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O PLANTĂ CURIOASĂ : UTRICULARIA VULGARIS

G. A. NEDELCU, D. ALBULESCU

Alături de nutriţia carnivoră, structura anatomo-morfologică

fiziologică deosebită de celelalte plante acvatice submerse, fac din

Utricularia vulgaris un caz particular, curios. t

Nutriţia carnivoră, rezultată în urma adaptării plantei la con-

diţiile deosebite ale mediului acvatic şi al luptei interspecifice cu

celelalte coabitante, determină şi o structură anatomică deosebită, în

principal, dezvoltarea unui cilindru central în totalitate sclerificat.

Toate aceste adaptări sînt puse în evidenţă în prezenta lucrare prin

experienţele efectuate şi prin secţiunile efectuate în tulpina Utricu-

lariei vulgaris.

Lentibulariacea, Utricularia vulgaris L. (Otrăţel) este o plantă perenă,

acvatică, natantă, avînd o lungime de 50—60 cm (putînd atinge pînă
la 2 m). Prezintă frunze submerse ovale, cu segmente
întinse în toate direcţiile, lungi de I—B1 —8 cm, cu lacinii distanţat setiform

ciliate. Fiecare frunză, cu B—2oo8 —200 utricule (Fig. 1). Racem emers, înalt

de 10—35 (54) cm, cu 4—15 (23) flori terminale, laxe, la bază cu 2—5

rizoizi reduşi. Pediculi scurţi, de 2—3 ori mai lungi decît bracteile.

Caliciul adînc bilobait. Corolă galbenă aurie, cu lab iul superior orbicu-

lar, ovat, bilobat, cu marginea răsfrîntă. Fructe sferice, de 3—5 mm 0).

înfloreşte în lunile iulie-august. Este răspîndită în mai toată ţara, în

ape stătătoare sau lin curgătoare, pe substrajt turbos.

Cu toată variaţia ecologică a mediului acvatic, apa, cu însuşirile sale,

şi-a imprimat pecetea pe habitusul plantei, pe viaţa ei, pe structura ana-

tomo-morfologică şi fiziologică a aceslteia. Una dintre aceste adaptări este

mărirea suprafeţei foliare. Frunzele scufundate trăiesc în condiţii deose-

bite, fiind obligate să fotosintetizeze la o lumină mai slabă, difuză şi uni-

formă, şi la o cantitate de bioxid de carbon mult mai mică. In aceste

condiţii este mult mai avantajos dacă frunzele sînt mai subţiri sau sub

forma unor fîşii înguste. în astfel de frunze, celulele care conţin cloro-

plaştii, primesc lumina în plin. Pătrunderea apei încărcată cu 0
2 şi C0

2

sau Ca(HCO3)2,

devine mai uşoară.
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Fig. 1. Utricularia vulgaris L.
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In timp ce la plantele terestre, ca apărare împotriva unei pierderi
prea mari de apă prin transpiraţie, suprafaţa frunzei se orientează spre

interior, organul de asimilaţie la plantele acvatice submerse îşi deschide

suprafaţa spre exterior. Deja GOEBEL a comparat, din această cauză,

frunza aeriană cu un plămîn, iar frunza acvatică, cu bronchia.

Structura frunzelor submerse este simplă, avînd o epidermă cu pereţi

subţiri, conţinînd cloroplaştii. Randamentul fotosintezei este mai mare în

apă agitată decîlt în apă liniştită. Acest fapt a fost consemnat de GESS-

NER (1954) sub numele de „efect de stagnare". El este compensat prin
mărirea suprafeţei de asimilare.

Productivitatea mică dată de vegetaţia acvatica submersă se atri-

buie condiţiilor de iluminare, mai mică în apă, dar mai ales aprovizionă-
rii îngreunate cu combinaţii anorganice ale carbonului, în apă. Ilumina-

rea este insuficientă, deoarece suprafaţa apei este, în mod obişnuit, aco-

perită cu frunzele plutitoare ale unor specii, ca Nymphaea, Nuphar,

Hydrocharis, Nymphoides, Trapa, etc. sau de specii plutitoare, ca :

Lemna, Spirodela, Azolla, Salvinia, etc., astfel încît hidrofitele submerse

ce vegetează împreună cu aceste specii sînt puternic umbriite, iar inten-

sitatea fotosintezei este micşorată.

