l'altre, espécies anuals o pe-

rennes més propies de la conca mediterránia.



-6-

La darrera revisió del genere fou la realitzada

per R. FERNANDES (1975a, 1975b, 1976) per a Flora Europaea.

Aquesta autora exhorta a la utilització de técniques biosis

temátiques per tal de fornir amb nous criteris a la conflic
tiva taxonomía de les especies perennes que arriben a la

Península Ibérica. Hem d'assenyalar que l'únic estudi bio-
sistemátic en especies d'Anthemis és el de YAVIN (1970),
sobre táxons de la secció Maruta , tots ells endémics (lie-
vat d' A.cotula) de la Mediterránia Oriental.

Des de el punt de vista farmacéutic, sota el

nom de "camamilla", hom ha reunit diversos vegetáis que

pertanyen a diferents géneres de la familia Compositae.

Així, Farmacopea Española IX ed. (1953) considera com a

camamilles Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Chamomilla

aurea (Loefl.) J. Gay ex Coss. & Kralik, i Chamaemelum

nobile (L.) All. (= Anthemis nobilis L.). Ultra aixo, al-

tres especies han estat popularment utilitzades de forma

tradicional, com Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.

Anthemis fuscata L.), etc. En general, diverses especies

d'Anthemis (A.maritima, A.tuberculata), han estat conside-

rades com a camamilles de baixa qualitat, quan no com adul-

terants (LADERO & al., 1985). No obstant aqüestes considera

cions, Farmacopea Portuguesa IV ed. (1946) propugna la

substitució d'algunes camamilles foránies, per d'altres

autóctones, com A.cotula.

( =

Ultra les tradicionals propietats antiespasmodi-

ques i sedants, diverses especies d'Anthemis són obj ecte
d'estudis fitoquímics, particularment peí que fa les lacto-

nes sesquiterpéniques, per les seves propietats citostáti-

ques en cél.lules tumorals humanes (GRABARCZYC & al.,

1977).
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2. CONSPECTE HISTORIO

2.1. AUTORS PRELINNEANS

Segons que ens consta, fou TEOFRAST (Historiam
de plantis, llibre VII, cap. IX) el primer a utilitzar

a les frase de diagnosi les grafies Anthemion, Anthemos

i Anthemom (derivades de avOepíí , floreta), bé que per a

referir-se a generes tan diferents d' Anthemis com Nigella

o Armería (BUBANI, 1901). DIOSCORIDES (Pedanii Dioscoridis

Anazarbei, llibre III, cap. CXX, ed. 1 Bologna, 1526) uti-
litzá el nom d'Anthemis per anomenar genéricament les cama-

milles. PLINI (Histoire naturelle, llibre XXII, pars XXVI,

trad. M.E. Littre, 1878) aplica el nom de Chamaemelum,

derivat de la traducció llatina del mot Srec xaya\yriXov(po-
ma petita) ja que, segons aquest autor, recorden 1 ' a_roma

de les pomes.

En general, podem afirmar que, fins a TOURNEFORT

(1700), tots els autors prelinneans incardinaren a Chamae-

melum tot un seguit heterogeni d'espécies de diverses Anthe

mideae. A tal! d'exemple, basta indicar que Tournefort,

en la seva obra Institutiones Rei Herbariae, incloia dins

¿e Chamaemelum vint espécies, agrupades actualment en els

gér.eres Leucanthemum, Leucanthemopsis, Lepidophorum, Anacy-

clus, Achillea i Anthemis, i que Tournefort definia genéri-
cament:

"Chamaemelum est pZantae genus, flore A plerumque
radiato, cujus scilet discus B ex plurimis fosau-
lis D: corona verd C ex semiflosculis F componi_
tur, embruonibus E, G infidentibus <S calyce H squa_
moso comprehenfis. Embryones autem deinde abeunt
in semina K thalamo I affixa. His notis addenda -
sunt folia in tenuissimas lacinias divisa, totius
que plantae facie

MILLER, a la seva obra TheGardeners Dicctionary
ed. 6 (1754) va publicar válidament, i segons la nostra

cpinió per atzar, el nom genéric de Chamaemelum, malgrat

que aquest autor no aplicava de manera constant la nomencla
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tura binomial linnena. Miller es limita a agrupar sota

aquest genere algunes espécies d'Anthemis que es podien

trobar ais jardins anglesos.

2.2. L'OBRA DE CARL VON LINNE

LINNE a Species Plantarum (1753), aporta una

nova visió en 1'estructuració del grup. No adopta el nom

de Chamamelum, sino que utilitzá el genéric d'Anthemis,

situant-lo dins la calsse Syngenesia (flors amb anteres

soldades en cilindre) de l'ordre Polygamia superflua

(capítols amb les flors del disc hermafrodi tes i les del

radi femenines), intercalat entre Anacyclus i Achillea.

Linné admeté disset espécies i una varietat,

agrupades segons el color de les lígules:

Radio concolore f. lúteoRadio discolore f. albo

Anthemis valentina
A. americana
A. millefolia
A. tinctoria
A. tinctoria

var. triumfetti
A. arabica

Anthemis cota
A. altissima
A. maritima
A. tomentosa
A. mixta
A. chia
A. nobilis
A. arvensis
A. cotula
A. crética
A. repanda

Anthemis, tal com l'havia caracteritzat Linné,

, privat de lígules)diferia d'Anacyclus L. ( avxvxAo£

capítols ligulats. Més tard, PERSOON (1807)perqué presenta
modifica els carácters genérics d'Anacyclus emprant carac

terístiques carpológiques com a discriminants intergené-
rics: Anthemis amb cipseles tetragonals o cilínfriques,
i Anacylus amb cipseles comprimides i alades.
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2.3. APORTACIO DE LS TRACTADISTES

Fou durant el segle XIX quan els estudis monogra

fies a la familia Compositae, elaborats per diversos tracta

distes, forniren nous elements per a la taxonomia d'aquesta

famí1ia. Així destaquem els trebal1s de CASSINI (1826-

1834), LESSING (1832), J. GAY (in GUSSONE, 1849), SCHULTZ-

BIPONTINUS (1854, 1860) i BENTHAM (1873).

Els estudis de Cassini marcaren un important

avenq en l'estudi de Compositae i, concretament, alio que

fa referencia a Anthemis. Les innovacions que aportaren

els seus traballs foren conseqüéncia de 1'acurada observa-

ció de la morfología deis órgans reproductors. Per tal

de teñir una idea de la intensa -ádhuc prolixa- activitat

d'aquest botánic, només cal observar que 1'any 1829, adme-

tia dins de la familia 716 generes, deis quals en proposa-

va 324 com a nous. Així dones, no és estrany que CANDOLLE

( 1838), es lamentés al comentar l'obra de Cassini de la prodigiosa

facilitat amb que aquest autor establia nous generes, així
com del freqüent costum de canviar els noms i la terminólo-

gia. Ultra aixó, Cassini és el creador de la tribu Anthemi-

deae, on resta actualment Anthemis. La mentalitat analíti-

ca, a la que al.ludeix Candolle, permet a Cassini segregar

d'Anthemis fins a cinc generes diferents: Ormenis, Maree-

lia, Cladanthus, Lepidophorum i Maruta, que tingueren diver

sa sort taxonómica en l'evolució histórica del grup.

El tractadista francés J. Gay, elabora una ex-

cel.lent monografía d'Anthemis, a partir d'exemplars sici-

lians que li remeteren Tenore i Gussone. Fou aquest darrer

el que publica 1'any 1849 11esmentada monografía en un

suplement del segon volum de la seva obra Synopsis Flora

Sicula. La utilitat d'aquesta revisió, malgrat el seu abast

geográfic tant reduit, rau en 1 ' acurada precisió del llis-
tat sinonímic, així com en els encertats comentaris taxonó-
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mies. Tanmateix, J. Gay (in GUSSONE, l.c.) proposá el nou

génere Cota, que agrupava aquelles especies (A. altissima,
A. triumfetti i A. tinctoria) que posseien cipseles de

secció romboidal, no quadrangular o circular, copsant per-

fectament les seves afinitats naturals.

SCHULTZ—BIPONTINUS (1854, 1860) a partir de diver

ses observacions carpologiques d'alguns géneres d'Anthemi-

deae, divideix aquesta tribu en sis subtribus: Pyrethrae,

Achilleae, Dioteae, Coteae, Euanthemideae i Ormenideae.

BENTHAM (1873) conculca el criteri de' Schultz-Bip.

per aretornar a la circumscripció genérica primigenia de

Linné , i agrupa en seccions el microgéneres anteriorment

proposats per Cassini.

2.4. LES GRANS FLORES

L1elaboració de Flores de divers abast geográfic,

des de la meitat del segle XIX fins a 1 1 actualitat, és

un altre element important en el progrés deis coneixements

taxonómics d'Anthemis. Aqüestes aportacions són derivades

de les revisions genériques integrades en el projecte d'una

Flora determinada.

CANDOLLE & LAMARCK (1806), a la Synopsis Flora

Gallica, inicien un primer esbós d'ordenació sistemática

deis integrants del grup A. montana, grup que cent anys

després fou encertadament estructurat per BRIQUET & CA-

VILLIER a la Flore des Alpes maritimes, editada a cura

de BURNAT (1916), on forniren cada especie d'una exhaustiva

i rigurosa descripció.

BOISSIER & HELDRECH (1849), i especialment B0IS-

SIER a la Flora Orientalis (1875), varen fer el primer

estudi de les especies orientáis d'Anthemis.
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ROUY (1903), a la Flore de France, assaja per

primer cop la divisió d'Anthemis en subgéneres (subgen.
Anthemis i subgen. Cota), proposició que llevat

(1970) accepten tots els autors actuáis.

HOLUB

Diversos autors s'ocuparen de la flora del Nord

d' Africa (DESFONTAINES, 1779; VAHL, 1790; POMEL, 1874;

BALL, 1878), tots ells realitzant aportacions puntuáis

peí que fa Anthemis. Cal destacar pero, els treballs de
MAIRE (1923, 1926, 1931, 1932 i 1933) per les nombroses

contribucions fetes en aquest genere, adreqades a bastir

la inconclosa obra Flore de l'Africa du Nord.

Peí que fa a Europa Oriental i Asia Occidental,

excel.leix la Flora URRS, on FEDEROV ( in SCHISCKIN & B0

BROV, 1961) proposá nou noves series dins d'Anthemis, bé

que sense diagnosi llatina, la qual cosa les invalida.

Conseqüéncia de la preparació de la Flora of Turkey, edita-

da per DAVIS (1975), són els treballs de GRIERSON (1972,

1974) sobre la taxonomia de les especies turques del sub-

génre Cota, i el de YAVIN (1972) sobre la secció Anthemis,

que és atomitzada en 16 series, de les que 14 són proposa-

des com a noves.

Fou R. Batarda Fernandes qui assumí el repte

de la revisió europea d'Anthemis, emmarcada en Flora Euro-

paea, editada per TUTIN & al. (1964-1980).

(1975a, 1975b, 1976) manté els dos subgénres tradicional-

ment acceptats, i encara n'hi afegeix un tercer (subgen.

Ammanthus), configurat per un conjunt d'espécies de distri-

bució egea, i amb una taxonomia encara avui no prou clara.

R. FERNANDES

2.5. DARRERES APORTACIONS: LA BIOSISTEMATICA

Els nous conceptes, criteris i métodes que propug

na la Biosistemática, han presidit bona part deis recents

estudis sobre Anthemideae.
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Així recollim treballs embriológics (HARLING,

1960), fitoquímics (BOHLMANN & ZDERO, 1966), carpológics

(KYNÓLOVA, 1970), de dosimetría de l'ADN (NAGL & EHRENDOR-

FER, 1974), citogenétics (MITSUOKA & EHRENDORFER, 1972),
etc. En aquest sentit, cal remarcar el treball compilador

d'HEYWOOD, HARBONEK & TURNER (1977), que compendien els

coneixements (anatómics, cariologics, fitoquímics, taxonó-

mies, palinológics i filogenétics) anteriors, per a les

tribus de Compositae. El seguit de treballs suara indicats,

són considerats detalladament en els corresponents capítols

d1 aquesta Memoria.

2.6 CONEIXEMENTS SOBRE ANTHEMIS A L'AREA ESTUDIADA

El primer autor que cal citar en referir-nos

a l'ámbit geográfic considerat, és el botánic suís Edmond

Boissier. Algunes descripcions de plantes que va descobrir

en les prospeccions botániques peí sud de la Península

Ibérica 1 ' any 1837, apareixeren el 1838 a la seva obra

Elenchus plantarum novarum minusque cognitum quos in itine-

re hispánico, ateses les vicissituds que retardaren l'edi-

ció del Voyage botanique dans le Midi de l'Espage (1839-

1845), on inicialment havien d'aparéixer les noves tro-

bailes. A 1'Elenchus trobern ]_a descripció d'Anthemis grana-

tensis i d'A.tuberculata.

Durant els sis anys posteriors ,a mida que apa

dosreixien les entregues del Voyage, Boissier publica

novetats més: A. tuberculata subsp. discoidea i A. tubercu-

lata var. microcephala. Boissier, juntamentAnys després
amb Reuter, inicia un viatge botánic peí sud de la Penínsu

la i Nord d'Africa, arran del qual publicaren el Pugillus

plantarum novarum Africae.

Coetani de Boissier, fou el botánic

Willkomm, que visita la Península 11any 1844 per indicació

del seu mestre G. Kunze. Fruit deis estudis del primer,
fou la publicació, amb la col.laborado del danés J. Lange,

saxó H.M.
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de l'obra Prodomus Florae Hispanicae i, autónomanent, del

seu suplement.

Cal esperar mig segle per a trobar alguna innova-

ció taxonómica en Anthemis. Es deguda a Lacaita i Wilmott,

botánics que durants els anys 1927 i 1928, realitzaren

diverses campanyes botániques per Castella, País Valencia

i Andalusia. N'es fruit el treball de LACAITA (1930), on

descriu una nova especie (A. carpetana) de la Serra de

Guadarrama, táxon llargament malinterpretat pels autors

posteriors.

L'occitá Etienne M. Grenier-Blanc, més conegut

per Frére Sennen, publica quatre especies noves (A. sallei,

A. chevalieri, A. sanglasii i A. mariae) en les esqueles

de les exsiccata repartides entre 1926 i 1928.

Cal també destacar 1 ' aportado del conspicu bota-

nic valencia Caries Pau, descobridor d'A.turolensis, de

la qual no va arribar mai a publicar la descripció. Anys

més tard, CABALLERO (1941a) valida l'espécie pauana, i

encara en proposá una altra de nova, A. guadielae.

El botánic i farmacéutic Taurino M. Losa, va

descriure el 1951 Cota aligulatae, rápidament assimilada

a A. triumfetti.

La botánica portuguesa contemporánia Rosette

B. Fernandes, autora -com hem dit- de la revisió del genere

per a Florae Europaea, proposá en els seus treballs (1975a,

1975b, 1976 i 1983) diverses combinacions , així com una

nova varietat, A. carpatica subsp. carpatica var. pumila.

Més recentment, TALAVERA (1982) ha descrit dues

formes (fma. hemiradiata i fma. ligulata) d'A. alpestris.

En aquest ordre de coses es trobaven els coneixe-
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ments sobre les Anthemis ibérico-balears quan várem encetar

fruit del qual n'es la present Memoria.el nostre estudi,

3. DELIMITACIO DEL GENERE ANTHEMIS

Les diverses propostes taxonomiques, genériques

o infragenériques, així com la seva avaluació, són conside-
rades al capítol VI d'aquesta Memoria. Al comentar el pre-

sent treball, ens várem plantejar si incloiem o no el gene-

re Chamaemelum. Al respecte, el criteri més generalitzat,

llevat PIGNATTI (1982), ha estat el de considerar separats

els dos generes (cf. BRIQUET, 1916; HARLING, 19.60; R. FERNAN

DES, 1976). Ultra aixo, iniciárem paral.lelament una revi-

sió de Chamaemelum (BENEDl, 1986a, 1986b) a la Península

Ibérica i liles Balears, en la que concloem que cal mante-

nir la separació d'ambdós generes segons els carácters
diferenciáis segiients:

Anthemis Chamaemelum

- Flosculs de corol.la no ca

liptriforme.
- Cipseles amb corona o amb
disc epigin de marge agut.

- Cipseles no comprimides o
compressió
rior.

- Epicarp amb cél.lules mixo
genes aillades o en bandes

- Orientado deis cotilédons

tangencial.

- Flosculs de corol.la calip
triforme.

- Cipseles sense corona
disc epigin de marge rom.

- Cipseles comprimides late-
ralment.

i

antero-poste-

- Epicarp totalment mixógen.

- Orientado deis cotilédons
radial.

Per tant, la present Memoria considerem, com es deriva

deis comentaris anteriors, el génere. Anthemis s.str.

DELIMITACIO DE L•AREA GEOGRAFICA CONSIDERADA4.

El títol de la Memoria la circumscriu a la

Ibérica i les liles Balears. Ben aviat ens

caire restrictiu derivat de la imposició,
d'una limitació geográfica, oimés

Península

adonárem del

a efectes de treball,



-15-

quan determinats táxons posseeixen una distribució básica

ment extraibérica, amb localitats extremes en el nord

de la Península -A. carpatica posem per cas- o d'altres

de nord-africanes amb contades citacions ibériques, com

és el cas d' A. chrysantha. Per aquest motiu hem ampliat,

de manera ocasional, l'ámbit geográfic inicialment esta-

blert, per tal d'evitar concepcions equivoques que es

derivarien de l'estudi d'algunes especies en el seu límit
de distribució.



-16-

II. TRETS DE LA BIOLOGIA D'ANTHEMIS

1. INTRODUCCIO

A continuació, reunim sota aquest epígraf,

un seguit de consideracions sobre diversos aspectes reía-
cionats amb la biología d'Anthemis. Aqüestes considera-

cions són fruit en part, deis assaigs realitzats al nos-

tre laboratori, i en part reflecteixen les observacions

propies fetes directament en plantes silvestres, tant

d'aquelles mateixes com del seu entorn immediat.En am

dos casos hem considerat les dades bibliográfiques reía-

cionades a que hem pogut accedir.

Ens consten com a estudis previs, els realit-

zats sobre algunes especies anuals d'Anthemis que sovint

infesten els camps de conreu. Remarquem els de GEARLY,

YOUNG & MORROW (1985) i KAY (1958) sobre A. cotula i

A. arvensis respectivament.
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2. PROVES DE GERMINACIO

2.1. INTRODUCCIO

L'interés primari deis assaigs de germinació,

ha estat determinat per la necessitat de proveir-nos

de meristems radiculars susceptibles, previa fixació

i tinció, d'estudis cariológics. D'altra banda, ens ha

perinés de seguir, en els casos en qué ha estat possible,
l'evolució de la plántula.

2.2. MATERIAL I METODES

Els assaigs han estat efectuats en cipseles

madures origináries de l'anell exterior de flosculs deis

capítols, puix hem observat que aquells de la zona api-

cal i, en ocasions, els de les lígules, no eren fértils.

D'altra banda les cipseles procedeixen sempre de recol-

leccions própies, en les que ens fornírem de capítols

en adequat estat de maduració, que deixárem assecar a

temperatura ambient.

S'han estudiat dues o tres poblacions per espé-

cié, llevat d'A. saxatilis, A. secundiramea i A. chrysan-

tha, de les que només hem aconseguit cipseles madures

d'una pob1ació.

Les cipseles seleccionades foren tractades

amb una solució aquosa centesimal de clorur de mercuri

(II), que actúa com antifúngic, durant 4 min. Posterior-

ment es dipositaren sobre una placa de Petri que contenia

diversos dises superposats de paper de filtre, humitejats

amb aigua destil.lada. El conjunt es va mantenir a les

fosques. Periódicament s'inspeccionava les plaques, per

tal de retornar-les l'estat hídric optim -si l'havien

perdut- i anotar el nombre de cipseles germinades, és

a dir, aquelles en qué la radícula era observable a ull

nu .
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Figura 1.- Diagrames de germinació d'A. arvensis, A. cotula, A.

chrysantha, A. secundiramea, A. maritima i A. alpestris. En ordenades

s'expressen els percentatges de germinació, en abscisses els dies.

El trag discontinu indica pretractament amb escarificació i el conti--

nu abséncia de tractament previ.
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ca anterior.
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D I E S

(% gefipació) TOTAL
NOSTRESESPECIE 2 8 10 12 144 6

8 8 8 40A.arvensis 0 0 2 5
(20 %) (20 %)(0 %) (0%) (5 %) (12,5%) (20 %)

17 16 400 5 10 15A.cotula 1

(37,5%) (42 %) (45 %)(2, 5%) (22,5%) (25 %)(0 %)

9 90 0 2 6 6 14A.chrvsantha
(64 %)(0 %) (14,3%) (42,8%) (57 %) (64 %)(0%)

15A.secundiramea 0 0 2 4 5 64

(26,6%) (26,6%) (33,3%) (40,3%)(0 %) (13 %)(o%)

33 47 55A.marítima 0 5 15 23 46

(9, 1%) (27 %) (41,8%) (60 %) (83 %) (85,4 %)(0 %)

500 17 29 37 41A.alpestris 4 41

(34 %) (58 %) (74 %) (82 %) (82 %)(8%)(0 %)

253 6 10 12A.carpatica 1 4 11

(12%) (20 %) (24 %) (40 %) (44 %) (48 %)(4 %)

A.saxatilis 7 53 703 14 31 46 50
(10%) (71,4%) (75 %)(4,2%) (20 %) (44,3%) (65,7%)

A.tuberculata 450 0 3 8 9 10 11

(O %) (0%) (6,6%) (17,7%) (20 %) (22,2%) (24 %)

A.altissima 1 4 19 29 31 38 46 55

(1,8%) (7,3%) (34,5%) (52,7%) (56,4%) (69,1%) (83,6%)

A.triumfetti 2 7 11 56 63 70 7031

(2,8%) (10%) (15,7%) (44,3%) (8C %) (90 %) (100%)

D I E S
(% gg*minació) TOTAL

NOSTRESESPECIE 2 4 6 8 10 12 14

A.arvensls 5 71 8 8 8 6 10
(50%) (70 %)(10 %) (80 %) (80 %) (80 %) (80 %)

A.cotula 2 6 7 8 10 104 10

(20 %) (40%) (60 %) (70 %) (80 %) (80 %) (80 %)

A.chrvsantha 0 0 2 5 5 5 74

(0 %) (0%) (28,5%) (57,1%) (71,4%) (71,4%) (71,4%)

A.secundiramea 0 2 3 3 5 7 104

(0 %) (20%) (30 %) (40 %) (50 %) (70 %)(30 %)

A.marítima 2 84 5 5 9 9 10

(40%) (50 %) (50 %)(20 %) (80 %) (90 %) (90 %)

A.alpestris 3 6 6 6 7 104 4

(30 %) (40%) (40 %) (60 %) (60 %) (60 %) (70 %)

A.carpatica 2 74 8 8 8 9 10
(20 %) (40%) (70 %) (80 %) (80 %) (80 %) (90 %)

A.saxatilis 3 3 6 96 9 9 10
(30 %) (30%) (60 %) (60 %) (90 %) (90 %) (90 %)

A.tuberculata 0 3 3 7 71 7 10
(0 %) (10%) (30 %) (30 %) (70 %) (70 %) (70 %)

A.altissima 5 6 10 10 10 10 10 10
(50 %) (60%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

10 10 10 108 107A.triumfetti 4

(100 %) (100 %) (100 %) (100 %)(70%) (80 %)(40 %)

Taula 1.- Relació deis índexs de germinació, expressats en percentat-,

ges, en funció del temps, i agrupats per especies. A la zona superior
sense pretractament, a la inferior amb escarificació mecánica previa.
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S'ha utilitzat també medí nutriu solid Bold

(STEIN, 1973) en el qual eren incloses les cipseles;

s ' han obtingut així excel.lents resultats de germinació
i estadis subsegüents, malgrat la contaminació fúngica.

Hem assajat, per tal de millorar 1 ' índex de

germinació, el métode d1escarificació mecánica. Aquesta
s'ha verificat sota estereomicroscopi binocular, prement

amb unes pinces el terg inferior de la cipsela per la

máxima ampiada, fins aconseguir que aquesta s'obris lleu-

gerament per aquest indret.

2.3. RESULTATS

Es llisten a la taula 1, segons les cipseles

fossin escarificades o no. Per tal de comparar l'efecte

d'aquest tractament, hem representat gráficament (figs.

1 i 2) i de manera paral.lela els percentatges de germina

ció de cada especie en funció del temps i del pretracta-

ment aplicat.

2.4. DISCUSSIO

A la vista deis resultats hom pot deduir que,

en general, els fruits d'Anthemis presenten acceptables

índexs de germinació sense cap tractament previ. No

obstant aixó, en tres especies (A. arvensis, A. secundira

mea i A. tuberculata) es dona un baix índex germinatiu

(del 20 al 30 %); atribuim aquest fet a la circumstáncia

que justament aqüestes especies són les que tenen el

pericarp més dur o més engruxit.

