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INTRODUCERE
Această serie de manuale cuprinde conţinutul
disciplinei de biologie pentru licee în trei volume.
Pentru o înţelegere cât mai uşoară a textelor
din manuale, acestea au fost completate cu
figuri. În manual se fac numeroase referiri la utilizarea volumelor Növényismeret (Atlas botanic) și Állatismeret (Atlas zoologic) – culegeri
destinate învățământului mediu. Aceste notări se
referă în cazul identificării plantelor, la numărul
tabelului, pentru identificarea animalelor la
numărul paginii. Aceste referiri sunt prezente în
text în formatul prezentat mai jos:
notarea figurilor din manual (Fig. 61)
referire la atlasul botanic (N. 32.)
referire la atlasul zoologic (A. 56.)
Textele din manual sunt tipărite cu litere de
format normal. Pentru identificarea şi reţinerea
cât mai uşoară a noţiunilor importante, acestea
sunt tipărite cu litere îngroşate sau cursive.

4

Aliniatele cu litere mărunte marcate la început cu
un pătrat verde cuprind informaţii suplimentare ale
temei prezentate şi în aceste părţi vom găsi noţiuni
accentuate cu litere îngroşate sau cursive. Aceste
materiale suplimentare completează elementele capitolului respectiv cu noi noţiuni sau alte abordări ale
temei respective, uneori prezentând elemente practice
legate de subiect sau completări de natură istorică.

Cele două teme majore ale materiei sunt prezentate pe parcursul a opt capitole. La subsolul
fiecărei pagini din manual este trecută denumirea capitolului, ajutând astfel orientarea în
conţinutul materiei. Capitolele sunt divizate în
subunităţi mai mici. Aceste unităţi didactice se
termină cu întrebări. Încheierea unităţilor mai
mari se face printr-un rezumat, care este util
pentru studiul individual prin faptul că oferă o
retrospectivă prescurtată a elementelor principale prezentate în capitolul respectiv. La sfârşitul
manualului principalele noţiuni sunt cuprinse
într-un index, în care sunt marcate cu asterisc (*)
noţiunile care sunt incluse în materia de bacalaureat.
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TAXONOMIA ORGANISMELOR VII
Bazele încadrării taxonomice
În decursul asimilării cunoştinţelor de fizică şi
chimie am întâlnit numeroase forme de existenţă
şi transformare ale materiei. Asemănător fizicii
şi chimiei şi biologia este o disciplină din cadrul
ştiinţelor naturale care se ocupă de formele de
existenţă ale lumii materiale, de transformările
şi evoluţia acestora. Termenul de biologie este
un acronim de origine grecească, în traducere
exactă însemnând ştiinţa vieţii. În accepţia
actuală, denumirea este atribuită domeniului ştiinţific care întruneşte toate ştiinţele ce studiază
organismele vii.
În biologie, baza metodei de studiu a ştiinţelor
naturii este observarea sistematică a sistemelor vii şi
a fenomenelor ce se desfăşoară la nivelul acestora,
colectarea datelor obţinute şi stabilirea valorilor lor
numerice prin măsurători. Pe baza acestor rezultate se
poate deduce explicaţia prezumtivă a fenomenelor,
care însă nu poate fi considerată o explicaţie dovedită,
deci este o ipoteză. Ipoteza cuprinde, pe lângă constatările directe făcute prin observaţie şi legăturile

PLANTE

CIUPERCI

ANIMALE

EUCARIOTE UNICELULARE

PROCARIOTE

Fig. 1 Unităţile majore ale biosferei
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mai profunde dintre fonomene, formulate prin gândire. Apoi, prin experimente ştiinţifice planificate, ipoteza va fi confirmată sau infirmată. În cadrul experimentelor, fenomenele studiate sunt reproduse în
condiţii artificiale controlate, astfel ca desfăşurarea
lor să poată fi urmărită cu exactitate. Avantajul experimentului ştiinţific este că poate fi repetat în mod discreţionar, având astfel valoare probatorie ridicată.
Ipoteza confirmată prin experimente ne poate conduce apoi la formularea, descrierea unei teorii aparţinând unui anumit domeniu ştiinţific. Pentru explicarea
şi descrierea sistemelor complexe, având elemente de
detaliu necunoscute, se aplică modele ştiinţifice.
Acestea reproduc numai caracteristicile principale ale
sistemului real studiat, într-o formă simplificată. Unul
din procedeele de modelare este cel al simulării de
modele, în cadrul căreia modelul presupus de funcţionare al sistemului cercetat se studiază pe un model
realizat pe calculator. Generarea de modele ajută la
formularea unor noi concluzii şi ipoteze, implicit o
cunoaştere mai profundă a sistemului cercetat.

Omenirea este preocupată din timpuri
străvechi de întrebări legate de modul de alcătuire, funcţionare şi evoluţia terestră a organismelor vii. Manifestarea diversităţii biosferei este un
proces continuu de dezvoltare, fenomen denumit
în mod concis cu termenul de origine latină
„evoluţie”. Acest termen este utilizat şi într-un
sens mai larg în ştiinţele naturii, pentru nominalizarea dezvoltării permanente a lumii materiale.
Biosfera Terrei nu se prezenta sub forma în
care o cunoaştem astăzi, starea ei actuală a fost
atinsă în mai multe miliarde de ani. Procesul de
dezvoltare a biosferei, adică evoluţia biologică a
fost precedată de evoluţia fizică şi chimică a
materiei. În urma unui proces îndelungat, elementele şi compuşii simpli au dat naştere la
compuşi organici complecşi, apoi din aceştia sau format macromolecule organice şi mai complexe. Din această varietate de sisteme macromoleculare s-au dezvoltat probabil primele sisteme biologice simple, care prezentau funcţii
vitale primordiale, ancestrale. Apoi, în urma
unui proces lung de evoluţie, din acestea s-au
format primele organisme vii, pe care le denumim cu termenul generic de procariote. Din
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3/9/16