In literatura de specialitate s-a încetăţenijt părerea că Utricularia

vulgaris, prin nutriţia sa carnivoră, s-a adaptat unui mediu sărac în

elemente minerale. Dacă lucrurile ar sta astfel, ar însemna că şi specii

ca : Ceratophyllum demersum şi C. submersum, Myriophyllum spicatum

şi M. verticillatum, e|tc., să aibă o adaptare, în ceea ce priveşte nutriţia,

cît de cît asemănătoare Utriculariei. Dar, aceste specii, fără a avea

această nutriţie carnivoră, prospera, creşte şi se dezvoltă abundent, con-

tribuind prin imensa cantitajte de material vegetal produs, la colmatarea

bazinelor. La Utricularia vulgaris este vorba de o mai perfectă adaptare
la condiţiile de viaţă întîlnite în acest mediu şi în primul rînd este un

răspuns la concurenţa făcută de celelalte specii cu care otrăţeiul coabi-

tează. Pus în|tr-un mediu cu substanţe nutritive suficiente, dar lipsit de

hrana sa animală, Utricularia nu dispare, ea face fotosinteza şi-şi con-

tinuă dezvoltarea sa normală. Atunci cînd, în acest med ;

u sînt introduse

şi speciile însoţitoare, Utricularia suferă evident.

Presiunea osmotică la Utricularia vulgaris poa)te atinge uneori valori

de 10—15 atm. La începutul vegetaţiei, presiunea osmotică este mai

mică, ea mărindu-se pe măsura creşterii şi îmbătrînirii plantelor, spre

toamnă, cînd în sucul celular se măreşte cantitatea de zahă:\ Măsură/tori

asupra presiunii osmotice la unele plante acvatice au fost făcute de

MÜLLER-STOL (1938), GESSNER (1959) etc. Din măsurătorile făcute s-a

demonstrat că presiunea osmoftică creşte în decursul zilei, după amiaza

avînd o valoare mai mare.

Prin temperatura scăzută a mediului acvatic se poate explica pre-

dominarea înmulţirii vegetative, atrofierea frecventă a embrionului, înă-

buşirea procesului sexual, pentru care se cer temperaturi mai ridicate.

Orice fragment rupt din tulpină este în stare să regenereze o nouă

plantă. Acest fenomen accelerează răspîndirea hidrofitelor cu ajutorul

vîntului, valurilor, a curenţilor, păsărilor, etc.
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Multe plante acvatice formează muguri de iarnă (turioni), care

reprezintă lăstari modificaţi, avînd mari cantităţi de materie nultntivă.

La Utricularia vulgaris, mugurii se formează din vîrful ramurilor, prin

scurtarea peţiolului frunzelor, acestea fiind strîns lipite unele de altele,

formînd un mugure compact. Scufundarea lor se datoreşte faptului că

în celule se înmagazinează amidon, care măreşte greutatea turionului.

Primăvara, amidonul se transformă în hidraţi de carbon solubili, gră-

simi, iar mugurii se ridică la suprafaţa apei. Peţiolurile se alungesc,

formînd lăstari obişnuiţi de vară.

Adaptări interesante se întîlnesc şi în modul său de înflorie. Utri-

cularia vulgaris scoţînd la suprafaţă florile ; de asemeni, în modul de

polenizare şi de răspîndire a fructelor şi seminţelor.

Adaptări importante şi totodată curioase prezinltă Utricularia vul-

garis şi în structura sa internă.

La plantele acvatice epiderma este, în general, slab cutinizată şi în

mod deosebit la părţile submerse, dînd posibilitatea absorbţiei gazelor, a

apei şi substanţelor hrănitoare, direct din mediul înconjurător, pe toată

suprafaţa corpului lor.

La Utricularia vulgaris, epiderma se prezintă alcătuită (Fig. 2) din

celule strîns unite, cu un perete celulozic mai îngroşat, cuftinizat. Stra-

turile de cutină întrec grosimea peretelui celulozic de I—21 —2 ori. La exte-

rior se află o cuticulă subţire, reprezentînd 1/4—1/2 din grosimea pere-
telui celulozic. Epiderma este prevăzută cu hidropote. Cuftinizarea pro-
nunţată a peretelui extern al celulelor epidermice, precum şi prezenţa

— Epiderma la Utricularia vulgaris L : 1. — Celulă epidermală ; 2.

Celulă a parenchimului cortical ;3. — perete celulozoic ; 4 perete
cutinizat ; 5. - cuticulă ; 6. - hidropote.

Fig. 2

cuticulei stă în legătură cu împiedicarea difuzării în mediul înconjură-
tor, a oxigenului înmagazinat în lacunele aerifere.

Scoarţa la Utricularia vulgaris (Fig. 3) este alcătuiftă din celule deo-

sebite ca formă şi mărime ; sub epidermă se află 3—4 strate de celule



mai mult sau mai puţin circulare în secţiune transversală strîns unite,

fără spaţii sau cu spaţii intercelulare mici. Patru strate de celule de ace-

laşi tip, înconjoară şi endoderma. Pereţii acesitor celule sînt ceva mai

îngroşaţi decît pereţii celulelor de sub epidermă. între aceste două pături

— Secţiune transversală în tulpina de la Utricularia vulgaris L. : 1 —

epiderma ; 2. — hidropote ; 3. — cordoane de celule parenchimatice ; 4. —

lacune aeri'fere ; 5. — endcderma ; 6. — cilindrul central

Fig. 3

de celule se dispun ~c
oloane" de celule mari, dreptunghiular alungite.

