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CERCETĂRI ANATOMICE COMPARATIVE LA SPECIILE

RANUNCULUS ILLYRICUS L. ŞI R. PEDATUS W. et K.

GEORGETA FILIPESCU

Lucrarea se referă 1a rezultatele obţinute cu privire 1a anatomia

organelor vegetative de 1a speciile Ranunculus illyricus L. şi R. pedatus

W. et K.

A fost analizată comparativ 1a speciile menţionate, anatomia rădă-

cinii, tulpinii, limbului şi pe bază de secţiuni efectuate 1a

diferite nivele şi în relaţie cu condiţiile ecologice respective din sta-

ţiuni diferite.

Prezenta notă este urmarea cercetărilor anatomice comparative

asupra familiei Ranunculaceae, este o contribuţie 1a cunoaşterea parti-

cularităţilor de structură a speciilor spontane din flora ţării noastre, şi
1a stabilirea unor corelaţii între anatomia organelor vegetative şi condi-

ţiile ecologice.
Din literatura de specialitate consultată (7), (9), ne sînt cunoscute

numai puţine şi sporadice date asupra anatomiei organelor vegetative 1a

Ranunculus illyricus L. şi lipsesc cu totul cu privire 1a Ranunculus peda-
tus W. et K.

Materialul a fost colectat în faza de înflorire din biotopuri variate,

iar secţiunile transversale prin organele plantelor mature au fost efec-

tuate 1a nivele diferite, după metoda descrisă anterior (4).

Ranunculus illyricus L. (trînjoaică) a fost colectat de 1a fîneţele de

1a Valea lui David-laşi (10.V.1964 şi 27.V.1968), alt. 130 m ; din pădurea

Gîrboavele-Galaţi (29.1V.1968 şi 16.V.1969), alt. 120 m şi din apropierea

oraşului Brăila (1.V.1966), alt. 160 m. în aproape toate staţiunile a fost

găsit în asociaţii xerofile de Medicagini-Festucetu m-v al e s ia-

ca e, în locuri deschise, însorite, în pajişti de coaste, erodate, cu soluri

alcaline de tipul cernoziomului de pantă.

Ranunculus pedatus W. et K. (piciorul cocoşului) provine de 1a mar-

ginea pădurii Breazu-laşi (16.1V.1966 şi 3.V.1969), alt. 105 m, din fîneţele
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PLANŞA I

Fig. 1. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David-laşi). Secţiune transversală prin
regiunea mediană a unei rădăcini subţiri. X 80.

Fig. 2. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David-laşi). Cilindrul central triarh cu

un singur vas larg de metaxilem la centru, în secţiune transversală prin regiunea
mediană a unei rădăcini subţiri. X 200.

Fig. 3. Ranunculus illyricus L. (Gîrboavele-Galaţi). Cilindrul central triarh cu niai

multe vase metaxilemice la centru în secţiune transversală prin regiunea mediană

a unei rădăcini subţiri. X 200.
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PLANŞA II

Fig. 4. Ranunculus illyricus L. (Gîrboavele-Galaţi). Cilindrul central triarh cu vasele-

de la centru nelignificate, în secţiune transversală prin vîrful unei rădăcini tube-

rizate. X 200.

Fig. 5. Ranunculus illyricus L. (Gîrboavele-Galaţi). Cilindrul central cu toate vasele

lignificate, în secţiune transversală prin regiunea mediană a unei rădăcini tube-

rizate. X 200.

Fig. 6. Ranunculus illyricus L. (Gîrboavele-Galaţi). Cilindrul central tetrarh cu

partea centrală puternic lignificată în secţiune transversală prin regiunea bazală

a unei rădăcini tuberizate. X 200.
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PLANŞA 111

Fig. 7. Ranunculus pedatus W. et К. (Valea lui David). Cilindrul central diarh cu

vasele metaxilemice nelignificate în secţiune transversală prin vîrful unei rădăcini

tuberizate. X 200.

Fig. 8. Ranunculus pedatus W. et К. (Valea lui David). Cilindrul central triarh

cu vasele metaxilemice nelignificate în secţiune transversală prin regiunea mediană

a unei rădăcini tuberizate. X 200.