1:49 PM

această grupă fac parte bacteriile şi cianobacteriile (algele albastre-verzi) de astăzi. Una din
trăsăturile specifice ale acestor organisme este
lipsa unui nucleu delimitat în cadrul celulei.
Acest fapt este reflectat şi de denumirea de origine greacă dat acestor organisme: pro/proto=anterior, carion=nucleu. (Fig. 1)
Un nivel superior pe scara evoluţiei este
reprezentat de apariţia eucariotelor unicelulare. Denumirea lor este tot de origine greacă:
eu-=propriu-zis, adevărat, şi face referire la faptul că aceste celule deţin nucleu propriu-zis,
delimitat prin membrană. Este foarte probabil că
o parte din eucariotele unicelulare de azi au o
structură asemănătoare cu cele ancestrale.
După eucariotele unicelulare primitive au urmat
mai multe ramuri evolutive care au dat naştere la
eucariotele pluricelulare. O parte a acestora a
urmat calea evolutivă în urma căreia îşi construiau propriul organism din compuşi anorganici
simpli, din aceştia s-au format plantele pluricelulare. Celelalte eucariote pluricelulare însă
foloseau ca elemente de construcţie al propriului
organism componente organice produse de alte
organisme vii, din acestea s-au format ciupercile pluricelulare şi animalele pluricelulare.
Desigur nici speciile existente azi nu reprezintă rezultatul final al evoluţiei, deoarece acest
proces se desfăşoară în continuare. Însă majoritatea transformărilor evolutive sunt foarte lente
raportat la dimensiunea umană, perceperea lor
nemijlocită este foarte dificilă. În prezent, pe
Terra deosebim mai multe milioane de specii de
animale şi plante. Ca să putem căpăta o privire
de ansamblu asupra diversităţii biosferei actuale,
este nevoie de o sistematizare taxonomică a
speciilor după anumite criterii.
Până la sfârşitul secolului al XVII-lea mulţi cercetători au încercat să creeze un sistem în care se pot
încadra în mod complet toate speciile cunoscute până
la acea vreme. Primul om de ştiinţă care a găsit o
rezolvare la problema sistematizării taxonomice a
organismelor a fost naturalistul suedez Carl Linné
(1707 – 1778). Lucrarea sa intitulată Systema Naturae
a fost publicată în 1735. Baza sistemului prezentat de
Linné o constituie specia, unitate în care savantul
încadrează toţi indivizii care prezintă trăsături
esenţiale identice. Speciilor le-a atribuit denumiri latine compuse din două elemente. Denumirea taxonomică dată de Linné speciei umane este Homo sapiens,
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utilizată şi în zilele noastre. Sistemul taxonomic, logic
şi unitar, se răspândeşte în timp scurt şi reprezintă un
pas important în dezvoltarea ştiinţelor biologice.
În secolul al XIX-lea, activitatea savantului naturalist Charles Darwin (1809 – 1882) pune bazele
teoriei evoluţioniste. Lucrarea sa intitulată Originea
speciilor, publicată în 1859, pune într-o perspectivă
nouă şi taxonomia. În urma activităţii sale apare taxonomia bazată pe filogenie. În timp ce sistemul artificial al lui Linné utiliza drept criteriu pentru stabilirea
înrudirii dintre specii doar asemănările dintre trăsăturile externe, taxonomia filogenetică studiază înrudirea
dintre specii pe baza descendenţei.
Dintre adepţii taxonomiei, în Ungaria se remarcă
savantul naturalist Kitaibel Pál (1757 – 1817), un
pionier al botanicii autohtone, care a descoperit în jur
de 150 specii de plante. Şi-a desfăşurat activitatea şi
ca zoolog, fiind primul care a descris numeroase specii de animale din fauna autohtonă. Botanistul
Diószegi Sámuel, originar din Debrecen, împreună
cu Fazekas Mihály, cumnatul său, cel care a scris
povestea lui Lúdas Matyi, sunt coautorii lucrării intitulate Magyar Füvész Könyv / Cartea de Botanică a
Ungariei, publicată în 1807 (Fig. 2), care este de fapt
o transpunere în limba maghiară a taxonomiei lui
Linné. Lucrarea este importantă pentru rolul avut în
formarea limbajului de specialitate botanic şi medical.

Fig. 2 Coperta lucrării Magyar Füvész Könyv /
Cartea de Botanică a Ungariei

Pentru încadrarea taxonomică a organismelor
vii urmărim procesul evolutiv, dezvoltarea pe
regnuri a speciilor de vieţuitoare. Esenţa acestui
lucru constă în aceea că stabilirea înrudirii dintre
diferitele specii se face în primul rând pe baza
originii lor, a legăturilor de descendenţă comună
cu alte specii. Din această cauză, această încadrare a fost denumită filogenetică. (Fig. 3 şi 4).
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Fig. 3 Dezvoltarea filogenetică a regnului vegetal şi a ciupercilor
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Unitatea fundamentală a sistematicii taxonomice biologice este specia. Aceasta cuprinde
totalitatea organismelor care au descendenţă
comună, au toate trăsăturile interioare şi exterioare identice şi în natură formează grupuri de
reproducere. Anumite specii pot avea anumite
trăsături comune, dar au şi trăsături diferite. De
regulă cu cât numărul trăsăturilor comune, identice este mai mare, cu atât gradul de înrudire dintre specii este mai apropiat. Speciile aparţinând
aceluiaşi grup de înrudire provin dintr-un strămoş comun şi pentru o perioadă de timp au par-
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curs un traseu evolutiv comun. În decursul clasificării, speciile înrudite sunt încadrate în acelaşi
gen, genurile în familii, familiile înrudite în ordine, apoi în clase, iar clasele sunt încadrate în
încrengături (Fig. 5).
Pentru o nominalizare internaţională clară,
speciilor li s-au atribuit denumiri latine formate
din două părţi. De exemplu, în denumirea ursului brun (Ursus arctos) şi a ursului negru (Ursus
americanus), primul cuvânt desemnează genul
comun (Ursus), iar al doilea cuvânt desemnează
specia din cadrul genului, care este diferită.
În limbajul de zi cu zi se face adesea confuzie între
noţiunile de specie şi rasă. Definiţia speciei a fost
prezentată anterior. În cadrul speciei deosebim grupuri de indivizi care prezintă trăsături comune şi mai
accentuate şi ocupă un anumit areal. Subunitatea taxonomică a speciei este subspecia. Un exemplu în acest
sens îl reprezintă subspecia ursului brun de dimensiuni mai mari, răspândită în Alaska, denumită ursul
Kodiak (Ursus arctos beringianus).
Noţiunea de rasă/soi se utilizează mai ales la speciile cultivate în agricultură. În cazul speciilor de
plante cultivate şi a animalelor crescute artificial,
soiul – la plante- şi rasa – la animale- nu desemnează
numai o subunitate taxonomică a speciei, ci se referă
şi la potenţialul productiv al soiului/rasei respective
(perioada de vegetaţie, rezistenţa la boli, sensibilitatea
faţă de sol, etc.). Pe aceste criterii putem diferenţia de
exemplu, soiuri de fasole, cum ar fi fasolea pestriţă de
Buda sau fasolea fragedă timpurie.

ÎNCRENGĂTURA

vertebrate

Clasa

mamifere

ORDINUL

răpitoare

FAMILIA

ursidae

GENUL

Ursus

urs

SPECIA

arctos

ursul brun

1. Ce înseamnă termenul „evoluţie"?
2. Care este diferenţa dintre procariote şi eucariote?
3. Care este explicaţia fundamentală a dezvoltării
filogenetice a regnului vegetal, a ciupercilor şi a
regnului animal?
4. Ce înţelegem prin sistemul dezvoltării filogenetice?
5. Care sunt trăsăturile comune ale organismelor
aparţinând aceleiaşi specii?
6. Care este diferenţa esenţială dintre grupare şi
sistematizarea ştiinţifică?
7. Comparaţi sistemul de încadrare artificială cu
sistemul de încadrare filogenetică.
8. Cu care dintre sistemele menţionate se
aseamănă mai mult sistemul utilizat azi?
9. Încadraţi câinele domestic în sistemul de
încadrare taxonomică.
10. Care este diferenţa dintre specie şi rasă/soi?

Fig. 5. Unităţile taxonomice
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Virusurile
Virusurile sunt organisme a căror sistematizare
filogenetică este dificilă, atât din punctul de
vedere al constituţiei, cât şi din punctul de vedere al modului de viaţă. Dimensiunile lor sunt de
ordinul nanometrilor, din care cauză examinarea
lor este posibilă numai în urma măririlor de ordinul zecilor de mii, realizate prin electromicrosco-

106

1000 km

Page 11

pie (Fig. 6). Principalele elemente constitutive
ale organismului viral sunt materialul genetic
numit genomul viral şi capsula proteică -capsida- din jurul acestuia. Majoritatea virusurilor nu
mai au alte elemente componente. Referitor la
originea virusurilor există mai multe ipoteze.
Cea mai plauzibilă dintre acestea este cea care
consideră că virusurile sunt constituite din materialul genetic desprins din diferite celule care, în

 Diametrul Pământului

telescoape,
lunete

105
104
103

 Mount Everest

1 km

102
101
1

1m

 om

vizibil cu ochiul
liber
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10–3

1 mm
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10–4
microscop optic
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10–7
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10–9

