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MODIFICĂRI STRUCTURALE ALE FRUNZEI DE CASTAN PORCESC

(AESCULUS HIPPOCASTANUM) DETERMINATE DE

POLUANŢII CU S
O2 ŞI H 2SO4

Pascale Gabriela*, Ghiţă Genţiana*, Mitache Mugur

Rezumat: Sunt prezentate succint modificările determinate de SO
2 şi H

2
SO 4 asupra

frunzei de Aesculus hippocastanum L din Grădina Botanică din Bucureşti. S-a

constatat că toate modificările structurale sunt orientate spre protecţia ţesuturilor
conducătoare prin intermediul colenchimului aplatizat care se evidenţiază pregnant la

scurt timp după impactul frunzei cu poluanţii menţionaţi.
Cuvinte cheie: ploi acide, peţiol, lamina, scoarţa colenchimatică, colenchim lacunos,

periciclu sclerenchimatic, colenchim aplatizat.

Introducere

Dintre poluanţii atmosferici frecvenţi şi deosebit de periculoşi face parte şi S02

Aşa cum se ştie cea mai mare sursă de sulf din mediul natural se află în roci;

într-o cantitate mică se află însă şi în aerul atmosferic sub formă de S0 2 Aici el

provine din arderea combustibililor fosili (petrol şi mai ales cărbunii de pământ).

SO2 din atmosferă, sub acţiunea luminii (raze ultraviolete ) se dizolvă în apă şi

se transformă parţial în H
2
S0

4 . Ajungând pe suprafaţa solului se combină cu

diferite metale (Fe, Zn, Mg ş.a) şi se transformă în sulfaţi. Dar aceştia pot proveni

şi din oxidarea sulfului elementar sau a H
2S prin intervenţia bacteriilor sulfuroase.

Sulful este preluat de către plante sub forma de ion-sulfat (S0

2~

)şi încorporat
în proteinele care conţin sulf. Ploile şi zăpezile acide, duse de vânt la distanţe

uneori foate mari, produc efecte ecologice complexe. La plante ploile acide produc

leziuni foliare de culoare roşie-portocalie în dreptul cărora ţesuturile se necrozează

afectând practic o mare parte din suprafaţa foliară. Din constatările pe plan general

concentraţiile de peste 50 p/m
3

determină uscarea pădurilor.

Pe de altă parte S02 din atmosferă transformat in H
2S04 deterioreze treptat

costrucţiile metalice (scheletul metalic al serelor, acoperişuri ş.a ).

Atât in ţară (Alexandra Neacşu 1982; Lăcrămioara Ivănescu 1999) cât şi în alte

zone geografice (L. de Cormis 1972 ş.a) au menţionat printre speciile cercetate

sensibile la SO 2 şi pe Aesculus hippocastanum L.

într-un studiu amănunţit, Alexandra Neacşu (1982) scoate în evidenţă că

specia menţionată acumulează în frunze, în comparaţie cu martorul, un procent

mare de S02 . Efectele poluării cu SO 2 , după autoarea citată, se caracterizează

prin leziuni foliare, necroze ale ţesuturilor, schimbarea culorii verzi în roşie sau

portocalie

Aceleaşi simptome sunt menţionate şi de alţi cercetători.
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Material şi tehnica de lucru

în vara anului 1998 (12 VII - 20 VIII), în Grădina Botanică din Bucureşti, castanii

(Aesculus hippocastanum L) care delimitează aleile din jurul grădinii italiene,
aveau frunzele aproape în întregime înroşite.

Pentru a vedea modificările structurale induse de acţiunea SO2 respectiv H2S04

aduse de curenţii atmosferici sau ploile acide, am analizat microscopic frunzele

înroşite de castan. Acestea au fost secţionate transversal, colorate şi ulterior

microfotografiate.

Rezultate şi discuţii

Au fost secţionate transversal peţiolul şi lamina foliară puternic afectate şi

analizate apoi în comparaţie cu martorul, la scurt timp după înroşirea frunzelor.

Peţiolul este partea frunzei cea mai afectată, după constatările noastre la

microscop. în acest caz se observă o transformare evidentă a colenchimului

lacunos existent deasupra periciclului sclerenchimatic (de formă sinuoasă). Prin

deshidratare parţială sau totală (pe alocuri), colenchimul lacunos se transformă

într-o
"

barieră" de jur-împrejurul cilindrului central (Fig. 1, 2).

