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CERCETĂRI ECOLOGICE ASUPRA SAPROLEGNIACEELOR

I. TEMPERATURA. PERIODICITATEA SEZONIERĂ

A DEZVOLTĂRII SAPROLEGNIACEELOR

ТОМА N.

1. Introducere

Prezenţa calitativă şi cantitativă remarcabilă a saprolegniaceelor în componenţa

biocenozelor acvatice, rolul deosebit pe care-1 au, ca saprofage sau bioirofe, în

fluxul energetic al acestor ecosisteme, ca şi absenţa unor contribuţii româneşti

în domeniu, au constituit premizele motivaţiei abordării unor cercetări ecologice

asupra acestui grup taxonomic de ciuperci.

Au fost luaţi în studiu o serie de factori ecofiziologici ca: temperatura,

lumina, chimismul şi pH-ul apei, gradul de acrare şi circulaţie a apei, compoziţia

substratului nutritiv (natural sau artificial) s.a. Pentru o mai corectă circumscriere

am considerat necesară o prezentare separată a fiecărui factor ecofiziologic în

parte. în nota fmală însă vor fi formulate şi unele concluzii integrative prin raportarea

micoflorei acvatice la ansamblul factorilor abiotici şi biotici caracteristici eco-

sistemelor acvatice de referinţă.

în această primă lucrare sunt sintetizate rezultatele investigaţiilor noastre

ecologice, vizând influenţa temperaturii asupra dezvoltării saprolegniaceelor in

vitro şi in situ.

Literatuta micologică, destul de voluminoasă de altfel, nu epuizează multiplele

aspecte pe care le implică acest important factor ecofiziologic. Lipsesc cercetările

autecologice, iar unele date sunt desprinse din observaţii empirice.

2. Materiale şi metode

Cercetările noastre au avut prioritar un caracter experimental, urmărindu-

se inflenţa temperaturii asupra germinării oosporilor, creşterii hifclor (mice-

liului) şi al diferenţierii organelor reproducătoare asexuate (zoosporangi) şi sexuate

(anteridii şi oogoane)., în condiţii de laborator standardizate.

Au fost luate în studiu patru specii aparţinând la 3 genuri: Saprolegnia

(S.ferax şi S. parasitica), Achlya (A. orion) şi Caliptralegnia (C. achlyooides).
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Dintre multiplele substraturi nutritive (naturale şi artificiale) cele mai adecvate

experimentelor întreprinse s-au dovedit a fi mediile sintetice agarizate Seymour

(1960 şi Saboui md (1961) şi seminţele fierte de Lepidiu sativum şi Cannabis

sauva.

S-a urmăm germinarea oosporilor, viteza (rata) de creştere a hifelor şi

fertilitatea (capacitatea de a genera organe reproducătoare). Pentru

germinarea oosporilor culturile monosporale în picătură suspendată s-au dovedit

a fi cele mai eficiente, în timp ce culturile pe medii agarizate pentru deter-

minarea vitezei de creştere a hifelor. Culturile pe seminţe fierte au dat cele

mai bune rezultate referitoare la influenţa temperaturii asupra zoosporogenezei

şi gametangiogenezei.

Treapta termică utilizată a fost de 6'C, iar intervalul de timp cu temperatură

constantă a fost de opt zile. Pentru a evita influenţa luminii, culturale au fost

ţinute permanent la întuneric (în frigider sau etuvă termostatată).

Cercetările experimentale de laborator au fost corelate şi completate cu

rezultatele investigaţiilor micofloristice calitative şi cantitative a mai multor

biotopi acvatici, în diferite perioade ale anului.

Determinarea spectrului microfloristic al unui biotop la un moment dat

a impus nu numai recoltarea ritmică (la intervale scurte de timp) a unui număr

marc de probe, utilizând procedee variate (Toma, 1976) ci şi obligativitatea
culturii „în vitro" pe diverse substrate nutritive (Toma, 1976).

Prelucrarea statistică a datelor tabclizate au adus un plus de siguranţă în

interpretarea rezultatelor cercetărilor experimentale şi a observaţiilor din teren.