1 nm
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microscop
electronic
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roentgen
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10–13
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Fig. 6. Compararea dimensiunilor
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decursul evoluţiei, au dobândit un anumit grad
de independenţă. Deci structura simplă nu reprezintă o stare anterioară apariţiei organizării celulare, ci dimpotrivă, presupune existenţa celulelor
procariote sau eucariote (Fig. 7).
Această presupunere este confirmată şi de
modul de viaţă al virusurilor. Condiţia
funcţionării lor este existenţa unei celule gazdă,
pe care pot să o paraziteze. Genomul viral
pătrunde în celula gazdă şi reorganizează
funcţionarea acesteia: obligă celula ca din elementele structurale proprii să producă noi organisme virale, identice cu virusul care a atacat
celula. Astfel, în scurt timp se produce un număr
foarte mare de replici exacte ale virusului care a
declanşat procesul. Deci, virusurile nu se reproduc din materialele structurale proprii, ci pentru
replicare utilizează materialele structurale ale
celulei gazdă (Fig. 8).
După terminarea replicării, virusul intră în
perioada de repaus. Aceasta este forma în care
virusul se eliberează din celula gazdă şi se
răspândeşte în mediu, dobândind din nou
potenţial patogen. Pentru declanşarea unei noi
infecţii, virusul trebuie să pătrundă într-o nouă
celulă gazdă, lucru nu chiar simplu, dacă ţinem
cont de faptul că virusul nu se poate deplasa
independent. Pentru deplasare, virusurile se
folosesc de alte organisme care să le transporte
până la următoarea gazdă, sau se grefează pe
descendenţii organismului gazdă, sau se folosesc de mişcarea elementelor din mediul încon-

Page 12

jurător. În această perioadă, sub acţiunea factorilor de mediu (de exemplu căldura, prezenţa
unor substanţe chimice) un număr mare de virusuri mor, dar cei care supravieţuiesc prezintă
potenţial infecţios.
Primul om de ştiinţă care a descoperit existenţa
virusurilor a fost biologul rus Dimitri Ivanovschi
(1864 – 1920). În decursul experienţelor efectuate,
Ivanovschi a colectat seva din plante afectate de
boală, a filtrat-o prin filtru bacterian, apoi cu lichidul
filtrat a infectat alte plante sănătoase. Astfel a realizat
că există agenţi cauzatori de boală –agenţi etiologicimai mici decât bacteriile. Aceşti agenţi etiologici filtraţi i-a denumit virusuri. Sensul exact al termenului
„virus” este „otravă”.
Virusurile provoacă îmbolnăviri şi la animale şi
oameni, nu numai la plante. Pentru ca să provoace
îmbolnăvirea acestor organisme, virusurile trebuie să
ajungă la celulele receptive. Pătrunderea virusurilor în
organisme se face prin aşa-numitele porţi de intrare,
cele mai frecvente fiind tegumentul, căile respiratorii
şi digestive. De aici, virusurile se deplasează prin fluxul sanguin sau pe traiectele nervilor, şi se răspândesc
în întreg organismul. De exemplu, virusul gripei se
transmite prin aerosoli, pătrunzând prin căile respiratorii, iar virusul hepatitei pătrunde prin cavitatea
bucală, în urma ingerării de alimente contaminate, şi
produce infecţie hepatică însoţită de icter.
Există anumite boli care sunt cauzate de agenţi
etiologici cu o structură şi mai simplă decât cea a
virusurilor, de proteine cu proprietăţi patogene, care
poartă denumirea de prioni. Aceste proteine cu structură micromoleculară se înşiră sub formă de lanţuri şi
se acumulează în celulele nervoase ale organismului
animal sau uman afectat, ele fiind lipsite de material

genom viral

genom viral

capsidă

capsidă
a) Virusul mozaicului tutunului

capsidă
b) Virusul gripei

Fig. 7 Structura diferitelor tipuri de virusuri
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genom viral
virus

bacterie

Fig. 8 Replicarea virusurilor în bacterii-gazdă
genetic. Replicarea lor este determinată de o anumită
secvenţă a materialului genetic propriu al celulei afectate. Un exemplu în acest sens este encefalopatia
spongiformă bovină, denumită şi boala vacii nebune,
care determină degenerarea spongiformă a encefalului
la bovine şi se termină întotdeauna cu moartea animalelor afectate.

Numeroase maladii ale organismelor vii sunt
de origine virală. Bacteriofagele sunt virusurile
care distrug bacteriile (Fig. 9). Virusurile care
provoacă degenerări în formă de mozaic pe frunzele plantelor constituie grupa virusurilor mozaic.
Boli ale animalelor, ca febra aftoasă a bovinelor
sau turbarea câinilor, sunt cauzate tot de virusuri.
Dintre virusurile care provoacă îmbolnăviri la om,
mai cunoscute sunt virusul gripei, virusul pojarului sau virusul HIV, care cauzează SIDA.
1. De ce este dificilă încadrarea taxonomică a
virusurilor?
2. Cum sunt alcătuite şi cum se înmulţesc virusurile?
3. Enumeraţi câteva virusuri mai cunoscute.
4. Faceţi comparaţie între virus şi prion.
5. Documentaţi-vă! Ce este contaminarea, ce este
epidemia?
6. Formulaţi sfaturi pentru tratamentul bolilor
virale.

Fig. 9 Bacteriofage în timpul activităţii
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ORGANISMELE UNICELULARE
Bacteriile
Organismele procariote ancestrale s-au format
probabil în urma evoluţiei celor mai simple celule bacteriene ancestrale. Descendenţii lor sunt şi
bacteriile din zilele noastre. Bacteriile sunt organismele cele mai răspândite de pe Terra. De
exemplu, într-un singur gram de pământ se
găsesc mai multe milioane de bacterii.
Răspândirea lor foarte extinsă se datorează
înmulţirii rapide şi capacităţii lor ridicate de
adaptare. Majoritatea se caracterizează prin
dimensiuni de ordinul micrometrilor. După
formă deosebim bacterii sferice, în formă de
bastonaşe şi spiralate (Fig. 10).

Descoperirea şi cercetarea bacteriilor este strâns
legată de istoria microscopului. Cercetarea sistematică la microscop a devenit posibilă numai în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, în urma descoperirilor făcute de naturalistul olandez Antony
Leeuwenhoek (1632 – 1723). Acesta construieşte din
lentile de fabricaţie proprie un microscop performant,
cu o capacitate de mărire de peste două sute de ori.
Omul de ştiinţă englez Robert Hooke (1635 – 1703),
naturalist, a publicat în 1665 un album ilustrat cu
desene despre cercetările sale efectuate la microscop,
lucrare care a fost considerată pentru multă vreme
manualul de bază pentru cercetările biologice
efectuate la microscop. El a introdus şi termenul de
„celulă”.
Studiul ştiinţific al bacteriilor începe însă numai în
secolul al XIX-lea. Medicul şi biologul german
Robert Koch (1843 – 1910) a elaborat metoda
izolării culturilor pure de bacterii şi metodele de colorare necesare pentru izolarea lor. De numele lui se
leagă descoperirea a numeroase bacterii patogene,
inclusiv al agentului patogen al tuberculozei. Un nou
pas crucial pentru cercetarea virusurilor şi bacteriilor
a fost realizarea în 1931 a microscopului electronic şi
elaborarea microtehnicii aferente. Prin această tehnică, organisme cu dimensiuni nanometrice devin
vizibile.

bacterii sferice

bacterii în formă de bastonaşe

bacterii în formă de bastonaşe curbate (virgulă)

bacterii spiralate

Fig. 10 Formele tipice ale bacteriilor
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Structura bacteriilor se aseamănă cu cea a
celulei procariote. Acestea nu au nucleu, iar
materialul genetic bacterian, numit nucleoid, de
formă rotundă se află în citoplasmă, care este
înconjurată de membrana celulară. Membrana
este strâns legată de peretele celular, care înconjoară celula bacteriană la exterior. Peretele celular al bacteriilor este format în mare parte din
compuşi de tipul proteinelor şi hidraţilor de carbon. Peretele celular este o formaţiune rigidă şi
groasă, datorită căreia celula bacteriană îşi
păstrează forma. La numeroase specii de bacterii, peretele celular este învelit într-o capsulă sau
o masă de consistenţă mucoasă. Multe din speciile bacteriene se pot deplasa cu ajutorul unor
formaţiuni denumite cili, care pot fi în număr şi
de mărime variabilă (Fig. 11).
Majoritatea bacteriilor se multiplică prin diviziune. În condiţii optime, după o jumătate de oră celu-
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cil/flagel
mezozom
perete celular