Zona cea mai puternic afectată a peţiolului este cea corticală superioară

reprezentată de un colenchim tabular. Celulele acestui ţesut sunt parţial distruse;

pereţii celulari se impregnează cu suberină devenind astfel un ţesut apărător, o

barieră apărătoare sub epidermă. Cea de-a treia barieră este reprezentată de

colenchimul lacunar subiacent (Fig. 3).

în unele zone peţiolul prezintă leziuni profunde, fiind afectate atât epiderma cât

şi cea mai mare parte din scoarţa colenchimatică (Fig. 4).

Lamina frunzei din verde devine roşie, pe ambele feţe fiind astfel compromise

atât fotosinteza cât şi alte procese fiziologice. Nu am observat leziuni pe lamina.

Doar în nervura mediană am observat diferenţierea unei bariere din modificarea

ţesutului colenchimatic lacunos (ca şi la peţiol).

Această barieră este mai pronunţată pe părţile laterale ale ţesutului nervural (v.

Fig. 4).

Concluzii

Din examinarea microscopică a frunzelor înroşite de castan afectat de poluanţi

cu SO2 şi H2SO4 am ajuns la următoarele constatări:

■ la data examinării frunzei, partea cea mai afectată era peţiolul;
■ răspunsul imediat al peţiolului la poluant se reduce la diminuarea efectului

acestuia prin modificări ale scoarţei în aşa fel încât să nu fie afectate ţesuturile
conducătoare. Pe lângă epidermă, bariera naturală de protecţie ţesuturile
colenchimatice de protecţie existente se modifică structural pentru a bloca

pătrunderea poluantului in cilindrul central.

Mulţumiri, Domnului Prof. Dr Marin Andrei pentru ajutorul acordat în elaborarea

acestei lucrări.



Fig. 1 Secţiune transversală prin peţiolul frunzei de Aesculus hippocastanum L

săgeata indică "bariera " rezultată din aplatizarea colenchimului lemnos (Ос.Юх

Ob.2o;Orig.)

Fig. 2 Detaliu al unui sector din structura peţiolului; se- scoarţa colenchimatică; ca-

colenchim aplatizat; p- periciclu sclerenchimatic (Ос.Юх; 0b.40; Orig.)
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Fig. 3 Secţiune tranversală prin peţiolul frunzei de Aesculus hippocastanum L. Se

observă scoarţa externă colenchimatică puternic modificată de poluanţi şi "bariera"

rezultată din aplatizarea colencnimului lacunar (Ос.Юх: Ob 40: Orig.)

Secţiune tranversală prin petiolul frunzei de Aesculus hippocastanum L în

dreptul unei leziuni (Ос.Юх; 0b.40; Orig.)

Fig. 4



Fig. 5 Secţiune transversală prin frunza de la Aesculus hippocastanum L. în dreptul
nervurii mediane. Pe părţile laterale se observă colenchim aplatizat de protecţie

(Ос.Юх; 0b.25; Orig.).

Bibliografie
1. Botnariuc N. & Vădineanu A., 1982. Ecologie, Edit. Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti.

2. Dinu V., 1979. Mediul înconjurător în viaţa omenirii contemporane, Edit. Ceres,

Bucureşti.
3. Dorst J., 1970. înainte ca natura să moară, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti.

4. Lăzărescu I., 1983. Protecţia mediului înconjurător şi industria minieră, Ed. Scrisul

românesc, Craiova.

5. Neacşu Alexandra, 1982. Contribuţii la studiul ecologic al poluării aerului în

municipiul Ploieşti - teza de doctorat, Bucureşti.

6. Toma С & Rugină Rodica, 1998. Anatomia plantelor medicinale - Atlas, Edit.

Academiei Române, Bucureşti.

103Modificări structurale ale frunzei de castan
...



104 Pascale Gabriela, Ghiţă Genţiana, Mitache Mugur

STRUCTURAL MODIFICATIONS OF HORSE CHESTNUT'S LEAF (AESCULUS

HIPPOCASTANUM ) CAUSED BY S0
2
AND H

2
S0

4
POLLUTANTS

Abstract: In this study are shortly presented the modifications determinate by S0
2

and H2SO4 upon the leaf of Aesculus hippocastanum L. collected from the Botanical

Garden of Bucharest. All the structural modifications are orientated to protect the

conducting tissues. The protection is realized by a flat colenchyma who appeared

short time after the impact of the leaf with the mentioned pollutants.

Key words: acid rains, leaf-stalk, leaf blade, colenchymatous cortex, lacunouse

colenchyma, sclerenchymatous pericycle, flat colenchyma.


