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STUDIUL ELECTRONOMICROSCOPIC (SCHAENING : SEM)
AL SPORODERMEI, PERETELUI CAPSULEI ŞI PERISTOMIULUI

LA UNELE SPECII DIN FAMILIA SPHLACHNACEAE

GH. MOHAN

Este cunoscut faptul că studiile efectuate la microscopul electro-

nic cu baleaj (SEM), reprezintă o modalitate nouă, modernă de inves-

tigare a ultrastructurii suprafeţelor celulare, punmdu-ne la dispoziţie
date noi, concretizate de imagini tridimensionale de o excepţionala
claritate, fapt ce ne permite studiul intim al universului celular.

Pornind de la aceste considerente de ordin general, studiile noastre

au fost extinse şi completate prin studiul ultramorfologic al sporoder-
mei de la speciile : Tayloria hornschuchii, Tayloria lingulata, Tetraplo-
don angustatus şi TetrapLodon urceolatus, precum şi a peretelui capsu-
lei mature şi a peristomiului de la Tayloria hornschuchii, Tayloria

jroeiichiana, Tayloria lingulata, Tayloria serrata, Tayloria tenuis, Te-

traplodon urceolatus şi Splachnum ovatuni.

Analiza şi interpretarea electronofotografiilor care evidenţiază ul-

tramorjologia sporodermei de la cele patru specii luate de noi în stu-

diu, ne-.a dat posibilitatea să constatăm o trecere evolutivă a ornamen-

taţiilor negative de tip reticulat întîlnite la Tayloria. hornschuchii

(Fig. 1 В), la cele de tip alveolar la Tayloria lingulata (Fig. 2 B) şi

apoi la tipul hexagonal cu modele mai mult sau mai puţin dispuse or-

donat la cele două specii ale genului Tetraplodon (Tetraplodon angus-

tatus şi Tetraplodon urceolatus) (Fig. 3 A şi B).

Dacă încercăm sa stabilim unele conexiuni între forma şi mărimea

ornamentaţiilor de pe sporoderma acestor specii mai sus amintite şi
mediul lor de viaţă, putem să afirmăm, că probabil sporii prezintă o

adaptare specifică, asemănătoare cu unele specii de ciuperci, pentru a fi

răspîndiţi mai uşor şi prin intermediul insectelor care sînt atrase de

aspectul şi coloritul sporogronului dar şi de substratul lor specific (ex-

cremente în descompunere, cadavre etc.).

La microscopul electronic cu baleiaj (SEM) am urmărit şi unele

modificări secundare ce au loc în structura peretelui capsulei mature,

în decursul specializării celulelor, la unele specii luate în studiu : Tay-

pentru a evidenţia unele schimbări pe care Îs suferă peretele celulozic

loria hornschuchii, Tayloria jroeiichiana, Taylor/л lingulata, Tayloria

serrata, Tetraplodon urceolatus şi Splachnum ovatum.

ACTA BOTANICA HORTI

BUCURKSTIENSIS

1990—1991

BUCUREŞTI 1991



40

Fig. 1 — A Sporii de la Tayloria hornschuhii văzuţi la microscopul fotonic

Г00) ; B. Ultramorfologia sporodormei la Tayloria homschuchii, analizată la

microscopul cu baleiaj (SEM) (X 10.000).

Cunoaştem din organizarea generală a capsulei tinere de la briofite

că ea este delimitată la exterior de un perete alcătuit din epidermă şi
un parenchim subepidermal, bogat în cloroplaste cu rol asimilator. La

maturitate, majoritatea capsulelor devin brunii-roşietice, datorită mo-

dificărilor secundare pe care Le suferă pereţii celulozici ai celulelor epi-
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H—
A Sporii de La Tayloria Ungulate, văzuţi la microscopul foton ic (x 300) ;

astructura '.porocie, mei Ja Tayloria lingulata analizata la microscopul
baleiaj (X 10.000).

Fig. 2

dermale care se impregnează cu o substanţă asemănătoare lignin« i,

denumită de Ca. Hebant, pseudolignină, evidenţiată şi în sistemul con-

ducător de la briofiite.
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Fig. 3 — A. Ultrimorfologia sporodermei la Tetraplodon angustatus văzută la

microscopul cu baleiaj (SEM) (X 10.000) ; В. Ultramorfologia sporodermei la

Tctraplodon urceolatus văzută la microscopul cu baleiaj (SEM) (X 10.000).
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— A. Ultramorfologia peretelui capsulei mature de 3a Tayloria hornschuchii

(SEM) (X 800) ; В. Ul'.ramorfologia peretelui capsulei mature de la Taylor ii

hornschuchii (SEM) (X 3000).