3. Rezultate şi discuţii

Aşa după cum am menţionat mai sus, influenţa temperaturii asupra sa-

prolegniaccelor s-a determinat atât prin culturi experimentale în laborator cât

şi pe baza datelor din teren referitoare la spectrul floriatic şi la temperatura

mediului. Cum în fiecare din cele două ipostaze au fost urmărite aspecte relativ

diferite, ni se pare logic ca aestea să fie prezentate separat.

a. Influenţa temperaturii asupra creşterii şi dezvoltării „in vitro" a sa-

prolegniaceelor.

Criteriile utilizate în determinarea influenţei temperaturii asupra creşterii

şi dezvoltării saprolegniaceelor au fost câteva procese nodale din cadrul ciclului

vital al acestor taxoni micotici şi anume: germinarea oosporilor, viteza de creştere

a hifelor şi potenţialul sporangiogenetic şi gametangiogenetic al tulpinilor

investigate.
Cu germinarea oosporilor debutează un nou ciclu vital. Procesul s-a dovedit

a fi extrem de sensibil, putând furniza date pe baza cărora se pot trage concluzii
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veridice privind toleranţa termică a speciilor. Aşa după cum rezultă din calculele

statistice, valorile icrmicc-minimă, optimă şi maximă - caracteristice fiecărei

specii în parte, pot fi determinate, cu un mare coeficient de siguranţă, urmărind

germinarea oosporilor.

Speciile investigate de noi manifestă exigenţe pregnant-diferite (fiind o

expresie a caracterului lor tcrmolil sau eriofil) (talei 1). Astfel, în timp ce

oosporii celor două specii ale genului Saprolegnia (S. ferax şi S. parasitica)

nu germinează decât la temperaturi cuprinse între К 12°C, (sau cel puţin o

perioadă de „iarovizarc* la 6-B°C timp de 4-6 zile), oosporii de A. orion. din

contră, nu germinează la astfel de temperaturi, ci numai la temperaturi ridicate,

de minimum de B°C.

Un comportament intermediar îl manifestă ouspori de la Calyptralegnia

achlyoidcs, care, deşi, au o temperatură optimă de germinare comparabilă cu

cea a oosporilor de la A. orion, (B°C), cel puţin o parte poate germina şi

la temperaturi mai scă/ute ( + 6°C) sau mai ridicate ( + КГС.) Dinamica dezvoltării

lor anuale coincide cu aceste date experimentale de laborator, ceea ce pledea/ă

pentru existenţa unei strânse corelaţii între structura oosporului si perioada optimă

de dezvoltare al diferiţilor taxoni.

Datele referitoare la viteza de creştere a bilelor (exprimată în um/oră) relevă

numai o raltivă coincidenţă cu valorile termice (minimă, optimă şi maximă)

ale germinării oosporilor. Această relativitate este mai pregnantă (şi deci mai

evidentă) la speciile criofilc la care hi fele cresc (uneori chiar mai rapid) la

temperaturi ce reprezintă văleni restrictive pentru germinarea (x>sporilor. De aici

se degajă două concluzii si anume: 1. - mecanismele care controlează dezvoltarea

sezonieră a saprolegiilor acţionează la nivelul /igotului (inducând sau inhibând

germinarea acestuia, factorul reglator fiind temperatură); 2. miceliul, în mod

surprinzător, manifestă o mult mai mare plasticitate (labilitate) ecologică.

Temperaturile maximale şi minimale sunt asociate cu încetarea creşterii

miedului şi odată cu aceasta instalarea unor fenomene de degenerescentă,

exteriorizate prin dilatarea, vacuolizarea şi segmentarea amplă a hifclor, cu

formarea de geme (clamidospori). Abundenţa clamidosporilor este un indiciu

clar al unor condiţii improprii de viaţă, temperatura fiind adesea implicată.

Temperatura influenţează, de asemenea, fenomenul de sporogeneză.

Diferenţierea zoosporangilor şi implicit a zoosporilor, este dependentă de

temperatura oprimă de creştere a miccliului. Tem pe raiuri Ic inferioare ca şi

cele superioare celei optimale inhibă formarea zoosporangilor, diferenţierea şi

eliberarea zoosporilor, induc transformarea zoosporangilor în geme.

Gametogcncza s-a dovedit a \"\, de asemenea, un proces extrem de sensibil,

reglat de temperatura mediului ambiant. Atât speciile criofilc cât şi cele ter-
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mofile monoice sau choice nu formează organe reproducătoare sexuate (anteriidii

şi oogoane) decât în anumite condiţii termice. în general temperatura minimală

pentru gametogeneză nu este niciodată mai mică cu mai mult la 10
#

C, de cea

maximă, iar temperatura optimă este totdeauna inferioară celei caracteristice creşterii

hifelor vegetative. Excepţie fac speciile indiferente care formează organe

reproducătoare sexuate la toate valorile termice permisive vegetaţiei.