In mod obişnuit, o astfel de
~c

oloană" este alcătuită dintr-un rînd de

celule şi numai la bază, uneori, sînt dispuse cîte două celule în acelaşi

rînd. Acesfte „coloane" celulare lasă între ele canale aerifere, care în

secţiune transversală sînt triunghiulare, avînd vîrful îndreptat spre cilin-

drul central. Endoderma este alcătuită din celule mici, strîns unite, fără

spaţii.

Spre deosebire de majoritatea plantelor teresftre, unde ţesuturile de

susţinere sînt aşezate spre periferie, la plantele acvatice, aceste elemente

sînt aşezate spre mijlocul tulpinii, iar în frunze, de-alungul axei sau în

mezofil (în cazul frunzelor groase). In acest fel, frunzele şi tulpinile,

capăjtă o mare elasticitate, încît pericolul ruperii plantelor este atenuat.

Totodată, la plantele acvatice, are loc o reducere a sistemului radi-

cular, pînă la dispariţia lui totală, aşa cum este cazul şi la Utricularia

vulgaris. Aceasta stă în legătură cu faptul că absorbţia este realizată

prin (toată suprafaţa corpului plantei.
Primind apă prin toate părţile sale, 'ţesutul conducător este slab

dezvoltat, în special cel lemnos, iar cilindrul central are o organizare
diferită faţă de plantele terestre, iar Utricularia vulgaris prezintă un

caz particular, chiar faţă de celelaljte plante acvatice submerse (Fig.

4). Periciclul este alcătuit din celule mici, în general cu pereţii îngro-
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şaţi. Acosta mărgineşte o masă de celule sclerenchimatice (în spaţiu,

un cilindru de sclerenchirn), în centrul cărora se află dispuse mai multe

vase de lemn, înconjurate de cîteva vase liberiene.

Această structură deosebită a cilindrului central stă probabil în

legătură cu modul particular de hrănire al Utriculariei, planta reuşind

lindrului central la

Utricularia vulgaris L.

1
—

endoderma ; 2 —

periciclul ; 3 — scleren-

chim ; 4 — xylem ;

5 — phloem.

Fig. 4

astfel să-şi protejeze substanţele obţinute prin nutriţia carnivoră, pen-

tru a nu difuza în mediul înconjurător. Această structură deosebită nu

se mai întîlneşte la nici o altă plantă acvatică.

Studiile ecologice asupra plantelor acvatice nu pot să se limiteze

numai la influenţa exercitată de mediul extern asupra vegejtaţiei.
Planta însăşi exercită, la rîndul său, influenţe asupra acestui mediu, pe

care-1 transformă în permanenţă.
Prin dezvoltarea abundentă a vegetaţiei acvatice, se schimbă de

exemplu, condiţiile de iluminare, temperatura etc. Plantele acvaitice fac

o absorbţie selectivă a sărurilor minerale din apă, ajungîndu-se astfel

să se acumuleze săruri, de zece, sute sau chiar mii de ori, decît în

mediul înconjurător. Totodată, cantitatea şi compoziţia substanţelor

dizolvare în apă, au un rol hotărîtor în apariţia diferitelor specii, fiind

mai importante substanţele azotoase şi fosfatice.

în funcţie de speciile de plante ce cresc într-un bazin, chimismul

apei se modifică într-un anumit sens.

Prin acumulare?, de material vegetal, bazinul se colmatează, ducînd

la înlocuirea vegetaţiei acvatice, cu o vegetaţie palus|tră şi în final, cu

una terestră. Utricularia vulgaris, prin imensitatea numărului de indivizi

pe care-i dezvoltă într-un bazin, contribuie evident şi la acest proces.



Résumé

En même temps avec la nutrition carnivore, la structure anato-

mo-morphologique et phisiologique, diferente en comparation avec les

autres plants aquatiques, font de l'Utricularia vulgaris un cas particu-

lier, curieux.

La nutrition carnivore, que resuite comme suite de l'adaptation

au conditions apartes du milieu aquatique et à la suite de la conçu

renée interspécifique avec des autres coabitants, determine une struc-

ture anatomique apart qui se traduit surtout par un cilindre central

totalmente sclerifié.

Toutes ces adaptations sont mise en evidence dans nos rechen

par les experiences efectué et par les sec:ions efectué clans la I

d'Utricularia vulgaris
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