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DEZVOLTAREA SPRE PROFUNZIMEA TALULUI A APARATULUI

SEXUAL FEMEL LA PLANTE. ANALOGIA ACESTUI FENOMEN

CU VISCERALIZAREA GONADELOR ÎN EVOLUŢIA ANIMALELOR

Academician VASILE D. MÂRZA

Se tratează despre dezvoltarea spre profunzime a aparatului sexual

femenin 1a plante în analogie cu fenomenul de „visceralizarea gonadelor

1a animale şi se urmăreşte acest fenomen 1a plantele inferioare, îndeo-

sebi 1a ciuperci, stabilindu-se anumite trepte de evoluţie (I— III), ca

materializarea mecanismelor unora din legile comune de evoluţie, atît

plantelor, cît şi animalelor, trepte care rezultă din efectele fenomenului

mult mai general şi anume al principiului dialectic al creşterii în com-

plexitate legat de tendinţa generală de învelire a gârneţului femei de

către celule nesexuate (vegetative), care-1 izolează de suprafaţa corpu-

lui organismului respectiv, celule care par să îndeplinească funcţia nu

numai de izolare şi protecţie, ci şi rolul de nutriţie.

Problema poziţiei aparatului sexual femei 1a plante şi a ovarului 1a

animale ca şi problema creşterii lor în complexitate în cursul evoluţiei, au

atras puţin atenţia cercetătorilor. Problema evoluţiei filogenetice şi onto-

genetice a părţilor organismelor deşi a fost pusă de mult l

) a început să

dea loc 1a studii sistematice abia în ultimele decenii 2 ). în această direcţie
se înscrie şi studiul sintetic prezentat de noi în colaborare cu G. RÄCZ

(6) acum cîţiva ani cu ocazia centenarului Grădinii Botanice din Bucu-

reşti (1961), studiu publicat în ansamblul său în 1965 în revista Acade-

i) Tendinţa de a descrie filogeneza unor părţi din organism, pe baza prin-

cipiului gradaţiei se regăseşte în „Originea speciilor", în „Variaţiile plantelor şi
animalelor", în „Descendenţa omului..." în „Expresia emoţiilor" şi în alte opere a lui

Darwin.

2) Vom cita numai un singur exemplu. P. P. GRASSE (4) a iniţiat editarea

unei colecţii în care cei mai competenţi cunoscători ai problemei din domeniul

zoologiei expun evoluţia unei părţi a organismului va vertebrate, de ex. a mem-

brelor, sistemului circulator, etc.
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miei de Ştiinţe din R.S. Moldovenească (7). Vom relua din acest studiu

unele date şi 1a ele vom adăuga date noi pe care 1c vom dezvolta în lu-

crarea de faţă.

V. D. MÄRZA şi G. RÀCZ (6,7) au pus două probleme : prima pri-

vitoare 1a evoluţia poziţiei topografice a aparatului sexual femei 1a

plante şi a ovarului 1a animale. A doua problemă — interconectată intim

cu prima — a fost aceea a creşterii în complexitate şi diversitate a apa-

ratului sexual femei în cursul evoluţiei plantelor şi animalelor. Cei doi

autori ai acestui studiu au folosit principiul gradaţiei, aşa cum 1-a utili-

zat CH. DARWIN *) cînd a descris forma cea mai simplă sub care apare

o formaţie sau un organ, forma cea mai complexă şi formele interme-

diare între acestea două. Odată cu creşterea gradată în complexitate

CH. DARWIN a demonstrat existenţa paralelă a unei diferenţieri diver-

gente a structurilor în cursul evoluţiei organului studiat.

MÂRZA şi RÂCZ au descris trei trepte în creşterea gradată în com-

plexitate a nivelului de organizare a aparatului sexual femei 1a plante,

trepte pe care le-au găsit, cu elemente analoage, şi în evoluţia ovarului

animalelor. Aceste trepte reflectă creşterea în complexitate şi diversi-

tate a nivelului de organizare în cursul evoluţiei biologice a plantelor şi

animalelor.

Treapta cea mai simplă, treapta I-α, este aceea constituită de gârneţi
femeii „neacoperiţi", care apar fără nici o ordine prestabilită 1a supra-

faţa talului. Gârneţii se diferenţiază din celulele talului 2
). Algele multi-

celulare prezintă un nivel de organizare mai complex decît cel al pro-

tistelor. în cazul algelor, numai o parte din celulele talului lor se trans-

formă în gametangii cu gârneţi, celelalte îşi păstrează aspectul de celule

nesexuate sau somatice.

Treapta 11-α. în evoluţia aparatului sexual femei 1a plante şi ani-

male urmează o fază în care aparatul sexual femei nu se mai formează

din celule izolate, dispersate în orice parte a organismului. Celulele

sexuale se diferenţiază numai în anumite regiuni ale organismelor

respective.
Din acest moment procesul de creştere în complexitate a aparatului

sexual femei 1a plantele inferioare se desfăşoară în două direcţii :

— prima reprezintă continuarea tendinţei vechi de creştere 1a

suprafaţa talului. Dezvoltarea aparatului sexual femei are loc sub influ-

enţa acestei tendinţe evaginative. Acest aparat ia formă de excrescenţă,

care pot prezenta mai multe forme.

— a doua direcţie este reprezentată printr-o tendinţă contrară şi
anume de dezvoltare a aparatului sexual femei sub formă de invagina-

1) De exemplu, atunci cînd demonstrează originea monofiletică a raselor de

porumbei care provin cu toţii din porumbelul de stîncă („Variaţiile animalelor

şi plantelor", cap. V şi VI) sau a evoluţiei filogenetice a organului vizual („Originea
speciilor", cap. VIII). în primul exemplu CH. DARWIN foloseşte criteriul evoluţiei
filogenetice directe. în al doilea caz el urmăreşte creşterea în complexitate a orga-
nului vizual, pe scara animală, fără a ţine seama de filiaţie (V. D. MARZA, Stu-

diul critic introductiv la CH. DARWIN „Variaţiile animalelor şi plantelor"' edit

Acad. R.P.R., 1963, pag. XXXI—XXXV.

2) Aceste celule se transformă complet în gârneţi, caracter care aminteşte pro-

tistele, care deasemenea se transformă complet în gârneţi.
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ţie sau de înfundare treptată în grosimea talului, dar cu păstrarea unei

conexiuni obligatorii cu suprafaţa acestuia. La animale — începînd cu

viermii — tendinţa de înfundare a gonadelor în interiorul corpului se

manifestă paralel cu diferenţierea organelor interne. Organele din cavi-

tatea toracoabdominală se numesc viscere. De aceea în lucrarea citată,

MÂRZA şi RÄCZ, au denumit tendinţa de înfundare a aparatului sexual

~ proces de visceralizare" sau simplu ~visceralizare". Vom folosi acest

termen deosebit de sugestiv în descrierea 1a plante a tendinţei analoage
de dezvoltare a aparatului sexual femei.

Afirmaţiile de mai sus trebuiesc completate cu unele aspecte : în

manifestarea ambelor tendinţe găsim nu numai o serie de caractere

comune, dar putem întîlni trecerea de 1a forma de excrescenţe 1a cea de

visceralizare, sau ambele tendinţe combinate, cum vom arăta în cursul

descrierilor care urmează.