Fig. 9. Ranunculus pedatus W. et К. (Valea lui David). Cilindrul central tetrarh

cu vasele metaxilemice nelignificate în secţiune transversală prin regiunea bazală

a unei rădăcini tuberizate. X 200.
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PLANŞA IV

Fig. 10. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David). Secţiune transversală prin inter-

nodul al IV-lea al tulpinii (sector). X 200. cp = epidermă ; se = scoarţa озгепсЫ-

matică ; se. scl=scoarţă sclerenchimatică : t. fasc. lignit.=teacă fasciculară llgnificată
externă, care se uneşte cu elementele lemnului formînd un inel gros, complet în

jurul liberului ; ţ. interfasc. lignit. = ţesut interfascicular lignificat ;
lb = liber ;.

Im = lemn ; p. Im = parenchim lemnos cu pereţii subţiri.
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de la Valea lui David (12.V.1964 şi 3.V.1968), alt. 126 m şi de la Aro-

neanu-laşi (26.1V.1965), alt. aprox. 83 m în asociaţia Andropogonie-

tum ischaemi, pe soluri cernoziomice levigate.

Caracteristici anatomice: s-au secţionat cîte trei exem-

plare colectate în diferiţi ani, din fiecare biotop. Din analiza compara-

tivă a secţiunilor transversale efectuate prin vîrful (1a cîţiva milimetri

de vîrful rădăcinii), regiunea mijlocie şi bazală a rădăcinilor normale

(subţiri) şi tuberizate (îngroşate), s-au observat următoarele : 1a R. illyri-

cus, L., în rădăcinile normale, rizodermul cu celulele evident mai mici

decît ale parenchimului cortical, prezintă pereţii externi uşor suberificaţi.

Exodermul are celulele cu pereţii complet suberificaţi, iar în conti-

nuarea acestuia, urmează celule ale parenchimului cortical cu pereţii

subţiri ce lasă între ele lacune de mărimi variate. (PI. I, Fig. 1). Numărul

stratelor de celule ale parenchimului cortical este variat în funcţie de

specie şi de nivelul secţionării. (Tab. 1).

Tabel 1

NUMĂRUL DE STRATURI ALE PARENCHIMULUI CORTICAL ÎN RĂDĂCINA

Endodermul este sclerificat prezentînd celulele cu pereţii foarte

îngroşaţi şi lumenul redus ; la nivelul bazai şi uneori şi la cel mijlociu
al rădăcinii, se observă la exteriorul păturii endodermice că, celulele

păturii imediat vecine sînt egal lignificate cu ale endodermului, formînd

un strat ± întrerupt. Periciclul, ca şi parenchimul dintre fasciculele

conducătoare îşi lignifică în întregime pereţii celulelor.

Structura cilindrului central 1a vîrful rădăcinii este diarhă, în regiu-

nea mijlocie triarhă şi 1a bază tetrarhă.

La exemplarele de 1a V. D. *) centrul rădăcinii este ocupat de un

singur vas mare de metaxilem, în jurul căruia se dispun vase de mărimi

aproximativ egale şi din ce în ce mai mici spre periferie (PI. I, Fig. 2).
La exemplarele de 1a Gb. şi Br. *) în centrul rădăcinii se observă mai

multe vase mari, cam de aceiaşi mărime (PI. I, Fig. 3) în jurul cărora

se dispun numeroase vase mult mai mici. La R. pedatus W. et K. în

aceleaşi regiuni, 1a rădăcinile normale observăm o structură destul de

asemănătoare cu cea de 1a specia precedentă cu deosebirea că, 1a toate

exemplarele din toate staţiunile, în centrul rădăcinii, indiferent de nivelul,

*) V. D. = Valea lui David ; Gb. = Gîrboavele ; Br. = Brăila.