perete
celular
material
genetic/nucleoid
capsulă

citoplasmă

Fig. 11 Schiţa structurii celulei bacteriene

Fig. 12 Bacterii în formă de bastonaş (bacili)

lele nou formate intră într-o nouă diviziune (Fig.
12). Alte specii bacteriene se pot multiplica sexuat.
Referitor la fiziologia bacteriană, majoritatea bacteriilor se hrănesc cu compuşi organici
stabili, pe care îi transformă în constituenţi proprii. Foarte multe specii folosesc în acest scop
materie organică moartă, utilizată. Aceasta este
cauza pentru care bacteriile au o importanţă
deosebită în descompunerea resturilor de origine
vegetală şi animală ajunse în sol. Grupul de
organisme care folosesc materii organice stabile
(de exemplu proteine, hidraţi de carbon,
grăsimi) pentru a-şi construi propriul organism –
deci cu rol plastic – au fost denumite cu termenul generic de organisme heterotrofe. Dintre
bacteriile heterotrofe, pe lângă cele care produc
putrefacţia şi fermentarea materiei organice, un
rol important îl au şi cele care afectează celelalte organisme. De acest grup aparţin şi bacteriile
care cauzează diferite îmbolnăviri la om, cum ar
fi agenţii patogeni ai dizenteriei sau tuberculozei.
Anumite specii de bacterii folosesc pentru
construirea şi funcţionarea propriului organism
materia şi energia din anumiţi compuşi anorganici simpli. Acestea au fost denumite cu termenul

generic de organisme autotrofe. De exemplu,
bacteriile nitrificatoare intră în categoria bacteriilor autotrofe. Acestea determină oxidarea
compuşilor anorganici cu conţinut de nitrogen şi
energia chimică rezultată astfel o utilizează pentru fixarea dioxidului de carbon. Acest tip de utilizare a energiei a fost denumită chemosinteză.
Din numărul mare de specii de bacterii existente,
doar o mică parte sunt specii patogene, dar acestea au
importanţă însemnată pentru sănătatea omului. Pentru
a da câteva exemple, menţionăm bacteriile purulente,
sau bacteriile cauzatoare de boli infecţioase, cum ar fi
scarlatina, difteria sau tusea convulsivă.
Consumarea alimentelor contaminate cu bacterii
din genul Salmonella cauzează tulburări intestinale
grave. În mod asemănător, bacteria cauzatoare a holerei atacă tractul intestinal şi produce în scurt timp
pierderea unei însemnate cantităţi de apă din organism.
În acelaşi timp, omul utilizează numeroase specii
de bacterii pentru a realiza diferite produse. De exemplu, este cunoscut pe scară largă rolul bacteriilor lactice în conservarea pentru iarnă a varzei sau castraveţilor acri, sau în producerea laptelui acru, a iaurtului sau chefirului. Dar bacterii sunt folosite şi la fabricarea oţetului, la producerea a diferiţi compuşi organici sau în producţia de medicamente.
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Cianobacteriile

Fig. 13 Cianobacterii

Cianobacteriile (Fig. 13) sunt organisme ancestrale cu structură simplă, asemănătoare bacteriilor. Au structură celulară procariotă, în care se
găseşte pigmentul (Fig. 14) albastru-verzui de la
care şi-au primit denumirea. Aceşti pigmenţi sunt
compuşi care au capacitatea de a fixa energia
solară. Au nevoie de această energie luminoasă,
deoarece cu ajutorul acesteia transformă materia
anorganică simplă în elemente constituente ale
celulei proprii. Astfel, cianobacteriile sunt organisme autotrofe, care utilizează pentru desfăşurarea activităţilor vitale energie luminoasă. Acest
tip de utilizare a energiei a fost denumit fotosinteză. În urma desfăşurării acestui proces se eliberează în mediu o cantitate însemnată de oxigen.
Diferitele specii de cianobacterii le întâlnim în sol
şi în apele naturale. În condiţii favorabile, cianobacteriile se înmulţesc în aşa măsură, încât colorează apele într-o tentă albastru-verzuie. Acest
fenomen a fost denumit „înflorirea apelor” şi serveşte drept sursă de hrană pentru numeroase animale acvatice. (N. 13)

Fig. 14 Imaginea la microscopul electronic a materialului genetic şi pigmentului cianobacteriilor
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1. De ce sunt considerate bacteriile şi cianobacteriile organisme procariote?
2. Ce tipuri de bacterii se pot diferenţia după
formă?
3. Desenaţi schiţa unei celule bacteriene, explicaţi
pe desen care sunt elementele structurale specifice
pentru celula bacteriană. Ce rol au diferitele elemente constituente?
4. De ce au capsulă bacteriile patogene?
5. Cum se hrănesc bacteriile?
6. De ce sunt importante bacteriile pentru viaţa
omului? Daţi exemple în acest sens.
7. Enumeraţi câteva boli cauzate de bacterii.
8. Prin ce se caracterizează nutriţia cianobacteriilor?
9. Care este diferenţa dintre modul de hrănire heterotrof şi autotrof?
10. Care este importanţa procesului de chemosinteză?
11. Care este importanţa procesului de fotosinteză?
12. Care sunt elementele comune ale celor două
procese menţionate anterior?
13. Când se administrează antibiotice la om?
14. Care poate fi consecinţa administrării iresponsabile de antibiotice?
15. Documentaţi-vă!!! Care este diferenţa dintre
dezinfecţie şi sterilizare?
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Unicelularele eucariote
În celulele acestor organisme apare un nucleu
bine conturat, circumscris, specific tuturor celulelor eucariote. În citoplasma eucariotelor autotrofe apar corpusculi conţinând pigment clorofilian, denumiţi cromatofori. La nivelul acestora
se desfăşoară fotosinteza, în urma căreia se produc substanţele organice ale celulei. Cele mai
mici organisme unicelulare au dimensiuni de
ordinul micrometrilor, ca şi bacteriile. Există şi
unicelulare mai mari, vizibile cu ochiul liber. În
condiţii favorabile se înmulţesc rapid, numărul
de indivizi pe mililitru (cm3) putând atinge
valori de ordinul sutelor de mii sau chiar milioanelor.
Algele unicelulare verzi au o culoare verde
identică cu a frunzelor, datorită prezenţei unui
pigment verde în celula lor. Acestea trăiesc în
ape dulci, mări, soluri umede, sub formă solitară sau asociate în colonii celulare mai mici (Fig.
15). O parte a speciilor din acest grup prezintă o
mobilitate intensă datorată prezenţei unui flagel
ataşat de celulă, în schimb, alte specii nu se pot
deplasa independent. Organismele din această
grupă au un rol important în procesul de autopurificare a apelor şi constituie hrana diferitelor
specii de animale acvatice. (N. 13.)
Diatomeele au în citoplasmă cromatofori cu
pigmenţi brun-gălbui. Celula este înconjurată de
un înveliş rigid cu conţinut de siliciu, format din
două părţi care se îmbină. Prin porii învelişului,
diatomeele elimină mucus cu ajutorul căruia
celulele îşi modifică locul. Cele mai multe
trăiesc solitar, plutind în apă sau aderând la fundul albiilor. După perioada de înmulţire, numeroase specii de diatomee se alătură într-un
înveliş comun de mucus, formând asocieri celulare lejere. În apele marine aceste organisme se
află în cantităţi imense. Învelişul silicic al diatomeelor moarte căzut pe fundul mărilor a format
în anumite locuri, în decursul a milioane de ani,
straturi de diatomit cu o grosime de mai mulţi
metri. (N. 13.)
Flagelatele au celula în formă de fus. Ele se
deplasează cu ajutorul mişcărilor unui flagel
aflat în partea anterioară a celulei. Deplasarea
este influenţată de o formaţiune intracelulară de
culoare roşie intensă, denumită stigmă. Aceasta