Ambele forme de dezvoltare, cea evaginativă şi cea invaginativă,

pot prezenta caractere comune. Din acest punct de vedere semnalăm ca

deosebit de important : a) formarea unor celule de hrănire a oosferei,

care se interpun între celulele talului şi oosferă din oogon ; b) pierderea

cloroplaştilor în cursul dezvoltării oosferei (cu intensificarea dependen-
ţei dezvoltării acesteia de substanţele nutritive care-i vin din tal) şi c)

acoperirea (izolarea şi protecţia) gârneţului sexual femei de către celule

care se interpun între acesta şi mediul extern *).

Vom da cîteva exemple de dezvoltare 1a suprafaţa talului a apara-

tului sexual femei 1a plante şi paralel vom descrie forme de trecere spre

treapta a doua de evoluţie a acestui aparat. în trecerea de 1a treapta
întîia şi a doua a clasificaţiei nostre putem stabili creşteri gradate în com-

plexitate a aparatului sexual femei 1a plante, creştere foarte evidentă,
dar nefilogenetică. Aşa de exemplu 1a alga verde cenocitică, Vaucheria

sessilis se observă o formă simplă de oogon. Celula sexuată femelă (oos-

fera) se dezvoltă direct dintr-o celulă a talului, de care rămîne ulterior

separată numai prin membrana sa celulară (fig. 2).

La Vaucheria geminata, celula talului formează o excrescenţă. Cape-
tele acestei excrescenţe se diferenţiază în organe cu celule sexuale femele

sau mascule, prin formarea unui perete despărţitor transversal. Piciorul

excrescenţei ca ramificaţie a talului nu se separă încă de tot de acesta,

ci el continuă să facă parte din celula talului care a emis excrescenţa

(fig. 3). în ambele cazuri ogoanele tinere au cloroplaste. Ele acumulează

substanţe de rezervă (substanţe embriotrofice după V. D. MÂRZA, 1954)

care s-ar putea să provie — cel puţin în parte — din substanţele nutri-

tive difuzate şi din celulele talului. Concomitent cu diferenţierea orga-

nelor sexuate într-o zonă preferenţială a talului, se diferenţiază treptat

o nouă tendinţă ne mai întîlnită pînă acum şi anume : tendinţa de izo-

lare a oogonului faţă de tal şi de mediul extern. Procesul începe prin

diferenţierea unei celule pedunculare. Aceasta se formează dintr-o celu-

i) Treapta a 111-a. Numai 1a plantele superioare, edificarea aparatului sexual

femei necesită dezvoltarea unor structuri constante, mult mai complexe, decît cele

din treapta a li-a a stratului celular izolator.
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lă-mamă a talului care prin diviziunea nodală l
) dă două celule-fiice

deosebite una de alta : este pedunculară şi este situată între oogon

-cu oosfere şi celulele talului, cu care vine în contact direct prin faţa sa

inferioară. Deasupra ei, spre suprafaţa corpului, se diferenţiază a doua

celulă-fiică, celula sexuată (femelă sau masculă). Deşi pe
această scară

a evoluţiei oosfera juvenilă posedă încă cloroplaste, totuşi avem toate

motivele să presupunem că celula pedunculară îndeplineşte nu numai

un rol de susţinere mecanică, ci şi unele funcţii de nutriţie. Îndeplinirea
acestor funcţii ar fi facilitată de originea comună a celulei pedunculare

şi a celulei sexuate. Judecind după alte cazuri de diviziune nodală, pre-

supunem că ambele varietăţi celulare păstrează unele caractere metabo-

lice comune. Acest ultim caracter ar putea explica, într-o măsură, rolul

nutritiv al celulei pedunculare.

Fig. 1. Fucus furcatus, filament anteridial (din A. W. Haupt, 1953). Exemplu de

diviziune cu formarea a două celule-fiice deosebite una de alta (diviziune nodală).

Fig. 2. Vaucheria sessilis, algă verde cenocitică (din Haupt, 1953). Gârneţii masculi

şi femeii se diferenţiază la suprafaţa talului în organe reproducătoare sexuate

separate de celula-mamă, somatică, numai printr-o membrană celulară.

Fig. 3. Vaucheria geminata (din Haupt, 1953). — Gametangiile se diferenţiază pe

o excrescenţă laterală, pediculară a talului cenocitic, de care sînt separate numai

printr-o membrană celulară.

Fig. 4. Fucus furcatus, oogoane (din Haupt, 1953). în a sus un oogon tînăr, plasmo-

dial, în b dedesubt un oogon matur.

Fig. 5. Dictyota dichotoma (din Haapt, 1953). — Sor cu oogoane. Fiecare oogon este

rzolat
de tal printr-o celulă pediculară, fără cloroplaşti. Oogoanele nu sînt acope-

rite ; vin direct în contact cu mediul de viaţă al algei.

Fig. 6. Zonaria farlowii (din Haupt, 1953). Sor de oogoane. Spaţiul dintre membrană

şi oogoane este umplut de o secreţie şi astfel oogoanele nu mai vin în contact

direct cu mediul extern.

Fig. 7. Nitella flexilis, algă verde, prezentînd o formă de trecere spre structuri arhe-

goniale.

Fig. 8. Marchantia polymorpha (din Haupt, 1953). Dezvoltarea archegonului.

Fig. 9. Marchantia polymorpha, (din Haupt, 1953). A = receptacul femei în secţiune

longitudinală, cu o serie de arhegoane ; В = arhegon matur ; С = embrion tînăr.

i) Diviziunea nodală a fost denumită astfel rie BARD (1898) şi RÉGAUD (1901)

(fig. 1). Ea constituie una din formele de interrelaţii care se pot stabili între celula

mamă şi celulele-fiice sau între celulele-fiice. în cazul diviziunii nodale, în celula

mamă, materialul heterogen format din interfază, s-ar segrega în două mase, deose-

bite una de alta. După MASSON fiecare dintre cele două mase s-ar dispune 1a

unul din cei doi poli ai figurii mitotice. Citotomia desăvîrşeşte separarea. Aşa s-ar

realiza 1a sfîrşitul diviziunii două celule-fiice diferite una de alta. în cazul citat

mai sus, dintr-o celulă mamă, din tal, se formează două celule fiice, înrudite meta-

bolic, dar deosebite ca funcţii şi structură una de alta : una este celula peduncu-

lară. Ea rămîne în contact cu celulele talului. A doua celulă-fiică este celula

asexuată.
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Oogoanele din conceptacolul algei brune Fucus furcatus diferen-

ţiază o singură celulă pedunculară. Aceasta se interpune între peretele

conceptacolului şi oogon (fig. 4). La altă algă brună Cutleria multifield

gametangiile femenine (oogoanele) conţin fiecare opt oosfere, ca şi 1a

Fucus furcatus. Ele sînt însă neacoperite. Intre ele şi tal se interpun
două sau chiar trei celule pedunculare. Gametangii formează aici o

excrescenţă 1a suprafaţa talului.