Tip de

rădăcină vîrf

i v e 1

Specia cercetată
mijloc bază

normală 4—5 6—7 8—9

Ranunculus illyricus

tuberizată 11—12 17—18 16—20

normală 4—5 5—6 7—8

Ranunculus pedatus
tuberizată 14—15 15—17 16—18
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secţionării, se observă mai multe vase mari de metaxilem cu lumenul

larg şi pereţii lignificaţi.
La rădăcinile tuberizate ale speciilor cercetate parenchimul cortical

este foarte dezvoltat (de 2—3 ori mai dezvoltat) decît cilindrul central

şi conţine numeroase granule de amidon. Se constată că numărul stra-

turilor de parenchim cortical este în general mult mai mare 1a rădăci-

nile tuberizate faţă de rădăcinile normale şi numărul lor creşte de 1a

vîrf spre bază. (Tab. 1). La acest tip de rădăcini, 1a ambele specii, endo-

dermul nu mai apare sclerificat ; se observă pe pereţii radiari îngroşă-
rile lui Caspary.

Structura cilindrului central 1a R. illyricus 1a vîrf este triarhă, cu

vasele de 1a centru nelignificate (PI. 11, Fig. 4), în regiunea mediană este

triarhă cu celulele de 1a centru lignificate (Pi. 11, Fig. 5), iar 1a bază

este tetrarhă cu partea centrală a rădăcinii constituită dintr-un ţesut

fundamental transformat în fibre cu pereţii foarte groşi (PI. 11, Fig. 6).

Structura cilindrului central 1a R. pedatus, este 1a vîrf diarhă (PI. 111,

Fig. 7), în regiunea mediană este triarhă (PI. 111. Fig. 8) şi în regiunea
bazală tetrarhă (PI. 111, Fig. 9) cu vasele metaxilemice nelignificate.
în rădăcinile tuberizate se observă îngroşări secundare 1a nivelul mii-

lociu şi cel bazai al rădăcinii.

Conturul secţiunilor transversale prin internodurile tulpinii este

circular. La R. illyricus celulele epidermice mai mari decît ale paren-

chimului cortical, acoperite de o cuticulă groasă, prezintă numeroşi peri

unicelulari, lungi de 3—4 mm cu lumenul foarte îngust. Diametrul dea-

supra bulbului este de 12
μ. La R. pedatus epiderma este asemănătoare

celei de 1a R. illyricus cu deosebirea că perii de pe suprafaţa ei, sînt

mult mai rari şi mai scurţi, de I—21 —2 mm lungime. în ceea ce priveşte

parenchimul cortical de 1a ambele specii, acesta este alcătuit dintr-un

număr variat şi relativ redus de straturi de celule, cu pereţii subţiri şi

spaţii aerifere mici, circulare. Menţionăm că 1a internodurile mijlociu

şi bazai scoarţa este parenchimatică 1a exterior, iar în partea internă

se diferenţiază un inel subţire de sclerenchim cortical (2—3 straturi)

(PI. IV, Fig. 10).

Fasciculele libero-lemnoase de mărimi variate (mari, mijlocii şi

mici) nu sînt dispuse regulat pe un cerc, iar alternanţa între fasciculele

mari şi mici, atît de caracteristică, pentru cei mai mulţi reprezentanţi
ai familiei Ranunculaceae este foarte puţin evidentă (PI. V, Fig. 11, 12

şi 13). Remarcăm însă frecvenţa mare a fasciculelor sudate (PI. V, Fig.

12, 13, PI. VI, Fig. 16). La R. illyricus toate fasciculele sînt înconjurate
de teci fasciculare lignificate de tip R, 1a toate nivelele secţionării. La

R. pedatus numai 1a fasciculele libero-lemnoase de 1a internodurile 3 şi 4

de 1a vîrf, apar teci lignificate, complete ; 1a internodurile superioare»

tecile fasciculare lignificate sînt de tip A şi prezente numai 1a fasciculele

mari. Teaca fasciculară externă este pluristratificată, alcătuită dintr-un

număr variat de straturi, în funcţie de specie, de nivelul secţionării şi

de mărimea fasciculului. La R. illyricus, celulele mecanice ale tecilor au

pereţii foarte groşi şi lumenul redus uneori 1a un punct. La R. pedatus,

pereţii celulelor mecanice sînt ± groşi şi lumenul larg. Teaca fasciculară

lignificată internă, este uni- sau bistratificată ; 1a internodul bazai, 1a
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PLANŞA V

Fig. 11. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David). Secţiunea transversală prin

internodul al 11-lea al tulpinii (sector). X 80.