L'escarificació mecánica, ha elevat en totes

les especies el nombre de cipseles germinades en funció

del temps. Cal assenyalar que GEARLY & al (1985) observa-

ren el mateix en A. cotula utilitzant, pero, escarifica-
ció química.
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3. CICLES VITALS EN ANTHEMIS

3.1. INTRODUCCI0

En Anthemis, hom pot observar tres tendéncies

peí que fa al tipus de cicle biológic: anual, biennal
i perenne. BOISSIER (1875) assajá una ordenació dins

de les tres seccions que considerava (Sec. Euanthemis,

Sec. Cota i Sec. Maruta) segons els cicles vitáis, orde-

nació óbviament artificial, ja que els quatre grups que

va proposar eren: Perennes (serie), perennes vel biennes,

anuuae vel biennes i Annuae (serie).

L'estructuració adoptada per R.FERNANDES (1976),

permet una agrupació -peí que fa al cicle- més natural,

pero només en el subgénere Anthemis. En aquest, les sec-

cions Anthemis i Maruta són anuals, contráriament a les

de la secció Hiortia, que són perennes . Aquesta distinció

no és possible en els integrants del subgénere Cota.

3.2. ESPECIES ANUALS

I. GERMINAC10

Les especies anuals d'Anthemis en 1'área estu-

diada són sis: A. arvensis, A. cotula, A. chrysantha,

A.bourgaei, A. secundiramea i A. altissima. Les cipseles

d'aquestes especies tenen alt poder germinatiu. Així

SALZMANN (1954) estudiant la capacitat germinativa deis

fruits d'A. arvensis en funció de llur longevitat, esta-

bleix que al cap d'un any 1 ' índex germinatiu és del 89

%, al cap de tres anys del 91 %, i al cap d'onze anys

del 47 %.

En el nostre laboratori hem seguit l'evolució

d'A. cotula i A. arvensis des de la germinació de la

cipsela fins a la formació de la plántula (fig. 3) i
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posterior desenvolupament fins a que sucumbiren sense

haver florit.

La germinació s'inicia al cap de 2-6 dies (se-
s'hagi escarificat o no) de la hidratació de la

La sement s'esquinqa per l'extrem basal, segons

gons

cipsela.

el pía de separació deis cotilédons dins del pericarp,
on són orientáis tangencialment (en tall optic equatorial)
en relació a l'eix del capítol (vg. fig. 47). Tan bon

punt es clivella la cipsela, apareix la radícula envolta-
da per un anells de reletes secundáries. Posteriorment
(10-15 dies) es desenvolupa l'hipocotil amb les dues
fulletes cotiledonars, glabres, inicialment erectes i
i després patents, ovodades, que comenten a verdejar
a 1 ' iniciar la funció assimiladora. Poc després (12—17

dies) sorgeixen el següent parell de fulles (o primeres
caulinars), decussades, 1-pinnatisectes, clarament punte-

jades per glándules séssils i espersament piloses. A
partir d'aquest estadi, la plántula progressa rápidament.

Fig. 3.- Evolució en la germinació d'una cipsela d'A.cotula (sense
escarificació); A-B: inici de la germinació (fins al 5é dia); C:

aparició de la radícula (6é dia); D: desenvolupament de la radícula
(9é dia); E: aparició de les fulles cotiledonars (12é dia); F: desen-

volupament de les primeres fulles caulinars (17é dia).
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FLORACIOII .

L'ordre de floració (antotaxi) tant en les

flors que configuren el capítol, com en aquells que con-

formen la conflorescéncia, és centrípeta.

La floració és primerenca en A. chrysantha

i A. secundiramea (abri1-maig), mentre que en A. arven-

sis i A. cotula, el marge és més ampli (marg-octubre) .

Aquest ampie període en les darreres especies, pot respon

dre a les observacions de KAY (1958), que indica que

si bé la germinació d'aquestes especies arvenses té lloc

entre la tardor i la primavera, pot donar-se també -si

les condicions són propicies- durant tot l'any.

III. FRUCTIFICACIO

Lógicament és conseqüéncia deis períodes de

floració amunt indicats: de maig a juny en A. chrysantha,

A. altissima i A. secundiramea; en A. arvensis i A. cotu-

la la fructificació ocorre entre juny i novembre. Les

cipseles un cop madures, resten ais capítols fins que

la planta s'asseca, i es dispersen per diversos mecanis-

mes (vg. apartat 4.3. d'aquest capítol).

IV. ALTERACIONS DEL CICLE

Les especies anuals d'Anthemis es captenen

com a terofits (reptants o escaposos). Ara bé, ocasional-

ment es poden comportar com hemicriptóf its, com en el

cas d'A. arvensis i A. cotula. Hem observat aquest feno-

men en individus que han estat parcialment arrabassats

en la dallada mecánica de conreus, o bé per acció de

rumiants diversos en pastures montañés. En aquests casos,

l'exemplar malmés respon tot produint nous brots vigoro-

sos en la zona basal, que tornaran a florir el mateix

any o el següent.
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3.3. ESPECIES BIENNALS

Podem considerar, amb reserves, com a tal A-.

triumfetti. CANDOLLE (1836) considera l'espécie anual,

BOISSIER (1875) i ROUY (1903) opinaren que era bisanual

finalment GRENIER & GODRON (1850) i FIORI & PAOLETTI

(1904) al.ludeixen al seu carácter perenne.

i ,

Hem seguit 11evolució en individus de diverses

poblacions d'aquesta especie a les Guilleries (Joanet)
i Montseny (Santa Fé). Hem pogut constatar com el cicle

vital més usual és aquell en qué a partir de. la germina-

ció i la formado de la plántula, aquesta forma una rose-

pot produir en el primer any l'eixta de fulles. Aquesta

florífer, comportant-se com anual. Habitualment la roseta

no emet tija el primer any, sino que ho fa el segon,

finalitzat el qual sucumbirá. Pot succeir, pero, que

un individu florit en el segon any, no arribi a fructifi-

car pels condicionaments ambientáis. En aquest cas, la

planta pot rebrotar, florir i fructificar el tercer any

i, per tant, ser perennal. Aquest darrer fet l'hem obser-

vat només la primavera del 1984 a les Guilleries.

3.4. ESPECIES PERENNES

I. GERMINACIO

En les especies perennes estudiades (A.alpes-

tris, A. carpatica, A. tuberculata i A. marítima), no

s'ha observat cap retard quan al temps de germinado,

respecte de les especies anuals. Al nostre laboratori

hem seguit la formado i el desenvolupament de la plántu-
la en A. saxatilis i en A. maritima. En les dues espé-

el primer any es produeix una roseta de fulles,
o més aviat un conjunt de brots que, els segiients anys

produeixen les rames floríferes.

des,
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II.FLORACIO

Es produeix peí maig-juny a la majoria d'espé-
d'Anthemis, llevat d'A. carpatica (juny-cíes perennes

agost).

III.FRUCTIFICACIO

Com en les especies anuals, es deriva de l'épo-
Així fructifiquen peí juny-juliol, excep-ca de floració.

te A. carpatica (agost-setembre).IV.ALTERACIONS DEL CICLE

Hem seguit durant tres anys consecutius una

població d'A. marítima a Menorca (Cala Algaiarens), sitúa

da a les dunes. Hem comprobat que com a conseqüéncia

de 11acusat dinamisme del substrat, un mateix individu

pot teñir dues floracions anyals. Aquest fet va determi-

nar FIORI & PAOLETTI (1904) a descriure en base a exem-

plars italians A. marítima forma serótina, anomenant

així aquells individus de floració tardana, amb capítols

de menor diámetre. Quant a A. tuberculata subsp. turolen

sis, 1'hem vist florit el primer any. Segons la tipologia

de RAUNKJAER (1905), podem considerar les espécies peren-

nes d'Anthemis hemicriptófits en la seva majoria, llevat

d'A. marítima que es comporta com

fit rizomatós.

caméfit o com geó-

4. BIOLOGIA DE LA REPR0DUCCI0

4.1. DIVERSIFICACIO DEL CAPITOL

Diversos autors (CRONQUIST, 1955; CARLQUIST,

1976; WAGENITZ, 1976; JEFFREY, 1977) han indicat que

l'origen filogenétic del capítol, com a inflorescencia
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pseudántica individualitzada, caldria cercar-lo en una

anomenada protoasterácia. Aquesta tindria flors zigomor-

fes, bracteades, i disposades en una inflorescencia en

capítol,delraim o espiciforme. L'estructura

queda palesa si s'observa la diversificació centrípeta

de les flors i deis fruits. La formació, en el procés

racemosa

evolutiu del capítol, es produiria per un progressiu

escurgament de l'eix de la inflorescencia.

En Anthemis, els capítols poden ser radiats

o discoides, segons presenten o no lígules. Molt rarament

són hemirradiats .

I. FUNCIONALITAT DE LES LÍGULES

Totes les especies estudiades posseeixen lígu-

les. Tres d'elles (A. alpestris, A. tuberculata i A.

triumfetti) presenten formes desprovei'des de flors lígula

des i, per tant, amb capítols discoides. CRONQUIST (1955,

1970) considera la presencia de lígules com a tret no

evolutiu.

Segons les nostres observacions, les flors

ligulades són fértils en Anthemis, llevat A. cotula.

LEPPIK (1977) opina que el primer pas important en la

diversificació del capítol és, probab1ement, la restric-

ció de les flors perifériques (ligulades) a la funció

exclusivament femenina, com en el cas d'Anthemis. Aquest

fet implica, segons aquest autor, una funcional proterogí

nia, ja que així el primer pol.len madur format ja dispo-
sa d'algun estigma (el de les lígules) receptiu.

II. HEMILÍGULES

Les hemilígules són flors de simetría bilate-

ral, amb el limbe més o menys aparent, conseqüéncia de

1'esquingament del tub (vg. fig. 33). Només les hem obser
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vat en els capítols d'A. alpestris forma alpestris, i

representen l'estadi intermedi amb les formes ligulades

(forma ligulata) que apareixen en aquesta mateixa espé-

cíe

Les hemilígules es comporten com a funcional-

ment femenines. Hem observat pero, la presencia d' un

nombre variable d'estams (3 ó 4). Aquest estams són. singe

nésics, pero no solden llurs anteres en tub, de manera

que la primera i darrera antera són lliures entre sí.

III. FUNCIONALITAT DE LS FLOSCULS

Els flósculs són, en Anthemis, hermafrodites

i funcionalment proterandres. Peí que fa a la sexualitat,

cal diferenciar els flósculs de la zona apical del capí-

tol, que es comporten exclusivament com masculins, ja

que segon hem observat, els seus ovaris no arriben a

madurar. D'altra banda, els flósculs més externs són

hermafrodites, amb pól.len i ovari fértiís.

POL.LINITZACIO4.2.

Aquest procés en Anthemis, i en bona part d'

Anthemideae, és entomógam. Quan es verifica 1'antesi ,

les anteres alliberen els grans de pol.len a l'interior

del tub format pels estams singenésics. Paral.1e1 ament

l'estil s'allarga amb un moviment de rotació (ROBINSON,

1984) i les branques arrosseguen el pol.len format fins

ultrapassar el cilindre de les anteres (MULLER, 1863).
Així el pol.len és exposat a l'acció de possibles vectors

pol.linitzadors. Posteriorment, les dues bandes estigma-

tiques se separen i resten receptives.

Nombrosos autors s'han ocupat des d'antic deis

insectes pol.linitzadors en la familia de les Compostes.

Cal destacar la important obra de MULLER (l.c.), autor
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que relaciona 13 himenópters, 9 dípters i 3 coleópters

com a pol.linitzadors d'A. arvensis i A. tinctoria. D'al-

tra banda, KAY (1958) considera que a les liles Británi-

ques, la majoria de vectors d'A. arvensis són sírfids
i d'altres dípters.

RICCIARDELLI (1978) inclogué Anthemis entre

els generes de Compostes amb carácters mel.lífer. Aixo

queda demostrat per la detecció de pol.len de tipus Anthe
mis en les análisis pol.líniques deis sediments de mel,

básicament en mels de tipus girasol, romaní i taronger

(A. Sala, com. pers.)

La proterogénia del capítol, i la proterándria

deis flosculs, són factors importants a 1 'hora d'avaluar

la incidencia de 1'autopol.1inització . Peí que fa al

nostre cas, KAY (l.c.) demostrá que en Anthemis no es

dona aquest fenómen, en no obtenir per aquest mecanisme

cipseles fértils. D'altra banda, MITSUOKA & EHRENDORFER

(1972) indicaren l'éxit parcial en 1'autofecundació expe-

rimental d'A. altissima i A. cotula.

4.3. HIBRIDACIO EN ANTHEMIS

La hibridació interspecífica natural en Anthe—

mis, no és un fenomen usual. MITSUOKA & EHERENDORFER

(l.c.) aconseguiren híbrids experimentalment, a partir

d' A. cotula x A. arvensis (cipseles estérils), d'A.

tinctoria x A. altissima (amb un 15,5 % de pol.len fér-

til) i d'A. tinctoria x A. cotula (6,5 % de pol.len fér-

til). RIGUAL (1972) assenyalá haver localitzat a Alacant

(Castell de Guadalest ) l'híbrid A. arvenis x A. tubercu

lata; 1 ' del corresponent testimoni, amb el qual

ens obsequia el Dr. A. Rigual, ha demostrat que es tracta

examen

d'A. arvensis subsp. incrassata.
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Quant a la hibridació intergenérica, MITSUOKA

& EHRENDORFER (l.c.) assajaren la combinació artificial

d'Anthemis x Chamaemelum (A. cotula x Ch. nobile), i

d'Anthemis i Tripleurospermum (T. tetragonospenum x

A. altissima; T. tetragonospermum x A. cotula), amb ele-

vats percentatges de pol.lens fértils.

Nosaltres hem detectat un possible híbrid intra

genéric d'Anthemis x Leucanthemopsis (A. carpatica x

L. alpina), en base a un plec (Lleida, Port de Pui Pía,

27—VII—1976, A. Carillo & J. M. Ninot; BCC s/n), amable-

ment cedit pels recol.lectors. Aquest plec conté barre-

jats exemplars de Leucanthemopsis alpina, junt amb el

pretés híbrid, morfologicament relacionat amb A. carpati-

ca, pero amb les cipseles (encara no del tot madures)
allén de marcades estriesamb una considerable corona,

longitudinals de color pal.lid, que contrasten amb la

resta de la cipsela, més fosca. Cal dir que aquest detall

no s'observa mai en les cipseles d1 A. carpatica, per

més que siguin immadures. Per contra, és tipie en les

cipseles de Leucanthemopsis. Malgrat tot, ens hem de

mostrar prudents a l'hora d'asserir 1'origen hibridogen,
car no hem pogut examinar in situ la població mixta.

4.4. FENOLOGIA

Hem establer la durada (inici i final) de la

floració de les espécies d'Anthemis estudiades, en el

marc geográfic que abasta la present Memoria. Hem conside

rat com a planta florida, aquella en la que com a mínim

el 25 % aproximat de llurs capítols eren en flor, és
a dir, quan en el capítol no hi havia encara cap cipsela

madura. Amb aquest fi hom ha anotat l'estat de floració

d'uns quatrecents exemplars. Amb les dades, hem elaborat

un calendari fenologic de floració (fig. 4). Com a trets

més significatius, remarquem l'ample període de floració
d'A.cotula i A. arvensis (marg-octubre) , que sitúen 1'óp-
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D'altra banda,de juny.floració pels voltants

es pot observar clarament a
maritima presenta dues floracions,
i l'altre peí novembre.

tim de

la gráfica (fig. 4) com A.
l'una de marp a juny,

4.5. DISSEMINACIO DE LES CIPSELES

Un cop madure?, les cipseles resten al capítol.

Les primeres a caure son les apicals (en el sungén. Anthe

mis) no fértils. Creiem que en la disperssió de les se-

ments influeixen dos factors intrínsecs:

a. Acrescéncia del receptacle:

Aquesta s ' inicia en la postantesi i finalitza

quan s'assoleix la total fructificaei ó. Els fruits es

troben atrapats entre les dues palletes receptaculars.

L'elongació del receptacle augmenta l'angle format per

la palleta i el receptacle, de manera que el fruit queda

més lliure. D'altra banda, pero, la cipsela en el decurs

de la fructificació augmenta el seu volum.

b. Acció de les cél.lules mixógenes:

A l'epicarp se sitúen, de forma aillada o en

bandes, cél.lules productores de mucílag (BRIQUET, 1916).

Aqüestes, en contacte amb un medi aquós, experimenten

un augment de volum, degut a la hidratado del mucílag.

Opinem que aquest factor, propiciat per la rosada a la

pluja, facilita 1'alliberament de la cipsela peí seu

disc basal d'inserció al receptacle, de manera que en

ser més o menys envoltades de mucílag i augmentar el

volum, poden lliscar entre les dues palletes

1 ar s .

receptad-

I. ANTROPOCORIA

Les especies d'Anthemis arvenses (A. arvensis,

A. cotula, A. tuberculata subsp. turolensis, A.altissima)
l'acció humana pren especial relleváncia en la dispersió
deis fruits, ja sia per la sega en els camps de cereals,
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on sovintegen, o en el procés de llaurar. La

dispersió també pot verificar-se en sembrar 1 ' home, bé

que involuntáriament, granes d1 aqüestes especies mésela-

des amb la sembradura.

L'alt poder colonitzador d'aquestes plantes,

juntament amb 1'antropocoria, expliquen sense dificultat

la introdúcelo d'A. cotula i A. arvensis a América del

Nord, on es consideren al.lóctones (KAY, 1958). D'altra

banda, les dites estirps ofereixen alta resistencia a

l'acció deis herbicides (GEALY & al., 1985). Em la disper

sió de la resta d'espécies d'Anthemis, opinem que l'home

té nul.la incidéncia, excepte en A. tinctoria, cultivada

com ornamental o amb per les seves propietats tincto-

riáis.

II. ANEMOCORIA

Els capítols madurs, situats a 1'extrem de

tiges més o menys rígides, divaricades i seques, poden

dispersar llurs diáspores mitjanqant el vent. La rigidesa
de les tiges, facilita els vinclaments i revinclaments

(boleoanemocori a) per l'acció eólica, que foragita els

fruits de la planta mare. Les cipseles no aterren gaire

lluny del punt emissor, car no posseeixen adaptacions

estructuráis especi alitzades per a aquest tipus de dis-

persió, ja que com a máxim poden teñir una breu coroneta

apical de 0,25 a 1 mm.

Aquest tipus de dispersió, s'afavoreix en

aquelles especies, A. triumfetti posem per cas, que tenen

les tiges d'una altura considerable (80-100 cm).

III. Z00C0RIA

Els accidents en la superficie de les cipseles

en algunes especies d'Anthemis (A. tuberculata, A. cotu-
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la, A. secundiramea) són com a máxim uns tubercles si-

tuats al dors de costelles longitudinals. Ultra aixo,

el fet que l'epicarp segui parcialment mixogen, fa pensar

que 1 ' epizoocóri a hi pot jugar algún paper.

IV. HIDROCORIA

L'acció mecánica de la pluja (ombrobolocoria)

pot alliberar, com en els casos precedents, les cipseles.

Opinem pero, que té major importancia el transport aquós.

(ombrohidrocoria) de les cipseles, ja que aqüestes suren

en l'aigua, com hem observat.
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les liles Balears; 1'altura representa els rangs de floració segons

1'escala adjuntada.
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III. MORFOLOGIA I BIOMETRIA

1. INTRODUCCIO

Ens proposem en aquest capítol l'estudi i 1 ' avalu

carácters qualitatius i . quantitatiusació d'un seguit de

(formes planes o tridimensionals, mides, proporcionalitats,

nombre d'elements i disposició, ornamentació, cromatisme,

etc.). S'han considerat tant els carácters tradicionalment

usats en la Taxonomia clássica, com aquells emprats darrera

ment en treballs de caire biosistemátic. Els carácters

carpológics i palinológics, són considerats en sengles

capítols (IV i V) apart, atesa la seva importancia.

Hem analitzat un total de 39 carácters / paráme-

tres, considerats a priori com a potencialment válids,

previa determinació de l'estat óptim (floració o fructifica-

ció) o la part de la planta on s'han d'observar. Aquest

estudi apriorístic , ens ha permés valorar nous carácters,

com la relació de les longituds del receptacle, i d'altres

no utilitzats abans en Anthemis, com per exemple la base

del collar del filament estaminal, la forma de la base
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de 1'estigma, etc.

En general, les dades quantitatives s'han sotmés a tracta-

ments estadístics, per tal de poder-les comparar, i establir els mar-

ges de variació. Sempre que ha estat possible, s'ha observat la varia-

bilitat a poblacions naturals, seguides en el curs del treball, o

bé en base a herboritzacions propies d'exemplars d'una mateixa pobla-

ció que, a ull nu, representessin les oscil.lacions morfologiques

externes extremes. D'altra banda, quan les circumstáncies ho han per-

més, s'ha probat d'esbrinar si els carácters eren fixats, mitjanqant

conreus experimentáis. Amb posterioritat, s'ha avaluat amb criteri

taxonómic el possible interés del carácter i que,en cas de presen-

tar-lo, l'hem utilitzat al capítol taxonómic de la present Memoria.

La terminología emprada en general, ha estat la de FONT

QUER (1977), STEARN (1983) i MORENO (1984). Cas d'haver-hi una tipolo-

gia o nomenclatura específica preestablerta, s'indica al corresponent

apartat, així com els materials i métodes.

Per a l'estudi morfológic, s'han efectuat nombroses cam-

panyes d'herborització per l'área geográfica estudiada. Els correspo-

nents testimonis són dipositats a l'Herbari del Departament deBotáni-
ca de la Facultat de Farmacia de Barcelona (BCF). Igualment ens hem

proveít de plantes vives, que várem trasHadar al nostre laboratori

per tal d'estudiar la seva plasticitat. A més, s'han revisat tots

els plecs d'Anthemis presents ais herbaris que ara citem; els abreu-

jats afectats per un asterisc (*) no són recollits a 1'Index Herba—

riorum (HOLMGREN & KEUKEN, 1974).

Institut Botánic, Barcelona (herb. general, herb. Sennen, herb.

Costa i herb. Vayreda)

Departament de Botánica, Facultat de Biológiques, Barcelona.

Departament de Botánica, Facultat de Farmácia, Barcelona

Instituto Botánico, Coimbra (herb. general, herb. portugués
i herb. Willkomm)

Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Córdoba.

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genéve, Chambe

BC

BCC

BCF

COI

CO

G
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sy (herb. general, herb. De Candolle).
GDA Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Grana-

da.

GDA-C Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Grana

da .

JAEN* Colegio Universitario "Santo Reino", Jaén.
LEB Departamento de Botánica, Facultad de Biologia, León.

Service des Herbiers, Université de Lyon, Villeurbane

(herb. general, herb. Rouy, herb. Bonaparte i herb.
Jordan).

Real Jardín Botánica, Madrid.

MAF Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Madrid
MGC Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Málaga

MPU Institut de Botanique, Monpeller (herb. general, herb.

Maire, herb. Braun-Blanquet, herb. Knoche i herb.

Coste).

SALA Departamento de Botánica, Facultad de Biologia, Sala-

manca.

SEV Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Se-

villa.

SEV-F Departamento de Botánica, Facultad de Farmácia, Se-

villa.

SOLLER* Museu Balear de Ciéncies Naturals, Sóller (herb.

Bonafé i herb. Orell).

LY

MA

SZ* Herbari particular del Sr. Antonia Segura Zubizarreta

(actualment inclós a l'herbari MA).

VF Departament de Botánica, Facultat de Farmácia, Valen-

cia

D'altra banda, s'han consultat puntualment, en

general a efectes de tipificació, els següents herbaris:

B Botanische Museum und Botanische Garden, Berlin (herb.

Willdeftow, microfilm)

British Museum (Natural History), London.

Royal Botanic Garden, Kew.

Col.legi La Salle Bonanova, Barcelona

BM

K

LA SALLE-B*

LA SALLE-F* Col.legi la Salle, Figueres.
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LINN The Linnean Society, London (microfilm).

Els exemplars d'Anthemis de l'herbari SANT no

s1 han pogut estudiar al no haver—nos estat deixats en prés

tec .

2. ARREL

El tipus d'aparell radical en els táxons estudiats, és

biológic (anual, biennal

o perenne) de l'espécie o, en menor grau, deis factors

biótics que el poden determinar o alterar (vg. apartat

II . 3)

conseqüéncia directa del cicle

Les estirps anuals presenten una reí axonomorfa

(figs. 5.1, 5.2, 5.4, 6.1), més o menys desenvolupada (de
2 a 10 cm) segons els condicionaments ecologics (tipus
i grau de campacitat del substrat, etc.). El diámetre,

mesurar arran de térra, oscil.la entre 0,5 i 1,5 mm, excep-

te en A. altissima, on freqüentment pot atényer els 4 mm

de diámetre. Volem remarcar que, ocasionalment, hem trobat

alguns exemplars d'A. triumfetti i A. tuberculata florits

en el seu primer any i, per tant, amb arrel anual (figs.

5.7 i 5.8), bé que els cicles normáis són anual i perenne

respectivament.

Les especies bianuals i perennes presenten, a

partir del primer any, una reí principal gruixuda (0 de

3,5-7 mm) i que pot desenvolupar-se extraordiñariament,

tal com hem vist en alguns exemplars d'A. saxatilis (fig.

