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NOTĂ ASUPRA UNOR SPECII DE MYXOMYCETE (II)

CONSTANTINESCU MARIA

Sînt prezentate 5 specii ce aparţin 1a 5 genuri de myxomycete.

Myxomycetele, organisme cosmopolite şi übicviste, pot fi întîlnite

în locurile cu umiditate suficientă şi vegetaţie în putrefacţie. Un număr

mic de specii poate fi întîlnit 1a altitudini mari şi numai în apropierea

zăpezilor care se topesc, iar altele în regiunile temperate şi chiar

tropicale.

Cînd sporii întîlnesc condiţii adecvate, germinează dînd naştere

unui plasmodiu, dar apariţia acestuia în cultură nu ne arată că o

specie a fost cultivată şi de altfel este destul de dificil de a recunoaşte

o myxomycetă după caracterul plasmodial.

în urma schimburilor de seminţe cu străinătatea, s-au primit probe

ce au fost puse 1a germinat în vase Petri, căptuşite cu sugativă (hîrtie

de filtru) în permanenţă umedă. După un timp, urmărind germinarea

acestora, am observat existenţa unor plasmodii, iar mai tîrziu, apariţia

sporangilor. Aceasta a fost posibil datorită faptului că pe suprafaţa

seminţelor au existat sporii unor myxomycete care în condiţii de

umiditate şi cu o gamă optimă de temperatură şi-au completat ciclul

vital, ajungînd 1a stadiul de sporangi.

1. Didymium difforme (Pers.) S, F. Gray — sporangi sesili,

peridium dublu ; capiliţiu deobicei rar ; spori de culoare brun-închisă.

2. Didymium nigripes (Link) Fries — sporangi pedicelaţî,

globoşi ; peridium membranos acoperit cu o crustă calcaroasă ; columela

brun închis sau neagră ; capiliţiu delicat ; spori cafeniu închis.
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3. Didymium squamulosum (Alb. et Schw.) Fries —

sporangi pedicelaţi cenuşii ; peridium membranos, transparent, de obicei

acoperit cu o crustă albă, subţire, stelată, cu aspect reticulat ; columela

albă, discoidală ; capiliţiu fin ; spori spinoşi.

4. Physarum cinereum (Batsch) Pers. — sporangi sesili,

subglobuloşi sau alungiţi, unindu-se în mici plasmodiocarpi calcaroşi ;

peridium subţire ; capiliţiu abundent cu depozite calcaroase la internodii ;

spori violaceu închis.

5. Physarum nutans Pers. — sporangi pedicelaţi, peridium

subţire ; capiliţiu delicat, spori negri.

Genul şi speciile
Localitatea

Genul şi speciile

myxomycetelorseminţelor

1. Astragalus bungei Taşchent — U.R.S.S. Physarum nutans Pers.

С. Winkl. et В. Fed.

2. Astr. canadensis L. Giessen — R.F.G. Didymium nigripes

(Link) Fries

3. Astr. cornu-bovis Taşchent — U.R.S.S. Didymium difforme

Lipsky (Pers.) S. F. Gray

4. Astr. epiglottis L. Coimbra — Spania Physarum nutans Pers.

5. Astr. massilensis Geneva — Elveţia Physarum cinereum

(Miller) Lam. (Batsch) Pers.

6. Astr. penduliflorus Geneva — Elveţia Didymium nigripes

Lam. (Link) Fries

7. Astr. ponticus Pall. Geneva — Elveţia Didymium squamulosum

(Alb. et Schw.) Fries

8. Astr. platyphyllus Duşambe — U.R.S.S. Physarum nutans Pers.

Kar. et Kir.

9. Astr. sieversianus Duşambe — U.R.S.S. Physarum nutans Pers.

Pall.

10. Cladium mariscus Geneva — Elveţia Didymium difforme

(L.) Pohl (Pers.) S. F. Gray



Apariţia acestor myxomycete dovedeşte încă odată că sporii îşi

păstrează facultatea germinativă un timp îndelungat şi numai în condiţii

prielnice îşi continuă ciclul lor vital.

DATA ON A NUMBER OF MYXOMYCETES

Summary

Note on a Number of Myxomycètes. Five species are presented,

belonging to 5 genuses of Myxomycètes.
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