Fig. 4
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Fig. 5 — Ultramort'ologia peretelui capsulei mature de la Tayloria froelichiana

(SEM) (X 800) ; В. Ultramorfologia peretelui capsulei mature de la Tayloria
froelichiana (SEM) (X 3000).
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Lignina ca şi pseudolignina, reprezintă un produs al polimerizării
alcoolului coniferilic, care are rol de a înconjura sau îngloba miero-

fibrilele celulozice şi de a astupa spaţiile intermicrofibrilare, determi-

nînd mărimea rezistenţei pereţilor respectivi. în cercetările noastre de

a evidenţia prin coloranţi specifici natura biochimica a substanţei care

modifică pereţii celulozici ai celulelor epidermale, am obţinut prin tra-

tare cu verde de iod şi fluoroglucină, reacţii şi colorări asemănătoare,

date de lignina de la plantele superioare.
Din analiza ultramorfologiei peretele capsulei mature de la Taylo-

rin hornsc lucnii (Fig. 4 A si B), Tayloria froelichana (Fig. 5 A si B),
Taylor ia lingulata, Tayloria serrata (Fig. 6 A şi B) Tetraplodon urceo-

— A. Ultramorfologia peretelui capsulei de la Tayloria Ungulate. (SEM)

(X 3000) ; В. Ultramorfologia peretelui capsulei de la Tayloria serrata (SEM

(X 3000).

Fig. 6

latus şi Splachnum ovatu.m (Fig. 7 A şi B), constatăm mari modificări

ai pereţilor celulozici care apar sub aspecte diferite, fie de tip reticulal,
fibrös sau spongios, conferind peretele celular al exoteciului funcţii

mecanice, de protecţie şi înmagazinare a briosporilor.
Un rol important în diseminarea sporilor îi are peristomal, care

este format din J 6 dinţi grupaţi în perechi, fiecare dinte fiind forma.

dintr-un număr variabil de celule, care la maturitate, membranele lor

— A. Ultramorfologia peretelui capsulei mature de la Tetraplodon urceo-

Ks (SEM) (X 800) ; В. Ultramorfologia peretelui capsulei mature de la Spla-
chnum ovatum (SEM) (X 800).

Fig. 7
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—
A. Ultramorfologia peristomiului de la Tayloria Ungulata (SEM) (X 3000) ;

В. Ultramorfologia peristomiului de la Tetraplodon urccolatus (SEM) (X 3000).

Fig. 8
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— Л. Ultra-

morfoHogia peri-
stomiulii: de la

Tayloria tenuis

VI) (X HOO) ;

B. Ultramortf

pc ristomiului

de La Ta ţ/loria

tenuis (SEM) (X

3000),

Fig. 9
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celulozice sînt masiv imprégnante sau mai bine zis modificate prin

depunerea unei substanţe asemănătoare ligninei, cunoscută sub denu-

mirea de pseudoginină.
т

.

Celulele care formează dinţii peristomiului matur de la Taylona

Ungulata, Tayloria tenuis si Tetraplodon urceolatus (Fig. 8 A şi В, Fig.

9 A şi В), au aspectul unor plăci tabulare, articulate, care au proprie-

tatea de a-şi modifica poziţia spre interiorul sau exteriorul capsulei,

datorită higroscopi citaţii acestei substanţe care imprimă această mobi-

litate dinţilor peristomiului.

Cercetările efectuate la microscopul electronic cu beleiaj (SEM),

asupra sporodermei, pereteiui capsueli şi a peristomiului, ne-a dat po-

sibilitatea să confirmăm şi să completăm datele furnizate de microscopia

fotonică, susţinînd că ипэlе modificări specifice sporogonului de la re-

prezentanţii familiei Splachnaceae, reprezintă o adaptare utilă perpe-

tuării acestor specii, pentru formarea, protecţiei şi diseminarea sporilor

in condiţii specifice, arctic-alpine.
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Summary

The paper is dealing with the electronomicroscopical (SEM) study

of sporoderm, the capsule wall and of the peristomium in some

species of Splachnaceae family from Romania.


