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ADAPTĂRI MORFO-ANATOMICE LA UNELE SPECII

ALE GENULUI POTAMOGETON

NEDELCU G. A., SANDA V. POPESCU A.

Rolul covârşitor al apei în viaţa plantelor este unanim rectuioscut. Fără apă

nu există viată. Apa este factorul principal care croieşte portul plantei, îi stabileşte

locul pe pământ şi-i trage graniţa ariei sale de răspândire.

Aspectul covorului vegetal şi al florelor este pecetea dală în cea mai mare

măsură, de apă. Nici un factor ecologic nu-şi trădează influienţa sa asupra plan-

telor, aşa de vădit, ca apa.

Mai mult decât toate celelalte condiţii staţionale, apa influenţează şi люг

fologia internă şi externă, determinând fizionomia şi structura acestora.

Condiţiilor ecologice deosebite din bazinele acvatice li s-au adaptat un

grup de plante, acvatice, considerate, în generai, ca fugari de pe uscat.

'ru un bazin acvatic, plantele reprezintă elementul biologic fundamental,

de la care porneşte întreg ciclul vieţii.

Modificările anatomo-morfologicc ale plantelor acvatice, au atras, de mult

timp, atenţia diferiţilor cercetători.

Încă din secolul XVII, DE CANDOLLE, CH. GAUDICHAUD, M. BOR

NEUD şi alţii, au descris unele modificări privind structura lor, la unele p

acvatice.

în secolul următor, A. BROGNIART, A. TRECUL, M. CHATIN, M. ВО

RODIN, J. DUVAL, LOUVE, M. CONSTANTIN, M. SCHENCK, С. SA'

GEAU, au continuat cercetările şi observaţiile asupra acestui grup de plante

în sec. XIX şi XX, lucrări valoroase au elaborat R. HERZOG, К. LINS

BAUER, A. MIHAILOVA, J. BRAY, CHAUVEAUD, VAN TIEGEM. DOU-

LIOT, QUEVA, STRASSBURGER, H. GLÜCK, BAUMANN, A. KERNER. К.

GOEBEL, E. WARMING, S. HEJNY, V. BORUTKII, К SEIDEL. F. С

NER, H. WALTER etc.

Genul Potamogeton, prezent în România cu cea 16 specii este legat în

mod exclusiv de mediul acvatic. înglobează plante de apă, rar de mlaştină, cu

rizom repent şi tulpini simple sau ramificate.

Potamogeton pectinatiis L., este o plantă perenă, prezintă un rizom bifurcat

ramificat. Are o tulpină lungă până la 4 m., mult ramificată (Fig. 1).
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Secţiune transversală prin tulpină

Epiderma este alcătuită dintr-un strat de celule, strâns unite, fără spaţii,

cu peretele extern cutinizat puternic, ajungând la o grosime de 5-6 ori peretele

celulozic, la exterior prezintă o cuticulă, având pe suprafaţă numeroase creste

(Fig. 2). Imediat sub epidermă se află un strat de celule parenchimatice mari.

De la acestea pleacă şiruri de celule dreptunghiular alungite, lăsând între ele

canale aerifere, cu lumen din ce în ce mai mic, spre cilindrul central, în secţiune
transversală prezentându-se ca lacune aerifere, mai mult sau mai puţin, circulare

(Fig. 3). Spre exterior, la „nodurile" acestei reţele se găsesc cordoane de sclerenchim

(Fig. 4). Unele, mai mari au central şi vase liberiene (Fig. 5). în spaţiile aerifere,

în stadiile tinere, se găsesc celule parenchimatice stelate, cu 8-10 braţe.
în jurul endodermei se află 1-3 strate de celule, cu spaţii mici intercelulare.

Endoderma este alcătuită din celule strâns unite, fără spaţii, având îngroşări
„în potcoavă" pe pereţii radiali şi tangenţiali interni (Fig. 6 şi 7).

