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LILAEOPSIS, PLANTĂ DE ACVARIU ŞI DE TERARIU

MARIA CONSTANTINESCU

în cursul milioanelor de ani, omul a trăit într-o intimă comunitate

cu natura şi este firesc ca în zilele noastre, asurzit de zgomote variate,

intoxicat de poluare sub toate formele, sajturat de beton, are nevoie

pentru relaxare de o reîntoarcere la natură. Una dintre soluţii, uşor de

realizat, constă în amenajarea unui acvariu — sinteză unică de linişte şi
de viaţă — care repreziinftă un cîmp mereu nou de observaţii pasionante.
Totodată acvariul este creaţia originală a omului, în care cele trei ele-

mente ■— apă, plante, animale — reprezintă fundamentele naturii încon-

jurătoare şi sînt în proporţii care asigură echilibrul biologic.
Plantele au o mare importanţă în menţinerea acestui echilibru şi

deasemenea participă la decorarea şi estetica acvariului. în alegerea

plantelor este absolut necesar să se ţină seama de natura populaţiei de

peşti şi de cantitatea excreţiilor degajate, de exigenţele lor (să ея procure

plante caracteristice apelor ~dulci"' şi „dure"), de viteza de creştere, etc

Printre plantele cu care putem popula un acvariu s"u un terariu

sînt şi cîţiva reprezentanţi ai familiei Umbeliferae. Această familie

cuprinde 270 de genuri cu 2700 de specii din care numai cîteva sînt

plante acvatice şi de mlaştină, cu flori pentamere dispuse în umbelă.

Genul LILAEOPSIS Greene (CRANTZIA Nutall, HALLOMUELLERA

O. Kuntze, CRANTZIOLA Kozo-Poljanschi) cuprinde plante ierboase,

perene, cespitoase care trăiesc în locuri umede. Rizomul este tîrîtor, cu

frunze şi rădăcini ce cresc de la fiecare nod.

Frunzele sînt lineare sau lanceolate, erecte cu lamina simplă, septată

transversal, numărul septelor variind în funcţie de specie.

Inflorescenţa este o umbelă axilară, care variază ca număr (1 —7) în

funcţie de specie. Umbelele sînt alcătuite din 2—21 flori cu bractée invo-

lucrale mici, cîteodată caduce. Florile sânt hermafrodite, pedicelate.

Fructele, globuloase, ovoidale sau elipsoidale sînt comprimate late-

ral şi costate. Seminţe carpofore.
Aria de răspîndire a genului ce cuprinde 21 de specii cu 5 varietăţi

dintre care numai 2 pot fi cultivate şi în acvarii, este din Alasca pînă

m Ţara de Foc, Australia, Noua Zeelandă şi Tasmania.

în Grădina Botanică din Bucureşti există 2 specii şi anume : Lila-

eopsis attenuata şi L. novae-zeelandiae care au fost primite prin schim-

bul internatoinal de seminţe de la Grădina Botanică din Coimbra în

anii 1981 si'l9B3.
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Plantele acvatice tropicale pot fi plante propriuzise acvatice dar

majoritatea sînt plante care cresc submerse în perioadele ploioase şi

semiemerse sau emerse în perioadele secetoase. Traversarea sezonului

uscat determină plantele să înflorească şi să fructifice iar în sezonul

umed, plantele proliferează repede.

ULAEOPSIS ATTENUATA (Hook et Arn.) Femald, fig. 1, este о

plantă de mlaştină sau de apă puţin adîncă, ierboasă, glabra, cespitoasă şi

Fig. 1. Liïaeopsis attenuate (Hook et Arn.) Fernald.
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perenă. Rizomii sînt lungi, de la fiecare nod pornesc rădăcini şi frunze

în axila cărora se formează inflorescenţele. Frunzele sînt lineare sau

lanceolate, subulate, atenuate în partea superioară, de 5—27 cm lungime

şi 0,2—0,5 cm lăţime ; transversal septate.

Inflorescenţele au B—2l flori grupate, în axilele frunzelor. Fructul

este globules, de aproximtaiv 2 mm lăţime şi 1,5—2 mm înălţime.

Planta a fost descoperită de ULE în estul meridional al Braziliei

şi anume în Cäbo Frio la 1899. Tipurile cele mai frecvente au fost

recoltate de pe cî'mpiile în care erau dominante Cyperaceaele şi exista

apă curgătoare. Mult mai rar sînt găsite în turbăriile cu Sphagnum.
Cu toate că Lilaeopsis attenuata a fost recoltată în Cabo Frio, este

oarecum surprinzător că ea nu a mai fost regăsită în această zonă. Prin-

tre explicaţiile emise atrag atenţia două :

— pînă la data recoltării, planta exista pe suprafeţe mari.

— erau entităţi cu amplitudini ecologice bine stabilite şi legate de

habitate determinate care au dispărut în decursul procesului evolutiv

geomorfologic al mlaştinilor.
Relativ recent planta a fost importată din Africa pentru acvarii şi

este posibil să existe în vînzare cîteva specii. Necesită apă nu prea dură,

un substrat relativ bogat în substanţe nutritive, o temperatură a apei

cuprinsă între 18—24° c şi multă lumină.

Lilaeopsis novae-zeelandiue (Gandog.) H.l
Fig. 2.
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Rezistă timp îndelungat şi în condiţii vitrege, în nisip şi cu o tem-

peratură a apei foarte scăzută în timpul iernii (3—B°C). Frunzele sînt

foarte subţiri şi lungi de pînă la 2 cm.

LiLAEOPSIS NOVAE-ZEELANDIAE (Gandog.) Hill., fig. 2, este ori-

ginară, aşa cum arata numele, din Noua Zeelandă ; creşte pe ţărmul stân-

cos mai departe de mare, în ochiurile de apă. în condiţiile unei culturi

emerse, lungimea frunzelor solitare este cuprinsă între 30—40 cm şi

lăţimea de 0,3—0,4 mm. Frunza este împărţită în 17—19 septe de

3-—4 om înălţime fiecare. în condiţiile culturii submerse, poate fi numită,

ca şi precedenta, plantă ~gazon" şi se poate recomanda pentru prim pla-

nuri în acvarii. Nu este pretenţioasă faţă de sol şi apă.

Ambele specii se pot cultiva în ghivece, ca plante de apartament

şi în'terarii.

LILAEOPSIS — PLANTE D'AQUARIUM ET DE TERRARIUM

Résumé

Dans cet étude sont présentées les caractères morphologique? et

les conditions de culture pour deux espèces de Lilaeopsis récemment

introduites dans la decoration des aquariums.
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