La alga brună Dictyota dichotoma (fig. 5) şi 1a alga Zonaria farlowii

(fig. 6) oogoanele nu se mai formează izolat. Ele formează un grup (un

sor) 1a suprafaţa talului. Oogoanele din sorul algei rămîn neacoperite de

celule sau de membrane speciale, ca şi la Fucus sau 1a Vaucheria. La

Dictyota sub grupul de oogoane se găsesc celule pedunculare a căror

•citoplasmă nu conţine cloroplaşti. Celule pedunculare se găsesc cîte una

sub fiecare oogon respectiv oosfera. Ele fac legătura cu celelalte celule

ale talului.

La Zonaria sorul este acoperit de „cuticula". între aceasta şi supra-

faţa fiecărui oogon se află o secreţie slab colorată. Deci sorul nu mai este

format din oogoane descoperite care vin direct în contact cu mediul

extern. Dar forma aceasta de înveliş, anhist, 1a plantele cu un nivel mai

superior de organizare este înlocuită cu un strat celular.

Fig. 10 Volvox globator, (din V. F. Natali). 1 = celule ale coloniei ; 2 = oosfere

în oogoane ; 3 = spermatozoizi în anteridii.

Fig. 11. Fucus furcatus, conceptacul (din Haupt, 1953). Conceptaculul înfundat în

corpul talului, ridicat în formă de con, în dreptul orificiului său. Prin orificiul său,

permanent deschis, pătrunde apa care vine în contact direct cu gametangiile. Acestea

cu gârneţii femeii nu sînt acoperite.

Fig. 12. Lycopodium clavatum. Dezvoltarea arhegonului (din Haupt, 1953). La Lyco-

podium tendinţa de exteriorizare a arhegonului se reduce mult, în comparaţie cu

Marchantia.

Fig. 13. Angiopteris evecta ; dezvoltarea arhegonului (din Haupt, 1953). în procesul

rezvoltărei sale, arhegonul nu mai depăşeşte suprafaţa talului, ci se înfundă în

grosimea sa.

Fig. 14. Stigmatea robertiani. Secţiune printr-un corp de fructificare, periteciu (după
Klebahn din Găumann).

Fig. 15. Physcia pulverulenta (ascolichen). (după Nienburg din Găumann). Exemplu
de apoteciu diferenţiat la suprafaţa talului.

Fig. 16. Humaria convexula (euascomicet). Sus, un apoteciu în secţiune. Jos, o por-

ţiune din himeniu care arată că în structura sa intră hife ascogene respectiv
asce şi parafize.

Fig. 17 Riccia natans. Trei faze ale desvoltării embrionului (din Haupt, 1953).

Embrionul se diferenţiază pe locul şi din elementele arhegonului. Această formă

de viviparitate este caracteristică plantelor.
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O formă mai evoluată, cu formarea de aparate sexuale femele şi în

acelaş timp o formă de trecere netă 1a treapta a li-a o prezintă forma-

rea aparatului sexual femei 1a alga verde Nitella flexilis. La aceasta,

dintr-o celulă comună a talului, se dezvoltă — prin diviziuni periclinale

şi anticlinale — o celulă sexuată, o celulă pedunculară şi cîteva celule

de acoperire, care ulterior se alungesc (fig. 7 A—D). Celula pedunculară
şi celulele de acoperire au o faţă comună cu o celulă a talului. Alte feţe

comune, dar laterale, sînt între ele şi oogon cu oosferă. Aparatul sexual

femei se dezvoltă 1a suprafaţa talului sub forma unei excrescenţe. Oosfera

creşte în dimensiuni şi se încarcă cu rezerve embriotrofice. Oosfera

nu mai este neacoperită şi nu mai este în contact direct cu mediul extern

acvatic, cum era în cazul algelor descrise mai înainte. Oosfera nu mai

este în contact direct nici cu celulele talului din care a provenit de fapt.
Noi credem că structurile clasificate în treapta a li-a de dezvoltare a

aparatului sexual femei şi interrelaţiile descrise mai sus nu sînt întîm-

plătoare. Ele nu caracterizează numai speciile din genul Nitella. Le vom

regăsi de acum, sub diferite forme şi grade de complexitate, 1a toate

plantele care au un nivel general de organizare egal sau superior acestei

specii. Spermatozoizii pătrund prin vîrful formaţiei.

Trecerea de 1a oogonul simplu, neacoperit (treapta I-a) spre o forma-

ţie în care oosfera este izolată de mediul extern, iar substanţele nutritive

1c primeşte de 1a tal prin intermediul uneia sau a mai multor celule

pedunculare, precede structura arhegonului. Acest aspect a fost inclus de

noi în treapta a H-a a clasificaţiei noastre.

O formă mai avansată de organizare o prezintă arhegonul de la Mar-

chanda polymorpha, hepatică din grupa briofitelor terestre, adaptat 1a cli-

mat umed.

La Marchantia celula iniţială a arhegonului, stratul de celule pedun-
culare şi stratul de celule de acoperire al arhegonului derivă toate din

aceeaşi celulă-mamă, care se divide de mai multe ori prin diviziuni peri-
clinale şi anticlinale. In dezvoltarea sa arhegonul depăşeşte suprafaţa
receptaculului femei.

Merită semnalat faptul că în primele etape ale dezvoltării (fig. 8)
celula iniţială (fig. 8 A) a arhegonului este 1a suprafaţa receptacului, nea-

coperită şi neînConjurată de nici o altă celulă, ca în cazul oogonului alge-
lor citate mai înainte. Ulterior prin diviziuni periclinale se formează celu-

lele laterale de acoperire (fig. 8 В). Prin diviziuni periclinale în raport cu

receptaculul se formează celulele pedunculare (fig. 8 A, D). In fig. 8 D se

vede totodată că o dezvoltare a receptaculului, care se face prin evagi-
naţie, deoarece această formaţiune sub formă de guler, începe să depă-
şească suprafaţa talului l

) (fig. 9 В, С).

Vom căuta să aducem argumente din care să rezulte că trecerea de

1a treapta I-a 1a treapta a li-a a clasificaţiei noastre nu este arbitrară.

i) într-o fază avansată de diferenţiere a arhegonului, celulele exterioare ale

grupului terminal, prin diviziuni repetate, dau naştere unui perete unistrat ce

va forma gîtul arhegonului, iar în jos va înconjura oosfera, care între timp a

crescut mult ca volum (fig. 8 G). într-o ultimă fază celulele sterile din interiorul

gîtului — situate deasupra oosferei — se autolizează, gelificîndu-se. Canalul format

astfel se deschide spre exterior (fig. 9 В).



Cînd am stabilit-o am avut în consideraţie două carctere fundamentale :

primul este acel al interrelaţiilor dintre mediul extern acvatic şi oosfera,

înainte şi după fecundaţie. Al doilea caracter este al interrelaţiilor dintre

oosferă şi restul talului.