Fig. 12. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David). Secţiune transversală prin
internodul al 11-lea al tulpinii (de la vîrf) cu fascicule sudate (sector) şi teci

fasciculare lignificate complete. X 80.

Fig. 13. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David). Secţiune transversală prin
internodul al 111-lea al tulpinii de la vîrf (sector). X 80.
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PLANŞA VI

Fig. 14. Ranunculus pedatus W. et K. (Aroneanu — laşi). Secţiune transversală prin
vîrful tulpinii (sector). X 80.

Fig. 15. Ranunculus pedatus W. et К. (Aroneanu — laşi). Secţiune transversală prin
internodul al 111-lea (de la vîrf) al tulpinii (sector). X 80.

Fig. 16. Ranunculus pedatus W. et К. (Aroneanu — laşi). Secţiunea transversală prin

internodul al IV-lea (de la vîrf) al tulpinii cu teci fasciculare lignificate complete

(sector). X 80.
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unele exemplare de 1a V. D. apar trei straturi de celule mecanice. între

teaca fasciculară internă şi vasele de lemn, 1a ambele specii, 1a fasci-

culele mari şi mijlocii, se observă un grup de celule de parenchim lemnos

cu pereţii subţiri. Teaca fasciculară lignifieată externă de 1a R. illyricus,

care înconjoară liberul în formă de arc puternic, se uneşte cu elementele

tinere, ale fasciculului de lemn cu pereţii foarte groşi, formînd în jurul
liberului un inel gros, complet, (PI. IV, Fig. 10). Forma fasciculului de

]emn este în potcoavă (PI. V, Fig. 11 şi PI. VI, Fig. 15). Lemnul este

mult mai dezvoltat decît liberul, care 1a internodurile bazale ale tulpinii
este indicat doar prin cîteva celule. între liber şi lemn nu se observă

o zonă generatoare. Numărul fasciculelor libero-lemnoase ca şi al vaselor

de xilem este variat în funcţie de specie şi nivelul secţionării (Tab. 2).

Tabel 2

NUMĂRUL FASCICULELOR ŞI VASELOR DE XILEM DIN TULPINA

La R. illyricus, la toate exemplarele studiate, ţesutul interfascicular

este lignificat, începînd de la nivelul tecilor fasciculare externe şi pînă

la 7ona perimedulară. La R. pedatus, lignificarea ţesutului interfascicular

Fascicule Vase d e xilem

Specia

cercetată inter-

noduri

dimensiunea

fasc.

numărul

fasc.

inter-

noduri

dimensiunea

v. xilem.

numărul

vaselor

de xilem

R. illyricus superior

mari

mijlocii

mici

7

8

12

superior

mari

mijlocii
mici

17

20

11

mijlociu

mari

mijlocii

mici

7

10

12

mijlociu

mari

mijlocii

mici

16

25

6

bazai

mari

mijlocii

8

10

13

mari

mijlocii

20

14

11

bazai

mici mici

R. pedatus

mari

mijlocii

4—7

5—8

9—11

mari

mijlocii

mici

12—16

10—12

7—8

superior superior
mici

mijlociu

mari

mijlocii

6—7

7—8

12—13

superior

mari

mijlocii
mici

20—26

15—16

3—6mici

bazai

mari

mijlocii

mici

6—7

9—11

16—17

mari

mijlocii
mici

35—55

10—12

6—10

bazai
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este mai slabă la vîrful tulpinii, dar devine treptat mai pronunţată spre

bază, ajungînd pînă 1a limita internă a fasciculelor libero-lemnoase.

Măduva tulpinii ambelor specii este alcătuită din celule parenchimatice.
Celulele măduvei 1a internodurile mijlociu şi bazai 1a R. illyricus se

sclerifică uşor 1a periferie, iar în zona centrală, datorită dezorganizării

lor, formează lacune de mărimi diferite.