Din cele expuse mai sus rezultă cu claritate că şi în cazul saprolegniceelor

toate procesele fiziologice cad, direct, sau indirect sub incidenţa temperaturii,

aşa încât orice estimare de ordin calitativ sau cantitativ trebuie sî ţină cont

de acest factor ecofiziologic.

b. Periodicitatea sezonieră a dezvoltării saprolegniaceelor

Investigaţiile floristice, corelate cu cele ecologice de teren şi experimentale

de laborator au relevat existenţa unei dinamici a dezvoltării seprolegniaceelor,

fenomen, de altfel, consemnat în literatura de specialitate. Dar dacă fenomenul

periodicităţii este de necontestat şi unanim recunoscut, rămâne incertă relaţia

existentă între aceasta şi particularităţile lor morfoanatomice. (Perrot, 1960; Hughes,

1962; Roberts, 1963; Zigler, 1978).

Tentaţi de a contribui la descifrarea acestei probleme am analizat componenţa

micofloristică calitativă şi cantitativă bilunară a unor biotopi activi cu scopul

de a descifra relaţiile existente între dinamica sezonieră a dezvoltării sapro-

legniaceelor, temperatura mediului ambiant şi tipurile de oospori.

Rezultatele noastre micofloristice calitative şi cantitative confirmă postu-

latul că unul din factorii importanţi implicaţi în distribuţia membrilor familiei

Saprolegniaceae în diferite perioade ale anului este temperatura mediului ambiant.

Relaţia existentă între acest factor ecologic şi diferitele specii îşi găsesc o ex-

celentă expresie în tipul de oospori. Spre deosebire de alţi autori (Perrot, 1980;

Hughes, 1982), noi nu am reuşit să evidenţiem o periodicitate bine coturată

sezonier. Nu o contestăm însă; ea există şi este deosebit de evidenţă, dar nu

atât raportată la anotimpuri ci mai ales la temperatura mediului ambiant. Exemplul
următor sperăm să fie suficient de concludent în acest sens. Specii ca: Achlya

polyandra, A. colorata, Saprolegnia diclina s.a. le-am putea defini „specii de

iama", deşi ele au fost izolate nu numai în acest anotimp ci oricând temperatura

apei scade sub +10*C. Alte specii ca Achlya dubia, A. orion, Brevilegnia unis-

perma, Dictyuchus pseudodictyon s.a. au un maxim de dezvoltare vara, fiind

izolate mai rar însă şi în septembrie sau aprilie.

Această dinamică anuală a fost corelată de o serie de cercetări cu tipurile

de oospori, considerându-se că reacţia acestora faţă de temperatură este diferită,

fiind o expresie a structurii lor. Huges (1974) consideră că numai speciile cu
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oospori centrici şi subcentrici prezintă o periodicitate clară, având ca sezon

optimal de dezvoltare vara. O părere contrarie este exprimată de Dudka (1985)

care reuşeşte să izoleze aceste specii în lunile de toamnă şi primăvara.

Analiza comparativă a spectrelor micofloristice ale mai multor biotopi acvatici

de-alungul mai multor ani, în care distribuţia valorilor termice a fost oarecum

diferită, au confirmat două din postulatele anterioare şi anume că: întradcvăr,

saprolegniaceele manifestă o clară periodicitate sezonieră a dezvoltării lor şi

că există o strânsă corelaţie între tipul de oospori şi anotimpul în care aceştia

germinează. După exigeneţile exprimate faţă de acest factor ecofiziologic taxo-

nii identificaţi au fost grupaţi în trei categorii: termofili, criofili şi indiferenţi.

Criofile au fost considerate acele specii care au un maxim de dezvoltare

în lunile reci ale anului, în care temperatura apei nu depăşeşte + 10°C. Din

această grup* ecologică fac parte majoritatea speciilor genului Saprolegnia şi

toate speciile genului Achlya cu oospori centrici \. megasperma, A. colorata,

A. racemosa, A. poliandra s.a.), izolate, de regulă. în anotimpul hibernal.

Termofile (estivale) s-au dovedii a fi majoritatea speciilor cu oospori ex-

centrici (Achlya dubia, A. imperfecta, A. orion, Dictyuchus pseudodoctyon, Bre-

vilegnia unisperma s.a.), având o frecvenţă maximă în anotimpul estival, când

temperatura apei este cuprinsă între +15 şi + 28°C.