în toate exemplele din treapta I-a — cu excepţia algei Zonaria —

oosfera din momentul diferenţierii ei şi pînă la maturitate este în con-

tact direct şi continuu cu mediul extern acvatic prin intermediul pere-

telui oogonului. Schimburile sale hidrominerale, echilibrul osmotic în

citoplasmă, se reglează direct, prin modificarea proprietăţilor membranei

celulare a oogonului respectiv a oosferei. Fecundaţia are loc tot în mediul

acvatic. Zigotul se desprinde de pe algă, cade şi germinează în mediul

acvatic. Dependenţa oosferei de acest mediu atinge cota maximă. La

Zonaria se interpune „cuticule" de 1a suprafaţa oogoanelor cu oosfere ale

sorului. Protecţia, izolarea şi probabil reglarea schimburilor hidromine-

rale, de data aceasta, nu mai este nemijlocită. O membrană anhistă înde-

plineşte funcţii de izolare şi protecţie. Dar o astfel de membrană este un

izolator şi protector optim ? Ea poate regla schimburile cu mediul într-o

măsură suficientă ? Dacă o astfel de membrană ar corespunde proprietă-

ţilor expuse în frazele noastre interogative ea s-ar generaliza. Am găsi

o astfel de membrană în cazul trecerii de 1a formele inferioare spre forme

superioare ale metafitelor. Cum vom vedea mai departe în cursul evolu-

ţiei plantelor generalizarea membranei anhiste n-a avut loc. Putem deduce

că izolarea, protecţia şi nutriţia printr-o membrană anhistă nu corespunde

cerinţelor noi pe care 1c naşte atingerea unui nivel mai superior de

organizare.
Al doilea caracter este acel al interrelaţiilor dintre oosfera în dez-

voltare şi restul celulelor talului. Oosfera se diferenţiază din celulele

acestuia din urmă. Este natural să ne gîndim că, specializarea oosferei o

îndepărtează de metabolismul celulei somatice din care s-a izolat. Dar

avem dreptul să ne gîndim că ea totuşi mai păstrează unele caractere

metabolice moştenite de 1a celulele talului. Părerea aceasta este justificată

şi de faptul că oosfera, 1a algele verzi, mai păstrează cloroplaste (cel puţin
în stadiile juvenile). Prin urmare ca şi celelalte celule ale talului ea poate
să-şi sintetizeze singură substanţele organice necesare dezvoltării sale.

Autonomia nutritivă a oosferei de restul celulelor talului trebuie să fie

foarte mare 1a toate celulele sexuale femele care mai păstrează cloro-

plaşti. Dar din moment ce pînă 1a fecundaţie oosfera rămîne 1a suprafaţa
talului, iar între ea şi celulele talului se interpun membrane celulare

subţiri, ne putem gîndi că celula sexuală femelă în cursul dezvoltării sale

ar putea totuşi să aibă unele schimburi metabolice cu celulele talului.

în rezumat, în treapta I-a interrelaţiile dintre oosferă, mediul şi tal

se pot formula astfel : o interdependenţă foarte puternică realizată prin
contact direct cu mediul extern, o dependenţă nutritivă slabă sau practic
nulă cu restul celulelor talului. în marea majoritate a cazurilor zigotul se

dezvoltă în apă. El nu mai păstrează un contact cu planta-mamă (aspect
ovipar).

Formarea celulei pedunculare şi diferenţierea în acelaş timp a unei

membrane „cuticulare" 1a suprafaţa oogoanelor cu oosfere (1a Zonaria

farlowii) aduce un element nou. Ea demonstrează că dependenţa mare de
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mediul de viaţă şi independenţa cvasi-totală de mediul nutritiv repre-

zentat de planta mamă caracterizează nivelul de organizare a unor alge.

Aceste interrelaţii încep să nu mai corespundă unui nivel superior de

organizare. Forma gamentangică simplă, face loc încetul cu încetul unei

forme de organizare mai superioare, arhegoniale. Diferenţierea treptată a

caracterelor arhegonului ar reprezenta o dovadă în sensul afirmaţiilor de

mai sus. într-adevăr, în arhegon, contactul cu mediul extern nu mai

este direct. între oosferă şi mediul extern se interpune un strat de celule

avînd origină comună cu oosfera. Ele îndeplinesc funcţia de celule pro-

tectoare şi în acelaş timp izolatoare. Contactul cu mediul extern nu dis-

pare complet, dar el se face acum printr-un canal, deseori obstruât de

celule sau de secreţii pînă 1a maturaţia oosferei.

între oosferă şi tal se interpune nu o singură celulă pedunculară, ci

un strat de celule hrănitoare (Nitella). Hrănirea oosferei în dezvoltare

devine necesară şi pentru faptul că ea îşi pierde cloroplaştii. De asemenea

schimburile hidrominerale nu se mai fac direct, ci prin intermediul celu-

lelor hrănitoare dintre oosferă şi restul talului.

Oosfera va fi fecundată în arhegon. Dezvoltarea ulterioară a zigotuiui

poate merge pe două linii. Una, reprezentată şi de Nitella, este conti-

nuarea liniei oviparităţii.
O linie nouă este reprezentată prin începerea dezvoltării unei pro-

prietăţi noi, a viviparităţii, cel puţin pentru parcurgerea fazelor incipiente

ale ontogenezei plantei. Viviparitatea ca să se poată stabili, necesită ela-

borarea prealabilă a unui aparat celular specializat de hrănire care să se

interpună între tal şi zigot. Viviparitatea necesită deasemenea protecţia

şi izolarea embrionului. Nici una din aceste două condiţii nu se pot realiza

în cazul gametangiilor clasificate în treapta I-a, nici chiar în cazul con-

ceptaculelor, de la Fucus jurcatus. Viviparitatea mai presupune că, din

zigot, prin germinare să se dezvolte mai întîi un sporofit şi nu să se

diferenţieze direct spori (ca 1a alge). Realizarea caracterelor principale

ale treptei a li-a, protecţia, izolarea şi hrănirea oosferei, nu implică în

mod obligator trecerea plantei în dezvoltare 1a viviparitate. Realizarea

acestor trei caractere creiază numai premizele necesare formei parti-
culare de dezvoltare, reprezentată prin viviparitate.

Descrierea de mai sus ne va face să înţelegem mai bine caracterele şi

direcţiile diferite de dezvoltare a aparatului sexual femei care vor fi des-

crise mai departe.

Trecem acum 1a descrierea dezvoltării gradate a celei de a doua di-

recţii de evoluţie a aparatului reproducător sexual 1a plante şi anume 1a

evoluţia prin înfundare sau invaginare 1a plante sau prin ~visceralizare"

1a animale. Nici de data aceasta nu vom putea merge pe linia filetică. ci

pe linia creşterii gradate în complexitate a aparatului sexual femei 1a plante.
Volvocalele sînt protiste coloniale bisexuate. La ele elementele sexu-

ale se diferenţiază 1a polul superior al coloniei.

La Volvox globator gametangiile (oogoane şi anteridii) cu gârneţii

respectivi sînt dispersaţi între celulele polului superior sub membrana

care înconjoară indivizi maturi ai acestei specii (fig. 10). Fiecare gamet

femei prezintă o prelungire apicală care proemină 1a exterior. Prin

această prelungire pătrund spermatozoizii fecundanţi.
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La Volvox globator deşi elementele sexuale se diferenţiază la dis-

tanţă unul de altul, ele încep să prezinte un caracter nou, o topografie

preferenţială 1a un pol (superior) al coloniei. Dezvoltarea gârneţilor nu dă

loc însă 1a formarea de mase compacte de gârneţi şi nici 1a diferenţierea
'unor structuri mai complexe caracteristice unui aparat sexual femei.