Fig. 15 Asocieri celulare ale algelor verzi unicelulare

citofaringe

stigmă

flagel

cromatofor

nucleu

Fig. 16 Structura celulară a unui flagelat
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pseudopode

vacuolă
digestivă

Fig. 17 Nutriţia şi deplasarea amibei
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este sensibilă la lumină şi orientează mişcarea
organismului unicelular înspre sursa de lumină.
Cu ajutorul cromatoforului verde, flagelatele
produc fotosinteză, dar dacă ajung pentru timp
îndelungat în mediu lipsit de lumină, îşi pierd
pigmenţii şi preiau un mod de viaţă heterotrof.
În asemenea situaţii ele utilizează ca sursă de
nutrienţi materia organică din mediu, care
pătrunde în interiorul celulelor la nivelul citofaringelui. O specie unicelulară de acest fel este
euglena verde (Fig. 16).
Numeroase grupe din cadrul eucariotelor unicelulare sunt formate din specii care nu prezintă
cromatofore în celulă, de aceea preiau substanţele organice necesare supraviețuirii lor din
mediu, având deci o nutriţie heterotrofă.
Rizopodele constituie o clasă de specii unicelulare, care au trăsătura comună de a se deplasa
prin formarea unor prelungiri de forme variabile
ale citoplasmei, numite pseudopode, în direcţia
dinspre care percep prezenţa nutrienţilor.
Conţinutul celulei lor se va deplasa în aceste
prelungiri, şi astfel forma lor se modifică permanent (Fig. 17). Rizopodele îşi caută hrana pe
fundul apelor sau în solurile umede, pe care o
cuprind cu pseudopodele şi o înglobează în celulă. Deplasarea lor este foarte lentă, parcurg doar
câţiva milimetri pe oră. Din această grupă de
unicelulare face parte şi amiba, care trăieşte pe
funduri de apă acoperite de nămol (Fig. 18).
Trăsături comune ale protoflagelatelor sunt că se
deplasează cu ajutorul unuia sau mai multor flageli şi
au o nutriţie exclusiv heterotrofă. La speciile de flagelate din ordinul Choanoflagelata, flagelul este
înconjurat la bază de un guleraş membranos, în formă
de pâlnie (choane, în greaca veche = pâlnie).
Bacteriile care constituie hrana sunt dirijate de flagel
înspre baza gulerului, de unde sunt înglobate în celulă. Anumite choanoflagelate se fixează de fundul apelor cu ajutorul unei tije subţiri, iar anumite specii formează colonii.
Toate speciile de sporozoare sunt parazite.
Unicelularele sporozoare care pătrund în organismul
animal sau uman se hrănesc cu lichidele din organismul gazdă. Acestea sunt cauzatoare a numeroase boli
infecţioase ce afectează animalele domestice. Agentul
patogen al malariei la om este un unicelular sporozoar
(A. 8–9.).

Fig. 18 Imaginea amibei la microscopul optic
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Trăsătura comună a speciilor de ciliate este că
în celula lor se găsesc două nuclee, unul mai mic
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vacuolă
pulsatilă
micronucleu
canelură
orală

macronucleu

vacuolă
digestivă
cili
Fig. 19 Structura celulară a parameciului

– micronucleu- şi unul mai mare – macronucleu.
Micronucleul are rol în înmulţirea sexuată, iar
macronucleul controlează celelalte funcţii vitale.
O specie cunoscută a acestui grup este parameciul (A. 10.). În medie măsoară câteva sute de
micrometri. Celula este acoperită de cili, prin
mişcările acestora se poate deplasa rapid în apă.
Pe partea laterală a celulei se află o adâncitură în
formă de pâlnie, denumită canelură orală (Fig.
19). Prin mişcarea cililor, particulele de
nutrienţi, cum ar fi bacteriile din apă, sunt
îndreptate spre această deschizătură. Dacă s-a
adunat o cantitate suficientă de bacterii, în partea de jos a canelurii orale atunci se formează

o mică veziculă, în care acestea vor fi închise,
astfel formându-se o vacuolă digestivă ce va
pătrunde în interiorul celulei. Între speciile de
ciliate unicelulare, pe lângă bacteriofage mai
întâlnim şi specii care se hrănesc cu alte specii
de organisme unicelulare (Fig. 20).
1. Care este trăsătura comună a mai multor tipuri
de organisme unicelulare eucariote?
2. Utilizând figurile din manual, alcătuiţi un
sumar al modului de viaţă al organismelor unicelulare eucariote.
3. Enumeraţi elementele structurale identice şi
diferite, particulare ale organismelor unicelulare
eucariote heterotrofe.

Fig. 20 Ciliat prădător din genul Lacrymaria –cu trompă- hrănindu-se cu parameci

ORGANISMELE UNICELULARE
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FUNGII
Fungii adevăraţi

Fig. 21 Imaginea la microscopul optic al secţiunii
longitudinale prin piciorul ciupercii de câmp

Fig. 22 Drojdiile se pot asocia sub forma unor lanţuri
de celule
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Probabil încă din primele stadii ale evoluţiei, fungii s-au separat de eucariotele pluricelulare şi s-au
dezvoltat în paralel cu plantele şi animalele. Acest
fapt este susţinut şi de structura şi modul de viaţă
al fungilor. Din celulele lor de tip eucariot lipsesc
pigmenţii fotosintetizanţi. Peretele celular la majoritatea fungilor este constituit dintr-un hidrat de
carbon cu conţinut de nitrogen, denumit chitină.
Celulele fungilor pluricelulari formează filamente
denumite hife. Din acestea se vor constitui corpuri
fructifere având forme variate la diferitele specii de
fungi (Fig. 21). Pentru nutriţie, fungii utilizează
materie organică stabilă, fiind organisme de tip
heterotrof. Substanţele organice asimilate provin
din organisme moarte sau vii. Diversitatea modului de viaţă al fungilor este accentuată şi de faptul
că au capacitatea de a coabita cu alge, plante superioare, chiar şi cu animale sau cu omul. Cel mai
important aspect al activităţii lor este cel de descompunere heterotrofă. Fungii, împreună cu bacteriile, împiedică acumularea în natură a unor mari
cantităţi de materie organică moartă. Prin descompunerea organismelor moarte, fac posibilă reîntoarcerea şi reutilizarea elementelor lor constituente în lumea vie. În mediul acvatic trăiesc un număr
redus de specii de fungi, majoritatea fungilor au
evoluat în direcţia vieţii pe uscat.
Ciupercile aparţinând regnului Chromista au
structură filamentoasă. Deoarece filamentele nu
se divizează în celule distincte, corpul ciupercii
apare ca o celulă mare cu mai multe nuclee. Un
reprezentant cunoscut al acestui grup este
Peronospora, dăunător al culturilor de viţă de vie.
Hifele ciupercii pătrund în frunzele de vie, de
unde preiau materia organică necesară pentru
nutriţia proprie. După o perioadă de timp pe filamente se formează sporangii, în care se dezvoltă
formaţiunile de înmulţire ale ciupercii, sporii.
După eliberare, acestea au capacitatea de a infesta alte plante. Tot în această grupă se încadrează
şi mucegaiurile din ordinul Mucorales, care se
dezvoltă pe pâine sau fructe.
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Fig. 23 Morfologia ciupercilor din clasa Ascomycetes

Fig. 24 Morfologia ciupercilor din clasa Basidiomycetes

Ciupercile din clasa Ascomycetes şi-au primit
denumirea după formaţiunea saciformă ce se dezvoltă la capătul hifelor, care se numeşte ască, în
care se formează sporii (Fig. 23). Specii cunoscute din această clasă sunt ciupercile care produc
făinarea pomilor fructiferi -Uncinula nectar,
putrezirea umedă a fructelor -Monilia laxa, precum şi mucegaiurile care produc penicilina (N.
13–14.) sau drojdiile de fermentare (Fig. 22).
Ciupercile din clasa Basidiomycetes au la
capătul hifelor o parte îngroşată, unde se dezvoltă formaţiunea denumită bazidiu, pe prelungirile căruia se află bazidiosporii. La aceste specii de ciuperci, aglomerarea de hife formează
talul, denumit şi miceliu. Partea miceliului aflată deasupra solului la majoritatea ciupercilor
este formată din picior şi pălărie. Pe partea de
jos a pălăriei se află capetele hifelor terminate în
bazidii, de care sunt fixate bazidiosporii (Fig.
24). Clasa Basidiomycetes cuprinde majoritatea
ciupercilor cu pălărie, inclusiv bine cunoscutele
specii comestibile, dar şi cele necomestibile sau
chiar otrăvitoare. (N. 14–16.)