Indiferente au fost definite acele specii care au fost izolate în toate cele

patru anotimpuri ale anului. Din această grupă ecologică fac parte fac parte

speciile cu oospori subcentrici .(cx. Calypiralegnia achlyoides, Achlya conspicua

s.a.); o astfel de amplitudine ecologică au dovedit însă şi unele specii cu oospori

centrici (ex. Saprolegniaferax, S. parasitica) sau excentrici (ex. Achlya americana,

Dictyuchus monosporus). De menţionat este faptul că toate speciile încadrate

în această grupă au fost găsite frecvent ca biotrofe (pe peşti şi alte animale

acvatice), ceea ce poate explica, în parte, distribuţia lor relativ egală în tot

cursul anului.

• Cunoaşterea dinamicii dezvoltării saprolegniccclor este de interes tcoretic-

fundamental, iar a celor patogene utilă practicii piscicole şi economiei apelor,

putându-se lua măsurile ce se impun pentru prevenirea şi combaterea sapro-

legniazei.

Concluzia ce se degajă din cele relatate este că Saprolegniaceele manifestă

o clară periodicitate sezonieră a dezvoltării lor; această dinamică este strâns

legată de variaţiile valorilor termice anuale şi exprimată la nivel structural prin

tipul de oospori. Fără îndoială însă că la această dinamică anuală alături de

temperatură trebuie să concure şi alţi factori ecifiziologici ale căror valori oscilează

sezonier, într-un mod previzibil, în funcţie de temperatura mediului ambiant.
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Tabel 1

Dinamica sezoniera a dezvoltării saprolegniaceelor

с = centric; sc = subcentric; cxc = excentric; psh = psihrofila; term = termofilă;

indf. = indiferentă

Ti iul de oos Temperatura apei la

recoltarea probei, în *C

Formarea
Nr.

Denumirea speciei ecologici
crt.

с se. exe.

(MO; 11-15; 16-320

Saprolegnia

1 S. astcrophora + + psh.

2 S. delica + +
И

3 S. diclina + +
и

4 S. ferax + +
M

5 S. hypogyna

S. monoica

+ +
N

6 + +
it

7 S. parasitica + + + + indf.

Isoachlya
ê

8 I. anisospora + + +
,

indf.+

9 I. intermedia + + +

10 I. monilifera + + term.

11

Achlya

+A. americana � indf.

12 A. colorata + psh.

indf.13 A. conspicua + ++ +

14 A. dubia + + + +
t»

15 A. megasperma + + psh.
16 A. orion

+

+

+ '

+ term.

17 A. racemosa psh.

18

Aphanomyces

A. laevis + + + indf.

19

Dictyuchus

D. missouriensis + + lerm.

20 D. monosporus + +
••

21 D. pseudodyetyon + +
••

22

Brevilegnia

ИB. unisperma + +

23

Calyplralegnia

C. achlyoides + indf.
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ECOLOGICAL RESEARCHES ON SAPROLEGNIACEES.

I. TEMPERATURE: THE SEASONAL PERIODICITY OF

THE DEVELOPMENT OF SAPROLEGNIACEES.

(Summary)

The experimental researches made on more specia of Saprolegniacees pointed

out their sensibility in the presence of the variation of some eco-fisiological

facyors. The temperature proved to be on essential regulator factor; the ger-

mination on the oospores, sporangiogenesis and gametangiogenesis, all these above-

mentioned vital processes take place under certain temperature conditions.

The correlation between the laboratory data and the multi-annual obser-

vations regarding the dinamiccs of the myco-flora in more aquatic basins proved

the existence of seasonal periodicity in the development of these aquatic fungi.

According to the cxactingness in the presence of the temperature values, the

identified fungi taxons were classified in three groupe: thermo-phyli, psichro

phyli und idifferent ones. Each groupe is defined by a certain structural type

of oospores: central, excentral and subcentral.

The potential bio-trophic specia have a random distribution; there is not

any correspondence between the type of oospores and the best period of de-

velopment.


