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SPIRANTHES CERNUA O NOUĂ PLANTĂ DE ACVARIU

MARIA CONSTANTINESCU

Plantele de acvariu sînt specii acvatice sau de turbării ce sînt cul-

tivate într-un spaţiu redus (acvariul) sau în bazine artificiale populate
cu peşti. Cultivata astfel, permit observaţii interesante asupra condiţiilor

de mediu, adaptările» morfologice, înfloririi, înmulţirii etc.

Pentru o buna dezvoltare a plantelor în aceste condiţii este absolut

necesar ca solul să-şi păstreze mult timp structura mobilă şi aerată.

pentru a împiedica axfi ierea rădăcinilor şi formarea pungilor anaero-

bice. De asemenea este necesară o reîmprospătare regulată a apei îm-

piedicînd carenţa în elemente indispensabile creşterii plantelor.

Nisipul —
de granulometrie variabilă are valoare nutritivă slabă

dar reprezintă un suport favorabil dispersării rădăcinilor. Dacă este ne-

spălat, cele 2 elemente —
sodiu şi potasiu, pot fi folosite de plante.

Favorabil creşterii plantelor este complexul nisip-argilă-humus ;

argila, prin conţinutulde săruri minerale iar humusul datorită acizilor

humici şi a oligo. elementelor de care au nevoie plantele.

Plantele nu pot creşte în lipsa luminii. Razele solare sînt înlocuite

de iluminatul artificial care prin durată, intensitate şi calitate asigură

cultivarea acestora. Totuşi dacă este posibil este bine să se completeze

I—21 —2 ore cu lumina de zi.

Apa — pe lîngă proprietăţile fizico-chimice [conţinutul în CO.>,

amoniu (NH,J, nitriţi (NO2) şi nitraţi (NO:j )] este necesar să fie în per-

manentă agitată pentru a dilua şi elimina produsele de metabolism ;

temperatura apei se stabileşte în funcţie de categoria de plante cultivate

(tropicale, temperate sau reci).

în compartimentul plantelor acvatice termofilo se cultivă pe lîngă

plantele acvatice propriu-zise, plante de mlaştină, liane şi plante de

sol din pădurile tropicale.

în luna martie a anului 1989 am primit de la grădina botanică din

Moscova un număr de 15 plante acvatice printre care şi o orhidee ac-

vatică. !

Cind vorbim de orhidee, ne gîndim la plante misterioase născutei

în profunzimea pădurilor tropicale unde într-o atmosferă sufocantă de

umiditate şi căldură, deschid flori minunate, în forme şi culori fasci-

nante.
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Majoritatea au flori în culori strălucitoare, de formă eleganta şi in-

solită. Dar au şi flori alburii sau verzui care se remarcă destul do

puţin

Uncle orhidee trăiesc direct la sol dar, majoritatea se fixează pe

ramurile şi trunchiurile arborilor. Foarte rare sînt cele capabile să ье

adapteze şi să suporte imersia permanentă, aşa cum este cazul la or-

hideea primită de ia Moscova — un reprezentant al genului Spiranthes
Acest gen cuprinde aproximativ 50 de specii răspîndite în regiunile

temperate şi tropicale. Numele grecesc înseamnă spiral şi floare cu

referinţă la inflorescenţa răsucită.

Deocamdată, sînt întîlnite în acvarii doar 2 specii :

— Spiranthes romanzoffiana Cham, et Sen!., cu tulpini glabre,
înalte de 15 —45 cm. Frunze liniare sau liniar lanceolate de 5—35 cm.

lungime. Inflorescenţă în formă de spic cu lungimea de 5—15 cm., cu

flori mici de fi—B mm. de culoare albă sau verzui. Aria de răspîndiro
este în regiunea Canadiană din Alaska pînă la New Foundland, Colo-

rado, California şi Pensilvania. înfloreşte din mai pînă în septembrie.

Această specie poate rezista numai cîteva săptămîni în acvariu.

• - Spiranthes cemua (L.) Rich., plantă rustică ce creşte pe locuri

mlăştinoase sau uscate dar care se acomodează destul de repede la

viaţa submersă şi poate chiar înflori. Aria de răspindire este America

de nord.

Tulpina, puţin dezvoltată, este acoperită de frunze de la • bază

Frunzele linear-lanceolate lungi de 10 —30 cm. Inflorescenţa de formă

epicilindrică, lungă de 5—12 cm., cu flori albe, puţin odorante, pu-

bescente sau aproape glabre, cu label oblong şi obtuz. (Vezi desenul).

Cînd am primit planta (25 martie 1989), avea cîteva rădăcini căr-

noase şi groase, de culoare albă şi 5 frunze înguste cu margine întreagă,
de culoare verde strălucitor, lungi de 10 cm.

A fost plantată într-un ghiveci de 10 cm în diametru, în substrat

de orhidee peste care am pus nisip şi a fost introdusă în bazinul cu

apă caldă (28°C) la o adîncime de 15—20 cm. Frunzele au crescut re-

lativ încet ajungînd la 25 cm. lungime, plutind pe suprafaţa apei şi
atunci s-a ridicat deasupra apei tija floriferă (20-08-1989). După o luna

această tijă măsura 25 cm. lungime şi avea în vîrf un spic strîns de

culoare verde. Apoi spicul a devenit ceva mai lax, florile erau dese şi

pe data de 31-10-1989 s-a deschis prima floare. Aceasta era albă.

punctată, neparfumată şi mică. Cînd florile au fost toate deschise am

constatat că erau dispuse pe 3 rînduri, spiralat. Numărul florilor a fost

de 65.

S-a făcut polenizare artificială însă nu s-au obţinut seminţe.
Florile au durat 10—12 zile. La puţină vreme cie la dispariţia tijei

florifère am văzut că la baza tulpinei a apărut o nouă plantă.
între timp a fost necesar să se schimbe ţevile de încălzire din ba-

zin şi pentru această lucrare toate plantele au fost trecute în acvarii

cu apă la temperatura de B—l2°C (era frig afară., nu reuşeam să men-

ţinem o temperatură mai ridicată) unde au stat o lună de zile. Cînd

au fost gata lucrările, bazinul umplut, s-au adus plantele aici numai în
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Reprezentarea schematică

a dispunerii florilor în
inflorescenţă

SPIRANTHES CERNUA Rich.

AM. Bor.



momentul în care temperatura apei din bazin era egală cu temperatura

apei din acvariu. Cu această ocazie s-a schimbat substratul cu unul

mai mult nisipos De atunci şi pină acum lungimea frunzelor este de

14 cm., lăţimea de 1,5 cm. de culoare verde strălucitor.

în ziua de 2 mai a.c. am scos ghiveciul in care erau 3 plante — toate

frumos dezvoltate dar de dimensiuni diferite (14 cm., 10 cm. şi 3 cm.).

Cele cîteva rădăcini ale plantei mari aveau culoarea maronie. Am schim-

bat substratul cu nisip de cuarţ, am lăsat un vîrf de rădăcină afară

pentru a vedea daca porneşte de aici o nouă plantă (aşa cum reco-

mandă literatura) şi observaţiile continua.
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Rezumat

In lucrare este prezentată о orchidée acvatică — Spiranthes

remua Rich., nou introdusa în colecţia de olani,- acvatice termofile.

Résumé

Cet ouvrage présenté une orchidée aquatique, Spiranthes cernua

Rich, introduite comme une nouveauté dans rolections des plantes

aquatiques tropicales.
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