noasă a pălăriei este groasă. (Fig. 25). Lamelele sunt
albe numai la exemplarele tinere, cu timpul devin roz,
apoi brune. Piciorul este puţin mai gros în partea de jos.
Inelul este mare, cu aspect membranos. Din nefericire,
se poate confunda foarte uşor cu buretele viperei, care
este deosebit de otrăvitor. La buretele viperei, lamelele
dese de sub pălărie sunt întotdeauna albe. Baza picio-

Ciupercile au un rol important în alimentaţia omului. Una din speciile cele mai cunoscute este ciuperca
de câmp, care creşte spontan în natură sau poate fi cultivată. Are culoarea albă sau brun deschis, partea căr-

Fig. 25 Ciuperca de câmp
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rului este îngroşată în formă de tubercul, iar pe picior,
în afară de inelul membranos se află şi volva.
O parte a ciupercilor au importanţă industrială.
Numeroase specii producătoare de antibiotice sunt
utilizate în industria farmaceutică. Antibioticele sunt
produse ca rezultat al metabolismului anumitor specii
de fungi şi au efect asupra unor bacterii şi ciuperci
patogene. Prezenţa lor inhibă înmulţirea agenţilor
patogeni. Iată căteva exemple de antibiotice: penicilina, streptomicina, neomicina, etc.

Fig. 26 Morfologia lichenilor

Fig. 27 Colonii de licheni fixate pe piatră
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Lichenii
În general, talul lichenilor ia naştere din coabitarea unei ciuperci din clasa Ascomycetes cu o cianobacterie sau o algă verde. Hifele se mulează
direct pe celula algelor, în multe cazuri emit filamente de extragere a nutrienţilor în interiorul
celulei şi prin acestea asimilează o parte din
materia organică sintetizată de alge. În schimb,
fungii asigură algelor săruri nutritive dizolvate în
apă şi dioxid de carbon, şi le protejează de efectele nefavorabile ale mediului exterior (Fig. 26).
În concluzie, în situaţia de faţă nu putem discuta
despre două organisme vii independente, deoarece această simbioză strânsă a dat naştere la specii noi de licheni din punctul de vedere al morfologiei şi al modului de viaţă. (N. 17.)
Lichenii sunt organisme deosebit de rezistente.
Ele se pot stabili în condiţiile cele mai vitrege, de
exemplu în Antarctica trăiesc numeroase specii
de licheni. Una din trăsăturile specifice ale acestor organisme este sintetizarea de acizi lichenici,
care sunt în măsură să corodeze şi cele mai dure
roci, astfel lichenii au rol în dezagregarea rocilor
naturale brute. Sunt deosebit de sensibili la poluarea industrială a aerului. Astfel, incidenţa lor
reprezintă o confirmare sigură a purităţii aerului.
Aceasta este cauza pentru care odată cu apropierea de centrele urbane şi industriale, numărul speciilor de licheni din mediu scade (Fig. 27).
1. Unde se află ciupercile în sistemul de încadrare
taxonomică a organismelor vii?
2. Comparaţi structura morfologică a ciupercilor
aparţinând diferitelor clase.
3. Comparaţi structura morfologică a ciupercii de
câmp şi a buretelui viperei.
4. Ce înseamnă că un organism este parazit?
Prezentaţi acest lucru prin exemplul Peronosporei.
5. De ce sunt importante ciupercile în alimentaţia
omului?
6. Documentaţi-vă! Care sunt regulile cele mai
importante care trebuiesc respectate în cazul consumării ciupercilor?
7. De ce pot să apară mai întâi lichenii, pe suprafețele libere ale rocilor?
8. Care sunt caracteristicile coloniilor de licheni?
9. Care este rolul algelor unicelulare şi cel al hifelor într-o colonie de licheni?
10. Cum explicaţi următoarea afirmaţie: Lichenii
sunt indicatori ai poluării aerului?
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REZUMAT
Organismele vii sunt încadrate taxonomic pe baza
dezvoltării filogenetice. Esenţa acestei încadrări este
aceea că la clasificarea sistematică a speciilor s-a
ţinut cont de origine şi de legăturile de descendenţă
comună. Unitatea de bază a încadrării este specia.
Specia cuprinde totalitatea acelor organisme, care
au descendenţă comună, structură morfologică
internă şi externă identică şi în natură trăiesc în
comunităţi de reproducere.
Organismele cu cea mai străveche origine sunt
procariotele. În celulele lor materialul genetic încă
nu este delimitat. Toate celelalte organisme vii
aparţin de domeniul eucariotelor. Celulele acestora
au nucleul delimitat. Eucariotele cu cea mai veche
existenţă sunt cele unicelulare, care în urma evoluţiei s-au transformat în organisme mai dezvoltate,
eucariotele pluricelulare. Din acest grup fac parte şi
ciupercile, plantele şi animalele.
Virusurile nu pot fi considerate organisme independente, ci porţiuni desprinse din materialul genetic
al diferitelor celule ancestrale. Acest fapt explică
structura lor şi modul lor de viaţă. Virusurile sunt
formate din genom şi capsulă proteică. Dacă ele
pătrund în celula gazdă, se replică utilizând materia
pe care o găsesc aici. Însă în afara celulei gazdă,
virusurile nu desfăşoară nicio activitate vitală.
Pe baza structurii celulare, speciile din grupa bacteriilor şi cianobacteriilor au fost denumite procariote. Majoritatea bacteriilor se hrănesc cu materii
organice stabile, însă există un număr redus de specii care produc oxidarea unor compuşi anorganici şi
utilizează energia eliberată de această reacţie pentru
fixarea dioxidului de carbon din aer. Cianobacteriile
utilizează de asemenea dioxidul de carbon din aer
pentru a sintetiza substanţe organice, dar pentru
acest proces fixează energia solară cu ajutorul pigmenţilor pe care îi conţin.
Organismele care folosesc pentru sintetizarea
materiei organice din care sunt alcătuite compuşi
anorganici simpli (de exemplu dioxid de carbon sau
apă) au fost denumite cu termenul generic de organisme autotrofe. Dacă energia necesară acestui
proces este obţinută prin fixarea energiei luminoase,
ele se numesc organisme fotosintetizante, iar dacă
această energie este obţinută din oxidarea diferiţilor
compuşi anorganici, ele sunt organisme chemosintetizante.

Organismele care folosesc pentru sintetizarea
materiei organice proprii substanţe organice sintetizate de alte organisme (de exemplu proteine, hidraţi
de carbon, lipide), se numesc organisme heterotrofe.
Dintre organismele eucariote unicelulare, algele
verzi şi diatomeele dispun de cromatofore, la nivelul cărora are loc procesul de fotosinteză. Aceste
organisme au un mod de nutriţie autotrof.
Rizopodele şi flagelatele unicelulare neavând cromatofori, folosesc materiile organice din mediu în
mod heterotrof. Un stadiu intermediar între cele
două grupuri îl reprezintă algele ciliate autotrofe,
care în lipsa luminii îşi pierd pigmenţii şi trec la
modul de nutriţie heterotrof.
O ramură distinctă în dezvoltarea eucariotelor
este reprezentată de ciuperci. Ciupercile sunt organisme cu nutriţie heterotrofă. Celulele lor formează
filamente denumite hife, din care se formează talul
pluricelular. Ele se înmulţesc prin spori. Au rol
important în lumea vie datorită activităţii lor de descompunere a materiei organice. Ciupercile din regnul Chromista au structură filamentoasă simplă.
Ciupercile din clasa Ascomycetes au la capetele
filamentelor formaţiuni saciforme denumite asce, în
care se formează sporii. Ciupercile din clasa
Basidiomycetes au la capătul hifelor formaţiuni
îngroşate denumite bazidii, în care se dezvoltă sporii. Lichenii sunt organisme talofite care s-au format
în urma simbiozei dintre o ciupercă şi o cianobacterie sau algă.