6.4) fins a 15 mm de diámetre. En especies

anuals, la reí és rematada per una soca llenyosa que origi-
na la part epigea, en general ramificada des de la base.

aqüestes no

Mereix comentar! a part el sistema radicular

d'A. marítima. Hem observat el comportament d'aquesta plan-

ta, peí que fa l'adaptació radical, en poblacions andaluses
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Fig .

crassata (1 a 3), A. chrysantha (4), A. tuberculata subsp. tu
berculata, A. tuberculata subsp. turolensis (6 a 3).

5 . - Aparell radical d'Anthemis: A.arvensis susbp. in-
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Fig. 6.- Aparell radical d'Anthemis: A. altissima (1), A.trium
fetti (2 i 4) i A. maritima (3).
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i baleáriques. Així, s'ha constatat que, quan A. marítima

arrela en un substrat dur, esquist posem per cas, produeix

un sistema radical tipie de les especies perennes d'Anthe-

mis. Ara bé, si la planta viu en associacions dunals (Ammo-

philetea), on el substrat és mobil i eixut, A. maritima

desenvolupa una reí principal pseudorizomatosa (fig. 6.3.)

paral.lela a térra, molt llarga (fins a 30 cm), que emet

reís secundarles molt més primes i perpendiculars a la

principal, que s'endinsen considerablement (fins a 20 cm),
fenomen ben propi de plantes xeromorfes. Hem

el carácter radicant d'A. maritima. Aquesta especie

observat,

també,

pot formar reís caulogenes adventícies, a partir de tiges

fresques parcialment submergides en aigua, al cap d'aproxi-

madament quinze dies d'inicada la immersió.

3. TIGES

Les tiges de les espécies revisades són entera-

ment herbácies en les estirps anuals,i llenyoses a la base

en les perennes. Aquest aspecte és l'únic útil taxonómica-

ment peí que fa ais carácters caulinars estrictes. Les tiges

són sempre de secció transversal circular i, ocasionalment

estriades en sentit longitudinal. Peí que fa a les dimen-

sions, poden oscil.lar de 3 cm, en exemplars d'A. carpatica

subsp. carpatica var. pumila, fins a 100 cm en d'altres

d' A. triumfetti. L'escassa relleváncia discriminant de

1'altura total és manifesta si s'observen les elevades

desviacions estándars d'aquest parámetre en la taula 2.

L'indument de la tija és format per péls tectors

i, ocasionalment per péls glandulars. Els primers són medi-

fixats, amb forma de "T", amb els dos bragos patents (180°)

o erecto-patents (45°). Els glandulífers són biseriats,

séssils i d'aspecte piriforme i llisos. Només tres táxons

són glabres o glabrescents: A. cotula, A. carpatica subsp.

mariae forma glabrescens i A. secundiramea. Ocasionalment

s 'han observat variacions en l'indument (color i densitat),
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MARGES DE VARIACIO

(cm)

DESVIACIO
ESTANDARD

ESPECIE MITJANA

(cm)

(4-)10-40(-55)
. (10-)20-35(—45)

(6-)12-23(-25)

(5-)10-23(-29)

(10-)12-15(-17)

(3,5-)10-25(-35)

(10-)10-25(-35)

(10-)20-30(-35)

(10—)15-35(—45)

(16-)25-35(-41)

(15-)30-90(-100)

(20-)35-85(-103)

A. arvensis 20.3

28.7

19.2

13.4

14.8

18.9

21.5

25.2

24,0

28,4

52,0

60,8

8,3

A. cotula 7,2

A. chrysantha 3,1

A. secundiramea 2,5

A. bourgeai

A. carpatica

A. saxatilis

3,4

8,1

7,4

A. tuberculata 3,7

A. maritima 6,7

A. alpestris

A. altissima

7,3

5,4

A. triumfetti 6,1

Taula 2.- Relació de les longituds caulinars totals en les especies

considerades; entre paréntesi () s'expressen els valors estrems.

en fundó de l'estat de florado, i que son comentades

en la variabilitat de cada táxon (vg. cap. IV).

3.1. PEDUNCLE

Considerem com a tal la porció de tija compresa

entre la base del capítol i la pimera fulla de la tija.

Hem observat com, en general, la seva longitud és propor-

cional a l'altura de la planta. Pot ser estriat en sentit

longitudinal. L'indument sol ser més atepelt al capdamunt
del peduncle, prop de l'involucre.

El peduncle sol ser poc acrescent en sentit

axial; ara bé, pot manifestar un considerable augment en

el seu diámetre sota del capítol (fig. 7). Aquest és pro-
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Fig. 7.- Peduncle d'A. secundiramea en una tija florida (A) i una
tija fructificada (B) . (dibuix E. Sierra).

Diámetre del peduncle
per sota del capítol.

Diámetre del peduncle
per sobre de la ls
fulla (mm)

TAXON

(mm).

1,0 - 1,5 2,0 - 3,5A. arvensis

subsp. incrassata

A. secundiramea 1,0 - 1,5

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3 - 3,5A. altissima

Taula 3.- Comparació deis diámetres deis peduncles en tijes florides i
fructificades d' A. arvensis subsp. incrassata, A. secundiramea i A.
altissima.
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gressiu a partir de la postantesi i fins al final de la
fructificació. Com a conseqüéncia d'aquest fet, s 'han des-

crit diversos táxons (A. incrassata Loisel, A. tubaeformis

Guss., A. clavata Guss.), assimilats actualment a A. arven-

El carácter claviforme del peduncle, s'ha

de considerar exclusivament quan el capítol és al final

de la fructificació. Quan el peduncle és claviforme, a

més és fistulós. Només hem detectat aquest fenomen

A. secundiramea, A. altissima i A. arvensis subsp. incrassa

ta (tab. 3). Finalment, remarquem 1 ' interés d'aquest carác-

ter per a distingir A. arvensis subps. arvensis de la

subsp. incrassata, ja que la primera no presenta mai els

peduncles claviformes a la fructificació.

lat.sis s.

en

3.2. RAMIFICACIO

Tractem en aquest apartat, aspectes relacionats

amb la disposició i producció, tant deis eixos caulinars

emesos peí sistema radicular, com de les rames derivades

deis primers.

Per tal de copsar el marge de variabilitat, hem

analitzat els tipus de ramificació, tant en material d'her-

bari, com en poblacions naturals. Per a cada especie, s 'han

seleccionat quatre o cinc exemplars representatius de la

variació i, posteriorment, hem procedit a calcar-los a

contrallum sobre paper, per tal d'obtenir els esquemes agru-

pats en les figures 8,9,10 i 11.

Observacions

I. ESPECIES ANUALS

Es carácteritzen per una ramificació que, global-

ment, poden adjectivar d'intricada. L'aparell radical pot

produir un o més eixos caulinars que, a la vegada, emeten

o no rames de forma simpodica o, menys freqüentment, pseudo
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monopódica. Por haver-hi un eix central caulinar fértil

o bé mancar-hi. En el cas d' A. secundiramea es pot presen-

tar, en aparenga, una ramificació conspícuament unilateral,

aspecte ja indicat per ROUY (1903).

En conjunt, la ramificació és forga variable

dins la mateixa especie i, fins i tot, com hem observat,

dins la mateixa població. En aquest sentit, és particular-

ment il.lustratiu el cas d'A. arvensis. Diversos autors

han sabut copsar perfectament 1 1 enorme variablilitat de

la ramificació en aquesta especie (ROUY, 1.c.; BRIQUET

& CAVILL, 1916; TALAYERA, 1982). Per bé que aquest aspecte

ha restat sempre ciar, no ho ha estat en canvi la categoria

aquest polimorfisme (taula 4).

En general s'ha considerat que aquesta diversificació es

podia delimitar a nivell infraspeeífic. Així, diversos au-

amb diversa fortuna, diferents tracta-

taxonómica atribuible a

tors han assajat,

ments taxonómics per tal d'assignar un status a cada nivell

de variació. A la taula 4 (repetim, a tall d'exemple),

agrupem els táxons descrits en funció de la ramificació

d'A. arvensis. Els táxons indicats en la taula 4, no

reixen cap categoria taxonómica. Hem observat repetidament,

tant en A. arvensis subsp. arvensis com en la subsp. incras

sata, totes les gradacions possibles (fig. 8a-8e) en la

ramificació dins d'una mateixa població. Així, hem trobat

des d'exemplars erectes, monocéfals o ramificats en la

meitat / terg superior, fins a d'altres fortament ramifi-

cats a la base i ascendents, tal com encertadament ho va

fer notar TALAYERA (l.c.).

me-

II. ESPECIES BIENNALS I PERENNES

El tret més caraterístic és que la soca, produeix

una estructura policárpica. Les tiges formades poden ser

fértils (lleven flors) o no (brots estérils). Les tiges
fértils poden ser monocéfales i d'aspecte fastigiat, o
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Fig. 8.- Variabilitat en la ramificació d* A. arvensis aensu lato
(a-e), A. chrysantha (f-i) i A. secundiramea (1, m).
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A. cotula (a-c), A. tubercuFig. 9.- Variabilitat en la ramificació d
lata subsp. tuberculata (d) i A. tuberculata subsp. turolensis (e-g).

I
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Fig. 10.- Variabilitat en la ramificació d'A. saxatilis subsp. saxati-
lis (a-c), A. alpestris (d), A. carpatica sensu lato (e, f) i A. mari-
tima (g-i).
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Variabilitat en la ramificació d' A. triumfetti (a, b) iFig. 11
A. altissima (c, d).

• “
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policéfales i d'aspecte més o menys intricat (A. tubercula-
ta, A. saxatilis).

4. FULLES

En el génere Anthemis, les fulles són sempre

alternes, 1, 2, 3-pinnades, amb contorn que varia des d'am-
plament el.líptic a obovat, més o menys peciolades, amb

la base del qual circumda parcialmentpecíol acanalat,
la tija.

4.1. MATERIAL I METODES

S'han mesurat de 40 a 55 fulles per a cada táxon.

Hem considerat per a la biometria les situades a la base
ja que en aquestsde la tija i no deis brots estérils,

-si són presents- les fulles són més variables. Per a obser
var la variabilitat foliar, quant a les dimensions i divi-

Fig. 12.- Parámetres consideráis i nomenclatura de les fulles d'Anthe

mis: llargada total (llarg.), ampiada máxima (ampl.), llargada deis

segments (seg.) i deis lóbuls (lob.).
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sió, s'han seleccionat diverses fulles representatives

de la gradació i, que préviament fotocopiades, serviren

per a il. lustrar les figures 13, 14,15, 16, 17, 18 i 19.
Hem anomenat segment a la divisió foliar de primer ordre,

i lóbul a la de segon ordre (vg. fig. 12). Les mesures

d'aquests dos elements, s ' ha verificat sempre en la zona

de la fulla on presentava la máxima ampiada.

4.2. RESULTAIS

Les dades morfobiométriques son consigenades

a la taula 5. Les figures 13, 14, 15, 16, 17 i 18 mostren

la variació deis diferents táxons. Hom pot observar a la

figura 31 diverses visions al Microscopi Electronic de

Rastreig (M.E.R.).

4.3. DISCUSSIO

De l'estudi deis carácters foliars considerats,

es dedueix que l'interés taxonomic que presenten és ben

divers. Així, per exemple, en A. arvensis i A. cotula obser

vem una enorme variació (fig. 13.1 i 13.2), ádhuc intrapobla—

cional peí que fa a la llargada i 11 ampiada de les fulles,

per tal com es tracta d'espécies fenotípicament molt plásti^
ques (KAY, 1958).

Per contra, els carácters foliars són especial-

ment rellevants en les dues subspécies d’A. tuberculata.

R. FERNANDES (1976) utilitzá la longitud total, entre d'al-

tres carácters, per a separar la subsp. tuberculata (fulles

de fins a 5 cm) de la subsp. turolensis (fulles de 2,5

cm). Amb les nostres dades, no podem subscriure el mateix,

puix en la subsp. tuberculata la longitud foliar oscil.a

entre 2 i 3 cm (molt rarament fins a 6,5 cm), mentre que

en la subsp. tuberculata són de 0,9 a 1,3 cm. D'altra ban-

da els segments són més o menys plans en la subsp. tubercu

ta i, fortament canalicaulats en la subsp. turolensis.



-53-

Llargada
lóbuls (mm)

Ampiada
raquis (mm)

Llargada
segmenta (cm)

TAXON Ampiada
máxima (cm)

Llargada
total (cm)

A.arvensis s.l. 2,72 + 1,23 1,21 4 0,87 0,68 + 0,67 2,24 0,97 0,75 - 1,00

A.Becundiranea 1,18 + 0,33 0,54 4 0,21 1,6 4 0,060,30 + 0,10 0,25

A.chrysantha 2,20 + 0,61 0,93 + 0,30 0,52 + 0,18 1,5 4 0,06 0,5 - 1,00

A.bourgeai 1,87 + 0,34 0,68 + 0,56 0,30 + 0,54 2,0 4 0,18 0,5

A.cotula 3,51 + 1,72 2,1 + 1,01 1,30 + 0,80 5,34 0,98 0,25 - 1,00

A.aari tima 2,72 + 0,93 1,20 + 0,17 0,68 + 0,28 3,2 + 0,22 1,00

A.aaritima (*) 5,58 + 0,96 2,50 4 0,66 1,35 4 0,24 5,34 0,08 1,25 - 2,25

A.saxatilis 2,76 4 0,93 1,20 + 0,17 0,73 + 0,28 2,6 + 0,57 1,00

A.carpatica
subsp, carpatica

3,21 + 1,87 2,22 + 1,01 0,8 - 1,12 1,8 + 0,98 0,5 - 1,00

A.carpatica
subsp. aariae

2,80 + 0,26 1,12 + 0,76 0,4 5 + 0,15 1,66 + 0,29 1,00

A•tuberculata

subsp. tuberculata
2,89 + 1,48 1,12 + 0,49 0,50 + 0,18 2,6 + 0,11 0,5 - 0,75

A.tuberculata

subsp. turolensis
1,01 + 0,35 0,38 + 0,13 0,17 + 0,03 0,8 + 0,07 0,25 - 1,00

A.alpestris 2,65 + 1,02 0,84 4 0,30 0,58 4 0,27 0,5 4 0,19 0,25 - 1,00

2,25 4 0,30A.triumfetti 5,75 4 1,24 1,32 4 0,30 2,34 0,51 1,00

2,11 4 0,81A.altissima 3,38 4 0,96 1,97 4 1,22 2,5 4 0,87 0,75 - 1,00

Taula 5.- Biometria foliar d'Anthemis.
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13.- Variabilitat foliar en A. arvensis subsp. arvensis (1),Fig.
A. cotula (2), A. chrysantha (3) i A. secundiramea (4)
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3 a b c d

8

JUH A B C

A. maritima : Menorca (1 i 2), Algé-Fig. 14.- Variabilitat foliar en
ria (3) i Corsega (4).
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X,

i; B C

D E F G

Fig.- 15.- Variació foliar en A. maritima (1 i 2: poblacions d'Andalu-
sia), A. arvensis susp. incrassata (3), A. saxatilis subsp. saxatilis
(fulles basals: 4a a 4c; fulles deis brots estérils: 4d a 4f).
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Fig. 16.- Variació foliar en A. saxatilis subsp. gerardiana (fulles
deis brots estérils: 1), A. carpatica subsp. mariae (fulles basals:
2) i A. carpatica subsp. carpatica var. pumila (fulles basals: 4;
fulles deis brots estérils: 5).
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17.- Variació foliar en A. alpestris forma alpestris (fulleaFig.
basals: 2 i 3; fullea déla brota eatérila: 5) i A. alpeatria forma
ligulata (fullea baaala: 1; fullea déla brota eatérila: 4).
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Fig. 18.- Variació foliar en A. crética (fulles basals: la; fulles
deis brots estérils lb-ld), A. tuberculata subsp. turolensis:(2 i3),
A. tuberculata subsp. tuberculata forma tuberculata (4 i 6d) i A.
tuberculata subsp. tuberculata forma discoidea (5 i 6a-6d).
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19.- Variació foliar en A. triumfetti (1 i 2), A. tinctoria (3)Fig.
i A. altissima (4).
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Fig. 20.- Reprodúcelo d'una
fulla basal d'A. cossoniana

(segons Reichenbach, 1853,
lám. MV, fig. IV).

ü

Atenció especial mereix A. cossoniana. Durant

molt de temps s'ha considerat aquesta especie, proposada

per Reichenbach el 1853, com a endémica de la Sema de

Segura (Sistema Ibéric meridional). Els carácters que uti-

litza aquest autor, foren el referits a les fulles, que

les definí com "...pinnatipartitis, rachi angustiori,

partitionibus profundis bipectinatis". R. FERNANDES (1976)
va considerar que aquest táxon merexeria, pot ser, catego-

ria subspecífica dins d'A. triumfetti. Després d'estudiar

el tipus (in G), opinem que no ha de ser així (com ja apun-

taren A. & 0. de BOLOS, 1950). Les fulles de l'espécie

de Reichenbach (vg. fig. 20) s'inclouen perfectament en

el marge de variació foliar d'A. triumfetti (vg. fig. 19.

1). A la part taxonómica d'aquesta Memoria (cap. IV), rao-

nem documentadament aquesta sinonimia.

L'indument de les fulles és heterótric, format

per péls tectors bifurcats i glándules séssils. Les fulles

presenten, sobre tot al revers, unes peties depressions

on son instal.lades glándules biseriades (fig. 31.1 i 31.

3), de 6 a 8 cél.lules. Aqüestes petites excavacions son

prou ostensibles a ull nu en aquelles fulles amb escasos

péls tectors, i que hom ha anomenat puntejado-glandulars.

Quan l'indument de péls tectors és atepeit , no són tan

manifestes en ser dissimulades per la pilositat.
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és format per péls bifurcats

(fig. 31.10, 31.12 i 31.13), oscil.lant l'angle format

pels dos bragos de 45° a 180°. Aquest indument és for-

ga variable, des de fulles totalment glabres,
ais táxon abans esmentats (fig. 31.1 i 31.3), fins

a d'altres amb aspeóte hirsut o serici.

L'indument no glandular

com

Només A. maritima presenta les fulles

crasses. Altres estirps (A. chrysantha i A. secundira—

mea), amb hábitats similars (dunes, relleixos i roquis

sars del litoral), tenen també les fulles carnosetes,

bé que en menor grau.

5. CAPITOL

5.1. INTRODUCCIO

El terme capítol fou introdui't per Linné,

que el considerava com una inflorescencia més o menys

botítrica, amb flors séssils, disposades en un eix

summament curt , dilatat, i envoltat de nombrosos hip-

sófils (FONT QUER, 1968), definició encara acceptada

actualment.

Segons la tipologia proposada per LEPPIK

(1970), els capítols d'Anthemis són radiats, és a dir,

amb flors externes ligulades i internes flosculoses,

o bé discoides, o sia, sense lígules o amb lígules poc

aparents.

Per a la morfología i biometria d'aquesta

estructura hom ha considerat els següents carácters:
diámetre total del capítol (incloses les lígules si

hi són), diámetre del disc, diámetre del disc, involu-

ere (forma, grau d'umbi1i caeió i bráctees), palletes

receptaculars (forma, longitud i grau de maculació),

lígules, hemilígules i flósculs (dimensions i cromatis
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Test simplificat de Simpson-Roe per ais diámetres deisFig. 21.-
capítols de les especies d'Anthemis considerades.

Fig. 22.- Secció longitudinal esquemática d'un capítol d'Anthemis
amb els parámetres biométrics consideráis: diámetre total (D),
diámetre del disc (d), diámetre de 1'involucre (I), altura del
receptacle (Rh) i ampiada del receptacle (Ra).
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me), androceu (forma i

de l'apéndix apical del connectiu) i gineceu (forma
de les bandes estigmátiques i de la base d l'estil).

dimensions de les anteres i

5.2. DIAMETRE DEL CAPITOL

S'han mesurat 30 capítols, per a cada un deis

mateix estat de floració (abanstáxons, sempre en el

que madurin les cipseles). Els carácters consideráis

són esquematitzats a la figura 22. Els resultats s'ex-

pressen a la taula 6 i, amb ells, s'ha confeccionat
el corresponent test simplificat de Simpson-Roe (fig.

21) .

Observacions

Aquest parámetre és forqa

oscil.lable dins del genere (vg. taula 6 i fig. 22), i

varia de 0,9 a 4,0 cm. Aquesta variació es pot donar

dins d'una mateixa població, i són A. arvensis (0 0,9-

3,4 mm) i A. carpatica (0 2,0-4,5 mm) les estirps que

presenten major oscil.lacio per aquest parámetre. Els

integrants del sugénere Cota

capítols

presenten, en general,

de diámetre més gran (3,5-4,5 mm) que els

del subgénere Anthemis (0,9-4 mm).

5.3. INVOLUCRE

Es format per un conjunt de bráctees imbrica

des, disposades en espiral, i que envolten la base

CARLQUIST (1976) va considerar que,

malgrat l'escás interés d'aquest carácter per a sepa-

rar les tribus de Compositae, és notable el cas de

la tribu Anthemideae, que presenta les bráctees amb

el marge escariós.

del receptacle.

En Anthemis, 1'involucre és format per
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"rengleres" (recordera que són disposades
en espiral) de bráctees. Les externes són de forma
triangular, més o menys agudes, a diferencia de les

amb ápex arrodonit i obtús. En ambdues, el
és escariós i pot presentar una maculació varia-

tres o quatre

internes,

marge

ble, d'hialina a bruno-negrosa .

Observacions

La maculació de les bráctees, ha estat un

carácter tradicionalment utilitzat en la taxonomía

del genere.

d'aquest carácter dins d'una mateixa especie, concreta
En el cas d'Anthemis,

FAVARGER (1975) va estudiar 1'oscil.lacio

ment en Leucanthemum vulgare L.

només hem observat la presencia d'una banda marginal

fosca en les especies perennes del subgénre Anthemis,

i excepcionalment en A. arvensis.

Dins d'A. tuberculata hi ha una tendencia

majoritária en presentar bráctees discolores (dors

verdós i marge negros) en les poblacions de la subspé-
cié típica, mentre que en la subsp. turolensis hi ha

una predominanqa a no mostrar-lo. En A. carpatica i

A. saxatilis subsp. saxatilis, les bráctees externes

són constantment orlades per una sanefa fosca de 2-0,5
mm d'ampia.

involucres poden ser umbiliCats o no;

es a dir, amb una depressió al centre de 1 ' involucre

just on és inserit el peduncle. El grau d'umbilicació

és nul en aquells táxons que presenten el peduncle

claviforme sota l'involucre. Segons la nostra opinió,
tradicionalment s'ha atribult a aquest carácter, més

importáncia taxonómica de la que considerem que si
li ha d1atorgar. Així, hem observat (per exemple en

saxatilis)

en el decurs del premsat, per la qual cosa no es pot

Els

A. com el grau d' umbilicació s'accentua
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utilitzar per a separar, tal com fa ROUY (1903), A.saxatilis

subsp. saxatilis (= A. collina) d'A. saxatilis subsp. gerar-

diana. L'indument de l'involucre, en les especies estudiades,

varia de glabre-glabrescent a flocós.

5.4. RECEPTACLE

Hem estudiat els carácters receptaculars sempre

en capítols totalment madurs, atés que la forma definitiva
del receptacle no s'assoleix fins aquest estat. Els parame-

tres s'han pres en cinc poblacions geográfiques diferents

per a cada táxon, i hem considerat un mínim de 5 capítols

per població. Després de la selecció, es procedí a desposseir

los de llurs flosculs, palletes i lígules -en cas de presen-

tar-s'hi- per tal de poder observar sense interferéncies

les característiques receptaculars.

La forma i secció longitudinal, les hem definit

prenent com a base el pía o línia que, hipotéticament, seccio
na el capítol en sentit transversal per l'última renglera

de bráctees involucráis internes. Els carácters considerats

han estat: altura (Rh) , ampiada máxima (Ra), relació d'amb-

dues (Rh/Ra), forma total i grau de concau-convexitat. Els

resultats són resumits a la taula 7 i figura 25, i il.lustrats

a les figures 23 i 24.

Observacions

El receptacle, sempre glabre i massís, acréix

a partir de la postantesi excepte en el subgénere Cota,
on 1 ' acrescéncia no es verifica, o és minga si la comparem

amb la del subgen.

per ROUY (1 . c . : 228 ) ,

el au dicotomica que proposá,

triumfetti, A.

Anthemis. Aquest fet ja fou

que forneix amb aquest carácter la

i que li permeté separar A.

altissima i A. tinctoria (subgen. Cota).

observat

Obviament, la relació entre 1'altura i l'amplada

(Rh/Ra) és conseqüéncia de la forma del receptacle. Així ,
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Fig. 23.- Seccions longitudinals deis receptacles d'A. arvensis subsp.
arvensis (la), A. arvensis subsp. incrassata (Ib, le), A. cotula (2a),
A. secundiramea (2b), A. chrysantha (2c), A. carpatica (3a, 3b) i A.
saxatilis (3c).