Caracterul nou care apare, şi pe care dorim să-1 subliniem este abia schi-

ţat : elementele sexuale femele, decînd se diferenţiază şi pînă 1a maturi-

tate, rămîn sub stratul periferic de celule al coloniei.

Volvox-ul constituie cea mai simplă expresie a fenomenului de inte-

riorizare a dezvoltării oogoanelor pe care am întîlnit-o în literatură.

Un al doilea exemplu mai complex, de interiorizare a dezvoltării

•oogoanelor, îl constituie alga brună Fucus jurcatus. Deosebirea dintre Vol-

vocales şi Fucales este destul de mare. Totuşi, în acest exemplu vom găsi

multe elemente de progres faţă de algele citate anterior. Vom găsi de ase-

menea şi unele caractere vechi, persistente, descrise 1a algele date ca

exemplu pentru treapta întîia.

Cităm printre caracterele noi : gametangiile cu gârneţii masculi şi
femeii se formează în interiorul unei formaţii noi, conceptacolul sau

receptacolul. Acesta se înfundă în corpul talului algei. Numai orificiul

conceptaculului (la Fucus) se ridică deasupra suprafeţei algei sub forma

unui con (fig. 11).
Un alt element nou este constituit de faptul că în conceptacul găsim

■două elemente : unele sterile, parafizele, şi altele fertile. Existenţa para-

fizelor o vom mai întîlni 1a ciuperci. La briofite şi pteridofite nu întîlnim

parafize.
Felul cum se diferenţiază gârneţii femeii şi masculi reprezintă însă

un caracter vechi. Anteridiile (fig. 1) şi oogoanele (fig. 11) se formează

prin diviziune nodală. Şi unele şi altele sînt legate de pereţii concepta-

culului prin celule pedunculare. Acestea sînt în număr de una (1a

oogoane) şi mai multe (1a anteridii). Anteridiile se diferenţiază ca celule

laterale, oogoanele ca celule terminale. Oogoanele în momentul diferen-

ţierii lor sînt mici şi uninucleate. Ele cresc acumulînd importante re-

zerve embriotrofice. Odată cu creşterea lor oogoanele încă nemature

ajung să formeze un plasmodiu cu opt nuclei. Cu plasma din jurul nu-

cleilor se organizează apoi în opt oosfere mature, uninucleate (fig. 11).

Poziţia terminală a celulelor producătoare de gârneţi, o vom întîlni

foarte des deacum încolo, atît 1a ciuperci, cît şi 1a alte plante.
Un alt caracter vechi pe care-1 prezintă oogoanele de Fucus este

acela că ele nu sînt acoperite. De asemenea ele nu mai primesc direct

hrana care difuzează din celulele talului, ci o primesc prin intermediul

celulelor pedunculare. Nu putem aprecia dacă funcţia de hrănire prin ce-

lulele pedunculare s-a intensificat sau nu la Fucus faţă de Dictyota.

Diferenţierea oogoanelor la Fucus jurcatus nu îmbracă caracterul de

sori, ca 1a Dictyota dichotoma sau ca 1a Zonaria farlowii.

Organele sexuale atît cele mascule, cît şi cele femele, nu formează

la Fucus o masă compactă, ci sînt dispersate pe pereţii receptaculului

între parafize. în plus, la Fucus se diferenţiază un receptacul cu parafize
care într-o oarecare măsură, obturează orificiul acestuia, caracter pe care

nu-1 întîlnim 1a Dictyota.
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La briofite găsim unele forme care reamintesc îndeaproape pe

Marchantia, dar o depăşesc în unele privinţe. Evoluţia aparatului se-

xual femei 1a pteridofitul Lycopodium clavatum începe ca şi 1a Mar-

chantia. Dar 1a Lycopodium, în primele faze de diferenţiere, dezvoltarea

merge repede 1a acoperirea archegonului şi chiar 1a unele aspecte care

ne fac să credem că vom asista 1a o înfundare în corpul talului a apa-

ratului arhegonial (fig. 12 A, B). De îndată ce această fază este depă-

şită, dezvoltarea arhegonului se face parţial în adîncime, parţial înspre

suprafaţa talului, sfîrşind prin a forma un con, în care se deschide ca-

nalul gîtului arhegonului (fig. 12 C-F). Observăm însă că, spre deosebire

de ceea ce se observă 1a Marchantia polymorpha, celula sexuală femelă

(oosfera) din arhegon nu se găseşte deasupra liniei suprafeţei talului, ci

1a o oarecare distanţă de suprafaţă, înfundată în tal.

Arhegonul 1a Lycopodium, ca poziţie faţă de suprafaţa talului, în-

cepe marcarea unei înfundări incomplete.
In cazul ferigei Angiopteris evecta procesul de formare a arhegonu-

lui îmbracă aceleaşi caractere ca şi 1a Marchantia. Numai că 1a Angiop-
teris ca şi 1a Lycopodium, diviziunile anticlinale lipsesc. Cele periclinale
sînt prezente. Faza de celulă sexuală iniţială care atinge suprafaţa talu-

lui este scurtă. Procesul de proliferare celulară nu mai ridică celulele

tînărului arhegon deasupra suprafeţei talului, ci 1c menţin 1a nivelul su-

prafeţei fără să o depăşească. Nu se mai diferenţiază o singură celulă

pedunculară. Celulele ~pedunculare" — ca şi 1a Marchantia şi 1a Lyco-

podium — formează acum un strat. In momentul maturaţiei oosferei

celulele canalului se autolizează. In jurul lor rămîn celulele de acoperire
cu aceleaşi caractere ca şi 1a briofitele descrise. Dar încetul cu încetul,
în procesul dezvoltării, întregul arhegon se invaginează în grosimea ta-

lului, înfundarea arhegonului în tal este analoagă cu „visceralizarea"
ovarului 1a animale prin dezvoltarea sa sub suprafaţa corpului (fig. 13).

Procesul de înfundare analog cu cel de visceralizare, începe să con-

stituie una din trăsăturile principale ale dezvoltării arhegonului pteri-

dofitelor, ca şi a tuturor plantelor cu flori. Numai că, 1a aceste grupe de

plante — şi mai ales în ultimul grup
— pe lîngă procesul de înfundare

(visceralizare) are loc concomitent şi o amplă creştere în complexitate a

aparatului sexual femei caracteristic celui mai superior nivel de organi-

zare a plantelor. Se relevă din nou concordanţa între creşterea în comple-

xitate a întregei plante şi a unora din părţile sale. Printre acestea din

urmă ne interesează creşterea în complexitate a structurilor aparatului
sexual femei 1a plantele superioare ca şi a folicului ovarian 1a vertebra-

tele superioare. Această similitudine în dezvoltare a aparatului sexual

ne-a îndreptăţit să formulăm trăsăturile treptei a 111-a x
).