La Potamogeton pectinatus periciclul este alcătuit, în general, din celule

mici, cu pereţii îngroşaţi. Pe acesta se „sprijină" numeroase pachete de scle-

renchim, în lungul tulpinii formând o întreagă armură mecanică (Fig. 8). în

periciclu se găsesc şi celule de pasaj, cu pereţii celulari neîngroşaţi. Urmează

un ţesut liberian dezvoltat, cu numeroase lacune, în spaţiu alcătuind canalele

aerifere, iar central se află 1-2 lacune centrale mari, mărginite de celule

parenchimatice.

Vasele lemnoase, 4-12, se găsesc dispuse de o parte şi alta a lacunei centrale.

Potamogeton crispus L., denumită popular „paşă" este o plantă perenă,
cu rizom subţire, mult ramificat. Tulpina ramificată, turtit 4-unghiulară, lungă
de până la 2 m, cu intemodii lungi de 1-2 (5) cm.

Secţiune transversală prin tulpină

Intr-o secţiune transversală, epiderma se prezintă alcătuită dintr-un strat

de celule, mai mult sau mai pupn dreptunghiulare, strâns unite, fără spaţii,
având la exterior o cuticulă fină, reprezentând 1/4-3/4 din grosimea peretelui
celular (Fig. 10). Sub epidermă se află un strat de celule parenchimatice, strâns

unite, de la care pornesc, spre cilindrul central, cordoane de celule parenchi-
matice care lasă între ele spaţii aerifere mari, alcătuind de-alungul tulpinii numeroase

canale aerifere, care, în secţiune transversală se prezintă sub forma unei reţele
a cărei ochiuri se micşorează către cilindrul central. Forma acestor spaţii, în

secţiune transversală este poligonală (Fig. 11).

Spre deosebire de alte specii de Potamogeton, la locul de întâlnire a şirurilor
de celule, se află de obicei o celulă parenchimatică mai mare, rotunjită, deci,

specia, nu prezintă cordoane mecanice de sclerenchim.
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Endoderma este alcătuită din celule mici, strâns unite între ele, fără spaţii
intercelulare. Nici endoderma nu prezintă îngroşări deosebite.

La Potamogeton crispus, periciclul este alcătuit din celule mici, strâns unite

între ele, fără spaţii intercelulare. Din loc în loc sunt dispuse pachete de sclerenchim

(Fig. 12) care alcătuiesc cordoane mecanice de sclerenchim, ce străbat întreaga

tulpină.

Ţesutul liberian este străbătut de numeroase canale aerifere iar central se

află, fie un singur canal central, fie 4-5 canale centrale, cu lumen mai mic.

In canalele laterale, pe pereţii acestora, sunt dispuse vasele lemnoase.

Potamogeton fluitans Roth., este o specie perenă, având o tulpină lungă,

groasă şi puternic ramificată.

Secţiune transversală prin tulpină

La Potamogeton fluitans epiderma este alcătuită din celule mai mult sau

mai puţin dreptunghiulare, alungite radial, având atât o membrană cutinizată

cât şi o cuticulă, la exterior (Fig. 14).

Canalele aerifere, în secţiune transversală, poligonal neregulate sunt dispuse

m întreaga scoarţă a tulpinii, cu lumen mai mare spre periferie, micşorân-

du-se spre cilindrul central (Fig. 15). Caracteristic, nu prezintă cordoane scle-

renchim atice. Spre endoderm ă celulele scoarţei formează 2-3 strate, celulele

fiind strâns unite, cu spaţii mici intercelulare.

Endoderma este alcătuită din celule mai mici, strâns unite, fără spaţii in-

tercelulare, având pereţii celulari îngroşaţi (Fig. 16).

Periciclul este alcătuit din celule mici, strâns unite, fără spaţii intercelulare.

Urmează o masă de celule parenchimatice, în care sunt dispuse 7-8 fascicole

libero-lemnoase, precis conturate (Fig. 17).