-69-

Fig. 24.- Seccions longitudinals deis receptacles d'A. alpestris (la,

Ib, le), A. marítima (2a), A. altissima (2b), A. triumfetti (2c), A.

tuberculata subsp. tuberculata (3a), A. tuberculata subsp. turolensis

(3b) i A. bourgaei (3c).
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Fig. 25.- Representado de

ampiada máxima del

des.

la relació Rh/Ra

a les especies d'Anthemis

entre 1'altura (Rh) i

considera-receptacle,
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en el subgénere Cota la forma del receptacle

és igual o menor de

0,2. En el subgénere Anthemis, la forma del receptacle és
cónica o de conoidal a subcilíndrica, amb una relació Rh/Ra

excepte en A. tuberculata (Rh/Ra = 0,27). En

s ' observa

per exemple,

és plano-convexe i la relació Rh/Ra

maj or de 0,7

les espécies anuals d'aquest darrer subgénere,

una predominancia de la forma de cónica a subcilíndrica,

representada per 11augment de la longitud Rh en relació a

la Ra. Al contrari, les espécies perennes (secció Hiortia)
mostren receptacles de menor altura i de forma conoidal a

hemisférica. Cal afegir que A. carpatica i A. alpestris,

són les que ostenten major variació en els parámetres consi-

derats. Peí que fa a la darrera espécie, aquesta variabili-

tat ja fou esmentada per R. FERNANDES (1975b: 1453), aspecte

que amb d'altres serviren a aquesta autora a distingir cinc

grups, bé que sense atorgar-hi categoria taxómica.

Volem assenyalar, finalment, que en la filogénia del capí-

tol, hom considera relictuals els receptacles on la longitud axial és

augmentada en relació amb 1'ampiada máxima. Segons aquest criteri, el

subgénere Cota posseiria un grau evolitu més gran enfront del subgénere

Anthemis.

5.5. PALLETES RECEPTACULARS

La utilització taxonómica de les palletes recepta-

culars pels autors prelinneans fou ben minsa. Així, Michae-

lius va descriure el receptacle d'aquesta espécie a la frase

de diagnosi com amb disco pungens, i Royane la caracteritzá

per les paleis rigidis pungentibus. LINNÉ (1753) demostró

una acurada observado d1aquests elements, com a mínim en

algunes espécies. Així, en la primera edició de la Flora

Suecica va descriure A. arvensis i A. cotula amb les paleis

setaceis. Poste riorment * a la segona edició de la mateixa

obra, modifica molt eneertadament la forma de les palletes

d'A. arvensis (lanceolatis), mantenint el criteri inicial

per A. cotula.
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la primera meitat del segle XIX quan, aFou en

partir deis treballs de CASSINI (1826-1834), els caractersde
les palletes receptaculars prenen especial relleu no sois

subtribus Anthemidi-en Anthemis, sino per a distinguir les
-amb palletes- i Chrysanthemideae -sense-. Darrerament,

diferencia ha estat qüestionada per GREUTER (1968)
ja que malgrat que

pot no presentar palletes, l'inclogué dins d'Anthemis,
te que comentarem després.

neae

aquesta

en revisar el genere Ammanthus Boiss.,
aspee

I. MATERIAL I METODES

Per a descriure i avaluar els diversos caracters

de les palletes, hem considerat les corresponents a les tres
que anomenarem palletes

hem pres les

ja que freqiient-

primeres rengleres deis flosculs,
externes. En el cas excepcional d'A. cotula,

deis primers flosculs que en presentaven,
receptacles d'aquesta especie solen mancar enment, en els

el se.u 1/3 inferior.

Les mides s'han obtingut després de

palletes externes de 10 capítols diferents,
individus de cinc poblacions geográfiques diferents.

longitud total s'ha inclós la llargada del muero o

apical, en cas de presentar-ne.

o el muero,

ció .

mesurar 10

preses de cinc

En la

are s ta

Les longituds de l'aresta

s 1 han mesurat a partir d'on comenqa la constric-

Per a dibuixar el contorn,

entre porta i cubreobjectes,

vam intentar de muntar-

les amb DPX, per a calcar-les

pósteriorment al Visopan.

perqué el grau de carenat i la naturalesa

palletes,

Aquest métode, pero, fou rebutjat
escariosa de les

induien al clivellat basal i/o apical,
que la imatge obtinguda era distorsionada.

de manera

Malgrat tot, així
poguerem constatar el grau de rigidesa en les palletes,
funció de la resistencia que oferien a clivellar

en

-se, bé que

Finalment opta-
per adherir les palletes per la cara ventral sobre paper

aquest carácter sia difícil de quantificar.
rem



-74-

mil.limetrat.

Els carácters estudiats han estat: longitud, ampia

da máxima, contorn, zona apical (maculació, forma del muero

o aresta i la seva longitud), presencia o abséncia, caduci-

tat, distribució al receptacle i superficie al M.E.R. Per a

l'observació en aquest giny, després de seleccionar les

palletes amb alcohol de 96° i es metal.litzaren amb or.

II RESULTAIS

Atesa la disparitat de criteris a 1,'hora de defi-

nir el tipus d'ápex, donem a continuació les definicions
de les formes apicals (llegenda de la fig. 26), proposades

per MORENO (1984) lleugerament modificades:

acuminat: amb marges rectes o convexos que acaben en angle menor

de 45°.

- agut: amb marges rectes o convexos que acaben en angle de 45-90°
- apieulat: acabat per una punta aguda i curta.
- arestat: acabat en una punta prolongada i recta.

ARESTAT CAUDAT AGUT TRIDENTAT

ACUMINAT APICULAT CUSPIDAT MUCRONAT

Fig. 26.- Nomenclatura utilitzada per a descriure 1'ápex de les palletes

receptaculars d'Anthemis (MORENO, 1984, una mica modificat).
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- caudat: llargament acuminat i amb marges concaus.

- cuspidat: que acaba gradualment en una punta rígida i aguda.
- tridentat: truncat amb tres puntes o dents apicals

Les palletes de les estirps considerades, són di-

buixades a la figura 27, i el conjunt deis seus carácters

són expressats a la taula 8. A continuació descrivim les

palletes deis táxons considerats, segons les dades obtingu-
des :

A. arvensis subsp. arvensis (fig. 27.1a i 27.1b)

Palletes de 3-3,75 x 0,5-0,75 mm, estretament

lanceolades, subulades; zona apical atenuádo-acuminada,

immaculada.

A. arvensis subsp. incrassata (fig. 27.1c)
Palletes de 3 x 1 mm, oblanceolades; zona apical

immaculada, contreta en un muero agut de 0,2-0,3 mm.

A. secundiramea (fig. 27.1c)
Palletes de 3 x 1,25 mm, oblanceolado-espatulades;

zona apical concolora, contreta en un muero menor de 0,5

mm .

A. chrysantha (fig. 27.Id;

Palletes de 4 x 2 mm, amplament obovado-oblanceo

lades; zona apical immaculada, breument apiculada.

A. cotula (fig. 27.lf; fig. 31.9)

Palletes de 3,5 x 0,5 mm, subulades; zona apical

atenuado-acuminada, ocasionalment amb la carena de color

vinos, des de la base fins a gaire bé l'ápex.

A. carpatica (fig. 27.3a; fig. 31.8)

Palletes de 4,5-5 x 1 mm, oblanceolado-oblongues;
zona apical sovint dentado-lacerada, que pot arribar a

ser tricuspidada i amb el muero central sempre més llarg;
zona apical (1/4 superior de la palleta) amb el marge i

el muero negros.

A. alpestris (fig.27.2c)

Palletes de 3,5 x 1,5 mm, oblanceolades; zona

apical aguda o apiculada, en general immaculada (rarament
és maculada en algunes poblacions ib£eriques septentrionals
del Sistema Ibéric).
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A. maritima (fig. 27.lg)

Palletes de 4 x 1,25 mm, oblanceolades; zona

apical mai tridentada, aguda o caudada, immaculada.
A. tuberculata subsp. tuberculata (fig. 27.2a)

Palletes de 2,5 x 0,5 mm, estretament lanceolades

a subulades; zona apical acuminado-atenuada, amb freqiiéncia

breument negroses a l'ápex.
A. tuberculata subsp. turolensis (fig. 27.2b)

Palletes de 4 x 1 mm, oblanceolades-oblongues.

Zona apical sovint dentado-lacerada, amb muero de 0,3-0,6

mm, freqüentment amb l'ápex bruno-negros.

A. altissima (fig. 27.3c)

Palletes de 6,25-6,5 x 2-2,25 mm, espatulades,

obtuses, rarament truncades o emarginades; zona apical

rematada per una aresta subulada de fins a 3 mm. Quan el

capítol ja és sec, poden enfosquir totalment.

A. triumfetti (fig. 27.3b)

Palletes de 5-5,25 x 1,5-1,75 mm, oblanceolades,

fortament carenades en el 1/3 inferior; zona apical irregu-

larment denticulada, cuspidada per un muero terminal de

0,25-0,5 mm. Igual que en l'espécie anterior, poden enfos-

quir-se quan el capítol es totalment fructificat.

En tots els táxons ara esmentats, la superficie

dorsal de la palleta, observada al M.E.R., presenta estries

longitudinals més o menys paral.leles, que divergeixen
al capdamunt (fig. 31.7, 31.8 i 31.9). No s'han observat

diferencies per aquest carácter en les estirps estudiades.

III DISCUSIO

a. Mides i formes

En general, poden considerar la llargada i 1'ampia

da com a forga estables dins de cada táxon considerat.

La llargada oscil.la de 2,5 mm (A. tuberculata subsp. tu—,

berculata). L'amplada pot variar de 0,5 mm (A. cotula,

A. arvensis subsp. arvensis) a 2,5 mm (A. chrysantha,A.
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altissima).

/ amp1adala relació longitud

ja que permet agrupar els táxons segons

per sobre o per sota de
En el segon grup incloem només

arvensis, A. tuberculata subsp. tubercu-
el primer grup incloem la resta de

aquesta agrupació coincideix amb la
les palletes, que pot ser

D'altra banda,

és un bon carácter,

presentin l'amplada máximaque

la meitat de la palleta.

A. arvensis subsp.

lata i A. cotula; en

táxons. Evidentment,

que es deriva del contorn de
estretament lanceolat i atenuat (en els tres darrers táxons)
o bé d'oblanceolat a espatulat (en la resta).

Cal assenyalar, que la forma

pren espcial relleu a 1'hora de separar

de les palletes

les subspécies

d'A. tuberculata i d'A. arvensis. Les dues subspécies típi-

ques (subsp. tuberculata i subsp. arvensis) presenten les

palletes lanceolado-atenuades, mentre que A. arvensis subsp.
incrassata i A. tuberculata subsp. turolensis les posseei-

xen oblanceolades i contretes en un muero apical. Aquest

aspecte és notable peí fet de no haver estat citat en la

bibliografía com a discriminant d'A. tuberculata.

En A. triumfetti i A. tinctoria es també significa-

tiva la importáncia taxonómica de les palletes. Ambdues

especies no presenten dificultat en la seva identificae ió,

ja que la primera té les lígules blanques, i la segona

grogues. Ara bé, el problema sorgeix quan ambdues especies

presenten les formes aligulades (A. triumfetti forma floscu-

losa Briq. & Cavill. in Burnat; A. tinctoria subsp. tincto-

ria forma discoidea (Vahl) Rouy) en la mateixa ára geográfi-
ca. Nombrosos autors (FIORI, 1925; REICHENBACH, 1853; PIG-

NATTI, 1983) han considerat insoluble la discriminació

d'ambdues formes aligulades. Malgrat que d'altres carácters

(foliars i carpologics) són, en la nostra opinió. prou

significatius, la forma de les palletes externes és determi-

nant. En A. triumfetti les externes són oblanceolades,

i les internes amb l'ápex atenuado-acuminat. En canvi,
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tant les externes com les ínter-A. tinctoria les presenta,

nes, llargament atenuades a l'ápex. Una observació inapropia

da de les palletes internes d'A. triumfetti i, posterior

comparació amb les d'A. tinctoria, indueixen falsament

a considerar aquest carácter com a no útil. Probablement,

aixó fou el que succeí REICHENBACH (l.c., lám. MX) en icono-

grafiar A. triumfetti; les palletes dibuixades a l'esmentada

lámina son clarament de la zona interna del capítol i,

per tant, d'igual forma que les d'A. tinctoria.

b. Relació entre les longituds del floscul i la palleta

En general, les palletes són més curtes que els

flosculs en el subgénere Anthemis, i iguals o lleugerament
més llargues en el subgénere Cota. Cal teñir present, que

en el primer subgénere els flosculs disminueixen una mica

la seva longitud en engruixir-se notablement en el 1/3-1/2

inferior de la paret floscular en la postantesi.

Dins A. altissima, ROUY (1903) proposá la separa-

ció de la var. altissima |typica|
Rouy, segons que les palletes fossin més

de la var. cota (L.)

llargues o més

curtes que els flosculs. Després de revisar els exemplars

de l'herbari Rouy (in LY) i d'altres herbaris, no hem obser-

vat diferéncies notables en aquest sentit.

c. Grau de carenat

Els dos vessants de la carena configuren, sobre

el 1/3 inferior de la palleta, un angle recte o obtús,
mai agut, que disminueix progressivament en sentit aseen-

dent. L'angle de les palletes impedeix que arribin a envol-

tar tot 1 ' ovar i , com succeeix en alguns táxon del génere

proxim Chamaemelum. Al bell mig de la zona dorsal, destaca

un engruiximent (fig. 31.9), que coincideix amb la quilla,
i que sovint no arriba fins a l'ápex. No sembla que hi

hagi una manifesta relació entre el grau de convexitat
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del receptacle i el grau de carenat de les palletes. L'espé-
cié on són més fortament carenades és A. triumfetti, per

contra d'aquelles espécies on les palletes són subulades
o estretament lanceolades (per exemple A. cotula).

d. Grau de maculació

De l'observació d'aquest carácter, hom pot agrupar

les espécies anuals, per una banda, i les perennes o bien-
nals per l'altra:
- Grup de les anuals: ápex sempre concolor. Hem de remar-

car que, excepcionalment, A. cotula presenta la carena de

color vinos. Aquest fet pot variar en capítols d'un mateix

individu, i s1accentua en el decurs de la maduració.
- Grup dé les perennes: A. carpatica és l'estirp que pre-

senta més constancia en la maculació bruno-negrosa de la

zona apical, no solament 1'acumen, sino que freqüentment

també els marges superiors. Hem observat com aquest carácter

es troba ben representat en les poblacions deis Cárpats,

Balcans i Pirineus orientáis i centráis. No obstant aixó,

algunes poblacions deis Pirineus centráis (zona occidental)
i sobretot del Sistema Cantábric, mostren només 1 ' acumen

fose. En A. alpestris forma ligulata, succeix quelcom de

semblant pero a l'inrevés; les poblacions més septenrionals

deis contraforts del Sistema Ibéric (Sierra de la Demanda,

etc.), mostren una tendencia a presentar 1'acumen maculat,

fet amb el que es podria argumentar la convergencia d'ambdós

táxons. En A. tuberculata existeixen igualment dues tendén-

cies. En la subsp. tuberculata (forma tuberculada i discoi-

dea) hi ha una clara predomináncia de poblacions amb palle-

tes d'ápex negros, enfront de la subsp. turolensis, on

són en general immaculades.

Forma de 1'ápexe.

L'ápex no es mai mútic, com succeix en algunes

estirps d'Anthemis del Nord d'áfrica. Pot ser aguda, apicula
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da, cuspidada, tridentada o arestada. La longitud del muero

varia de 0,2 a 0,6 mm, fins a 2,5-3 mm en el cas d'A. altis-

sima, en qué s'ha de considerar com una aresta.

f. Distribució en el receptacle

Les palletes, són distribuides per tot. el recepta-

ele en les especies estudiades, si exceptuem A. cotula,

que sovin les presenta només en el 1/3 superior del recepta-

ele .

GREUTER (1968), en revisar el genera Ammanthus

Boiss. , es qüestioná la validesa de la presencia o no de

les palletes receptaculars com a discriminant intersubtribal

(Anthemidineae/Chrysanthemidineae). Aquest autor considera

1 ' esmentat génere més proxim a les Anthemideae que a les

Chrysanthemideae -on tradicionalment s'havien incardinat-,

malgrat que dues especies d'Ammanthus son desproveides

de palletes receptaculars i, la tercera especie descrita,

només les presenta a la zona apical del receptacle. L'absén-
cia total d'aquest elements, s'ha de considerar com a

inusual en Anthemis, com també ho és la presencia d'indument

a les palletes, únicament present en Anthemis ammanthus

(= Ammanthus maritimus) subsp. paleacea. Tanmateix, acceptem

provisionalment el tractament que d'aquest grup per R.

FERNANDES (1976), que 1 'inclou com a subgénere d'Anthemis,

ja que área (egea) de la seva distribució cau fora de

l'abast geográfic del nostre estudi.

Caducitatg-

En el cas que les palletes siguin caduques, ho

són només a la zona apical del receptacle, mai a la seva

meitat inferior. Aquest carácter esdevé útil per a separar

subgéneres i, fins i tot, seCcions. Així ho podem observar

al subgénere Cota, on no són mai caduques, o al subgénere

Anthemis, on ho són a la secció Hiortia, i no ho són a
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la secció Anthemis. Ultra aixo, cal assenyalar, pero, que

la caducitat només es pot observar en individus on els

capítols hagin finalitzat totalment el procés de maduració

que d'altra manera aquest carácterde les cipseles,

és inavaluable.

ja

Consideracions filogenétiquesm.

(CRONQUIST, 1955; CARLQUIST,Diversos autors

1958, 1976) han considerat la presencia de palletes al

receptacle, com a carácter relictual des del punt de vista

filogenétic. Aquesta opinió, és conseqüéncia del postulat
formulat per STEBBINS (1951) de l'ancestre comú de la fami-

lia de les Compostes, anomenat protoasteracea (vg. cap.

II apartat 4.1) que possei'a la inflorescencia pseudoespici-

formerracemiforme, amb les flors bracteades. L ' escurqament

dede l'eix, indicarla una primera evolució que conduiria

bracteadesa la formació d'un capítol encara amb les flors

(palletes receptaculars), tot considerant la desaparició

d'aquestes dom a següent pas evolutiu de la simplificació

floral.

Així, dones, en Anthemis podem establir una grada-

ció des de palletes obovades (A. chrysanta, A. secundira-

mea), espatulado-arestades (A. altissima) lanceolades (A.

arvensissubsp. arvensis) fins a subulades (A. cotula).

Curiosament, en aquest darrer, que per la forma de llurs

palletes seria la més evolucionada, manquen a la meitat

inferior del receptacle, aspecte que semble confirmar 1'en-

cert de l'anterior gradació, malgrat que la forma del recep-

tacle d'A. cotula indiqui el contrari. Al final d'aquesta

série col.locariem A. ammanthus subsp. ammanthus,

endémic de les liles de la Mar Egea (Creta, Cíclades
i Dodecanesses) , on les palletes receptaculars manquen

per complet.

táxon
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Fig. 27.- Variabilitat en les palletes receptaculars d'Anthemis: ,A.
arvensis (la,Ib); A. arvensis subsp.

A. secundiramea (le);
A. tuberculata subsp. tuberculata (2a); A.

turolensis (2b); A. alpestris (2c);
(3a); A. triumfetti (3b) i A. altissima (3c).

arvensis subsp.
A. chrysantha (Id);
dg);

incrassata (le);
A. cotula (lf); A. maritima

tuberculata subsp.
A. saxatilis (2d); A. carpatica
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mm

1,5

★ O*
1,25

▲☆
1

T* D " O
A ♦7

// mm

2 31,5 2,5

★ A.arvensis subsp. arvensis
^A.arvensis subsp. incrassata
* A.arvensis subsp. sphacelata
-frA. secundiramea
4> A.chfcysantha
AA.cotula

^A.carpatica
7A.saxatilis
□A.tuberculata subsp. tuberculata
TA.tuberculata subsp. turolensis
AA.marítima
• A. alpestris
OA.triumfetti
HA.altissima

Fig. 28.- Relació entre ia llargada (Ll) i l'amplada (A) de les palletes
receptaculars d'Anthemis.
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5.6. LIGULES

Per a la biometria, s'han mesurat 30 lígules pre-

ses a l'atzar de capítols diferents. Els carácters estudiats

han estat: longitud, ampiada, forma general i de la zona

apical, cromatisme, nombre de lígules per capítol i observa-
1'estudi

giny, les mostres es fixaren amb glutaraldehid,

ció de la cara adaxial i abaxial al M.E.R. Per a

amb aquest

i a les 24 h es passaren a solució tamponada, renovada a

les 48 h. Posteriormentment, se sotmeteren a punt crític

i al metal.litzat normal.

Les dades morfobiométriques són recollides a la

taula 6. El nombre de lígules per capítol, s'ha observat

que és directament proporcional al diámetre del disc, ha-

vent-ne determinat la recta de regressió de la relació li-

neal, així com l'equació matemática que l'expressa (fig.
29 i taula 9).

Observacions

a. Presencia o abséncia

De les onze especies estudiades, només tres presen

ten formes aligulades (A. alpestris forma alpestris, A.

tuberculata forma discoidea i A. triumfetti forma flosculo-

sa). En aquest sentit, cal assenyalar que CRONQUIST (1955),

opina que la presencia de lígules (capítols radiats), és

signe relictual, mentre que llur abséncia s'ha de considerar

com a subsidiaria. Aquest criteri, justificat des de la

perspectiva evolutiva, ens permet de subscriure el tracta-

ment taxonómic a nivell de forma, pels táxons aligulats

que pertanyen a tipus específics ligulats, o a l'inrevés. El

fet que un determinat táxon presenti o no lígules respecte
al tipus específic és, si més no, un carácter prou vistent,

diversos autors antics (ALLIONI, 1785; VAHL,

1791) a considerar-lo prou significatiu com per a segregar

especies (Anthemis discoidea = A. triumfetti forma flosculo-

que induí
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sa) . Autors posteriors els han incardinat, amb desigual

criteri, a nivell subespecífic, varietal o formal, amb la

conseqüent controversia sobre la categoria corréete. Un

nou argument per a relativitzar la importancia taxonómica
de l'abséncia de lígules, ve determinat -tal com hem obser

vat i comentem després- per la preséncia d1hemilígules en

alguns táxons de capítols discoides.

b. Mides i formes

La llargada oscil.la entre 3,5 i 13,5 mm, i 1'am-

piada d'1,5 a 5 mm. Són els integrants del subgénere Cota

els qui presenten lígules més grans (vg. taula 6). La forma

del limbe és tanmateix variada (fig. 30), des de subrentan-

guiar fins a amplament el.líptica. La forma apical (tridenta

da, sencera o emarginada), és encara més variable, ádhuc

en un mateix individu (fig. 30.3).

Concloem que aquests dos parámetres, si bé global-

mente poden carácteritzar algunes especies, no són un bon

carácter utilizable en la clau específica, atesa la seva

enorme variablitat. Sí., pero, que es pot utilitzar el fet

que la longitud de les lígules siguí menor o major que el

diámetre del disc, aspecte ja utilitzat per BALL (1878) per

a caractritzar algunes estirps nord-africanes i que, al
nostre territori, és útil pera separar A. chrysantha i A.

secundiramea -longitud del limbe ligular menor que el diáme-
tre del disc- de la resta de les especies.

c. Cromatisme

Les lígules són sempre homocromátiques (vg. taula

6), a diferencia del genere próxim Chamaemelum. El color

és sempre blanc, si exceptuem A. chrysantha, amb lígules
de color groe 3A8, segons el codi cromátic d' HORNERUP &

WASCHER, 1967). La coloració groguenque de les lígules,
considerada per CRONQUIST (1955) com a primitiva enfront
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del color blanc, induiren YAVIN (1972) a separa una nova

serie (Ser. Chrysanthae) de la secció Anthemis, criteri

que en assembla assenyat, bé que

inclusió en aquesta serie d'algunes especies, per exemple
A. muricata Guss.

no estem d'acord amb la

CUATRECASES (1929) va descriure A. cotula forma

luteiflora, caracteritzada -segons aquest autor- per teñir
les lígules semiluteis et luteis. L'examen del corresponent
tipus (in BC) no ha perinés determinar el color de les lígules
atés la considerable alterado d'aquests

banda, tots els exemplars

sentat les lígules totalment blanques.

elements. D'altra

examinats d'A. cotula han pre-

Nombre_de lígules per capítold.