i) Angiospermele prezintă aparatul sexual femei cel mai complex al plan-

telor. Acelaş lucru se poate spune şi despre folicului ovarian 1a mamifere cum am

arătat în lucrarea din 1961 (6) şi în alte lucrări ulterioare (7, 8, 9). Repetăm : ele-

mentele care intră în compoziţia aparatului sexual femei la angiosperme şi a

foliculului ovarian 1a mamifere nu sînt deloc aceleaşi. Dar creşterea lor în complexi-

tate şi diversitate este evidentă, faţă de plantele — şi respectiv animalele —
mai

puţin evoluate. Nivelul de organizare al întregii plante la angiosperme este mult

superior nivelului de organizare prezentat de pteridofite pentru plante şi a ova-

rului mamiferelor faţă de acela al nevertebratelor celomate şi chiar faţă de nivelul

de organizare al foliculului ovarian 1a vertebratele inferioare.
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Concluzia aceasta priveşte o parte din plante şi în special plantele

superioare. Aceasta ne îndreptăţeşte, credem noi să considerăm cele trei

aspecte ale treptelor a li-a şi a IH-a x ), ca materializarea mecanismelor

unora din legile comune de evoluţie, atît a plantelor, cît şi a animalelor,

trepte care rezultă din efectele fenomenului mult mai general şi anume

al principiului dialectic al creşterii în complexitate. Domeniul de aplicare

al acestui principiu depăşeşte pe cel biologic. Din expunerile de pînă

acuma rezultă că, atît 1a plante, cît şi 1a animale, există o tendinţă gene-

rală de învelire a gârneţului femei cu ajutorul elementelor celulare nese-

xuate. Ultimele îl izolează de suprafaţa corpului. Celulele care înconjură

gametul în cursul dezvoltării sale par să îndeplinească funcţii mai com-

plexe. Rolul lor nu se limitează numai 1a izolarea şi 1a protecţia arhego-
nului. Este probabil că ele îndeplinesc de asemenea şi rolul de nutriţie.

Această funcţie s-ar îndeplini acum într-o măsură mai mare decît 1a alge,
deoarece prin creşterea în complexitate a organismelor plantelor verzi,

gametul femei nu mai posedă cloroplaşti.

Izolarea, protecţia şi hrănirea gârneţului femei poate prezenta trepte
de organizare bine vizibile, atît la plante, cît şi la animale. Ne vom ocupa
de ele numai la plante. Tendinţa la hrănire — probabil încă foarte slabă

— a gârneţului femei la alge apare — virtual — din fazele iniţiale ale

dezvoltării sale din momentul cînd celula sexuală se diferenţiază de celula

pedunculară printr-o diviziune nodală. Celula pedunculară se interpune
la alge între tal şi oogon. Rolul ei în acest moment nu poate fi nici de

izolare, nici de protecţie pentru că ea nu acoperă decît o mică parte din

suprafaţa oogonului. în rest oogonul rămîne în contact cu mediul extern.

Noi presupunem că din acest moment celula pedunculară
începe să îndeplinească funcţii nutritive 2

).
Am văzut mai înainte că ambele tendinţe — evaginative şi de înfun-

dare — se pot dezvolta, paralel, încă de la protozoarele coloniale şi de la

primele metafite.

Care din cele două tendinţe va predomina ?

1) Procesul de acoperire, cel de nutriţie indirectă a oogonului, procesul de
înfundare a elementului sexual femei 1a plante — şi concomitent de visceralizare
a gârneţului femei şi foliculului ovarian 1a animale. între visceralizare şi viviparitate
sînt deasemenea interrelaţii strînse cum am arătat mai înainte.

2) De 1a început am văzut că celula pedunculară derivă din aceeaşi celulă ca

şi oogonul. înrudirea lor de origină ne face să ne gîndim că ele ar putea păstra
şi unele trăsături metabolice comune care ar putea să fie înlesnirea transformării

substanţelor nutritive care difuzează de 1a celulele talului spre oogon. Caracterul
acesta de înrudire, dealtfel îl găsim şi în formarea celulelor care înconjură oogonul,

apoi arhegonul de 1a Marchantia, ca şi 1a cel de 1a Angiopteris evecta. S-ar putea
■ca, într-o slabă măsură, şi aceste celule să îndeplinească oarecare rol nutritiv. Dar

acest lucru nu s-ar putea demonstra decît prin mijloace de biofizică (atomi marcaţi

-sau fluorochromi injectaţi cu micropipetele micromanipulatorului în celulele talului

■sub celulele bazale ale arhegonului. Pentru moment această ideie rămîne doar o

s'mpla supoziţie. Ceea ce este interesant, este că înrudirea dintre celula sexuală

şi celula vegetativă rămîne o trăsătură comună foarte răspîndită printre plante,
■deoarece, aşa cum vom vedea mai departe, acest caracter îl găsim şi 1a ciuperci,

dar nu şi 1a animale. La acestea celula pedunculară sau stratul de celule de înveliş,
•de protecţie şi de schimburi nutritive, este o celulă de origine mezodermică. Deci

natura lor şi în acelaşi timp — originea lor, diferă 1a plante şi 1a animale. Totuş

morfologic ele se dezvoltă în mod similar : şi 1a animale apare mai întîi o celulă
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în studiul nostru din 1961 (6) am ajuns să putem da răspuns la,

această întrebare. Vom reveni mai departe asupra acestui aspect 1a plante.

La animale, în procesul evoluţiei, aparatul lor gametogen —
ovarele şi

testiculele, se „visceralizează" — adică ele se înfundă — în grosimea,

corpului şi nu 1c mai găsim niciodată dezvoltîndu-se 1a suprafaţa lui.

Tendinţa de visceralizare a organelor nu caracterizează numai gonadele.

Ea se dezvoltă treptat
l). Visceralizarea gonadelor este definitivă 1a ani-

malele cu celom. Nu vom mai întîlni de acum încolo, 1a toate descenden-

tele celomatelor, altă situaţie pentru ovare, oricît de evoluată ar fi grupul

de animale respectiv.

Vom căuta să extindem observaţiile noastre anterioare, cel puţin par-

ţial, 1a marele grup al ciupercilor. Am căutat exemple şi 1a ele. în acest

scop monografia lui ERNST GÄUMANN (3), deşi scrisă acum patru dece-

nii şi jumătate, rămîne o carte de bază. în monografia lui GÄUMANN

găsim multe detalii care ne permit să descifrăm unele din modalităţile-

folosite de ciuperci în formarea aparatului lor sexual şi a corpurilor lor

de fructificare. Vom trece peste formele cele mai simple de perpetuare-

de 1a grupele care nu diferenţiază corpuri de fructificare 2
). La formele

mai complexe pot să apară comportări care amintesc pe acele descrise*

anterior. Noi notăm dintre acestea :

1. diferenţierea — într-o primă fază de dezvoltare — mai întîi a-.

hifelor vegetative ;

2. diferenţierea ulterioară a elementelor celulare gametogene din

aceste hife ;

3. diferenţierea hifelor de fructificare poate să reprezinte un proces

mai simplu (de exemplu 1a formele inferioare) şi mai complex ca de

exemplu 1a Euascomycetes. La acestea, formarea gârneţilor este un proces,

constant ; se diferenţiază în interiorul unei formaţii complexe denumită

„corpul de fructificare".