REZUMAT
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PLANTELE
Algele pluricelulare

Fig. 28 Algă verde cu tal filamentos

Fig. 29 Algă brună cu tal lamelar
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Formele ancestrale ale algelor pluricelulare au o
importanţă deosebită în evoluţia organismelor,
deoarece ele constituie punctul de pornire al
îndelungatului proces de dezvoltare filogenetică
a plantelor de uscat. Modul probabil de formare
a plantelor pluricelulare mai evoluate este
acela că după diviziunea celulară , celulele nou
create – despărţite de perete celular comun – au
rămas alipite.
La început, celulele corpului algei, denumit
tal, se divizau într-o singură direcţie, formând
filamente. Iniţial, celulele din componenţa filamentelor aveau formă şi funcţionare identică.
Mai tîrziu, celulele bazale mai mari ale filamentelor s-au fixat pe suportul pe care trăiau, iar partea apicală, având celule cu diviziunea mai rapidă, a prezentat un ritm de dezvoltare crescut
(Fig. 28). Cu timpul au apărut ramificaţii ale
filamentului principal, care în multe cazuri
creşteau strâns şi des în jurul filamentului principal, astfel încât era dificil să se separe de acesta. Această formă de organizare a materiei vii o
regăsim la algele verzi de astăzi.
În urma divizării celulelor în mai multe direcţii
a apărut o formă de organizare superioară filamentului, şi anume talul lamelar, care a dus la o
divizare mai pronunţată a corpului plantelor,
decât în cazul talului filamentos. Dar funcţionarea
celulelor era relativ identică, încă nu apăruse
forma de organizare a materiei vii în ţesuturi.
Plantele care prezintă o asemenea structură le
încadrăm în încrengătura talofitelor (Fig. 29).
Algele verzi pluricelulare se caracterizează
prin aceea că au în cromatofori pigmenţi identici
cu cele mai evoluate plante floricole.
Majoritatea speciilor din această grupă au structură filamentoasă. Şi în apele autohtone întâlnim
numeroşi reprezentanţi ai acestora, cum ar fi
coloniile ramificate de mătasea broaştei. Câteva
din aceste specii prezintă un tal lamelar multiramificat complex, prin aspectul lor se aseamănă
mult cu structura unor plante mai evoluate.
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Exemplu în acest sens îl constituie şi speciile
autohtone de carofite care se aseamănă la exterior cu coada-calului. Majoritatea speciilor de
alge verzi trăiesc în ape dulci, fiind în acelaşi
timp şi hrană şi ascunzătoare pentru animalele
cu care convieţuiesc. (N. 13.).
Algele brune sunt plante având talul cu o
formă foarte variată. În cromatoforele acestora,
pe lângă pigmenţii verzi se găsesc şi pigmenţi
bruni. Multe specii din acest grup au corpul divizat în aşa fel încât se aseamănă morfologic foarte mult cu cel al plantelor mai evoluate.
Majoritatea algelor brune trăiesc în straturile
superioare ale apelor marine. Exemplarele unor
specii din acest grup pot atinge lungimi de 300400 metri şi o masă foarte mare, fiind considerate unele din cele mai mari plante ale Terrei.
Numeroase alge brune populează apele din
apropierea coastelor marine, până la o adâncime
de 25 metri, unde formează colonii dense.
Acestea oferă spaţiu vital pentru un număr foarte mare de peşti fitofagi şi alte organisme inferioare. Anumite specii de alge brune se utilizează ca furaje sau îngrăşăminte (Fig. 30).
Algele roşii sunt plante majoritar marine,
având tal lamelar complex, de forme variate,
asemănătoare algelor brune. În afară de pigmentul verde, în cromatoforii acestora apar şi diferiţi
pigmenţi roşii. În timp ce algele brune preferă
apele din zonele temperate şi reci, algele roşii
s-au răspândit în mările mai calde. În apele limpezi ele trăiesc şi la adâncimi de 200 metri, fiind
fixate de fundul mării. Din algele roşii se fabrică produsul denumit agar-agar, folosit ca mediu
de cultură pentru cultivarea în laborator a bacteriilor (Fig. 31).

Muşchii
Muşchii reprezintă o ramură colaterală a arborelui filogenetic, la fel ca algele brune şi roşii, care
nu s-a continuat în direcţia plantelor evoluate.
Strămoşii muşchilor au fost probabil alge verzi
ancestrale care au trecut la modul de viaţă terestru. Cu toate că prezintă numeroase diviziuni,
structura muşchilor ca formă de organizare
este apropiată de cea a talofitelor. Ele sunt plante terestre, dar ţesuturile specializate pentru
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Fig. 30 Alge brune

Fig. 31 Alge roşii

absorbţia şi transportul apei încă nu s-au format
definitiv. Formaţiunile radiculare denumite
rizoizi care apar la muşchi au, în primul rând, rol
de fixare în sol. Absorbţia din mediul înconjurător a apei şi a nutrienţilor dizolvaţi în ea se face
în general pe toată suprafaţa corpului. Din
această cauză, muşchii apar de obicei în medii
cu umiditate ridicată. Speciile cu o structură mai
simplă – de exemplu muşchii hepatici – au corpul constituit din tal. Speciile mai dezvoltate –
cum ar fi muşchii frunzoşi, Briofitele- prezintă
tulpiniţe şi frunzişoare. La unele specii din acest
gen în tulpiniţe apar ţesuturi cu rol de conducere a apei. Frunzişoarele sunt formate de obicei
dintr-un singur strat de celule. Astfel, tulpiniţele
PLANTELE
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sporange cu spori
sporange
organ reproducător în dezvolfemel cu ovule
tare
organ reproducător
masculin și
gameți masculini

