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STUDIUL MORFOGENETIC ŞI CITOGENETIC LA DOUĂ SPECII

DE BRIOFITE: TETRAPLODON ANGUSTATUM

Br. eur. şi BUXBAUMIA APHYLLA L.

GH. MOHAN

Lucrarea cuprinde rezultatele studiilor morfogenetice şi cariologice

efectuate asupra celor două specii de briofite : Tetraplodon angustatum

Br. cur. şi Buxbaumia aphylla L., din Masivul lezer-Păpuşa, la care am

reuşit să evidenţiem in „vitro" anumite stadii ale dezvoltării ontoge-

genetice, spor-protonema-gametofit matur. Pe parcursul diferenţierii anu-

mitor zone a gametofitului am observat şi unele particularităţi struc-

turale, ce caracterizează fiecare specie în parte.

Studiile cariologice întreprinse la protonema celor două specii ne-a

dat posibilitatea să identificăm garnitura cromozomială la Tetraplodon

angustatum Br. cur. şi am confirmat cercetările anterioare efectuate la

specia Buxbaumia aphylla L.

Pe plan mondial în momentul actul se efectuează numeroase studii

de morfogeneză, corelate cu studii de citologie şi ultramicroscopie. Aceste

studii abordează diverse grupe de organizare vegetale şi animale reuşind

să evidenţieze unele aspecte ale dezvoltării ontogenetic, urmărind

procesele de diferenţiere celulară, structura unor organe şi comportarea

acestora în diverse medii de cultură.

Cercetările au fost aprofundate mai mult la plantele superioare

(Cormofite). unde metodologia de cercetare a fost mai bine cunoscută şi

mai puţin la Criptogame, unde condiţiile de cultură sînt mai deosebite.

Totuşi, putem să afirmăm că în prezent aceste cercetări s-au accen-

tuat şi la aceste grupe de plante, îndeosebi la grupul algelor şi ciupercilor

şi mai puţin asupra lichenilor şi briofitelor.

Pe plan internaţional cerectările morfologice la briofite au început
încă la începutul acestui veac, urmărindu-se nu numai procesele legate de

germinarea sporilor, ci şi unele procese fiziologice ca : nutriţia, fotosinteza,

tipurile de tropisme şi acţiunea unor substanţe stimulatoare sau inhi-

bitoare asupra germinării sporilor şi creşterii protonemei.
Din literatura de specialitate consultată vom încerca să enumerăm, în

ordine cronologică, briologii cei mai importanţi care şi-au adus o

însemnată contribuţie la dezvoltarea studiilor de morfogeneză, printre

ACTA BOTANICA HORTI

BUCURESTIENSIS

1977 — 1978

BUCUREŞTI 1978



142

aceştia ami'ntim : P. Becquerel (1906) el studiază germinarea sporilor

şi morfologia protonemei la Atrichum undulatum şi Brachythecium velu-

tinum ; P. Jansen (1912), studiază dezvoltarea ontogenetic» (spor-

protonemă-gametofit matur) la Phascum curvicolum ; M. M. Brown

(1919), studiază dezvoltarea gametofitului şi diferenţierea gametangilor la

Funaria hygrometrica ; E. Pringsheim (1921) efectuează studii de

morfogeneză la Leptobryum pyrijorme ; L. Plantefol (1927), studiază

germinarea sporilor şi dezvoltarea gametofitului la Rhytidiadelphus

triquetrus ; K. Dening (1929), studiază germinarea sporilor şi dezvol-

tarea gametofitului la Physcomitrium turbinatum la Rhodobryum roseum,

S. L. Meyer (1947), studiază germinarea sporilor şi dezvoltarea proto-

nemei la Sphagnum palustre; An del O. Van (1952), studiază germi-

narea sporilor şi dezvoltarea gametofitului la Funaria hygrometrica ;

К. Вe n s;|o n-E ve n s (1953), studiazäj germinarea sporilor la Mnium

hornum ; M. В o p p (1953, 1955), studiază germinarea sporilor şi formarea

protonemei la Funaria hygrometrica, precum şi acţiunea heteroauxinelor;
Kachroo (1954), studiază germinarea sporilor la Physcomitrium pyri-

jorme : V. M. Di 11 er, M. Fulf or d, H. J. Kersten (1955), studiază

morfogeneză la Sphaerocarpus texanus; M. Full' ord, V. Di 11 e r (1957),
studiază morfogeneză la genul Haplomitrium ; G. S. Gorto n, R. E.