4. La Euascomycetes se pot descrie. în linii generale, două forme

de corpuri de fructificare : periteciile (fig. 14) şi apoteciile (fig. 15).

pedunculară apoi un înveliş discontinuu în jurul oocitului. în urmă se diferenţiază'
un înveliş continuu. Funcţional, la animale, nu mai subsista îndoială că celule de

înveliş ale ovocitului transportă, selecţionează şi transformă substanţele nutritive

care difuzează din sînge către ovocit şi secreţiile ovocitului care difuzează spre

mediul intern. Subpoziţia unui rol similar rămîne numai la plantele cu cloroplaşti.
în rezumat se poate afirma că : mersul dezvoltării celulelor interpuse între gâ-

rneţul femei în dezvoltare şi restul organismului prezintă o mare analogie la plante

şi la animale. Această constatare ar putea constitui un exemplu al unei legi unice

care reglează modalităţile creşterii în complexitate a dezvoltării gârneţului femei

în lumea plantelor şi aceea a animalelor. Legea ar fi unică. însă modalităţile ei

de finalizare se efectuiază în două feluri deosebite. Dar efectul izolării treptate

a gârneţului femei de mediul nutritiv pe de-o parte şi de mediul exterior pe de

altă parte, apare ca identic în ambele regne.

i) La animale, sistemul nervos central, tubul digestiv, cordul, nefridiile si

gonadele sînt toate visceralizate. La sistemul nervos central s-au putut surprinde-

fazele visceralizării la diferite grupe de tuniciere. Ontogenetic — în cursul dezvol-

tării embrionare a vertebratelor superioare — tubul nervos şi cordul se viscerali-

zează activ. Celelalte viscere se diferenţiază direct şi de la început în interiorul

embrionului.

2) Ca de exemplu la speciile din clasele Archymycetes şi Phycomycetes. Nu'

ne vom opri nici la formele mai inferioare a Ascomycetelor care diferenţiază ra-

muri de copulaţie simple, izogame (Gaumann, 1926).
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Ambele aceste forme de corpuri de fructificare au caractere comune şi
unele trăsături particulare. Ca trăsături comune : formarea unui înveliş
dens de hife sterile 1a periferia corpului de fructitficare (fig. 14). In

zona diferenţiatoare himenială a acestui corp, se diferenţiază două forme

de hife : unele fertile (producătoare de anteridii şi de ascogoane şi asce)

şi altele sterile (parafizele).
Cîteva caractere care deosebesc periteciile de apotecii : periteciile

au în general o deschidere, un ostiol prin care sînt eliminaţi ascosporii.

Apoteciile au, spre suprafaţa talului plantei gazdă sau a talului micelar,

un înveliş. Atunci cînd ascosporii sînt maturi acest acoperiş se modifică

în aşa fel îneît ascosporii pot fi eliberaţi.
5. 1a euascomicete se pot diferenţia de asemenea corpuri de fruc-

tificare care se înfundă în grosimea plantei gazdă l ) sau a talului micelar

1a speciile care trăiesc pe substanţe organice. La aceste specii — şi mai

ales 1a cele care trăiesc pe detrituşuri organice — corpurile de fructifi-

care se pot dezvolta deasupra suprafeţei talului printr-un proces de

evaginare
2 ) analog, în linii mari, ca direcţie de dezvoltare, cu procesul

de evaginare a arhegonului de 1a metafitele clorofiliene descrise mai

înainte.

Se observă deasemenea dezvoltarea proprietăţii de izolare şi de

protecţie a gârneţilor în tot cursul dezvoltării lor. Gârneţii se formează

în interiorul corpului de fructificare 1a adăpost de mediul extern. Gâ-

rneţii se fecundează în interiorul acestui corp. Tot acolo are loc şi prima
fază de dezvoltare, care urmează după fecundare. Această fază consistă
din elaborarea ascosporilor. Planul de organizare a unui corp de fruc-

tificare se deosebeşte de acel a unui arhegon ca aspect şi ca elemente

morfologice care intră în organizarea sa. Dar din punct de vedere func-

i) Aşa de exemplu 1a unele ascomicete, periteciile se dezvoltă sub epidermă
— dar se deschid printr-un ostiol 1a suprafaţa acesteia — 1a Botryosphaeria
inflata (din ordinul Myriangiales) 1a Polystigma rubrum (din ordinul Hypocreales),
1a Septoria piricola (din ordinul Sph serialelor). La Discula platani (din ordinul

Sphaeriales), periteciul ridică epiderma şi ţesutul suberos şi final 1e dislocă Peri-
teciul speciei Cryptomyces pteridis (din orinul Phacidiales) se dezvoltă în adîn-
cime si se deschide 1a suprafaţă şi a.m.d. Toate exemplele aparţin Euascomycetelor.

*) Cităm cîteva exemple de evaginaţie, fără a încerca să epuizăm problema :

în clasa ascomicetelor, în ordinul Hypocreales, grupa Didymosporae-Dictyosporae
1a specia Calonectria erubescens periteciile mature viu colorate depăşesc supra-

faţă talului. Ele au strate protectoare de hife şi ostiol. La fel şi 1a Nectria cinna-

barina şi N. ditissima din acelaş grup. Tot 1a Hypocreales corpurile fructifere 1a

speciile Balansia redundans si 1a Claviceps purpurea se evaginează puternic fiind

purtaţi de un pedicul. La specia Stigmateia robprtiani (din ordinul Hemisphaeriales)
corpul de fructificare peritecial are aspect de mamelon şi se formează pe supra-

faţa plantei gazdă. Sau periteciile formează numai un con care ridică epiderma
plantei gazdă 1a Gnomonia veneta (din ordinul Sphaeriales).

Acelaşi lucru se poate afirma şi despre apoteciile din ordinul Pezizales, de

exemplu 1a specia Pseudopeziza ribis. Dezvoltarea externă a corpului de fructi-

ficare este şi una din caracteristicile speciilor de bazidiomicete aparţinînd mai

multor ordine (Agaricale, Plectobaşidiales, Gastromycetes).

Exemple se pot lua din cartea lui Gäumann (1926) de 1a specia Leveillula

taurica (fig. 127). din ordinul Perisporiales, se vede un periteciu în partea dreaptă,

sus, şi continuarea sa cu hifele nesexuate. Acelaşi aspect îl putem observa şi în

relaţiile dintre structurile periteciului speciei Limacinia spongiosa din ordinul

Sphaeriales (ibidem, cf. fig. 176/1).
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ţional există o mare analogie, între funcţiile care 1c îndeplineşte un corp

de fructificare şi un arhegon. La ambele, odată cu gârneţii se elaborează

şi aparatul celular — hife sau celule — care asigură izolarea faţă de

mediul extern şi protecţia faţă de factorii nocivi din acest mediu. Ana-

logia merge mai departe şi în altă privinţă şi anume : gârneţii, care

deobicei se dezvoltă 1a extremitatea hifelor de fructificare, derivă din

celule care au toate atributele formaţiilor somatice. Apare de asemenea

zona preferenţială de diferenţiere a hifelor de fructificare. Funcţia de

hrănire a elementelor gametice — şi în special al ascelor şi respectiv a

gârneţilor — este prezentă în corpul de fructificare. Funcţia de hrănire

este îndeplinită de celulele hifelor de fructificare şi de parafizele dintre

hifele ascogene (fig. 16).