Referent al nombre de lígules per capítol, motiu

de no poques disquisicions no botániques, LEPPIK (1970:
332) assenyalá que, si bé és variable en cada genere, en

general és constant per a cada especie. Les nostres dades,

pero, no ho confirmen en Anthemis. Opinem que l'afirmació
de Leppik només és válida per a aquells capítols numerats,

és a dir, amb nombre petit de lígules (per exemple en Bi-

dens), on el seu nombre no guarda relació amb el diámetre.
En Anthemis, hem observat que el diámetre del disc determi

na el nombre de lígules. Després de comprobar que les dades

(taula 9) del nombre de lígules i diámetre del disc del

capítol, seguien una relació linial, hem calculat l'anomena-

da recta de regressió (fig. 29) peí métode de regressió

linial, i hem establert l'equació matemática d'aquesta rec-

ta, així com el seu pendent a l'origen (m) i ordenada a

1'origen, segons la fórmula;

y = mx + b

Zy^Ex2-Ex^Ex.y Ey.-ZxJ-Lx.Zx.y.
nEx2-(Zxi)2

m =
b =

nZx2-(Zx±)2
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La recta que permet calcular el valor de la varia-

ble dependent a partir de qualsevol independent és:

y = 1,077 x + 0,703

e. Epidermis de les lígules

La superficie adaxial de les lígules d'Anthemis

és, ■segons la tipologia proposada per BAAG0E (1977) del
Al M.E.R. (figs.. 32.6, 32.8, 32.9 i 32.tipus heliantoide

10), s'observa formada per cél.lules coniques, fortament

obtuses, tapissades radialment per estries ruguloses, que

s'anastosomen al capdamunt. La forma conico-truncada d'aques

tes célules adaxials, és també observable al M.O. si la

lígula a observar es decolora préviament amb hidrat de cío-
s'hidrata convenientment. La superficieral i, després,

abaxial és estiada (fig. 32.5) i pot presentar glándules

séssils biseriades (fig. 31.2). diferen-No s'han observat

cies per aquests carácter en les especies estudiades. Onica-
ment en A. chrysantha, les cél.lules adaxials mostren una

lleugera tendencia a disminuir la llargada i augmentar 1'am-

piada de la base.

5.7. FLOSCULS

La longitud oscil.la de 3 a 5 mm. Excepte els

integrants del subgénere Cota, la resta d'espécies presenten

a la postantesi la base del flóscul inflada (figs. 30.1 i

32.7), per un engruiximent considerable de la seva pared;

la secció transversal d'aquesta zona varia de subquadrangu-
lar a circular. Els flosculs són de color groe 3A8 i,

ocasionalment, la meitat inferior en la postantesi presenta

un color vinos (4H7). Aquest darrer fet s'ha detectat en

alguns exemplars d'A. arvensis i d'A. tuberculata.Les

dents de la corol.la són d'igual longitud (fig. 30.1) i
la seva cara interna és tapissada de papil.les hemisféri-

cinc

ques. En la superficie externa del flóscul, s'observen glán-

dules biseriades, iguals a les de les fulles, distribuídes
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de forma irregular.

Observacions

Segons la tipología de JEFFEY (1977), els flosculs

d'Anthemis son d'ordre 5. Volem remarcar que aquest autor

considera que en Anthemideae no es presenten flosculs bila-

biats (ordre 3 + 2). No hi estem d'acord car, en algunes

espécies d'Anacyclus L., les flors flosculoses centráis

poden posseir dues de les cinc dents més llargues i filifor-

mes, carácter utilitzat en Anacyclus per CANDOLLE (1836)

per a proposar la secció Diothodon, i per MAIRE (1932) per

a separar en algunes espécies d'Anacylus diverses varietats,

encara avui de tractament taxómic polémic.

Concloem que, deis carácters flosculars estudiats,

solament

entre els dos subgéneres- la longitud deis flosculs i 1'in-

flament de la meitat/terg inferior deis flosculs en la post-

antesi.

només són válids com a discriminants -i encara

5.8. HEMILIGULES

Definim com a hemilígules aquelles flors de sime-

tria bilateral que presenten un limbe més o menys.

conseqüéncia de 11esquingament del tub,

del primer igual o menor a la del segon (fig. 33).

aparent,

essent la longitud

Observacions

La forma general i apical és forga variable (fig.

31), i poden passar inadvertides si no s'observa la cara

adaxial, on es pot veure el limbe; d'altra banda, les redui-

des dimensions (3,5-3,8 x 2,5-3,0 mm) , contribueixen a la

seva confusió amb els flosculs externs. El seu color os-

cil.la de groe pálid (2A5) a groe viu (3A8).

Només hem detectat hemilígules a la forma típica
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nC llgules 0 disc (nm)

xíx .

iVi xiyi

1691313 169

14 1961 3 162

13 12111 143

21 20 420 400

26 20 520 400

24 21 441504

20 16 320 256

20 16 320 256

19 15 285 225

10 9 90 81

8 8 64 64

810 80 64

11 9 8199

14 9 81126

13 10 130 100

13 10 130 100

10 10 100 100

11 10 100110

14 13 195 169

1 08 8112 9

11 12 132 144

9 7 4963

12 1 1 132 121

12 10 120 100

10 11 110 121

16 12 192 144

10 9 8190

13 9 117 81

18 18 324324

16 15 240 225

10 14 196140

7 8 56 64

13 12 156 144

IX’lyi- 453 Zxi* 399 txiyi*5976 = 5279

Taula 9.- Dades referides al nombre de lígules i diámetre del disc del
capítol necessáries per a calcular la recta de regressió.

y = 1,07 x + 0,70

Fig. 29.- Recta de regressió que realciona el nombre de lígules
d'un capítol amb el diámetre del seu disc segons l'equació indicada.
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Fig. 30.- Flosculs en la postantesi d'A. arvensis (la), A. secundiramea
(Ib), A. maritima (le), A. cotula (Id) i A. altissima (le). Lígules
d'A. triumfetti (2a), A. cotula (2b), A. secundiramea (2c), A. chrysan-
tha (2d) i A. arvensis (2e); variabilitat en la forma apical de les
lígules d'A. arvensis (3).



-92-

u
•H

•p
os
0)
a

«

CO
E
U
O
<w

CO
•H
u
+>
en
0)
a
H
co

<

T3

CO
(D
rH
3
OO

rH
•rH
E
0)
XI

co
0>
rH

c
cu-

03
o
•H

w
/O
rH
o
<w
U
O
E

-P
(C
-p
•H
rH
•H

ce
•H
Ch
ce
>

en
en

•H
fc-<



-93-

d'A. alpestris. Recentment, TALAVERA (1982) ha proposat

una nova forma d'aquesta especie (forma hemiradiata), per

a aquells exemplars que posseíen lígules ostensibles a ull

nu. Després de comprobar que tots els individus d'A. alpes-

tris s. str. presentaven en diferent grau les dites hemilí-

gules, opinem que el nou táxon proposat per aquest autor
no té significado taxonómica. Aquest tipus de flors s'han

detectat també en algunes especies d'Anacylus L. (cf. HUHPHRIES

1979; MANZANEQUE & al., 1986) i Chamaemelum (BENEDI, 1896).
No s'han observat hemilígules, pero, en altres estirps dis-

coides d'Anthemis (A. triumfetti forma flosculosa i A. tuber

culata subsp. tuberculata forma discoidea).

5.9. ANDROCEU

Es format per cinc estams singenésics. S'han estu-

diat tres mostres, de cinc estams cadascuna, per a cadaespé-
cié considerada. Els parámetres utilitzats han estat: longi-

tud i ampiada de les anteres, forma i longitud de l'apéndix
del connectiu apical, forma deis apéndixs basals, i aspecte

del collar del filament. Per a l'observació al M.O., es

décoloraren préviament amb hidrat de doral i, previ rentat,

es colorejaren amb verd de iode; després d'un segon rentat,

es muntaren amb glicerogelatina i se segellaren amb DPX.

Les mesuren s'han verificar sobre dibuix realitzat a la

cámera clara (fig. 34.2).

Observacions

La forma de l'apéndix apical és, en visió meridia-

na, ovoide o lanceolada, contret al capdamunt de les te-

Les anteres són basifixes, més ampies a la zona dis-que s .

tal, i formades per dues teques separades per un connectiu

d'l mm d' ampiada. la base de les teques és obtusa (fig. 34.

2.). El collar del filament és inflat, el.lipsoidal o esfé-

ric, de diámetre més gran que el filament estaminal., amb cél.lu
les de secció quadrangular a la zona distal, i rectangulars
i aplanades a la basal.
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llargadá (mm;) ( ampiada (mm) apéndix (mm)ESPECIE

O , 45
0,44
O , 46
O , 40
0,43
0,42
O , 44
0,45
0,68
O , 68
O , 56

O , 48
0,47
0,48
O , 32
O, 56
O, 53
O , 68
O , 60
0,48
0,80
0,80

2,20
2,15
2,04
1,96
1,76
1,63
1,92
2,02
1,84
2,52
2,60

A. arvensis
A. secundiramea
A. chrysantha
A. cotula
A. carpatica
A. saxatilis
A. maritima
A. tuberculata
A. alpestris
A. altissima
A. triumfetti

Taula 10.- Parámetres numérics de l'androceu agrupats per

especies i expressats en mitjanes.

Les dimensions de les anteres, permeten separar

el subgénere Cota (A. triumfetti i A. altissima) del subgé-
nere Anthemis (vg. taula 10). Darrerament, ha pres un inte-

res progressiu l'estudi del collar del filament estaminal

en la familia Compositae, aman deis estudis deis estudis

de WETTER (1985) i SUNDBERG (1985). En Anthemis no hem obser

vat, pero, diferencies entre les especies estudiades per

a aquests carácters, d'altra banda forga uniformes en Anthe-

mideae (cf. HEYWOOD & HUMPHRIES, 1977).

5.10. GINECEU

Malgrat que l'estudi del gineceu no fecunda!, pren

especial embranzida en Compositae a partir de la filosofia,
anteriorment exposada, de la "New Synenteralogy" , volem remar

car les acurades observacions fetes per BRIQUET & CAVILLIER

(1916) d'aquest órgan, amb el que forniren per primera vega-

da les descripcions especifiques.

Per a l'estudi deis estils i estigmes al M.O.,
s'ha procedit segons que s'indica per ais flósculs en 1'apar

tat anterior. Per a 1 observació al M.E.R., en primer lloc
várem fixar les mostres amb glutaraldehid, es passaren a
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1 mn

V

2

A B

Fig. 34.- Variabilitat en els estigmes flosculars d'Anthemis: A. trium-
fetti (la),
Estams d'A.
del filament estaminal d'A. chrysantha.

A. altissima (Ib), A. tuberculata (le) i A. cotula (Id),
altissima (2a), A. tuberculata (2b) i detall de la base
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tampó a les 24 h i, abans del metal.1itzat, es realitzá

punt crític. Els carácters estudiats han estat: forma i

ornamentació del estigmes del flósculs i de les lígules,

i forma de la base de l'estil.

Observacions

Els dos estigmes son divergents (fig. 34, la-lc)
i mesuren de 0,5 a 0,6 mm. Cadascun té dues bandes estigmáti^
ques margináis, amb papil.les hemisfériques (fig. 31.4 i

31.6), separades per un canal central concau. La zona apical

flosculars és espatulada i atepe i’da de pa-

pil.les claviformes. Aqüestes, observades al M.E.R., presen-

ten una ornamentació formada per bandes ruguloses, més o

menys anastosomades , que recorden a les cél.lules de la

cara adaxial de les lígules. Els estigmes de les lígules

presenten les papil.les apicals notablement més petites

(fig. 31.5).Els carácters estigmátics no aporten cap dada

nova des del punt de vista taxonómic. La forma de la base

estilar, pero, permet separar el subgénere Cota del subgéne-

re Anthemis: en el primer, la base estilar és obconico-esfe

rica, mentre que en el segon, és bulbiforme.

deis estigmes

5.11 CONFLORESCENCIA

L' evolució floral que va conduir a la formació

deis capítols, es torna a manifestar quan s'observa la se-

qüéncia evolutiva del conjunt de capítols agrupats en la

conflorescéncia, per tal de formar novament agrupacions

reproductores. Considerem la conflorescéncia com aquella

disposició deis capítols, laxa, que els agrupa en inflores-

céncies secundarles (o compostes) de tipus espiga, raim,

panícula, corimbe, etc. Aquest terme, introduit per LEPPIK

(1970), cal diferenciar-lo del de sinflorescéncia, reservat

a capítols compostos, com els d'Echinops.

Per a dilucidar el tipus de conflorescéncia, hem

utilitzat els dibuixos obtinguts per a l'estudi de la ramifi

cació (figs. 8, 9 10 i 11).
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Observacions

Anthemis presenta unes conflorescéncies molt varia

bles (vg. figs. 8, 9, 10 i 11): poden ser tirsoides, panicu-

lades o corimbiformes. Són particularment variables en els

táxons anuals, on trobem individus des de monocéfals, fins

a d'altres amb conflorescéncies corimboses. Les espécies

perennes mostren major constancia en presentar conflorescén-
cies corimbiformes, excepte A. carpatica, on els exemplars

no són ramificats (monocéfals).
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Fig. 31.- 1: fulla d'A. maritima (x 86);
adaxial d'una lígula d'A. altissima (x 408); 3.- fulla d'A.
diramea (x 215) ;
5: estigma ligular d'A.
d'A. arvensis (x 43);
(x 251); palleta d'A.
251) ;

2: glándula de la cara

secun

4: estigma floscular d'A. tuberculata (x 204);
arvensis (x 43); 6: estigma floscular

7: palleta receptacular d'A. chrysantha
carpatica (x 25); palleta d'A. cotula (x

fulla d'A. saxatilis (x 10); 11: id. (x 86); peduncle d'A.
tuberculata subsp. turolensis (x 43). Fotografíes al M.E.R.
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Fig. 32.- 1: base de l'estil d'A. tuberculata (x 200); 2: base de
l'estil d'A. triumfetti ( x 86); 3: base de l'estil d'A. secundi—
ramea (x 200); 4: base de l'estil d'A. saxatilis (x 200); 5: cara
abaxial d'una lígula d'A. altissima; 6: cara adaxial d'una lígula
d'A. altissima; 7: secció d'un flóscul a la postantesi d'A. arven
sis (x 43); papil.les de la cara adaxial en les lígules d'A. tri-
umfetti, x 2150 (8), A. cotula x 2042 (9) i A. saxatilis x 2042
(10). Fotografíes al M.E.R.
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IV. PALINOLOGIA

1. INTRODUCCIO

El gra de pol.len s'origina a partir de la divisió
reductiva de la cél.lula mare del pol.len i, per tant, conté

el patrimoni heriditari patern. Aquest fet ha determinat

que nombrosos autors prenguessin els caracters pol.línics

com a un criteri important a 11 hora d'establir relacions

filogenétiques entre diversos grups o bé, si més no, per

a caracteritzar-los.

Des d'el punt de vista sistemátic, els primers carácters

utilitzats foren els derivats de l'observació al microscopi óptic (MO).

Posteriorment, la invenció i comercialització deis microscópics electro-

nics de rastreig (MER) i de transmissió (MET) cap ais anys 60 (HAYAT,

1974) i l'aplicació d'aquests ginys a l'análisi topográfica

gra de pol.len, forniren noves informacions, que incrementaren de mane-

ra extraordinária els coneixements palinológics.

del

Les noves metodologies que propugna la biosistemática, inte-

graren rápidament els estudis palinológics com a nou criteri. Així,
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hom ho pot constatar en les revisions biosistemátiques. Val a dir pero,

que 1'interés taxonomic, i la validesa discriminant en els diferents

grups, és ben diversa.

CARACTERISTIQUES GENERALS DEL GRA DE POL.LEN D'ANTHEMIDEAE1.1.

Ja d'antic, 11 espectacular ornamentació -en gene

ral- deis gran de pol.len de la familia Compositae, han
encuriosit a diversos botánics i palinolegs. Debem a WODEHOU

SE (1926) el primer treball palinologic monográfic d' AnthemrL

deae, en el qué estudia 1 ' exomorfologia del seu pol.len,

que el definí com a equinat i tricolporat.. Aquest autor,

diferencia dins la tribu els géneres que presenten grans

de pol.len amb espines ben aparents, deis que no les tenen,

o bé les tenen vestigials, i associa aquest carácter amb

el tipus de pol.linització: entomófila en el primer cas

i anemofila en el segon. Posteriorment, el mateix autor

1'any 1935 posa de manifest el carácter estenopalínic deis

géneres Anthemis, Chrysanthemum,

i Cota.

Leucanthemum, Achillea

En la mateixa línia, STIX (1960) estructura els

integrants de la tribu en dos grups: tipus Anthemis (pol.len

equinat) i tipus Artemisia (pol.len amb espines reduides).
A més, aquest autor estudia per pimera vegada la complexitat

de 1 ' estructura interna de l'exina.

SKAVARLA & LARSON (1967) continúen els treballs

ultrastructurals d'Stix i descriuen detalladament la paret

de l'exina. DIMON (1971) en estudiar 1 1 evident polimorfisme

pol.línic de Compositae, assenyalá que, si bé els carácters
deis gran de pol.len permenten separar grans grups i ádhuc

géneres, és excepció la tribu Anthemideae per ser estenopali

na.

No fa pas gaire, SKAVARLA & al. (in HEYWOOD &

al. 1977) fan una recapi tulaci ó deis coneixements palinoló
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gics d'Anthemideae, emmarcada en un estudi

pol.len de la familia Compositae.

global del

Els treballs més recents que coneixem, peí que

fa a Anthemideae, són el de PARDO (1985) sobre el genere

Leucanthemopsis (Giroux) Heywood, i el de VALLES (1986)
De l'análisi de tots els treballs finsen Artemisia L.

ara citats, queda palés que el pol.len d'Anthemideae és,

en general, estenopalínic, isopolar, tricolporat, equinat,
amb el téctum perforat i amb una exina no caveada que presen

ta diversos graus de complexitat.

POL.LEN D'ANTHEMIS: ESTUDIS PRECEDENTS1.2.

Referent a Anthemis, no tenim constáncia d'estudis

monográfics sobre el seu pol.len. El primer autor a definir

el seu pol.len fou -com hem indicat- Wodehouse, que el consi^
derá equinat. Les úniques descripcions especifiques que

hem trobat, son les referides a A. cotula (PLA DALMAU,

1957; WODEHOUSE, 1935), incloses en tractats generáis. Es

significatiu que diversos autors , a 1'hora de triar una

espécie per a descriure el genere, varen prendre com a model

A. nobilis o A. mixta, ambdues actualment incloses al genere

Chamaemelum Miller. Ultra aixó, el pol.len d'Anthemis tradi-

cionalment utilitzat, com hem esmentat abans, per a definir

la tipologia de la majoria d1Anthemideaei

Malgrat que els autors fins ara citats coincidei-

xen a destacar la uniformitat pol.línica d'aquest grup,

ens proposem avaluar els carácters del gra de pol.len d' An-

themis, referits a les seves dimensions i ornamentació,

per tal d'establir el possible interés taxonómic.
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2. MATERIAL I METODES

2.1. MATERIAL

Les mostres procedeixen, en general, de recol.lee-

cions propies. Els corresponents testimonis ;són dipositats
a l'herbari BCF. La relació de material estudiat es consigna

a l'apéndix 1 al final d'aquest capítol.

Com a població pol.línica, hem definit aquella

formada per l'anell de flosculs de la franja central, en

visió meridiana, d'un capítol situad en la zona apical de

la conflorescéncia d'un sol exemplar de cada població geogra

f ica.

Per a obtenir les dades morfobiométriques al M.O.,

s'han estudiat un total de 49 poblacions (vg. apéndix 1),
i hem prés per a cadascuna 30 mesures de l'eix polar (P),
el diámetre equatorial (Em) en tall óptic meridiá (t.o.m.)

i el diámetre equatorial (Ee) en tall óptic equatorial (t.o.

e.), així s1 ha establert la relació P/Em.

I

P

i

E e E«*

tall óptic equatorial tall óptic meridiá

Fig. 35.- Parámetres pol.línics consideráis al M.O.:
polar (P), diámetre equatorial (Em) en tall óptic meridiá
i diámetre equatorial (Ee) en tall óptic equatorial

eix
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Quant a la resta de carácters estudiats al

M.E.R., es corresponen a un nombre variable de poblacions,

que oscil.la entre 1 i 5 per táxon. Amb aquest giny hem
estudiat la forma i dimensió de les perforacions del téc-

tum, la forma de les obertures, el marge i membrana col-

país, la superficie interna de la nexina i la estructura
de la part de l'exina a partir de fractures del gra de

pol.len.

2.2. METODOLOGIA

El material estudiat, s'ha fixat directament

al camp amb ácid acétic glacial. En general prové de re-

col.leccions propies i, subsi diariament, de material d'her-

bari .

Utillatge

- Esteroscopi binocular ZEISS model DRC.
- Visopan REICHERT
- Microscopi óptic NIKON model 6872 equipat amb camera clara MEOPTA.
- Microscopi electrónic de rastreig STEREOSCAN model S-4.
- Microscopi electrónic de rastreig JEOL model 84011.
- Metal.litzador Diode-Sputtering P0LAR0N E-5000.
- Metalitzador JEOL model JFC 1100.
- Ordinador IBM Personal Computer XT.

I. MICROSCOPIA OPTICA

A fi d'estandarditzar les dades po1.1íni ques,

es ja usitatiu sotmetre els grans de pol.len a l'acció
de la mésela d'Erdmant, altrament dita barreja acetolítica,

en el procés de 11anomenada acetolisi. Aquesta manipulació,
amb múltiples variants, permet de destruir el contingut

cel.lular, de manera que sois hi resta l'exina.

Hem utilitzat l'acetolisi d'Erdman modificada

per Avetissian (SÁENZ, 1978) coneguda com a micrométode
d' Avetissian, especialment indicada en la manipulació de

petites quantitats de mostra. A continuació detallem la

pauta seguida:
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Es dipositen dos o tres flósculs de la població pol.línica
abans definida, sobre un portaobjectes. A continuació s'afe

geix I gota d'alcohol de 96°, a fi i efecte que actui com

a humectant . Un cop s'assecat, s'addicionenII gotes de

mésela acetolítica d'Erdtman (anhídrid acétic i ácid sulfú-

ric 9:1) i, amb una vareta de vidre, s'aixafen els flósculs

per tal d'alliberar els grans de pol.len de les anteres.Es
retiren les restes floráis i es passa suament el portaobjec

tes per la flama d' un bec d'alcohol, tenint cura que mai
no quedi seca la preparació. A continuació es verifica al
M.O. l'estat de l'acetolisi i, en cas de ser encara insufi-

cient , s'afegeix altra volta II gotes de meselá i es

torna a escalfar a la flama. Un cop el grau d'acetolisi

és el desitjat, s'addcionen I-II gotes d'alcohol de 96°

i se'n recull l'excés amb una tira de paper de filtre.

Es repeteix si cal l'operació. Tot seguit es diposita una

gota de glicerogelatina, fosa préviament en placa calefacto

ra, i amb una vareta de vidre es remena el conjunt a fí
de dispersar els grans de pol.len. Es duu el portaobejctes

a la placa calefactora fins aconseguir evaporar bona part

de l'aigua que conté la glicerogelatina. Es conclou aquest

pas quan el conjunt s'espesséix. Es tanca amb un cobreobec-

tes, tenint cura que no quedin bombolles d'aire. Quan se

retira la que sobreixsolidifica Ia glicerogelatina, es
amb una fulla d'afeitar i se segella finalment la prepara-

ció amb DPX.

II. MICROSCOPIA ELECTRONICA

Mostres en fresea.

Es diposita un flóscul sobre portaobjectes qua-

drat de 5 mm de costat, i s'hi afegeix I gota d'alcohol

de 96°. Amb vareta de vidre es colpeja la mostra a fi

trencar les anteres i alliberar el pol.len. Es retiren,

les restes macroscoscópiques. El cojunt es

metal.liza amb or a 16 mA i 1,3 Kv durant 4 minuts. Es

procedeix a la visualitzaci ó del material per la pantalla
de rastreig,

de 30 Kv durant 100 s.

de

a continuació,

tot prenent fotografies amb una descárrega
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b. Procés de seriado alcohólica

Sobre el portaob j ectes de 5 x 5 mm , es diposita

flóscul amb I gota d'alcohol de 70°. S'hi deixa 10 mi-

nuts, mentre es va colpejant el flóscul amb vareta de vi-
dre. Se separen les restes macroscópi ques i es retira l'al-

cohol per capil.laritat amb paper de filtre. S'opera igual-
ment amb la resta de series d'alcohol (80°, 90° , 96° i

100°). El conjunt es metal.liza i s'observa com en el cas

anterior.

un

c. Mostres acetolizades

L'acetolisi s'ha realitzat com per -a M.O., pero

en un portaobjectes de 5 x 5 mm, dipositat a la vegada

sobre un altre de dimensions normáis (76 x 26 mm), que

actúa com a suport. En el primer portaobjectes es diposita

la mostra i s'opera segons la pauta acetolítica indicada

en l'apartat 2.3.1. Si es treballa acuradament, els diver-

sos reactius es mantenen en aquest portaobjectes per tensió

superficial. Finalitzada l'acetolisi es procedeix al me-

tal.litzat i a 1 ' observado .

d. Fractures de l'exina

Per a obtenir fractures de l'exina, s'ha procedit

com a l'apartat 2.3.1, pero forgant l'acetolisi i la cale-

facció fins a trencar els grans de pol.len, fet que cal

controlar periódicament al M.0. en el decurs del procés.

Posteriorment es metal.liza la mostra i s'observa per panta

lia.

III. TRACTAMENT ESTADlSTIC

Els resultats biométrics obtinguts a partir de

les mesures fetes al Visopan (un total de 4410 mesures),
han estat processats mitjangant un programa d'estadística

palinológica dissenyat peí Sr. J. Seoane Suárez,en un ordi-

nador IBM Personal Computer XT. L'esmentat programa permeté
obtenir per ais tres parámetres considerats (P, Em i Ee)
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la mitjana, els límits máxim i mínim, la desviació están-

dard, el valor real i 1 1 histograma de freqüéncies per

a cadascuna de les poblacions estudiades, que posteriorment

s'han agrupat per táxons.