E а к i n (1957), au studiat dezvoltarea gametofitului la Tortella caespitosa;

L. Koffler (1950), abordează un studiu complex în lucrarea sa de

disertaţie privind cultura în „vitro" a speciei Funaria hygrometrica.
Studiile citologice-cariologice efectuate la briofite sînt foarte nume-

roase şi majoritatea pun în evidenţă numărul de cromozomi existenţi în

celulele arhesporului (spor'ofitul : 2n) şi mai puţin cele ce evidenţiază

garnitura cromozomială în protonernă sau în celulele iniţiale din gametofit

care este haploid.

Dintre citologii care s-au ocupat cu studii cariologice la diferite

specii de briofite amintim : V. S. Bryan (1955) la genum Sphagnum şi
la unii reprezentanţi din Fain. Ephemeraceae şi Funariaceae ; S. I n o u e

(1965), la reprezentanţii Fam. Thuidiaceae; R. J. Lowry (1948), la genul
Mnium şi la specia Bartramia pomijormis ; A. Var a m a (1954, 1955),
la Pleurozium schreberi şi Funaria hpgrometrica ; K. Y an o (1951, 1957),
efectuează cercetări cariologice la genurile din Fam. Fissidentaceae, Dicra-

naceae, Grimmiaceae ; A. J. Smith, M. E. Newton (1968), la repre-

zentanţii familiilor : Sphagnaceae, Andreaceae, Polytrichaceae, Fissiden-

taceae, Dicranaceae, Encalyptaceae, Pottiaceae, Trichostomaceae, Grimmi-

aceae, Funariceae, Splachnaceae, Schistostegaceae, Bartramiaceae,

Orthotrichaceae, Fontinalaceae, Hedwigiaceae, Crypheaceae, Neckeraceae,

Hcokeriaceae, Lesckeaceae, Thuidiaceae, Hypnace.ae, Brachytheciaceae,
Entodontaceae, Plagiotheciaceae. Aceşti doi autori au studiat cromozomii

la 225 de specii din 33 de familii din brioflora Marii Britanii, reuşind la

multe specii să identifice şi cariotipul. în ţara noastră studii cariologice
la briofite au fost efectuate de I. T. Tarnav se hi (1941) la specia
Buxbaumia aphylla, iar mai tîrziu de T r. I. Ştefureac (1957) la specia

Polytrichum norvegicum. La această specie pe baza cercetărilor de cito-

geneză şi cariogeneză, de hibridare şi poliploidizare s-a identificat cario-

logic varietatea bivalens cu 14 cromozomi şi varietatea tetravalens cu 28

de cromozomi, faţă de numărul fundamental al speciei, n = 7 cromozomi.
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Cercetări şi rezultate

Studiile noastre de morfogeneză şi cariologie au fost efectuate asupra

celor două specii de briofite din brioflora României, şi anume : Tetra-

plodon anyustatiibi Br. cur. şi Buxbaumia aphylla L. nestudiate din

acest punct de vedere.

Metoda de lucru. Pentru studiile morfogenetice am utilizat

spori din capsulele mature recoltate din materialul briologie din Masivul

lezer-Păpuşa.

Capsulele detaşate au fost puse în flacoane de sticlă şi sterilizate.

Am folosit ca medii de cultură mediul lichid Кn o p şi mediul solid

de gel o z ă.

Aceste medii de cultură au fost puse în cutii Petri şi pe suprafaţa

mediilor respective, atît lichid cit şi solid, am însămînţat sporii de la

cele două specii luate în studiu. Cutiile cu sporii puşi la germinat au

fost puse în nişe sterile, cu o temperatură de 18—20° С şi o luminozitate

de 8.000—10.000 de luxi.

Zilnic am urmărit germinarea sporilor, diferenţierea protonemei şi
formarea gametofitului tînăr la speciile studiate.

Pentru studiile cariologice am utilizat fragmente din porţiunile

terminale ale filamentelor protonematice care au fost puse pe o lamă de

sticlă pe care se găsea un strat subţire de albumină glicerinată. Apoi

am adăugat cîteva cristale de fenol, pentru a se evita dezvoltarea

mucegaiurilor şi 15 ml glicerina. Pentru fixare s-a folosit reactivul

New-comer sau AFA, timp de 24 de ore. Se transferă apoi în NaCl

0,17 M pentru 20 de minute şi se spală cu apă de robinet. înainte de

colorare se adaugă LiC03 2% şi se lasă 4 ore. Se spală şi se colorează

cu carmin acetic, direct pe lamă.

O altă metodă folosită de noi care a dat rezultate bune este cea a

colorării cu orceină acetică. Protonemele fixate cu AFA timp de o oră

şi hidrolizate cu HCI N/l la 60° C, timp de 10 minute se colorează cu

orceină acetică 1%.

Tetraplodon angustatum Br. cur.