într-un fascicol libero-lemnos, liberul prezintă spaţii intercelulare mari. în

centrul fascicolului se află un canal aerifer, marginal fiind dispuse 1-14 vase

de lemn. Teaca mecanică a fascicolului libero-lemnos, alcătuită din celule scle-

renchimatice este bine dezvoltată.

în cadrul cilindrului central se întâlnesc şi cordoane de sclerenchim, caic

străbat tulpina.

Potamogeton natans L., broscariţa, limba apei, notătoare, este o plantă

perenă, cu rizom lung, repent, mult ramificat. Tulpina lungă de 30-120 cm,

groasă, simplă sau puţin ramificată.

Secţiune transversală prin tulpină

Intr-o secţiune transversală în tulpină, epiderma este alcătuită din celule

strâns unite, fără spaţii intercelulare, poligonale având peretele extern cutinizat,

iar la exterior prezintă cuticulă cu numeroase creste (Fig. 19).
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Scoarţa cuprinde numeroase canale aerifere, în 7-9 cercuri concentrice,

care au, în secţiune transversală forma unor poligoane neregulate (Fig. 20) şi

sunt mărginite de celule parenehimaiice, rotunjiWurlite. Lumenul acestor canale

aerifere se reduce spre cilindrul central. în aceste canale, în stadiul tânăr de

formare, se găsesc celule stelate, cu 8-10 braţe, ce lasă între ele spaţii aerifere

şi care se resorb odată cu maturarea plantei. Şi la această specie sunt prezente

cordoane sclercnchimatice în tulpină, mai numeroase spre periferia sa (Fig. 21).

în cordoanele mari de sclcrenchim, central se găsesc şi vase liberiene

(Fig. 22). Spre endodermă se dispun 3-4 strate de celule parenchimatice, strâns

unite, cu spatii intercclulare mici. Endodcnna este alcătuită dintr-un strat de

celule mici, strâns unite, fără spaţii intercclulare, având pereţii celulari îngroşaţi

(Fig. 23).

Pcriciclul de Ia Potamogeton natans este alcătuit din celule mici, strâns

unite, faYă spâni intcrcclularc, cu pereţii celulari îngroşaţi. Pcriciclul înconjoară

o masă de celule parenchimatice în care sunt dispuse 12-15 fascicole

libero-lcmnoasc. Fiecare fascicol prezintă pe faţa sa exterioară o teacă fascicul ară

sclerenchimatică. Aceste cordoane sclcrcnchimaticc se găsesc dispuse şi întie

fascicolele libcro-lemnoasc (Fig. 24). Liberul este alcătuit din celule liberiene

alungite, având între ele spaţii intercclularc mari, mărginind o lacună mai mare,

în care sunt dispuse 1-2 vase lemnoase.

Atât la Potamogeton natans cât şi la Potamogeton fluitans, cilindrul

central se poate fragmenta în tot atâtea cordoane vasculare, câte fascicole libero-

lemnoase au existat. Acest fapt stă, probabil, în legătură cu adaptarea acestor

plante la un curent mai rapid al apei, unde tulpinile sunt supuse torsiunilor,
întinderilor etc.

Potamogeton lucens L., broasca apei, este o plantă perenă, cu rizom gros.

Tulpina lungă, de până la 5 m şi groasă de 3-4 mm (Fig. 25).

Secţiune transversală prin tulpină

Epiderma la Potamogeton lucens este alcătuită din celule mici strâns unite

între ele, fără spaţii intercelulare, având pereţii celulari externi, îngroşaţi. Peretele

exterior este şi puternic culinizat iar la exterior are o cuticulă, mai mult sau

mai puţin dezvoltată (Fig. 26 şi 27). în celulele epidermei se găsesc cloroplaşti.
Sub epidermă se află un strat de celule parenchimatice, strâns unite, de

la care pornesc cordoane de celule parenchimatice, care mărginesc canalele aerifere

ale tulpinii. în secţiune transversală acestea au o formă poligonală (Fig. 28).