Frunza 1a ambele specii este amfistomatică. Stomatele sînt dispuse

± uniform după axa longitudinală a frunzei. Structura limbului 1a

R. illyricus este ecvifacială (PI. VII, Fig. 17, 18, 19) şi 1a R. pedatus,
dorsiventrală (PI. VIII, Fig. 20, 21, 22). Epiderma superioară şi inferioară

a limbului celor două specii este acoperita de o cuticulă groasă şi peri

tectori, lungi, unicelulari şi numeroşi mai ales în apropierea vîrfului

limbului 1a R. illyricus ; scurţi şi mult mai rari, dispersaţi pe suprafaţa
limbului 1a R. pedatus.

Mezofilul, 1a R. illyricus este alcătuit, 1a diverse nivele, din 5 —7

straturi şi 1a R. pedatus din 6—B straturi de celule. La R. illyricus,
celulele palisadei adaxiale sînt mai lungi decît ale palisadei abaxiale,

care sînt mai scurte şi mai late. Parenchimul dintre cele două palisade
este alcătuit din celule izodiametrice cu spaţii aerifere reduse. La

R. pedatus, parenchimul palisadic este bistratificat 1a toate nivelele sec-

ţionării, iar parenchimul lacunos este alcătuit din 4—6 straturi de celule

cu mici spaţii aerifere între ele, ceea ce determină un aspect compact
al mezofilului. Nervurile mari de 1a R. illyricus sînt înconjurate de teci

fasciculare lignificate complete (PI. VII, Fig. 18, 19) 1a nivelul mijlociu

şi bazai, 1a partea abaxială între epidermă şi fascicule, numai 1a nervurile

mari, se observă 2—3 straturi de celule colenchimatizate (PI. VII, Fig. 18,

19). Nervurile mici, situate în parenchimul dintre palisade sînt încon-

jurate fie de teci fasciculare mecanice reduse 1a partea lemnoasă şi cea

liberiană, fie numai de teci din celule parenchimatice (PI. VII, Fig. 17).
La R. pedatus, nervurile mari şi mici sînt lipsite de teci lignificate (PL

VIII, Fig. 20, 21).

Forma secţiunilor transversale prin peţiol, este semicirculară, cu un

jghiab ± adînc 1a partea adaxială. Comparînd secţiunile transversale de

1a nivele diferite constatăm, un număr impar de fascicule distincte,

constant (9) 1a R. illyricus (PI. IX, Fig. 23, 24, 25) şi variat (5—9) 1a

R. pedatus (PI. X, Fig. 26, 27, 28) dispuse pe un arc deschis 1a partea
adaxială. Fasciculul libero-lemnos median, este cel mai mare şi mai

bine dezvoltat. La R. illyricus sînt ataşate de fasciculul median două

fascicule mici laterale. Fascicule sudate, se observă şi 1a partea adaxială

a peţiolului (PI. IX, Fig. 24). Fasciculele libero-lemnoase din peţiolul de

R. illyricus sînt înconjurate de teci fasciculare lignificate complete, (PI.

IX, Fig. 24, 25) asemănătoare celor din tulpină şi 1a R. pedatus de teci

fasciculare lignificate de tip A (PI. X, Fig. 26, 27, 28). Ţesutul interfas-

cicular, în general slab lignificat, este prezent numai în peţiolul de 1a

R. illyricus. Stratul cel mai periferic al parenchimului cortical este repre-

zentat printr-un colenchim subepidermic. în partea centrală a peţiolului

se observă lacune ± mari şi variate ca formă, provenite din dezorga-

nizarea celulelor parenchimului fundamental. Structura peţiolului. 1a

ambele specii este de tip dorsi-ventral (10)
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PLANŞA VII

Fig. 17. Ranunculus illyricus L. (Brăila). Secţiune transversală prin regiunea vîrfului

limbului (sector), cp. s. = epidermă superioară ; cp. i. = epidermă inferioară ;

p. pal. = parenchim palisadic ; p. lac. = parenchim lacunar ; t. mec. = teacă

mecanică. X 100.

Fig. 18. Ranunculus illyricus L. (Brăila). Secţiune transversală prin regiunea

mediană a limbului : colen. = colenchim (sector). X 100.

Fig. 19. Ranunculus illyricus L. (Brăila). Secţiune transversală prin regiunea bazală

a limbului (sector). X 100.
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PLANŞA VIII

Fig. 20. Ranunculus pedatus W. et К. (Breazu — laşi). Secţiune transversală prin
vîrful limbului (sector) X 100. cp. s. = epidermă superioară ; cp. i. = epidermă infe-

rioară ; p. pal. = parenchim palisadic ; p. lac. = parenchin lacunar ; t par. = teacă

parenchimatică.

