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GENUL PIETROSIA A FOST REABILITAT
G. NEGREAN
Abstract:

∗

On a basis of morphological analyses of achenas, as well as the monopodial structure of the rhizome,
there it is coming to the rhizome, there it is coming to the fore the fact that Sennikov has restored the
genus Pietrosia. Unfortunately, all the previously nomenclatural combinations, including here also
those made by Sennikov himself, are not accurately and it is necessary an improvement of it. In this
paper, there are made also some comments over Pietrosia, as a particular genus.
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Genul Pietrosia a fost descris de Nyárády în 1963 [3] din Munţii Bistriţei,
Pietrosul Broştenilor, cu o singură specie: Pietrosia levitomentosa Nyár. Mai târziu Soó
(1968) transferă specia la genul Hieracium, propunând o nouă combinaţie. Sell (1976), care
a prelucrat genul Andryala şi a fost coautor la prelucrarea genului Hieracium pentru Flora
Europaea [10], a transferat planta noastră la genul Andryala, propunând şi el o nouă
combinaţie. Recent Sennikov [6] reanalizează cele trei genuri şi ajunge la concluzia că
genul Pietrosia trebuie reconsiderat. El se bazează mai ales pe caracterele achenei [7], [8],
de dimensiuni mult mai mari ca la Andryala şi cu coastele contopite la marginea de sus întrun inel fără dinţi. Este important şi caracterul monopodial al rozetelor. Mai mult, pe baza
unor caractere morfologice, transferă de la Andryala o specie la genul Pietrosia. Genul
Pietrosia pare mai primitiv şi ocupă un loc intermediar între cele două genuri, Andryala şi
Hieracium. Personal am consultat la Cluj 10 taxoni de Andryala. Marea majoritate sunt
specii anuale fără rozete de frunze bazale. A. agardhii este cea mai apropiată de Pietrosia,
fiind perenă şi având rozetă de frunze de tip Aurinia saxatilis.
Din păcate, Nyárády nu a indicat corect tipul nomenclatural (Art. 37), când a
descris genul Pietrosia. Este interesant că nici Soó [9] şi nici Sell [5] nu au observat acest
lucru, toate combinaţiile făcute de ei fiind invalide. Acest lucru l-a făcut Sennikov. Nu
înţelegem însă de ce Sennikov nu a consultat materialul original de la Cluj, unde tipul este
depus. A apelat la exsiccata Flora Moldaviae et Dobrogeae exsiccata (nr. 587),
împrumutată de la Helsinki [H 1.578.347]. A indicat deci ca tip nomenclatural un
isolectotip. Cum, după Codul de nomenclatură la regăsirea materialului original, acesta ia
locul unui alt tip, care nu a fost indicat de autorul descrierii - Exsiccata a fost publicată în
1985 [2], iar Nyárády a descris taxonul în 1963 şi a murit în 1966, este luat automat de
materialul original, care a stat la baza descrierii taxonului (Art. 8). Materialul original se
află la Herbarul Grădinii Botanice Cluj [CL 443.644] pe care Nyárády a scris sp. n. Am luat
legătura cu Sennikov pentru a proceda la indicarea corectă a tipului nomenclatural.
Andryala agardhii se apropie mai mult de genul Pietrosia, dar diferă prin unele
caractere de aceasta, Sennikov trasferă specia respectivă la Pietrosia, creînd în acelaşi timp
două secţii. În rezumat, noua nomenclatură propusă de Sennikov este următoarea:
Pietrosia Nyárády ex Sennikov gen. nov. (Pietrosia Nyárády, Rev. Biol.
/Bucureşti/ 8(3): 250 (1963), nom invallid. (Art. 37).
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Sect. 1. Pietrosia, cu scvamele receptaculului prezente şi foliole involucrale cu
peri simpli lungi.
l. Pietrosia levitomentosa Nyár. ex Sennik. (P. levitomentosa Nyár., nom. invalid. (Art. 37
şi 8); Andryala levitomentosa (Nyár.) P. D. Sell (1976), nom. invalid. (Art. 37); Hieracium
levitomentosum Nyár. ex Soó (1968), nom. invalid. (Art. 37).
Sect. 2. Andryalopsis Sennik., cu receptacul fără scvame şi cu foliolele involucrale
cu peri glandulari scurţi
2. Pietrosia agardhii (Haensel. ex DC.) Sennik. (Andryala agardhii Haensel. ex DC.).
Până la urmă, depinde pe ce caracter se pune mai mare greutate. Poate mai corect
ar fi să fie creat un nou gen pentru ultima specie, gen ce ar putea fi numit Agardhia,
respectiv Agardhia aghardii - dacă codul de nomenclatură o permite sau un alt nume,
Andryalopsis (Sennik.), cu specia Andryalopsis agardhii (Haensel. ex DC.). Personal aş
pune poate chiar mai mare preţ pe distribuţia geografică, pe izolare şi pe vârstă. Pietrosia
levitomentosa, mai apropiată de genul Andryala, pare să fie izolată de acesta încă de la
sfârşitul terţiarului încât legăturile genetice dintre ele s-au întrerupt demult. Planta noastră
este în mod cert un paleotaxon, fără legături recente cu genul Hieracium. Numărul de
cromosomi - 18 [1] ar pleda şi el pentru gen aparte, mai apropiat de Andryala. Două dintre
cele trei specii europene de Andryala rămase, au tot 18 cromosomi [5]. La sfârşitul
terţiarului a existat o legătură între Pirinei şi Carpaţi. Este probabil că un strămoş comun, să
zicem „Andryalites”, a avut o vigoare deosebită extinzându-se pe un areal foarte mare. Mai
târziu clima s-a schimbat mult, planta noastră a supravieţuit în mod cu totul uimitor, pentru
o plantă de tip mediteranoid, în Carpaţii Orientali, rămânând izolată sute de mii de ani,
transformându-se în ceea ce azi numim Pietrosia levitomentosa. Cea mai apropiată „rudă”,
dacă e să-l credem pe Sennikov, este azi la mare distanţă, cele mai apropiate populaţii fiind
în Corsica. Nu pe Coasta dalmată (Ragusa, azi Dubrovnik), aşa cum susţin Corneanu &
Szabó (1980: 77), fiind vorba de altă Ragusa.
Probleme de conservare. Atenţia care s-a dat plantei noastre a dus şi la distrugerea
multor exemplare prin distribuire în două exsiccate (Ţopa et al. in LAZĂR & LEOCOV
1985) şi în nenumărate coli de herbar în diferite colecţii. Se încearcă şi multiplicarea ex situ
a plantei. După unele informaţii inedite, planta s-ar mai afla într-un loc, deocamdată
nedezvăluit.
Mulţumiri. Mulţumim Domnului Andrei Sennikov pentru informaţiile cerute. De
asemenea, colegei Paulina Anastasiu, pentru discuţiile avute pe teme de taxonomie şi de
nomenclatură, ca şi pentru facilitarea primirii informaţiilor.
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