Pereţii acestor canale sunt alcătuiţi dintr-un singur rând de celule parenchi-
matice, rotunjite. Lumenul lor rămâne constant, în întreaga scoarţă. în stadiile

tinere, canalele aerifere sunt „umplute" cu celule stelate (Fig. 29), care ulterior

se resorb.
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In scoarţa tulpinii sunt dispuse cordoane de sclerenchim. Acestea sunt mărginite
la periferie, de celule parenchimatice mai mici decât ale cordoanelor. Aceste

cordoane de sclerenchim sunt dispuse, în special, spre periferia scoarţei (Fig.

30). Uneori, în centrul lor, sunt dispuse şi vase liberiene (Fig. 31 şi 32). Pe

lângă rezistenţa pe care o conferă tulpinii, aceste cordoane de scleronchim împiedică
difuzarea substanţelor elaborate.

In jurul cilindrului central sunt dispuse 3 sau mai multe strate de

celule parenchimatice. Endoderma este alcătuită din celule strâns unite, fură

spaţii, cu îngroşări „în potcoavă", pe pereţii radiali şi tangenţiali interni (Fig.

33 şi 34).

Periciclul este alcătuit din celule mici, strâns unite, fără spapi intercelulare.

Cilindrul central este străbătut de numeroase canale aerifere. în această

zonă este dispus şi ţesutul liberian. Vasele lemnoase sunt dispuse pe pereţii
unor canale aerifere, spre mijlocul cilindrului central. Acesta prezintă 1-2 lacune

centrale, mărginite de 2 pachete mai mari de sclerenchim (Fig. 35). De altfel,

cordoane de sclerenchim se găsesc în întreg cilindrul central.
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Summary

Morpho-anatomic adaptation in some species of Potamogcton.

This paper contributes to the morpho-anatominal study of some odd plants

- Polamogetonaccae.

From the round 16 species in Romania, there have been analyzed the following:

Potamogelon pectinatus L., P. crispus L., P. fluitans Roth, P. natar L. and P.

lucens L.
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Fig. 1. Potamogeton pectinalus L.

Fig. 2. Epiderma la Potamogeton pectinatus
1. celula epidermală
2. celulă a parenchimului cortical

3. perete celulozic

4. membrană cutinizată

5. cuticulă

Fig. 3.Secţiune transversală în tulpina de la Potamogetun pectinatus

1. epiderma
2. parenchim cortical

3. cordoane de celule parenchim atice

4. lacune aeriene

5. teacă sclerenchimatică

6. celule liberiene

7. endoderme

Fig. 4. Secuime transversală într-un cordon eclerenchimatic din scoarţa de la Potamogeton

pectinatus

1. teacă sclerenchimatică

2. celule parenchimatice

Fig. 5. Secţiune transversală în cordon sclerenchimatic din scoarţa de la Potamogeton pectinatus

1. teacăsclerenchimatică

2. celule liberiene

3. celule parenchimatice

Fig. б. Endoderma la Potamogcton pectinatus

1. endoderma

2. pcriciclul
3. celule parenchimatice
4. celule de sclerenchim

Fig. 7. Endoderme la Potamogeton pcctinatus
1. celule ale endoderme!, cu îngrăşări „în potcoavă"

Fig. 8. Structura cilindrului central la Polamogeton pectinaius
1. endoderma

2. periciclul
3. phloem
4. lacune phloematice
5. vase de lemn

6. celule sclerenchimatice

7. lacună centrală

Fig. 9. Potamogeton crispus L.

Fig. 10. Epiderma la Potamogeton crispus
1. celulă epidermală
2. celulă a parenchimului cortical

3. cuticulă

Fig. 11. Secfiune transversală în tulpina de la Potamogeton crispus
1. epiderma
2. parenchim cortical

3. ţesut aerenchimatic

4. cordoane de celule parenchimatice
5. endoderma

6. cilindrul central

Fig. 12. Secţiune transversală în cilindrul centrafdc la Potamogeton crispus L.