3. RESULTATS

Per tal d'obtenir una visió global de les dades

morfobiornétriques (vg. fig. 35), hem confeccionat diverses

representacions gráfiques. Els parámetres P, Em, P/Em i

Ee per a cada població s'expressen en la taula 11, amb

indicació deis límits de variació i el valor real. La sínte

si d'aquestes dades, agrupades per táxons, es consigna a

la taula 2. Al final de la Memoria, hom por observar en

l'apendix III, les dades detallades de les medicions per

a tots els carácters en les poblacions revisades. També

s'ha confeccionat, per a P i Em, els tests de

Roe (PLUYM & HIDEUX,

Igualment s'han obtingut les figures 37 i 38 a partir de

la representació deis valors de P enfront Em. La figura
39 esquematitza 11 ¡estructura de 1 ' exina de la zona mesocolpal

en visió equatorial, segons interpretació propia a partir

de 1 ' observació de les fractures

Finalment, a les figures 40 i 41 es recullen diverses vi-

sions del pol.len d'Anthemis al M.E.R.

Simpson

1977) i representat a la figura 36.

observades al M.E.R.

3.1. MICROSCOPI OPTIC

I. FORMA, POLARITAT I SIMETRIA

En totes les poblacions estudiades, el gra de

pol.len és isopolar i de simetria radial. La forma, tant

en tall óptic equatorial com en tall óptic meridiá, és
constantment esferoidal, segons la tipologia d' Erdtman

(1969).

II. DIMENSIONS

En les poblacions estudiades, les dimensions

(vg. taules 11 i 12) varien de 20,70 a 43,43 ^im per a l'eix
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entre 20,70 i 45,54 jjm per al diámetre equato-
(Em), i de 20,70 a 45,54 ¿am per al diámetre

(Ee). Aquest darrer és, en general,

polar (P),
rial en t. o . m .

equatorial en t.o.e.
una mica més gran que en el segon.

IV. 0BERTURES

En totes les poblacions que hem revisat, el gra

de pol.len d'Anthemis és tricolporat, és a dir, amb un

sistema d'obertures compost. En aquest, 1'exoobertura és
constituida per un colpus meridiá que inclou 1'endoobertu—

ra, formada per un porus circular.

3.2. MICR0SC0PI ELECTRONIC

I. EXINA: ESTRUCTURA EXTERNA

En el gra de pol.len acetolitzat, al M.E.R. s'ob-
serva com el téctum presenta unes perforacions circulars

o subcirculars (fig. 40.e). Aqüestes perforacions son dis-

tribuides de forma irregular (16-30 x jum1 ), llevat de la

part superior de les espines, on manquen. A la base de

les espines el diámetre de les perforacions és més gran.

Fig. 39.- Esquema de 1'estructura de l'exina d'Anthemis a la zona
mesocolpal observada en t.o.e.: columel.les espinulars (a), téctum
extern (b), columel.les intertectals (c), columel.les s.str. (d) i
base (e).
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per a les poblacions estudiades del subgénere Cota.
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gg¡Oa P <x) /m p taln.-rfx.) ^(x) pn E^faln.-níx) P/E^ (x) jm E^ímin.-aíx.) ¿nTAXON

120,70-25,87
124.84-27,84
122.77-27,84
122.77-26,91
124.84-30,01

125,87-28,98
124.84-27,94
121.73-27,94
124.84-30,01

126,91-31,05
124,84-30,01

125.87-28,98
125.87-30,01

|21,73-25,87
122.77-27,94
119,66-25,87
120,70-25,87
121.73-26,91

|22,77-26,91

|31,05-37,26
|33.12-38,29
137,26-42,43
138,39-42,43

128.98-33,12
128.98-34,15
128.98-34,15

|28,9B-32,08
126,91-31,05

126,91-31,05

126.91-31,05
|24,84-30,01
126.91-30,01

128.98-32,08

133,12-37,26
136.22-41,40

136.22-40,36
136.22-41,40
134,15-40,36

131,05-35,19
131,05-35,19
133,75-36,22
131,05-37,26

126.91-33,12
(28,98-34,15

131,05-34,15
132,08-35,19

127,94-30,01
126.91-28,98
127,94-30,01

22,71-27,94|
26,87-30,0l|
23,80-28,981

24,84-28,981

24,S4-30,01|

£arrancis subsp.
«rvensis

24,09 ¿ 0,47
25.15 ♦ 1.59

25.22 ♦ 0,56

25.36 ♦ 0,37

26,94 ♦ 0,43

26.94 ♦ 0,45

27.60 ♦ 0,52

26.18 ♦ 0,54

27,04 ♦ 0,49

28,12 ♦ 0,36

27.63 ♦ 0,53

27.15 + 0,37

27.32 ♦ 0,36

24,11 ♦ 0,44

26,01 ♦ 0,38

23.18 ♦ 0,48

24,11 + 0,56

23.91 * 0,94

25,67 ♦ 0,38

34.50 + 0,53

37.16 * 0,37

39.95 * 1,33

40.95 4 0,36

31,26 4 0,46

30,01 4 0,39

31.26 4 0,42

30.64 4 0,46

29.43 4 0,33

29.60 4 0,44

29,08 4 0,31

28,46 4 0,44

26.32 4 0,34

29.95 4 0,36

34.96 4 0,43

36,57 4 0,49

38.64 4 0,52

38.43 4 0,52

37.50 4 0,48

33.91 4 0,36

33,52 4 0,33

34.19 4 0,37

35.22 4 0,49

29.74 4 0,68

32,05 4 0,54

32.74 4 0,36

33.26 4 0,43

28,84 4 0,23

27.36 4 0,23

29,29 4 0,22

20.70-25,87

20.70-26,91

20,70-26,91

22,77-26,91

24,84-28,96

25,90 4 0,37

27,84 4 0,37

26,63 4 0,46

26,36 4 0,36

27.56 4 0,59

27.39 4 0,55

28,81 4 0,57

27,50 4 0,45

28,53 4 0,47

29,15 4 0,34

28.43 4 0,33

29,26 4 0,36

27.84 4 32,08

24.70 4 0,36

26.39 4 0,37

24.39 ♦ 25,87

23,49 4 0,54

25,08 4 0,43

26.25 4 0,45

35.60 4 0,53

36.98 4 0,31

41.43 4 0,54

41.26 4 0,65

31,88 ♦ 0,45

33,05 4 0,39

32.57 4 0,40

32.67 4 0,44

31.84 4 0,49

31,08 4 0,38

30.29 4 0,40

31.61 4 0,50

29,86 4 0,42

SI,26^ 0,31

35,41 4 0,44

38.74 4 0,69

36.74 4 0,48

39.26 4 0,57

38.67 ♦ 0,53

32.29 4 0,40

34.99 4 0,45

35.26 4 0,46

36,33 4 0,47

32,19 4 0,70

33.84 4 0,56

33.62 4 0,36

35,02 4 0,49

29,77 4 0,30

29,12 4 0,19

30,05 4 0,36

1,00

1.04

1,00

0,99

1,01

1 24,15 4 0,43

26,25 ¿ 0,37
25.29 4 0,45

25.18 4 0,51

27.19 4 0,37

27,19 4 0,29

26.63 4 0,32

25,70 4 0,61

27.53 4 0,38

28.88 4 0,38

27,19 4 0,52

27,56 4 0,27

27.63 4 0,40

24.29 4 0,44

25.60 4 0,45

22.94 4 0,55

23.63 4 0,56

23,65 4 0,48

25,05 4 0,45

33.95 4 0,53

35,77 4 0,36

40.54 4 0,49

40,47 4 0,37

31,37 4 0,49

31.36 4 0,45

30,68 4 0,50

30.29 4 0,39

29.29 4 0,45

28.91 4 0,43

28.67 4 0,32

27.63 4 0,42

27.88 4 0,36

29.88 4 0,35

34.95 ¿ 0,53
38.60 4 0,59

38.33 4 0,39

38.67 4 0,46

37,09 4 0,46

33.29 4 0,32

33.60 4 0,33

33,74 4 0,40

34,95 4 0,46

30,53 4 0,64

31.33 4 0,53

32,98 4 0,36

33.91 4 0,29

28.88 4 0,20

27,32 4 0,23

29.36 4 0,23

2

3

4

5

24.84-31,05|

24.84-32,08|

24.84-28,98|

25,87-31,05|

26.91-31,051

26.91-30,01|

24.84-28,98

24.84-31,05

22,77-28.96

24.84-30,01

1.01

0.96

0,96

1.07

1A.«rransis subsp.

3

4

5

25,67-30,01

23,60-31,05

1,03

0,98
A.cferjsanths 1

2

27.87-31,051

25.87-32,081

24,24-28,98

24,64-28,98

1,01

1,01

1

2

22,77-25,87|
24,84-27,94|

22.77-25,87|

20,70-25,87|
22.77-26,911

21,73-25,87

24,84-27,94

20,70-25,67

20,70-25,67

21,73-25,87

1.01

0,98

0,99

0,96

0,99

A.cotuls 1

2

3

4

5

23,80-28,981A.bourgsei 1 23,80-27,94 0,97

33.12-38,291

35.19-38,29|

30,33-45,54|
38,28-45,54|

28.98-34,151

31,05-35.191
31,05-35,19|
30,01-35,191

29.98-34,151

29,9B-33,12|
27.94-32,081

27.94-33,12|

26,91-32,081
30,01-33,12|

33.12-37,261

35.19-41,40|

37.26-41,401

39.26-43,47|

36,22-41,40|

31,05-34,151
32,08-37,261
32,08-38,281
33.12-39,33|

27.94-35,191

31,05-37,26|

32,08-35,191
33.12-37,261

27.94-31,05|

27.94-30.01|

27.94-32,081

A.esrltias 2 36,08-87,26

35,19-39,33

33,73-43,47

39,33-42,43

28.98-33,12

30,01-33,12

28.98-33,12

29.98-33,12

27,94-31,05

0,96

0,96

1,01

0,99

1,00

0,98

0,99

0,99

0,99

2

3

4

A.tuberculsts subsp. 1

tuberculsts 2

3

4

5

27.94-32,08

26.91-31,05

25,67-31.05

26.91-30,01

27.94-32,06

0,96

0,96

0,97

0,98

1,00

A.tuberculsts subsp. 1

turolsnsls 2

3

4

5

A.csrpstics 1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1 33,12-37,26

36,22-41,40

36,22-41,40

36,22-41,40

35,19-40,36

2

3

4

5

A.slpestris 1 0,98

1,00

1,00

0,99

32,06-35,19

32-06-35,19

32,06-36,22

33,12-36,29

2

3

4

A.sasstlllB 1 26,91-34,15

28,96-34,15

1,03

1.002

A.sltisslss 1 31,05-34,15

31,05-35,19

1.01

1,023

A. etti 1 26.91-30,91

26.91-26,98

27,94-31,01

1,00

1,00

1,00

2

3

Taula 11.- Relació de les mesures de P, Em amb els valors reais,
máxims i mínims, i relació P/Em per a cada població estudiada.
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Les perforacions no són observables en pol.len frese (fig.
40.a i 40.b), ja que són opilades per unes substancies

lipídiques, anomenades genéricament "pollen coat". Es poden

visualitzar, pero, en pol.len sotmés a una seriació alcohó-

lica (fig. 40.c), i són perfectament observables en

pol.len acetolitzat (fig. 40.e).

La longitud de les espines oscil.la de 3,0 a

4,2 ^jm, i el seu diámetre basal de 3,5 a 5,4 ^im .

II. EXINA: ESTRUCTURA INTERNA

En les fractures de l'exina d'Anthemis, s1 aprecia

una organització col.lumelar triple (fig. 29) que, tot

seguit, analitzem de dins a fora:

a. Columel.les s. str.

Limiten inferiorment amb la capa basal, i consti

tueixen el primer nivell. Són digitades (segons terminólo-

gia d' SKAVARLA & LARS0N, 1965) a la porció distal, i de

base eixamplada. Són gruixudes (0,5 ^m) i llargues (2 ^m),
disposades radialment. En tall óptic equatorial, assoleixen

1 ' altura més gran en el centre de la mesocólpia i dismi-

nueixen a mida que s'aproximen a les obertures (fig. 41.c)

Alguns autors (WAGENITZ, 1964; STIX, l.c.) les han anomenat

columel.les infratectals , terme que sembla poc encertat

(Dr. Seoane, com. pers . ) si pensem que, per definició,

totes les columel.les ho són.

Columel.les intertectalsb.

Se sitúen entre el téctum extern i l'intern.

SKAVARLA & LARS0N (l.c.) opinaren que el téctum intern

es podria originar per la fusió de les digitacions termi-

nals de les columel.les s. str.

tais conformen el segon nivell, i són més condensades,

curtes (0,4 ^im) i primes (0,16 ¿im) , amb la zona distal
i proximal dilatades, de forma ossosa. Diversos autors

(STIX, l.c.; DIM0N, 1971) han anomenat les d'aquest segon

nivell, columel.les intratectals. Atés que considerem la

Les columel.les intertec-
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Fig. 41.- Vegeu llegenda més avall.

Fig. 42.- A. carpatica (A i B), A. alpestris (E)
(D i E), A. cotula (F i H) , A. chrysantha (I), A. secundiramea (L).
Les fotos A, B i L s'han realitzat en pol.len frese; la foto C en

pol.len sotmés a seriació alcohólica; la resta han estat realitzades
en grans de pol.len acetolitzats.

, A. arvensis

Fig. 42.- A. aplestris (A),
A. tuberculata (F), A. triumfetti (D, E i F) i A.

A. carpatica (B), A. maritima (C i D),
altissima (G, H,

I). Totes les fotos s'han fet en grans de pol.len acetolitzats.
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de dos téctums (intern i extern), ens sembla rnéspresencia

exacta 1'adjectivació d ' intertectals.

c . Columel.les espinulars

A la base de les espines, es presenta aquest

tercer nivell de columel.les, molt més laxes que les ante-

riors, primes i llargues (1,67 ^m), i són només presents
de la meitat al terg inferior de 11 espina, essent la resta

massisa (figs. 39 i 40.g)

La superficie interna de la- nexina (fig. 40. c)
és granulo-perforada.

4. DISCUSSIO

4.1. SUBGENERE ANTHEMIS

Deis carácters palinológics estudiats, es revelen

com a més útils -quant a discriminants- els referits

ais parámetres biométrics. Així , si s'observa els diagrames

de dispersió (figs. 37 i 38) de l'eix polar (P) i diámetre

equatorial (Em), hom pot deduir que aquest dos parámetres

es relacionen, de forma lineal, per una recta de regressió
amb 1 'origen a 1 'ordenada igual a zero. D'altra banda,

aquesta representació gráfica permet visualitzar dues ten-

déncies en les dimensions: 1'una agrupa les especies

anuals, amb grans de pol.len de mida més petita, i l'altra

les perennes, amb grans de pol.len majors.

I. ESPECIES ANUALS (Seccions Anthemis i Maruta)

En aquest grup, els valors del parámetre P os-

i els d'Emde 19,66 a 26,91cil.len de 22,94 a 28,88 ^m,
Les especies d'aquestes seccions presenten una dotaciópm.

genética diploide (2n = 2x = 18), i són justament les es-

tirps que tenen menors mides en els eixos pol.línics. Els

diagrames de Simpson-Roe (vg. fig. 36) per ais parámetres

P i Em, així com els corresponents histogrames de frequén-
cies (vg. apéndix III) són uniformes. L'únic representant

de la secció Maruta (A. cotula), és el que presenta grans

de pol.len de menors dimensions, igual que succeeix amb
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les mides de les seves cipseles (vg. capítol V).

Els grans de pol.len presenten unes perforadons,

amb un diámetre que oscil.la entre 0,06 i 0,12 yum, al téc-
tum situat entre les espines, i varia de 0,30 a 0,32

a la base d'aquestes.

yum

II. ESPECIES PERENNES (Secció Hiortia)

En aquest grup hi concorren les especies amb

grans de pol.len de majors dimensions. Els valors observats

per a l'eix polar (P), varien de 27,63 a 40,54 jam, i en
1 ' equatorial (Em) de 28,32 a 40,95 ^im. L'espécie amb grans
de pol.len més petits és A. tuberculata, i la que els té
més grans és A. carpatica. Els diámetres de les perfora-

cions del téctum són més grans que en el grup de les

anuals, i varien de 0,20 jam a 0,30 yum en el téctum interspi
nular, i de 0,4-0,6 yum a la base de les espines.

En la secció Hiortia, no són rars els fenómens

de poliploi'dia i aneuploi'dia, i són precísament les espé-

cies que els presenten les que se sitúen més distanciats

en el diagrama de dispersió, respecte de les anuals (fig.

37). Es significatiu que les poblacions estudiades d'A.

carpatica, mostrin una considerable variado en els histo-

grames de freqüéncies, conseqüéncia

desviado estándard, aspecte que coincideix amb 1'extrema

plasticitat morfológica d1 aquesta espécie que, d'altra banda,

pot ser tetraploide o octoploide, tal com hem pogut constatar
(vg. capítol VI). Es igualment remarcable el cas d'A. mari-

tima, espécie que es comporta com a tetraploide (2n = 4x

= 36) en les poblacions andaluses i portugueses, amb grans

de pol.len de P = 33,95-35,77

de la seva elevada

m i Em = 34,50-37,16 yum.
En canvi, la poblado menorquina (Cala Algaiarens) estudia-

Z1

da, és aneuploide (2n = 20) i disploide (x = 10), i presen-

ta unes dimensions en els seus grans de pol.len de P =

que fan que se sepa-40,47-40,54 p i Em = 39,95-40,95 pm,
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rin clarament de les poblacions ibériques.

4.2. SUBGENERE COTA

En aquest subgénere, el parametre P varia de

27,32 a 33,91 pm, i el parametre Em de 27,36 a 32,26
Les estirps que 11 integren presenten constáncia en el seu

nombre cromosomátic (2n = 2x = 18), i els diagrames de

freqüéncies (vg. apéndix 3) i test de Simpson-Roe (fig.

36) són uniformes. Si bé les dues espécies estudiades pre-

senten dimensions pol.líniques que s'excluen (vg. taula

11 i fig. 38), no s ' integren en cap de les dues tendéncies
comentades en 11apartat anterior, ja que tenen uns grans

de pol.len amb dimensions intermédies entre les de les

espécies anuals i les perennes del subgénere Anthemis.

)im.

APÉNDIX 1

A continuado, llistem els materials estudiats

en aquest capítol. La numerado que precedeix a cada locad

tat correspon al número de poblado de cada táxon, tal

com el consignem ais diagrames de Simpson-Roe.

A.arvensis subsp. arvensis
ALMERIA: (5) S* Nevada, s.f., Jerónimo (MAF 9162). BURGOS: (4)

Foncea, 12-VI-1909, Elias (MA 126915); (3) Barbadillo de los Herre-
ros, 15-VI-1984, C.Benedí & al. (BCF 31428). (2) LUGO: Los Aneares
VIII-1927, L.Crespi (MA 173914). (1) MADRID: Buitrago, l-VI-1968,
C.Vicioso (MA 126977).

A.arvensis subsp. incrassata (Loisel) Nyman
ALICANTE: (1) S* de Aitana, 15-V-1983, C.Benedí & J.Mo-

lero (BCF s/n). BARCELONA (2): Collbató, 29-V-1983, C.Benedí (BCF
s/n). CADIZ: (3) El Bosque, 21-VI-1985, C.Benedí (BCF s/n). CUENCA:
(3) Puente Vadillos, 23-VI-1983, C.Benedí & al. (BCF s/n). GIRONA:
(4) Arbúcies, 29-V-1983, C.Benedí (BCF s/n).

A.cotula L.

CUENCA: (1) Laguna del Marquesado, 4-VIII-1985, C.Benedí & J.
Molero (BCF s/n). GIRONA: (2) Cassá de la Selva, 16-VI-1985, C.Bene-
di (BCF s/n). GUADALAJARA: (3) Alcolea del Pinar, 3-VIII-1985, C.Be-
nedí & J.Molero (BCF s/n). LLEIDA: (4) Arbeca, 7-VII-1974, A.Boldú
(BCF 18588). PALENCIA (5): Bustillo del Páramo, 26-IX-1984, J.Molero
& al. (BCF 35567).

A.chrysantha Gay in Bory & Durieu
MURCIA: (1) Cartagena, Islote de Escombreras, 27.IV.1906, F.Ibá-

ñez (MAF 61865); (2) Escombreras, 7-V-1984, C.Benedí & al. (BCF
s/n).
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A.secundiramea Biv.-Bern. subsp. secundiramea
MENORCA: (1) Cala de Sant Esteve, 27-VI-1984, C.Benedí (BCF s/n);

(2) Cala de Fornells, 29-VI-1984, C.Benedí (BCF s/n).
Anthemis marítima L.

CADIZ: (2) San Fernando, 20-VI-1985, C.Benedí (BCF s/n). MENORCA:
(3) Cala Algayarens, 25-VI-1984, C.Benedí (BCF s/n); (4) Fornells,
26-VI-198¿, C.Benedí (BCF s/n). PORTUGAL: (1) Praia de Quarteira,
12-VI-1960v A.Fernandes & al ( MAF 75506).A.tuberculata Boiss. subsp. tuberculata

JAEN: (3) S* de Cazorla, Nava de Ginés, VI-1981, S.Talayera (SEV
72626). GRANADA (2): S* Nevada, Barranco de los Tejos, C.Benedí
& al (BCF 31441); (1) Barranco del río Monachil, C.Benedí & al.
(BCF 31413). MALAGA (4): entre Ardales y Carratraca, 4-VII-1973B.Cabezudo & B.Valdés (fma. discoidea; SEV 3141¿).

A.tuberculata subsp. turolensis (Pau) R.Fdes. & Borja
CUENCA: (1) Puente Vadillos, 23-VI-1983, C.Benedí & al. (BCF

31439). TERUEL: (2) Pto. de San Justo, 21-VI-1983, C.Benedí & al.
(BCF s/n). SORIA (3): S* de Frentes, 12-VII-1984, C.Benedí & al.
(BCF 32733). VALLADOLID: (4) Tiedra, 25-V-1968, B.Casaseca (BCF
32738) ..

A.carpatica Willd.

BARCELONA: (3) Montseny, 27-VI-1984, C.Benedí & A.Sala (BCF s/n).
BURGOS: (1) Pineda de la Sierra, 14-VII-1984, C.Benedí & al. (BCF
32945). GIRONA: (4) Nuria, 23-VII-1983, C.Benedí (BCF s/n); (5)
ibid. 5-VIII-1984, C.Benedí (BCF s/n). LLEIDA: (2) Valí de Bohí
A.Carrilo & J.M. Ninot (BCC s/n).

A.saxatilis DC

GIRONA: (1) Requesens, Puig Neulós,7-VIII-1984, C.Benedí (BCF
s/n); ibid, Roca Forada, 7-VIII-1984, C.Benedí (BCF s/n)

A.alpestris (Hoff. & Link) R.Fdes.
AVILA: (1) Piedrahita, 19-VII-1984, C.Benedí & J.Molero (BCF

31425); (2) Cepeda de la Mora, 8-VI-1975, S.Rivas Goday (MAF 23712).
TARRAGONA: (3) Els Segalasos, 20-VI-1984, C.Benedí & J.Blanché (BCF
32438). TERUEL (4) -fma. ligulata Talavera- Calamocha, 19-VII-1984,
C.Benedí & J.Molero (BCF 31443).

A.altissima L.
GIRONA: (1) La Bisbal, 10-VIII-1984, 10-VIII-1984, C.Benedí (BCF

31446); (2) Sant Sadurní de l'Heura, 10-VIII-1984, C.Benedí (BCF
31480).

A.triumfetti (L.) DC. in Lam. & DC.
BARCELONA: (1) El Montseny, 18-VI-1984, C.Benedí & al. (BCF 3143

6). GIRONA: (2) Blanes, 21-V-19S3, C.Benedí (BCF 31435). ZAMORA:(3)
San Martín de Castañeda, 18-VII-1984, C.Benedí & J.Molero (BCF s/n).
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V. CARPOLOGIA

1. INTRODUCCIO

Els botánics prelinneans, ja varen utilitzar,

bé que minsament, alguns trets carpologics per a caracterit

zar en les frase de diagnosi qualques especies d'Anthemis.

Així, LINNE (1745) en la seva obra Flora Suecica ja distin-

guia A. arvenis d'A. cotula segons fossin "seminibus corona

to-marginatis" a "seminibus nudis" respectivament. Ultra

aixo, el mateix LINNE (1753) en la primera edició d'Species

plantarum, no va utilitzar els caráctes cipselars per a

separar, dins de les actuáis Anthemideae, generes proxims.

D'aquesta manera, el botánic suec diferenciava Anthemis

d'Anacyclus, segons la presencia o abséncia de lígules.

PERSOON (1807) fou el primer a utilitzar dades

carpologiques com a discriminants per a separar el genere
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Anacyclus, amb cipseles alades, d'Anthemis, amb cipseles
no alades. Els tractadistes CASSINI (1826-1834) i LESSING

(1832), incorporaren progressivament en les seves monogra-

fies de Compostes i, concretament en la tribu Anthemideae,

nous criteris relacionats amb els aquenis. Es especialment

rellevant l'aportació de SCHULTZ-BIPONTINUS (1844), que

pondera l'interés taxonomic deis carácters de les cipseles,
i els utitilitzá en la classificació d'Anthemideae.