Funcţia de hrănire a ascelor se realizează prin alte mijloace decît

hrănirea oosferelor. Aceasta se face cu ajutorul substanţelor nutritive

care difuzează prin stratul de celule bazale (pedunculare) interpuse între

oogon respectiv carpogon şi restul talului. Stratul de celule hrănitoare

au aceiaşi origină ca şi stratul de celule protectoare şi gârneţii.

După GÄUMANN (3, pag. 132) : „hifele sterile servesc 1a nutriţia
ascei în timpul dezvoltării sale. în perioada cînd ascele sînt tinere, celu-

lele hifelor se îmbogăţesc în conţinut hrănitor. Pe măsură ce corpul de

fructificare se dezvoltă, în aceiaş măsură are loc vestejirea hifelor sterile.

Hifele sterile dispar prin resorbţie". GÄUMANN (3) descrie şi moda-

lităţile de schimb între hifele fertile şi cele sterile. Substanţele nutritive

pot să treacă din hifele sterile (parafize) în celulele ascelor prin două

modalităţi : fie pe calea difuzării directe prin membrana lor care este

subţire, fie prin citoliza celulelor parafizelor care conţin rezerve nutri-

tive. Spaţiul dintre hifele sterile şi fertile este îngust în apotecii, ceea

ce facilitează difuziunea spre asce şi ascospori (3, pag. 143) a materia-

lului lichid din magma rezultată după citoliza. Rezultă de aici că ascos-

porii pot să crească pe socoteala materialului care difuzează în asce din

celulele subjacente ale hifelor purtătoare de asce. Ascosporii pot bene-

ficia de asemenea de magma nutritivă rezultată din citoliza celulelor

parafizelor care pătrunde direct 1a ei.

Natura parazitară sau viaţa pe detritusuri organice a ascomicetelor

a accentuat caracterul de „doici" a celulelor parafizelor din corpurile
de fructificare. Posibilitatea de hrănire a gârneţului femei în dezvol-
tare reprezintă o presupunere 1a metafitele clorofiliene. Această posi-
bilitate devine un fapt notoriu 1a ascomicete.

Este interesantă o comparaţie între metafitele cu clorofilă şi asco-

micete în privinţa fenomenului de oviparitate şi de viviparitate. La

plantele cu gametangii, ca şi 1a alga Nitella, deşi fecundaţia are loc

atunci cînd gametul femei este încă pe tal, zigotul se desprinde de planta
mamă, iar dezvoltarea sa embrionară se face ulterior în apă. Zigotul
acestor plante se comportă ca şi zigotul animalelor ovipare.

Diferenţierea unui gametange (de exemplu arhegon) 1a exteriorul

sau în interiorul talului poate introduce un element nou. Oosfera se

dezvoltă în gametange puternic fixat pe tal. Fecundaţia de data aceasta

este internă. Dezvoltarea zigotului şi embrionului (sporofitului) începe
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CU zigotul din gametange (d. e. arhegon) şi suferă transformări adecvate

în cursul embriogenezei (fig. 17).

Embriogeneza în aceste cazuri pargurge un număr mare de faze.

Ea are toate atributele viviparităţii.
La animale viviparitatea 1a nivelul ovarelor este extrem de rară ;

ea se poate observa numai 1a unii tunicieri (nevertebrate mai evoluate).

Dar în general, 1a animale ovulul matur migrează din ovar. El este

fecundat în tractusul genital sau în afara corpului. Oul fecundat — în

cazul ovoviviparităţii sau viviparităţii — se fixează, fie în organele

genitale (oviduct, uter), fie pe alte părţi ale organismului, unde este

edificat embrionul. Migraţia ovulului matur este obligatorie 1a

animale şi lipseşte complet 1a talofitele cu aparat sexual femei

mai evoluat.

La ascomicetele mai evoluate, 1a euascomicete, fecundaţia se desă-

vîrşeşte în corpul ascei în interiorul corpului de fructificare. Dezvoltarea

embrionară se reduce 1a transformarea zigotului în ascospori şi 1a eli-

minarea acestora în mediul extern. Procesul ascosporogenezei deşi foarte

scurt are după părerea noastră, caracteristicile viviparităţii 1a plante ;

ascosporii se dezvoltă pe loc din ascele fecundate sau din cele parteno-

genetice. Dezvoltarea are loc pe hifele de fructificare. Ascosporogeneza
este un proces vivipar, însă răspîndirea ascosporilor în mediul extern

are toate caracteristicile oviparităţii. împrăştirea sporilor asigură răs-

pîndirea speciei pe un mare areal. Ascosporogeneza, are, ca şi ovulele

nefecundate ale animalelor, o perioadă de metabolism redus pînă 1a

fecundaţie (1a spori se poate vorbi chiar de anabioză). Atunci cînd sporul
întîlneşte condiţii bune el germinează dînd naştere unui tal care trece

prin fazele tinere şi apoi cele mature, după cum germinarea ovulului

fecundat, la ovipare, trece prin stadiul embrionar, tînăr şi matur.

Desigur în toate cele expuse mai sus sînt multe vederi personale
care se cer încă verificate. De aceea noi 1c considerăm în bloc avînd

valoarea unor ipoteze de lucru. Dar dacă unele din supoziţiile noastre

se vor dovedi întemeiate atunci ideia principală a acestui studiu şi anume

existenţa unor legi comune în evoluţia aparatului sexual femei, 1a unele

grupe de talofite autotrofe, se va extinde şi asupra marelui grup al asco-

micetelor (heterotrofe).
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ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WEIBLICHEN GESCHLECHTSAP-

PARATES IN DIE THALLUS-TIEFE BEI DEN PFLANZEN UND ZUR.

ANALOGIE DIESER ERSCHEINUNG MIT DER „VISZERALISATION"

DER GONADEN IM TIERREICH

Zusammenfassung

Es wird über die Entwicklung des weiblichen Geschlechtsappara-

tes in die Tiefe des Pflanzenkörpers verhandelt, in Analogie mit der

Erscheinung der „Viszeralization" der Gonaden im Tierreich. Diese

Erscheinung wird bei Vertretern der Thallophyten, ganz besonders bei

den Fungi, verfolgt und dabei werden gewisse Entwicklungsstufen

(I—III) festgestellt als eine Materialisierung von Mechanismen von ge-

meinsamen Entwicklungsgesetzlichkeiten, sowohl der Pflanzen als auch

der Tiere, Stufen welche eine Resultante der Auswirkungen von viel

allgemeineren Erscheinungen sind u.zw. des dialektischen Wachstum-

Prinzipes im Komplex, verbunden mit der allgemeinen Tendenz der

Umhüllung (Bedeckung) der weiblichen Geschlechtszellen von unge-

schlechtlichen resp. vegetativen Körperzellen des jeweiligen Organis-

muses, Zellen die nicht nur eine Isolierungs-oder Schutzfunktion zu erfül-

len haben, sondern auch eine Rolle in der Ernährung der weiblichen

Geschlechtszellen unmittelbar aufweisen.