1. endoderma

2. periciclul
3. celule sclerenchimaiice
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4. phloem
5. vas de lemn

6. lacune

Fig. 13. Potamogeton fluitans Roth

Fig. 14. Epidemia la Potamogelon fluitans

1. celulă epidermală
2. celulă a parenchimului cortical

3. perete celulozic

4. membrană culinizată

5.cuticulă

Fig. 15. Secţiune transversală în tulpina de la Potamogeton fluilans

1. epiderma

2. parenehim cortical

3. cordoane de celule parenehim atice

4. lacune aerifere

5. endoderma

Fig. 16. Endoderme la Potamogelon fluitans

1. endtxlerma

2. pcriciclul
3. celulă parenchimalicä

Fig. 17. Structura cilindrului central la Potamogeton fluitam

1. endoderm a

2. periciclul
3. phloem
4. lacună phloemalică

5. vase de lemn

6. lacună intrafascicularà

7. celule sclerenchimatice

Fig. 18.

Fig. 19

Potamogelon natans L.

Epiderma ia Potamogeton nalans

t
celulă epidermală

celulă a parenchinmlui cortical

perete celulozic

4. membrană cuti nizată

5. culiculă

Fig. 20. Secţiune transversală în tulpina de !a Potamogeton na

1. epidervna

2. parenchim conical

3. cordoane de celule parenchim at ice

. 4. lacune aerifere

5. teacă sclerench imatică

6. celule liberiene

7. endoderma

Fig. 21. Secţiune transversală într un cordon sclerenchimalic din scoarţ,. de la Pot:

nalans

1. teacă de sclcrenchim

2. celule liberiene

3. celule parenchirnatice

Fig. 22. Secţiune transversală în cordon de sclerenchim din scoarţa de la Pot aim ;
1. teacă de sclerenchim

2. celule libericnc

3. celule parenchimalice

Fig. 23. Endoderme la Potamogeton nutans

1. endoderme
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3. celule parenchimaticc
Fig. 24. Structura cilindrului central de la Potamogcton natans

1. endodcrma

2. periciclul
3. phloem
4. lacune phloematice
5. vas de lemn

6. lacună aeriferă

7. teacă sclerenchimatică a fascicolului libcro-lemnos

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Potamogeton lucens L.

Epiderma 1a Potamogcton luccns (foio)

Epiderma 1a Potamogeton lucens

1. celulă cpidcmială
2. celulă a parenchimului cortical

3. perete celulozic

4. perete cutinizat
,

5. cuticulă

Fig. 28. Secţiune transversală in tulpina de 1a Potamogelon lucens

1. epiderma
2. parenchim cortical

3. cordoane de celule parenchimatice
4. lacune aerifere

5. teacă sclerenchimalică

6. celule liberiene

7. endoderme

Fig. 29. Celule stelate din canalele acnferc de 1a Potamogelon lucens

1. celule stelate 2. spaţii intcrcelularc

Fig. 30. Secţiune transversală în cordon sclerenchimatic din scoarţa lui Potumogelon lucens

1. teacă sclerenchimatică

2. celule parenchim atice

Fig. 31. Secţiune transversală în cordon sclerenchimatic 1a Potamoguton lucens

1. teacă sclercnchimatică

2. celule libericne

3. celule parenchimatice

Fig. 32.

Fig. 33.

Cordon de sclerenchirn la Potamogeion lucens

Endoderma 1a Potamogelon lucens

1. endoderma

2. pcriciclul

3. celulă parenchimaticä

Fig. 34. Endoderma 1a Potamogeton lucens

1. cndodermă cu îngroşăxi ~în potcoavă"

Fig. 35. Structura cilindrului central la Poiamogeton lucens

1. endoderma

2. periciclul
3. phloem
4. lacune phloematice
5. vase de lemn

6. celule sclerenchimatice

7. lacună centrală

Morpho-anatomic adaptations in some species of Potamogeton.