BRIQUET (1916) elabora un acurat estudi carpológic

de tres generes d'Anthemideae (Anthemis, Ormenis i Santoli—

na) on, a més de fer una detallada descripció topográfica
deis aquenis de vuit espécies d'Anthemis, conclogué que

aqüestes característiques justificaven la segregació defini-

tiva genérica d1Ormenis (= Chamaemelum) respecte d'Anthemis.

Seguint com a model el treball d'aquest botánic suís, GIROUX

(1933) estudia 1'anatomia externa i interna de les cipseles

de quinze espécies d'Anthemideae endémiques del Nord d'Afri-

ca.

KYNÍLOVÁ (1970) analitzá,

l'estructura de cinc espécies d'Anthemis presents a Txecos-

lováquia. Més recentment, HEYWOOD & HUMPHRIES (1977), reca-

pitulen els coneixements carpológics sobre la tribu Anthemi-

deae. No fa pas gaire nosaltres mateixos (BENEDI & MOLERO,

1985) hem realitzat una primera aportació a l'estudi de

les cipseles d'Anthemis, aprofondit i ampliat amb noves

dades en el present capítol.

a microscopía óptica,

2. MATERIAL I METODES

2.1. MATERIAL

El fruit d'Anthemis és,

ceae, una cipsela que prové d'un ovari bicarpelar, unilocu-

lar i amb un únic primordi seminal anátrop.

com en la resta d'Astera—

La major part del material estudiat procedeix

de recol.leccions propies en poblacions silvestres. De forma
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s'ha utilitzat material d'herbari. El llistatocasional,

del material estudiat ve recollit en l'apéndix 2 al final

del capítol.

2.2. METODOLOGIA

Les cipseles, préviament seleccionades, s'han
estudiat al natural sota la lupa binocular i, previa metal-

El conjunt de carácters revisats han

estat: dimensions (longitud i ampiada máxima), forma gene-

ral, seccions longitudinal i transversal, topografía del

pericarp (nombre de costelles, presencia de tubercles i
estructura), disc epigin, forma de l'estilopodi i orientació
deis cotilédons.

lització al M.E.R.

Atesa la variabilitat en les dimensions i 1'orna-

mentació de les cipseles en funció de llur situació (exter-

na, medial o interna) en el capítol, els carácters suara

indicats s'han referit sempre a cipseles madures correspo-

nents a l'anell de flósculs més externs del capítol.

42.- Parámetres carpologics consideráis en Anthemis:Fig.
llargada total (L), ampiada máxima (A), llargada de la coro-
na (Cor) i estilopodi (Est).
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Utillatge

- Estereomicroscopi binocular ZEISS model DR.
- Microscopi electrónic de rastreig STEREOSCAN S-4.
- Microscopi electrónic de rastreig JEOL model 84011.
- Metal.litzador Diode-Sputtering P0LAR0N model E-5000
- Metal.litzador Ion-Sputter JEOL model 1100.
- Microscopi NIKON MODEL 6872 amb camera clara acoblada.
- Microtom de rotació REICHERT model 343336.

I. MICROSCOPIA OPTICA

a. Anatomia externa

Per a obtenir les dades morfobiométriques, s ' han

amidat 1'ampiada i llargada máximes .(.vg. fig. 42) sobre pa

per mi 1.1 ime tr at. En aquest darrer parámetre, s'ha indos

la longitud de la corona, en cas que sigui present. La termi

logia adoptada ha estat la d'STEARN (1983).

b. Anatomia interna

Per ais assaigs histologics, adregats a determinar

la posició deis cotilédons, s'ha utilitzat el métode d'in-

crustació en parafina per tal de fixar la mostra segons

la següent pauta: en una escaire de Leuckart es diposita

parafina fosa i,.quan es contenga a refredar* s'inclouen les

cipseles convenientment orientades. A continuació es deixa

refredar totalment el conjunt en un cristal1itzador amb

aigua. El bloc fred es col.loca a la pinga del microtom

i es procedeix a fer els tall, que es recullen amb un pincell

i es dipositen en aigua. Posteriorment, se separen els talls

de la parafina, que sura, i s'aclareixen amb hidrat de cío-

ral. Després de dos rentats succesius es tenyeixen amb verd

de iode i després d'un darrer rentat, es munten en glicero-

gelatina i se segella la preparació amb DPX.

II. MICROSCOPIA ELECTRONICA DE RASTREIG

Per a l'estudi mitjangant aquest aparell, les

granes s'han sotmés a un rentat previ amb alcohol de 96°

per tal d'eliminar les impureses del pericarp. Posterior-

ment, s'ha procedit al metal.litzat habitual. En aqüestes

condicions s'han obtingut bones observacions sense efectes

de colapsament.
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Per a la fixació de la/les mostra/es várem utilit-

zar, en primera instancia, plata col.loidal. Aquest métode

de muntatge té 1'avantatge de permetre bona transmissió

eléctrica, pero sovint dificulta la visualització de la

zona de mostra afectada per la plata. Per tal d'evitar

aquest fet, i seguint les indicacions del Servei de Microsco

pia de la Universitat de Barcelona, utilitzárem cinta biadhe

siva per a subjectar les cipseles. Amb aquest segon métode,

hem obtingut excel.lents resultats, malgrat que, ocasional-

ment, s'han produít fenómens de cárrega eléctrica.

3. RESULTATS

A la taula 13 s'inclouen, detalláis per pobla-

cions, els parámetres carpológics d'Anthemis i, en la taula

14, compendiats per táxons. Peí conjunt de poblacions estu-

diades, s1 ha confeccionat el test de Simpson-Roe (fig. 43).

Les cipseles observades a 1 ' estereomicroscopi binocular

són dibuixades a la fig. 44, que a més inclou les seccions

transversals de cadascuna, per tal d'observar l'orientació

deis cotilédons (vg. també fig. 47). La topografia cipselar

externa observada al M.E.R. per a les estirps considera-

des, es sintetitzada a les figures 45 i 46.

3.1. DESCRIPCIO GENERAL

a. Simetria

En general és radial, amb certa tendencia a una

disimetria adaxial centrípeta; és a dir que les cipseles

poden ser rectes (en visió meridiana) o lleugerament corba-

des cap el centre del capítol.

b. Forma

En Anthemis, la forma de les cipseles oscil.la

entre obpiramidal i subcilíndrica. La secció longitudinal
és d'obtriangular a subrentangular, i la transversal de

romboidal a subquadrangular.
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|máxim-
mínim|
long.(mm)

|máxim-
mínim|
ampiada (mm)

T A X 0 N Població Longitud Ampiada

(mm)(mm)

I2-2,5|

|1,75-2,25|

|l,75-2,25|
I2-2,5|
|2-2,25|
I2-2,5|
11» 5-2111—1> 51
|1,75-2,25]
¡1-1,5|
|1,25-1,75|
|1,25-1,75|
|2,25-3|
|2,25-3|
|1,75-2,5|
¡2-2,5|
|1,75-2,5|
¡1,75-2,25|
12-2,5|
|2-2,5|
I2-2,5|
|2-2,25|
I2-2,5|
12-2,5¡
¡1.5-2|
I1,75-2|
|2-2,8|
¡2,5-3|
|2,25—3¡
I2-2,51
I2-2,5|

1-1,5|A.arvensis subsp.
arvensis

1 2,23 + 0,22 1,34 + 0,22

1,25-1,75|

1.25-1,75|

1,5-2|
1.25-1,5|

1-1,5|
0,75-1|
0,5-0,75|
0,75-1|
0,5-1¡
0,5-0,75|

0,75-1|
0,75-1|
0,75-l,25|
0,75-1|
0,75-1|
0,75-1|
1-1,25|
0,75—1|
0,75-1|
0,75-1|
0,75-1|
1-1,25|
0,75-1|
0,75-1|
0,75-11
0,75-1|
0,75-1,25|
0,75-1,25|
0,75-1|
0,75-l|

2 2,01 +0,23 1,33 + 0,29

3 2,08 + 0,12

2.42 + 0,13

2,06 + 0,22

2.23 + 0,24

1,55 + 0,12

1.43 + 0,44

1.94 + 0,34

1,35 + 0,21

1,45 + 0,33

1.55 + 0,33

2.77 + 0,25

2.55 + 0,27

2,15 +0,12

2,13 + 0,19

2,01 + 0,13

2,07 + 0,21

2.24 + 0,17

2.19 + 0,14

2,33 + 0,18

2,05 + 0,21

2,27 + 0,15

2.20 + 0,20

1,72 + 0,18

1.95 + 0,22

2,20 + 0,19

2,86 + 0,22

2.78 + 0,18

2,23 + 0,17

2,26 + 0,19

1,32 + 0,23

1,58 + 0,33

1,36 + 0,13

1,28 + 0,19

0,76 + 0,09

0,66 + 0,31

0,86 + 0,32

0,65 + 0,22

0,62 + 0,25

0,74 + 0,24

0,98 + 0,16

0,96 + o,31

0,80 + 0,10

0,99 + 0,19

0,94 + 0,15

1,03 + 0,13

0,94 + 0,11

0,99 + 0,10

0,93 + 0,13

0,98 + 0,12

1,20 + 0,15

0,99 + 0,19

0,95 + 0,13

0,87 + 0,21

0,99 + 0,17

0,94 + 0,19

0,95 + 0,20

0,88 + 0,12

0,87 + 0,09

A.arvensis subsp.

incrassata

1

2

3

A.secundiraea 1

A.bourgaei

A.chrysantha

A.cotula

1

1

1

2

3

A.carpatica 1

2

A.saxatilis 1

A.marítima 1

2

3

A.alpestris 1

2

3

A.tuberculata subsp

tuberculata

1

2

3

A.tuberculata subsp.

turolensis

1

2

3

A.triumfetti 1

2

A.altissima 1

2

'Taula 13.- Biometria deis parametres cipselars d'Anthemis per a cada po
blació estudiada.
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44.- Cipseles d'Anthemis en visió general i en secció transversal.

A. altissima (1), A. triumfetti (2), A. cotula (3), A. arvensis (4)
A. tuberculata (5), A. alpestris (6), A. carpatica (7), A. secundiramea

(8), A. maritima (9) i A. chrysantha (10).

Fig.
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c. Mides

La llargária de les cipseles, referida a les mitja

nes, se sitúa entre 1,3 i 2,9 mm. Quant a l'amplada, les mitja-

nes oscil.len entre 0,75 i 1,5 mm. Les cipseles de menor

mida corresponen a A. cotula, i les de mida més gran a A.

carpatica i A. triumfetti.

d. Corona

No es presenta en A. arvensis, A. tuberculata

i A. cotula. La resta d'espécies mostren una corona, més
en general asimétrica, més accentuada

a la cara adaxial ., i que pot atényer fins a 0i5 mm.

o menys aparent,

Pericarpe.

A 1'estereomicroscopi binocular, ja és possible

distinguir tres tipus de pericarp, segons 1'ornamentació:
- Pericarp solcat : format per costelles gruixudes en

sentit longitudinal, més o menys atepeides i amb

el dors rom, que pot ser llis (A. arvensis), granulada

(A. chrysantha) o fortament tuberculat (A. cotula,

, A. tuberculata, A. bourgeai).

Pericarp estriat;format per estries longitudinals lli-

ses, que deixen ampies espais intercostals (A. altissi^
ma, A. triumfetti)

Pericarp 1 ' anomenem així en aquelles cipseles
que, en sec, no presenten ni costelles ni estries,

llevat deis lógics angles en cipseles de secció trans-

carpatica,(A.versal quadrangular alpestris,
A. saxatilis). En estat d'hidratació, s'insinuen unes

A.

estries d'escás relleu a la zona basal.

Al 'M.E’.R. podem igualment agrupar les especies

segons la topografía externa de la cipsela:

Estructura reticulada: formada per una xarxa de malla

circular (A. cotula, A. tuberculata) o subquadrangular

(A. maritima, A. carpatica), amb la base del lumen

estriat.
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Fig. 45.- Cipseles d'A. cotula (1), A.
A. secundiramea (3) , A. alpestris (4) ,

i A. marítima (6).

tuberculata (2),
A. carpatica (5),
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chrysantha
A. altissima (3) i A. triumfetti (4).



-142-

Estructura bacil.lar: formada per elements bacil.lifor

mes diversament orientats (A. altissima, A. trium-

fetti). Fig. 46.3 i 46.4.

Estructura esquamosa: anomenem així aquella formada

per elements d'estructrura estretament rectangulars

i més o menys imbricats (A. alpestris). Fig. 45.4.

Orientació de l'embrióf.

Observant el capítol en visió equatorial, el con-

junt de línies que separen els cotilédons formen anells

concéntrics, a diferencia del genere Chamaemelum, on formen

bandes radiáis. Per tant, en Anthemis diem que els cotilé-
dons són orientats en setit antero-posterior i, en Chámame-

lum són orientats de forma lateral (fig. 47).

3.2 DESCRIPCIO CARPOLOGICA DELS TAXONS

I. SUBGENERE ANTHEMIS

Secció Anthemisa.

A. arvensis (Figs. 44.4 i 46.2)

Cipseles d'l,75-2,25 x 1-1,5 mm, obpiramidals,
amb el vértex més o menys truncat. La secció longitudinal

ZONA
ABAXIAL

c

Fig. 47.- Orientació deis cotilédons en Chamaemelum (A),
Anthemis subgen. Anthemis (B) i Anthemis subgen. Cota (C).
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Fig. 48.- Corbes de dispersió de dues poblacions cipselars de les locali
tats clássiques d'A. tuberculata subsp. tuberculata (Málaga: Sierra
de las Nieves) i subsp. turolensis (Cuenca: Puente Vadillos). La zona

ratllada correspon a 11encavalcament referit a la longitud de les cipse-
les en ambdues subspécies.

FREQÜÉNCIES
13
12

11

10
9

8

7
6

5

4
3

2

1

mm
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3

Fig. 491— Polígons de freqüéncies de les longituds cipselars de 20 pobla-
cions d'A. tuberculata subsp. tuberculata (•
la subsp. turolensis (•

) i 20 poblacions de
).
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és obtrapezoídal i la transversal subquadrangular. Les cipse

les internes, així com les internes immadures, son llises

o estriades, amb una corona rudimentaria pero visible.

Aquest rudiment s'engruixeix considerablement a la madura-

ció, i pot arribar fins a 0,5 mm. En sentit longitudinal

presenten un total de deu soles, dos o tres en cada cara,

que deixen enmig costelles gruixudes, no tuberculades i

amb el dors rom. Al M.E.R., la superficie de la cipsela

s'observa reticulada, amb la malla circular i el lumen es-

triat. La part interna deis soles és estriada, no reticula-

da.

A. chrysantha (figs. 44.10 i 46.1)

obeóniques.Cipseles

Secció longitudinal obtriangular, la transversal és circu-

d'1,75-2,25 0,75-1x mm,

lar. Presenta una corona apical de 0,25-0,5 mm, totalment

adaxial, crenada, amb tres o cinc lóbuls ben marcats que,

observats al M.E.R., són estriats en sentit longitudinal.

La resta de la superficie és asoleada, amb costelles mani-

festes, cobertes de petits tubercles, llisos al capdamunt.

Al M.E.R. s'aprecia al pericarp un reticle de lumen circu-

lar .

(figs. 44.8 i 45.3)A. secundiramea

Cipseles d'1,5-1,75 x 1-1,25 mm, sube i1indriques.

Secció longitudinal obtriangular, la transversal circular.

Corona fistonada, de 0,25-0,5 mm, més accentuada a la cara

adaxial. Són clarament solcades en sentit longitudinal,

amb deu costelles gruixudes i fortament tuberculades. Presen

ta en la zona basal un engruiximent en el punt d'inserció

al receptacle. Al M.E.R., la superficie de la cipsela s'ob-

serva formada per un conjunt de cél.lules poligonals, la

qual cosa li confereix un aspecte retieulat, amb les bases

deis lumens finament estriats.

A. bourg aei (fig. 59)

Cipseles d'1-1,5 x 0,5-0,75 mm, turbinades. Secció



-145-

longitudinal obpiramidal; secció transversal circular. Disc

epigin agut, sense corona o vestigi d'ella. Superficie solea

da, amb deu costelles longitudinals gruixudes, fortament

tuberculades. Al M.E.R., la superficie s'observa formada

per un reticle de malla circular.

b. Secció Maruta

(Figs 44.3 i 45.1)A. cotula

Cipseles d'1,25-1,75 x 0,75-1 mm, turbinades.

Secció longitudinal obovada i secció transversal circular.

En la zona apical no presenta corona o vestigi d'ella i,

el disc epigin, té la vora més aviat obtusa. La superficie

presenta deu costelles longitudinals, sobre les que se si-

tuen un nombre variable de tubercles (8-10) molt ostensibles

i amb l'ápex rom. Al M.E.R., s'observa la testa formada

per un reticle de lumen circular, en general, amb la base

11isa.

c. Secció Hiortia

A. carpatica (Figs. 44.7 i 45.5)

Cipseles de 2,5-3 x 0,75-1 mm, obpiramidals, lleu-

gerament corbades. Secció longitudinal obtriangular i trans-

versal subquadrangular. Corona apical curta (no més gran

de 0,25 mm), pero evident al M.O., sencera o una mica denta-

da, igual o més petita que el vestigi estilar i, ocasional-

ment més accentuada en la cara adaxial. Les cipseles són

de superficie llisa o suaument estriada,i poden ser una mica

granulares, a la base. Aquests dos darrers carácters són obser
vables només en estat d'hidratació. Al M.O., la superficie

és lineolada per unes puntuacions blanquinoses , que contras-

ten amb el fons de color bru. Al M.E.R., la testa s'aprecia

reticulada per una fina malla escaliforme.
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A. saxatilis

Cipseles de 1,5-2 x 0,75-1 mm. Presenten carácters
similars que l'anterior especie quant a forma, seccions

i reticle .

A. alpestris (Figs. 44.7 i 45.4)

Cipseles de 2-2,5 x 1-1,5 mm.

cions i la corona, són similars que A. carpatica i A. alpes-

tris. La superficie observada al M.E.R., presenta uns ele-

ments irregulars, més o menys subrectangulars, que no arri-

ben a configurar un reticle, i es disposen de manera lleuge-

rament imbricada.

La forma, les sec-

A. marítima (Figs. 44.9 i 45.6)

Cipseles de 2-2,5 x 1-1,25 mm, obpiramidals. Sec-

ció longitudinal obtriangular i la transversal subquadrangu-
lar. Superficie amb un nombre variable de costelles (10
a 14), poc ostensibles, llises o suaument tuberculades.

En la zona apical és notable una corona de 0,25-0,5 mm,

dentada o crenada irregularment i, ocasionalment, asimétri-

ca. Al M.O., s'observa com la testa és formada per un reti-

ele amb els murs bruns i el lumen blanquinós. En els tuber-

és de color bru,

per la qual cosa aquests accidents destaquen (al M.O.) no

tant peí seu relleu com peí seu color.

cíes el lumen, igual que en els murs,

A. tuberculata (Figs. 44.2 i 45.6)

Cipseles d'1,75-2,25 x 0,75-1 mm , subpiramidals,

amb les cares poc marcades. Presenten en sentit axial deu

costelles usualment ben visibles, cobertes de grossos

cíes. En general, no posseeixen corona, pero el disc epigin
és orlat per una vora aguda fistonada que coincideix amb

l'ápex de les costelles. Al M.E.R., la testa és reticulada,

en contrats amb el dors deis tubercles, que és llis o fina-

men estriat.

tuber
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A. punctata

Cipseles de 2,5 x 0,75 mm, obconiques, rectes,

no comprimides. Secció longitudinal obtriangular i secció

transversal circular. Disc epigin amb corona de fins a 5

mm de longitud, clarament adaxial, crenada, cinc vegades

més petita que la llargkria total de la cipsela. Superficie

soleada, amb costelles longitudinals gruixudes, de dors

rom.

II. SUBGENERE COTA

Secció Cotaa.

(Figs. 44.1 i 46.3)A. altissima

Cipseles de 2-2,5 x 0,75-1 mm, obpiramidals, rec-

tes o urna mica corbes, comprimides de forma antero-poste-

rior, amb les arestes laterals més marcades, per la qual

cosa en visió meridiana la cipsela és marginada. Secció

longitudinal obtriangular i secció transversal trapezoidal.

Zona apical amb corona curta (1/8-1/9 de la longitud total

cipselar), amb el marge sencer o dentat, que iguala a l'esti^
lopodi. Al M.0, s'observen en les cares dorsal i ventral,

costelles secundarles menys aparents i en nombre variable

(de 5 a 8 per cara). Al M.E.R., s'aprecia la superficie

de la testa tapissada per unes excrescéncies bacil.liformes,

disposades de forma més o menys laxa i desordenada entre

les costelles, i sobre elles més condensades i orientades

longitudinalment.

b. Secció Anthemaria

A. triumfetti (Figs. 44.2 i 46.4)

Cipseles una mica més grans (2,5-3 x 0,75-1 mm)

que en l'espécie anterior, pero de forma i seccions simi-

lars. La corona, no més gran de 0,5 mm, és més dentada que

la d'A. altissima, i al M.E.R. s'aprecia finament estriada,

amb les estries anuloses. La proporció entre la corona i

la longitud total de la cipsela és d'1/3-1/4. Molt ocasional

ment, en la zona interna i externa de la corona, s'ha obser-
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vat un indument format per péls esparsos. La testa al M.E.R.-

és formada per unes bandes

sustentades per báculs.

rugoses, en sentit longitudinal,

4. DISCUSSIO

És important a 1'hora d1 avaluar els carácters

utilitzats, centrar l'estudi en les cipseles madures deis

flosculs de la franja externa del capítol, com ja hem dit.

Les cipseles del capdamunt del capítol, sovint no arriben

a madurar (corresponen a flosculs funcionalment masculins),

aspecte important si tenim present que 1'estructura del

pericarp canvia en el decurs de la maduració. D'altra banda,
les cipseles de les lígules, quan són fértils- no presenten

la constancia que caracteritza les seves homolegues floscu-

lars. Els carácters carpologics determinants com a elements

de discriminació importants taxonómicament són:
- Longitud total.
- Secció transversal.
- Corona epígina: abséncia/preséncia, llargada.
- Estructura i ornamentació del pericarp.

D'altra banda, presenten escás o nul valor taxono-

mic :

Secció logitudinal.
forma de 1'estilopodi.
Grau de corbatura.
indument.

4.1. SUBGENERE ANTHEMIS

I. Secció Anthemis

Les especies d'aquesta secció, es poden agrupar

atenent al fet que llurs cipseles posseeixin tubercles o

no. En el primer grup (amb tubercles) s'integren A. secundi-

ramea, A. bourgaei i A. chrysantha. Peí que fa a aquesta

darrera, l'unica població estudiada (30 individus), mostren

cipseles amb corona algo menor que les poblacions algeria-

nes .

El segon grup (cipseles no tuberculades) és repre-
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A. arvensis. En aquesta especie, ni

forma permeten de separar la subsp.

incrassata. Al respecte PIGNATTI

les cipseles de la subsp. arvensis són

sentat únicament per

les dimensions ni la

arvensis de la subsp.

(1982) opina que

més aviat cilíndriques, i les de la subsp. incrassata tetra-
A més de no compartir aquesta opinió, l'accepció

ja que en tot cas són obpira—

midáis. D'altra banda, TALAYERA (1982) considera que la

gonals.

"tetragonal" no és exacta,

arvensis és "suberosa". No podem

ja que no existeix fel.logen que 11 orí

vora apical engruixida d'A.

admetre aquest terme,

gini, ni tampoc no és suberificada 1'estrucutra, tal com
ho demostra la reacció negativa al Sudan III. Així mateix,

discrepem del nombre de soles longitudinals (4) que, per

nosaltres hem obser-aquesta especie dona 1 'esmentat autor;
vat constantment deu soles.

II. SECCIO MARUTA

Es representada únicament per A. cotula. Les seves

cipseles, de disc epigin rom, s'integren juntament amb les
d'A. bourgaei en el grup de les de mida més petita.

III. SECCIO HIORTIA

Igual que en la secció Anthemis, podem agrupar les especies

segons les seves cipseles siguin tuberculades o no. En el

primer grup tenim A. tuberculata i A. maritima, ambdues

amb el pericarp retieulat (M.E.R.); en A. maritima els tuber

cíes són de menor relleu.

Quant a A. tuberculata, R. FERNANDES (1976) va

diferenciar dues subspécies (tuberculata i turolensis),
entre altres carácters, per la longitud de les cipseles.
En la subsp. tuberculata, segons aquesta autora, fan d'1,75
a 2,25 mm, i en la subsp. turolensis menys d'1,75 mm. Amb

les nostres dades, i comparant les corbes de dispersió (fig.
48) de dues poblacions procedents de les corresponents loca—

litas clássiques, evidenciem que en un 30 % deis casos,
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separar ambdós táxons.
40 (20 per a cada

la longitud és insuficient per a

Hem ampliat el nombre de poblacions a

suospecie) i comparat els seus polígons de freqüéncies (fig.
s'observa igualment que, si bé

turolensis a presentar

49). D1 aquesta comparació,
hi ha una tendencia en la subsp.

cipseles més petites, no es pot considerar aquesta tendéncia
com una diferencia absoluta. Cal remarcar que alguns exem-

plars d'A. tuberculata malacitants:
Málaga: entre Ronda i Cartajimena, Peña Rodá,

18.VI.1974, S^Ta1avera_&_B^_Va1dés.
Sierra de la Nieve, junto al Cortijo

SEV 71534

Málaga:MAF 9298

Talamanr, 4.VI.1934, J. Cuatrecasas.