Specie (coprofilă) din Fam. Splachnaceae care este întîlnită în zona

montană superioară pe dejecţii şi cadavre. Sporogoanele şi sporii ajung
la maturitate în luna iulie-august. Sporii sînt sferici, puţin alungiţi,
netezi de la B—l2ft,8— 12ft, brun-gălbui. în condiţii de germinat ei diferenţiază

după 35 de zile un filament protonematic format iniţial din patru celule

alungite oare ulterior după 45 de zile va forma un filament protone-
matic mult mai alungit cu numeroase ramificaţii de tip dichotomie.

După 52 de zile. într-o anumită zonă intercalară a protonemei începe

diferenţierea unei zone rizoidale care pătrunde în substrat (geloză), iar

apoi în partea superioară o porţiune cauloidală, care reprezintă tulpi-

niţa pe care se vor diferenţia după 62 de zile primele două frunzişoare,
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apoi şase şi ulterior zece frunzişoare, care reprezintă gametofitul tînăr

obţinut în culturile noastre (PI. I, II).
Această specie nu a fost studiată din punct de vedere cariologic.

Studiile noastre au fost efectuate pe protonemă la care am identificat

un număr de n=lo cromozomi (PI. 11, fig. 7).

De remarcat că apariţia cromozomilor în anafază se face în mod

inegal, 7 la polul apical al celulei şi 3 la polul opus.

Buxbaumia aphylla L.

Specie din Fam. Buxbaumiaceae
,

care o întîlnim pe sol acidofil

(terioolă), în zona montană, la care sporogoanele cu sporii ajung la luna

iulie-august. Sporii au mărimea de 15—22 u>, ovali de culoare brunie-

roşietică. în condiţii de germinat, ei diferenţiază după 31 de zile o pro-

tonemă scurtă formată din trei celule, din care două bazale şi una

terminală, care prin diviziuni mitotice succesive va forma după 45 de

zile o protonemă lungă cu numeroase ramificaţii dispuse de o parte şi
de alta a filamentului protonematic axial (PI. III). în cultură filamentele

protonematice sînt foarte numeroase, dispuse radiär pe o mică suprafaţă

(Fig. A).
Din punct de vedere citologic-cariologic, specia a fost studiată

pentru prima dată de I. T. Târnavschi în anul 1941, care a stabilit

garnitura cromozomială în celulele arhesporului, identificînd 2n =16

cromozomi. Noi efectuînd studii cariologice la protonemă, am evidenţiat
în celulele terminale în stadiul de metafază un număr de n=B cro-

mozomi (Fig. В).

Fig. А, Aspectul culturii la Buxbaumia aphylla L.

Fig. В, Garnitura cromozomială n=8 la Buxbaumia aphylla L



Pl. I. Unele stadii din dezvoltarea morfogenetică de la Tetraplodon angustatum Br. cur

1. Spori ; 2, Filament protonematic după 35 de zile ; 3—4, Filamente protonematice

apărute după 39 de zile ; 5, Filament protonematic ramificat dichotomic după 45

de zile ; 6, Apariţia rizoizilor şi a primelor două frunzişoare de la gametofitul tînăr.
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Stadii fotografiate din culturile de Tetraplodon angustatum Br. cur.

1, Spori ; 2, Aspectul culturii ; 3, Spori germinaţi cu primele filamente protonema-
tice ; 4, Celula terminală a protonemei ; 5, Prima ramificare a protonemei ; 6, Game-

tofiţi tineri în cultură ; 7, Garnitură cromozomială n = 10.

Pl. II,
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Unele stadii din dezvoltarea morfogenetică de la Buxbaumia aphylla L.

1, Spori ; 2, Filamentul protonematic format după 31 de zile ; 3—4, Filamente pro-

tonematice apărute succesiv după 37 şi 39 de zile ; 5, Filament protonematic cu

numeroase ramificaţii apărut după 45 de zile.

Pl. III,
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Ein morphogenetisches und zytologischesn Studium an zwei Arten von Moosen

Tetraplodon angustatum Br. eur. und Buxbaumia aphylla L.

Zusammenfassung

Es wird Tetraplodon angustatum Br. eur. und Buxbaumia aphylla L. aus dem

Massive lezer-Păpuşa untersucht, bei welchen „in vitro" die ontogenetische Ent-

wicklung Spor-Protonema-Gametophyt (reif) möglich gemacht wurde. Während der

Differenzierung gewisser Zonen des Gametophytes wurden einige strukturelle Ei-

genschaften beobachtet, welche die Art kennzeichnet.

Die karyologischen Untersuchungen werden an den Protonemen beider Arten

vorgenommen und haben es uns ermöglicht die Chromosomen-Garnitur vor Tetra-

plodon angustatum Br. eur. (n = 10) festzustellen und dieselbe für Buxbaumia aphylla

L. (n=B) zu bestattigen.
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