Fig. 21. Ranunculus pedatus W. et К. (Breazu — laşi). Secţiune transversală prin

regiunea mediană a limbului (sector). X 100.

Fig. 22. Ranunculus pedatus W. et К. (Breazu — laşi). Secţiune transversală prin

regiunea bazală a limbului (sector). X 100.
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PLANŞA IX

Fig. 23. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David). Secţiune transversală prin vîrful

peţiolului. X 65.

Fig. 24. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David). Secţiune transversală prin regiunea
mediană a peţiolului. X 65.

Fig. 25. Ranunculus illyricus L. (Valea lui David). Secţiune transversală prin regiunea

bazală a peţiolului. X 65
.

cp = epidermă ; t. mec. (R) = teacă mecanică de tip R. ; Im. = lemn ; lac. = lacune ;

p = parenchim ; f . s. = fascicule sudate.
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PLANŞA X

Fig. 26. Ranunculus pedatus W. et К. (Breazu). Secţiune transversală prin vîrful

peţiolului. X 65.

Fig. 27. Ranunculus pedatus W. et К. (Breazu). Secţiune transversală prin regiunea

mediană a peţiolului. X 65 :

cp. = epidermă; p
=parenchim ; lac = lacune; t. mec. (A) = teacă mecanică de tip A.

Fig. 28. Ranunculus pedatus W. et К. (Breazu). Secţiune transversală prin regiunea
bazală a peţiolului. X 65.
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Concluzii

Din analiza microscopică comparativă a structurii organelor vege-
tative studiate la R. illyricus L. şi R. pedatus W. et К., remarcăm faptul
că ele prezintă particularităţi în general, asemănătoare.

între cele două feluri de rădăcini subţiri şi tuberizate, nu se observă

diferenţieri structurale pregnante ; ele se disting doar prin modificări

ce se referă la : creşterea grosimii scoarţei şi reducerea cilindrului cen-

tral ; slaba dezvoltare a ţesutului conductor şi mecanic la rădăcinile

tuberizate şi dimpotrivă prin dezvoltarea remarcabilă a ţesutului con-

ductor şi mecanic la rădăcinile subţiri.

în tulpină şi peţiol, constatăm atît ţesutul conductor cît şi mecanic

foarte bine dezvoltat prin : numărul mare de fascicule, adeseori sudate ;

dezvoltarea mare a xilemului faţă de liber, care formează inele complete

cu tecile sclerenchimatice fasciculare, în jurul liberului ; ţesutul mecanic

sclerenchimatic, care apare în inelul cortical, în tecile fasciculare din

jurul fasciculelor libero-lemnoase şi în zonele interfasciculare, se prelun-

gesc pînă în măduvă.

Structura limbului diferă ca organizare : ecvifacială 1a R. illyricus

şi dorsiventrală 1a R. pedatus, însă se aseamănă foarte mult în ceea ce-

priveşte grosimea mezofilului şi prin bistratificarea parenchimului pali-

sadic, 1a grosimea cuticulei şi părozitatea. Ţesutul mecanic din limbul

foliar este mai dezvoltat 1a R. illyricus faţă de R. pedatus.
Din particularităţile anatomice descrise rezultă că cele două specii

studiate, Ranunculus illyricus L. şi R. pedatus W. et X., apropiate ca

condiţii de viaţă, se apropie şi din punct de vedere structural, atestînd

şi mai mult caracterul lor de plante helioxerofile.
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RECHERCHES ANATOMIQUES COMPARATIVES CHEZ

LES ESPÈCES :

Ranunculus illyricus L. et R. pedatus W. et K.

Résumé

Cette note porte sur les résultats obtenus par l'auteur dans ses

études sur l'anatomie des organes végétatifs chez les espèces : Ranun-

culus illyricus L. et R. pedatus W. et K. On a analysé l'anatomie de la

racine, de la tige, du limbe et du petiol à différents niveaux, par

comparaison entre les espèces et en relation avec les condition éco-

logiques.