Sierra Tejeda, 9.VII.1935, Palacios.Málaga:MAF 9297

poden presentar les cipseles suaument estriades i amb una
de fins a 0,25 mm, carácters que

no coincideixen amb els carpologics tipies d'A. tuberculata.
Sierra

coroneta adaxial crenada

duplicat (MA 127115

4. VI. 19 34, Cuatrecasas) d'un deis plecs

(MAF 9298) conté cipseles madures típiques,

amb altres de suaument granulades i breument coronades,
per la qual cosa considerem que pot entrar dins del marge

de variació carpológica d'aquesta especie.

Es, pero, significatiu que un

de las Nieves,

amunt citats

4.2. SUBGENERE COTA

Inc1ou

per A. triumfetti,

altissima. Les cipseles
la testa reticulada, i

triumfetti (2,25-3 mm) que

La relació entre

es mostra un carácter notable

1/3-1/4 en A.

D ' altra banda,

1 1 epicarp

externament uns punts de lluentor especial.

1 a secció Anthemaria,
i la secció Cota,

representada

representada per

no tenen
A. d'ambdues especies

son de longitud més gran en A.

mm) .
en A. altissima (2-2,25

la de la corona
la longitud total i

per a separar ambdós táxons:

triumfetti enfront d'1/8-1/9 en A. altissima.
els integrants d'aquest subgénere

cristal.lífer,
presenten

els confereixla qual cosa
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CLAU CARPOLÓGICA5.

Amb les dades obtingudes, i els criteris de valora

ció taxonómica seguits per aquest carácter, hem confeccionat

una clau per a les espécies reconegudes, amb la que queda

palés 1'interés discriminant de les cipseles en Anthemis

Cipseles comprimides en sentit adaxo-abaxial, secció transversal
romboidal

Cipseles no comprimides en sentit adaxo-abaxial, secció transversal
de subcircular a subquadrangular
Cipseles de 2-2,25 mm de llarg, corona 1/8-1/9 de la longitud

A. altissima

Cipseles de 2,5-3 mm de llarg, corona 1/3-1/4 de la longitud
A. triumfetti

1.
2

3
2.

total

total

Cipseles tuberculades ..

Cipseles no tuberculades
Cipseles proveides de corona o amb ápex denticulat agud
Cipseles amb vora apical roma, sense corona
Cipseles profundament solcades, amb vora apical fortament engrui-

A. arvensis

3. 4

5

64.
A. cotula

5.

da

Cipseles llises o suaument estriades, amb corona curta pero manifes
ta, sense marge apical engruixit
Cipseles sense corona i amb marge denticulat agut... A. tuberculata
Cipseles amb corona de 0,25-0,5 mm

Cipseles llises o molt finament estriades
Cipseles fortament solcades
Cipseles més petites d'1,75 mm de llarg i fortament solcades Ion-

A. secundiramea

7

6.
8

107.

A. punetata
8.

gitudinalment
més grans d'1,75 mm de llarg, llises, estriades o lleuge-Píncolpg

rament solcades 9

Cipseles de 2-2,25 mm de lomgitud, de secció transversal subquadran
A. maritima

secció transversal circular,
A. chrysantha
A. saxatilis

9.

guiar i costelles secundarles poc ostensibles
Cipseles d'1,75-2,25 mm de llarg,
amb deu costelles ben marcades

Cipseles d'1,5-2 mm de llarg
Cipseles més grans de 2 mm de llarg
Cipseles de 2-2,25 mm de longitud .

Cipseles de 2,5-3 mm de longitud...

10.

11

11. A. alpestris
A. carpatica

APENDIX 2

A continuació, llistem els materials estudiats

en aquest capítol. La numeració que precedeix a cada locali-

tat, correspon al número de població de cada táxon, tal

com es consignen en el test de Simpson-Roe.
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A. altissima
Girona: (1) La Bisbal, 10.VIII.1984, Benedí (BCF 31446,

10.VIII.1984, BenedíMO) ; (2) Sant Sadurní de l'Heura,
(BCF 31480; MO i MER).

A. alpestris forma alpestris
Avila: Piedrahita, 19.Vil.1984, Benedí
37425; MO). Tarragona: Els Segalasos,
di & Blanché"(BCF 32438; MO i MER).

& Molero (BCF
207v1.1984, Bene-

19.VII.1984,(3) Cal amocha,forma ligulata: Teruel:
Benedí & Molero (BCF 31443; MO i MER).

A. arvensis subsp. arvensis
(1) Portillo del Fresno, 14.VII.1984,

("BCF 31428; MO i MER). Granada:
25.VI.1983, Benedí &

(2) Abejar, 12.VII.1984,

Benedí
Burgos:

Río Monachil,
(3) Barranco del
al. (BCF 31429,

B enedí (BCFMO ) ; Sor i_a :
31429; MO i MER).

subsp. incrassata

Cuenca (3) Puente Vadillos, 23. VI. 1983, Benedí __&__^1_L
7BCF 31449; MO). GÍ££na: (1) Blanes, 11.V.1983, Benedí^
(BCF 31445; MO i MER). Mallorca: (2) Barranco de Sóller
24.VIII.1948, P^Ferrer (MA 126947; MO).

A. carpatica subsp. carpatica
La R i_o¿a Valbanera,
MO i MER).

subsp. aariaa

Gerona:
MO i MER).

A. saxatilis: Girona
(BCF 31434; MO i MER).

A. chrysantha

M u r£i^a : (1) Escombreras,
31414; MO i MER).

A. cotula

6.VII.1929, T^Mj Losa (BCF 31014;

29.VII.1984, Benedí' (BCF 31440;(3) Nuria,

(1) Puig Neulós, 5.VII.1984, Benedí

7. V. 1984, Benedí & al . (BCF

Cascajares de la Sierra, 14.VIII.1983,
Tarragona:

&_Molero (BCF- 31413; MO) .
Benedí & al. (BCF 31427;

(3)Burgos:
Molero _& Bovira (BCF 31430; MO i MER).

13.VI1.1984, Benedí_
( 1) León, 17.VII.19847

(2)
Prades ,

León :

MO i MER)

A.bourgeai
Cadis: (1) Puerto de Santa María, V.1848,' Beuter

(G; MO i MER).

A. Baritina

Cad£s: (2) Chipiona,
MO i MEB).

l£n£Éí
1.VII.1972,
MO i MER).

A. secundiranea

Menorga:
(BCF 31533; MO i MER).

A. tuberculata subsp. tuberculata

Granada: (1) Sierra
Val dé s (MAF 79776; MO);
los Tejos, 25.VI.1983,
i MER).

subsp. turolensis

Cuen£a (1) Hoz de Beteta, VI.1962, Borja & Rivas Godav
(MAF 103484; MO i MER); Puente VadillosT Benedí-& al *’
(BCF 31439; MO i MER) .

A. triunfetti forma triumfetti

S££££¿£££: (3) El Montseny, 18.IX.1984,
(BCF 31436; MO i MER). Girona: (2) Blanes,
l£££ÉÍ (BCF 31435; M0).~Sal
la Sierra, 19.VII.1984,
MO i MER).

A. punctata

§£XÍI¿£:
33329).

19.VI.1888, Pérez Lara (MAF 9226;
(3) Cala Algaiarens, 25.VI.1984,

Portugal^ (1) Quarteira
Rivas Martínez (MAF 82951;

Menorca£
(BCF 31447; MO i MER).

Rivas Go d ajr A

(1) Cala de Sant Esteve, 27.VI.1984, Benedí

de Baza, 18.VII.1971,
Sierra Nevada,

Benedí & al.

Ladero &

Barranco de
(BCF 31441; MO

Benedí^ &_ al .~

21.V.19837
amanea: (1) Santibañez de

Benedí & Molero (BCF 31426;

Sanlúcar la Mayor, IV.1980, S^Talavera (BCF
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VI. CARIOLOGIA

1. INTRODUCCIO

Els estudis citogenétics i citotaxonómics, en

particulars aquests darrers, han presidit en bona part

les recerques biosistemátiques en els diferents grups vege-

tais, de manera que FAVARGER (1978) considera que els comp-

tatges cromosómics són actualment un "travail de routine".

El nombre cromosómic del complement genétic d'una

especie no és immutable, creenga pretérita, ja que en el

genoma es poden produir modifi caeions numériques, conegudes

per aneuploi'dia i poliploidia. Concretament la poliploidia,

ha estat un mecanisme important d'especiació deis vegetáis

(BOLHOVSKIH & al., 1969; MOORE , 1973, 1977). Els estudis

cariologics aprofondits, poden ser utilitzats per a establir

o suggerir estratégies evolutives i relacions filogenétiques
entre els diferents grups. Així, en base ais cariotips i

a proves d'hibridació artificial, MITSUOKA & EHRENDORFER

(1972) observaren que, citogenéticament, el genere Chamaeme—

lum és més próxim de Matricaria que d'Anthemis, génere menys

evolucionat i del qual probablement s'ha originat.
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Podem considerar la familia Compositae com a reía-

tivament ben coneguda des d'el punt de vista del nombre

cromosómic de les especies que la integren; SOLBRIG (in

HEYWOOD & al., 1977) reporta que un 40 % de Compostes han

estat objecte d'estudis cariologics.

En aquesta familia, en nombre de base més freqüent

és x = 9, així SOLBRIG (l.c.) indica que el presenten el

21 % de les especies que integren la familia , si bé en

aquesta pot variar en els diferents táxons d'x = 2 fins

120. Peí que fa Anthemideae, HEYWOOD & HUMPHRIE S

(1977) assenyalen igualment que el nombre més comú és igual-

ment d'x = 9, llevat d'algunes excepcions, com és el cas

d'Artemisia, on es pot donar a més x = 8 (VALLES, 1986).

a x

Referent ais coneixement cromosomic d'Anthemis,

de les 130 especies que componen el genere, 61 han estat

objecte d'estudis cromosómics, segons les fonts bibliográfi-

ques consultades (vg. bibliografía), i que amb les novetats

que ara aportem en la present Memoria, s'eleva a 65. Deis

estudis precedents, hom pot deduir que el nombre de base

més generalitzat és x = 9.

El primer estudi biosistematic sobre Anthemis,

fou dut a terme per YAVIN (1970), que estudia citotaxonomica

ment 14 especies orientáis de la secció Maruta, de les quals

12 són endemismes irano-turanians. Una altra aportació nota-

ble ha estat el recent estudi de KUZMANOV & al. (1981),

que han revisat cariológicament les especies d'Anthemis

búlgares, en particular, les estirps orofites

deis Balcans. D'altra banda, A. FERNANDES & QUEIROS (1971)

publicaren els nombres cromosomáti es de cinc espécies d' An-

themis en base a recomptes sobre material portugués, i estu-

diaren les analogies i divergéncies de les formules cromoso

matiques d'Anthemis s. str., respecte a Lepidophorum i Cha-

maemelum, antigament integrats en Anthemis s. lat.

endémiques
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Creiem necessáries un parell de consideracions

prévies a l'hora d'analitzar les dades que ens ha fornit
la bibliografía. En primer lloc, la profusió i dispersió

bibliográfiques, sobretot, peí que fa a recomptes cromoso-

mies. Aquest fet ens a obligat a buidar revistes de diferent

ámbit (Taxon, Anales del Jardín Botánico de Madrid, Lagasca-

lia, Boletim da Sociedade Broteriana, etc.), on periódica-

ment apareixen llistats de compatges cromosomics. En aquest

sentit, ens ha estat de máxima utilitat la consulta de 1'acu

rat arxiu bibliográfic cromosómic de la Dra. M. A. Cardona,

que tingué la gentilesa de deixar-nos consultar. En segon

lloc, la manca de procedencia geográfica del recompte, reía-

tivitza en certa mida la informació d'alguns comptatges.

2. MATERIAL I METODES

2.1. MATERIAL

La totalitat del material utilitzat per ais estu-

dis cariologics, prové de poblacions naturals, o bé d'exem-

plars conreats a partir de cipseles, col.lectades igualment
de plantes silvestres.

Segons el tipus de procés observat (meiosi o mito-

hem utilitzat poncelles (meiosi en les cél.lules mares

de 1 ' ovari) o meristems

si ) ,

del pol.len i mitosi en la paret
radiculars (mitosis somátiques). Peí que fa ais meristems

radiculars, els hem obtingut a partir de la germinació de cipseles,

o bé de plantes trasplantades. En aquest darrer cas, hem procedit a

traspassar plantes vives amb el seu pa de térra, a torretes que hem

transportat al nostre laboratori; al cap d'uns dies, hem tret del test

el conjunt de planta i pa de térra, i s'ha inspeccionat 1'estat de les

reís, per tal de fixar-les si n'hi havia de joves. Hem observat que

al cap de 2 o 3 dies d'haver efectuat aquest procés, s1 incrementa nota-

blement el relisser de la planta. També hem assajat amb els meristems

radiculars de les reís adventícies caulógenes en el cas

d'A. marítima.
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Quant a les poncelles, de bell antuvi várem fer

diversos assaigs per tal de determinar l'estat óptim del

capítol, segons la presencia o no de divisions meiotiques

en les cél.lules mares del pol.len. El grau de desenvolupa-

ment idoni l'hem establert per aquells capítols en els que

les bractees involucráis, que el fermen inicialment, comen-

gen a obrir-se tot just a l'inici de l'aparició de les flors

ligulades, quan hi són. En aquest material a més, s'han estu-

diat ocasionalment mitosis en les parets de l'ovari.

els especímens objecte d'estudis cariólo-

gics, es conserven els corresponents testijnónis. a l'Jherbari

BCF (vg. taula 15).

De tots

2.2. METODOLOGIA

El material abans indicat, susceptible d'estudis

cariológics, fou fixat i tenyit de diferent manera segons

procedia de poncelles joves o de meristems radiculars.

Utillatge

- Microscopi optic NIKON mod. 69752, equipat amb camera clara MEOPTA.
- Microscopi optic WILLD mod. M-20, amb camera clara OPL.
- Microscopi optic NIKON mod. Optiphot, amb camera fotográfica NIKON

mod. M-353.
- Estereoscopi binocular ZEISS mod. DRC.
- Pel.lícula fotográfica KODAK de 4 ASA.

I. FIXACIO

a. Poncelles

La fixació s'ha verificat en el conjunt del capí-

tol seleccionat, directament sobre el terreny, amb una solu-

ció extemporánia d'alcohol etílic absolut i ácid acétic

glacial (3:1), anomenada reactiu de Farmer. Al cap de 12-

24 hores, s'ha canviat el reactiu fixador per un altre de

nou. La incorporació d' un agent mordent (acetat de ferro

III) al fixador, ha estat considerada com a desaventatjosa

per BLANCHE (1985), VALLES (1986) i per nosaltres mateixos,

a causa deis freqüents

sovint dificultaven 1'observació.

precipitats que es produi'en i que
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b. Meristems radiculars

Els meristems radiculars, en cas de procedir d'una

planta en torreta, es rentaren amb aigua destil.lada dins
d1 un vial de vidre, que sacsejavem per tal de desprendre'n

les restes de térra que portaven adherida ais péls absor-
de granes germinadesvents. Si els meristems procedien

en placa de Petri, s' obviá aquest pas.

S'utilitzá de manera sistemática el pretractament

amb antimitótic, amb una solució 0,002 mol/1 de 8-hidroxiqui^
noli'na (TJIO & LEVAN, 1950) durant 2-3 h, a temperatura

ambient, i de 3-4 h en frigorífic a 0-4° C. Posteriorment,

es passaren les mostres al fixador, el mateix que en el

cas anterior, fins el moment de la tinció, Si bé s'ha proce-

dit tot seguit a la tinció i 1 1 observació, en alguns casos

s'han guardat els ápexs radiculars en alcohol de 96° fins

al moment de tinció i subsegüent observació.

II. TINCIO

a. Poncelles

Per a la tinció d'aquest material, s

com a colorant carmí acétic, i hem seguit la pauta que des-

crivim a continuació: en 10 mi de solució de carmí acétic,

immergírem el/s capítol/s, i els férem bullir moderadament

2 minuts en cápsula de vidre. Finalitzada aquesta operació,

es cobrí la cápsula amb un vidre de rellotge i es deixá

el conunt a temperatura ambient de 3 a 24 h., intérval en

el qual s'anava analitzant la mostra. Si al final del perio-

de, la tinció era excessiva, deixávem les poncelles una

estona (2-3 h) en una Solució d'ácid acétic glacial al 45

útilitz át

%.

b. Meristems radiculars

Els ápexs radiculars es varen tenyir, en general,

amb orcei'na acética i, ocasionalment, amb orcei'na lactopro-

pidnica, sempre prévia hidrolisi en solució 2N d'ácid clohí-
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dric, a 60° C de temperatura, durant 15 minuts . El temps

de tinció amb orceina acética,

orceina lactopropionica entre 4 i 7 h. En aquest darrer

reactiu, es deixaren en maceració les mostres un temps sensi

blement menor al proposat per KAWANO (1965), ja que aquest

autor no utilitza hidrólisi previa a la tinció, sino que

fa una pretinció i posteriorment la tinció-hidrólisi.

fou entre 5 i 20 h. , i amb

. III. OBSERVACIO I RECOMPTES

Per a 1 ' observado, finalitzats els processos

de fixació i tinció, es procedí a l'aixafament deis ápexs

radiculars o les poncelles flosculars senceres, entre porta

i cubreobjecte en I o II gotes d'ácid acétic al 45 %. Les

preparacions així aconseguides , s'observaren al microscopi

óptic, per tal de cercar cél.lules en divisió meiótica o

mitótica, susceptibles de recomptes cromosómics. En cas

que la placa fos interpretable, es projectá mitj angant

camera clara. D'altra banda, hom ha pres fotografíes de

meiosis .

Hem tingut presents els principis de la "filosofía

deis recomptes cromosómics", postulats per FAVARGER (1978).

Quan hem aconseguit cinc o més plaques mitótiques d'una

mateixa població, hem confeccionat el cariograma, seguint
els consells proposats per BENTZER & al. (1971) i LOVE &

LOVE (1975). Com és usual en els treballs cariológics realit
zats al nostre Departament (cf. BLANCHE, 1985; SIMON, 1986;

VALLES, 1986), s 1 ha incidat la fórmula cromosomatica segons

la tipología proposada per LEVAN & al. (1964), establerta

proporció (R) entre la llargária del brag llarg

(L) i el segment curt (C), d'acord amb les següents corres-

pondéncies:

segons la
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Situació del

centrómer
Classe

cromosomica
Valores d'R

Medial

a la regi6 medial
subterminal

subterminal

a la regió terminal

Terminal

1 ,00 á R < 1f05
1,05 á R < 1,70
1,70 á R < 3,00
3,00 á R < 7,00
7,00 á R < 39,00
39,00 ú R < «

M

m

sm

st

t

T

Igualment, s'ha calculat 11 índex centroméric IC
100 L

IC =

L + C

1963) per a cada parell d'homólegs en

els cariotips establerts. El grau de simetría del cariotip
s'ha determinat segons:

(SHINDO & KAMEMOTO,

Indexs de Bazzichellia.

Aqüestes relacions, proposades per BAZZICHELLI
(1967), relacionen la proporcionalitat entre les longituds
deis bracos cromosómics expressades per:

100100

Z(L+C)Z(L+C)

Classes de simetría d'Stebbinsb.

STEBBINS (1977) establí 12 classes de simetría

segons la relació entre la longitud del cromosoma més gran
i les freqüéncies derivadesi el més petit del cariotip,

deis quocients deis bragos de cada parella.

Indexs d'asimetría de Romeroc.

(ROMERO,L'índex d'asimetria intracromosómica

1986) vé expressat per l'equació: b.
i

Z Bi

A1 = 1-
n

on "b¡ " representa el promedi de la longitud deis bragos
" el promedi de la deis llargs.

També s'ha calcular l'índex d'asimetria Íntercromosomica

(ROMERO, l.c.), altrament anomenat coeficient de dispersió
de Pearson, expressat per:

curts de cada parell i "B ¡

S

A2 =
x
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representa la mitjana de les longituds deis cromoso-

la seva desviació estándard. L'interés d'aquests

"x"on

i "S"mes ,

dos índexs combinats és doble: en primer lloc, permet una

representació gráfica en un sistema de coordenades (Ax i
A 2 ) de les diferencies de diversos cariótips i, en segon

lloc, discrimina millor (ROMERO, l.c.) que el métode d'Steb-

bins .

3. RESULTATS

De forma sintética, hem agrupat els recomptes

efectuats a la taula 15, on s ' indica la població en la que

hem els hem efectuat i el corresponent plec testimoni (in

BCF). Segons les dades de qué disposem, cinc deis comptatges

resulten novetat per a la ciencia, i són consignats amb

), cinc són els primers determinats sobre

material iberio (*), i quatre ho són en plantes baleáriques

(-X- *

tres asteriscs ( * * *

) •

La majoria de les poblacions estudiades, presenten

un nombre gamétic n = 9 (82 %) i un nombre zigótic 2n =

18 (66,6 %), llevat de les poblacions poliploides d'A. carpa

tica i algunes d'A. marítima. S'ha detectat aneuploidia

en A. saxatilis (2n = 35) i en una població menorquina d'A.

marítima (2n = 20). Ünicament s'han observat cromosomes

accessoris en les dues subspécies d'A. tuberculata.

Les taules 16, 17, 18, 19 i 20, agrupen les dades

cariotípiques, els idiogrames haploides i les formules cromo

miques d'A. arvensis subsps. incrassata, A. cotula, A. tuber

culata subsp. turolensis, A. altissima i A. carpatica subsp.

mariae. Les dotacions cromosómiques d'Anthemis ibero-balea-

rics, són dibuixades en les figures 50, 51, 52 i 53. Hom

pot observar les fotografíes d'algunes meiosis estudiades

en la figura 54. La representació gráfica de la relació

entre els índexs d'asimetría de ROMERO (l.c.) és a la figura
55.
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Fig. 50.

1. A. tuberculata subsp. turolensis (Guadalajara, Targaza)

mitosi de meristem radicular; 2n = 18 + IB

A. tuberculata subsp. turolensis (Cuenca, Puente Va-

dillos), mitosi de meristem radicular; 2n = 18 + IB.

2.

A. tuberculata subsp. tuberculata forma tuberculata

(Granada, Barranco del río Monachil), mitosi de

la paret de l'ovari; 2n = 18 + IB.

3 .

4. A. tuberculata subsp. turolensis (Guadal ajara, Targaza)
meiosi pol.línica (Metafase I); n = 9.
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Fig. 51.

l'Heura), mitosiA. altissima (Girona, Sant Sadurní de

de meristem radicular; 2n = 18.

1.

2. A. altissima (Girona, Sant Sadurní de

pol.línica (Metafase I); n = 9.

l'Heura), meiosi

A. triumfetti forma triumfetti (Barcelona, El Montseny),

mitosi de meristem radicular; 2n = 18.

3 .

4. A. triumfetti forma flosculosa (Zamora, San Martín de

Castañeda), meiosi pol.línica (Metafase I);

n = 9.
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Fig. 52.

1. A. cotula (Cuenca, Puente Vadillos), mitosi de meristem

radicular; 2n = 18.

A. cotula (Barcelona, Collbató), meiosi pol.línica (Meta
fase I); n = 9.

2.

A. alpestris forma ligulata (Terol, Calamocha), meiosi

pol.línica (Metafase I); n = 9.

3.

carpatica subsp. mariae (Girona, Nuria), meiosi

pol.línica (Metafase I); n = 18.

A.4.

A. saxatilis (Girona, Puig Neulós), mitosi meristem

radicular; 2n = 35.

5.



J
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Fig. 53.

A. marítima (Menorca, Cala Algaiarens), miosis

pol.líniques (Metafase I); n = 10.

i 3:1, 2,

A. secundiramea (Menorca, Cala de Sant Esteve), meiosi

pol.línica (Anafase I); n = 9.

4.

5. A. marítima (Menorca, Cala Algaiarens), meiosi pol.líni-

ca (Diacinesi); 2n = 20.
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Fig. 54.

A. arvensis subsp. incrassata (Girona, Blanes), meio-

si pol.línica (Metafase I); n = 9.

1 i 2

A. chrysantha (Murcia, Escombreras), meiosi pol.líni-
ca (Metafase I); n = 9.

3 i 4

A. tuberculata subsp. turolensis (Guadalajara, Targa-

za), meisoi pol.línica (Metafase I); n = 9.

5.

A. secundiramea (Menorca, Cala de Sant Esteve), meio-

si pol.línica (Metafase I); n = 9.

6 .

A. marítima (Cadis, San Fernando), meiosi pol.línica

(Metafase I); n = 18.

7.
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