tal lamear

plantulă formată
din spor

mușchi
complet
dezvoltat

mușchi superiori
sporange

Fig. 33 Reproducerea mușchilor

frunzulițe
tulpină
rizoizi
Fig. 32 Structura morfologică a muşchilor

1. Prin ce se caracterizează morfologia şi nutriţia
plantelor eucariote pluricelulare?
2. Ce etape de dezvoltare au parcurs plantele
pluricelulare până la formarea corpului talos?
3. Ce nivele de organizare apar în grupa algelor
verzi?
4. Care sunt caracteristicile principale ale algelor
verzi, brune şi roşii?
5. De ce considerăm muşchii o ramură colaterală a
evoluţiei filogenetice?
6. Descrieţi modul de reproducere al muşchilor
utilizând figurile din manual.
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şi frunzişoarele muşchilor nu sunt identice nici
structural, nici funcţional cu organele omoloage
care apar la plantele superioare (Fig. 32).
Modul de viaţă al muschilor este strâns legat
de umiditatea mediului. Muşchii se înmulţesc prin
spori, care germinează în medii cu umiditate ridicată şi dau naştere la protonemă. În vârful acesteia se dezvoltă organe de reproducere (aceasta
reprezintă încheierea fazei sexuate a dezvoltării).
Gameţii masculini ciliaţi ajung în apă şi fecundează oosfera (începutul fazei asexuate), dând naştere
la zigot, din care se dezvoltă sporofitul, care
conţine un număr mare de spori. Astfel se poate
relua procesul de înmulţire, dezvoltarea muşchilor
desfâşurându-se în două faze – diploidă şi haploidă. (Fig. 33). O trăsătură a muşchilor este capacitatea lor de a absorbi cantităţi mari de apă în timp
scurt. De exemplu, unele specii de muşchi de
turbă pot absorbi în timp scurt o cantitate de apă
de douăzeci de ori mai mare decât masa proprie.
Prin eliberarea lentă a apei absorbite acestea pot
îmbunătăţi regimul hidric al solului. Datorită faptului că pe Terra există un volum foarte mare de
muşchi, coloniile de muschi care mor au un rol
important în creşterea conţinutului de nutrienţi
organici din soluri (N. 17.).
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Pteridofitele
Plantele cele mai evoluate sunt cele încadrate în
grupul Cormofitelor – denumite şi plante superioare, care – cuprinde încrengăturile Pteridofite,
Gimnosperme şi Angiosperme. Trăsătura lor
comună este că se compun din tulpină şi frunze
care au la bază o rădăcină, care împreună formează cormul. În decursul evoluţiei, pteridofitele
au fost primele plante superioare. Strămoşii pteridofitelor, ca şi cei ai muşchilor, au fost acele alge
verzi ancestrale care trăiau în zonele de coastă şi
care s-au desprins parţial de modul de viaţă acvatic. Din pteridofitele ancestrale au evoluat atât
pteridofitele superioare, cât şi gimnospermele.
Principala caracteristică morfologică a pteridofitelor este aceea că au cormul alcătuit din
ţesuturi diferenţiate care formează tulpină şi
frunze, iar părţile subterane formează rădăcina.
Au un sistem dezvoltat de ţesuturi conducătoare
care se extind de la rădăcină, parcurg tulpina şi
ajung până la frunze, care au rol important în
adaptarea la viaţa pe uscat. Ţesuturile conducătoare ajută la transportul apei la o înălţime mai
mare şi contribuie la realizarea unei rigidităţi mai
ridicate a cormului (Fig. 34–35).
Modul de viaţă al pteridofitelor este determinat de înmulţirea sporulată, asemănătoare cu
cea a muşchilor. Din cauza faptului că procesul
fecundaţiei se realizează numai în prezenţa apei,
pteridofitele trăiesc în locuri umede şi umbroase.
Din spori ia naştere un tal lamelar denumit gametofit, pe care se vor forma organele de reproducere. Înotând în apa care înconjoară gametofitul,
gameţii masculi ciliaţi – anterozoizii- ajung la
gameţii femeli – oosferele, are loc fecundaţia şi
astfel ia naştere zigotul din care se formează o
nouă plantă pteridofită cu sporofori (Fig. 36).
Un grup al pteridofitelor care trăiesc şi azi, îl
constituie plantele erbacee din ordinul
Equisetales (Fig. 34). Deoarece nu au frunze,
numai solzi, cromatoforii verzi se află în tulpinile ramificate ale plantei, la nivelul lor se produce fotosinteza. Specia cea mai răspândită la noi
este coada-calului. Primăvara această plantă
produce mai întâi tulpini brune cu sporofite la
capăt, după care cresc şi tulpinile verzi apte de
fotosinteză. (N. 18.).
Speciile de ferigă sunt cele mai evoulate pte-

Fig. 34 Coada calului

Fig. 35 Ferigă tropicală

ridofite (Fig. 35). Partea subterană a tulpinii lor
se dezvoltă orizontal.
Cele mai multe specii trăiesc în zonele tropicale, există şi specii care ajung la dimensiunile
unor arbori, acestea au tulpini supraterane.
Frunzele ferigilor au suprafaţa mare şi sunt divizate. Pe faţa ventrală a frunzelor se află sporofitele. Cea mai răspândită specie autohtonă de
ferigă este feriga comună (N. 19.).
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gametofit

organe genitale
spor

sporogonii
frunze

pe

pteridofit în dezvoltare

frunze
tulpină

rădăcină
pteridofit dezvoltat
Fig. 36 Reproducerea pteridofitelor
În epocile geologice străvechi, pe terenurile mlăştinoase de coastă pteridofitele de dimensiunea arborilor
s-au răspândit în masă. Asemenea specii erau arborii
din ordinul Calamitales, Lepidodendrales sau
Sigillaria. Înălţimea lor ajungea la 20-30 metri, iar
diametrul tulpinii la 1 metru. În decursul erelor geologice, pădurile întinse formate din aceste pteridofite
gigantice au fost îngropate în sol, iar sub acţiunea presiunii generate de greutatea stratului de acoperire s-au
format depozitele actuale de antracit şi huilă.
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1. Ce înseamnă termenul de plantă cormofită?
2. Care încrengături de plante fac parte din grupa
cormofitelor?
3. Prin ce se caracterizează morfologia şi modul
de viaţă al pteridofitelor?
4. Ce elemente noi apar la pteridofite în decursul
evoluţiei?
5. Comparaţi modul de reproducere al muşchilor
şi al pteridofitelor folosind figurile din manual.

1-39 2015 7a. tord.qxd:1-39új.qxd
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Modul de viaţă al muşchilor şi pteridofitelor
necesită biotopuri cu umiditate abundentă.
Răspândirea lor pe terenurile mai uscate a fost
împiedicată de pericolul deshidratării germenelui din zigot. Rezolvarea problemei deshidratării
în evoluţia filogenetică a fost adusă de apariţia
plantelor spermatofite. La început, pteridofitele
ancestrale produceau spori identici, din care se
dezvoltau gametofite care conţineau şi organele
reproductive feminine şi pe cele masculine. În
cazul spermatofitelor, în locul sporilor identici
se formează numeroşi microspori şi un macrospor, care este protejat de o capsulă, formându-se
astfel ovulul ancestral, în care se află oosfera.
Ovulul nu s-a desprins de planta maternă, fecundarea oosferei se realizează la acest nivel de
către gameţii masculini formaţi din microspori,
adică de polen. Din ovulul fecundat pe planta
maternă se formează sămânţa pluricelulară. În
decursul evoluţiei, rolul sporilor a fost preluat de
seminţe, formaţiuni mult mai protejate. Astfel,
fecundaţia se poate produce şi fără prezenţa
apei. Gameţii masculini din polen sunt transpor-

taţi de vânt la ovul. Acest fenomen evolutiv a
făcut posibil ca plantele spermatofite să se răspândească pe întreaga suprafaţă de uscat.
Spermatofitele se împart în două grupe, în
funcţie de gradul de protejare a ovulului faţă de
condiţiile nefavorabile ale mediului. Primele
spermatofite au fost gimnospermele. Pe staminele lor se formează polenul care conţine
gameţii masculini. La baza carpelei se formează
unul sau mai multe ovule. Carpelele nu acoperă
sămânţa, aceasta se dezvoltă golaş, neacoperit,
prin transformarea ovulului. La gimnosperme,
în funcţie de sporofile, diferenţiem flori masculine şi flori feminine (Fig. 37–38). La majoritatea speciilor, cum ar fi coniferele, carpelele formează conuri (Fig. 39).
Cele mai multe specii de gimnosperme care
trăiesc şi azi sunt reprezentante ale coniferelor.
Majoritatea dintre ele sunt specii arboricole
sempervirente, cu frunze aciculare. În general
frunzele lor nu cad deodată, se menţin pe arbori
timp de mai mulţi ani şi se schimbă continuu
prin rotaţie. Multe specii de conifere sunt silvestre, trăiesc mai ales în emisfera nordică. Acestea
acoperă teritorii întinse, cum ar fi pădurile de
conifere din taigaua siberiană sau nord-america-

Fig. 37 Florile masculine la conifere

Fig. 38 Florile feminine la conifere

Gimnospermele
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vârful carpelei
carpelă

sămânță

aripioară

eflorescență în formă de con
Fig. 39 Structura conului de brad

nă. Majoritatea pădurilor de conifere din ţara
noastră sunt plantate, speciile predominante
fiind pinul de pădure şi molidul (N. 20.).
Tot din încrengătura coniferelor fac parte şi
cei mai mari arbori care trăiesc azi pe Terra:
arborii Sequoia (Sequoiadendron giganteum),
răspândiţi în parcurile naţionale din California,
America de Nord. În epocile geologice trecute
aceste specii erau larg răspândite. Astfel, aceste
plante au avut un rol însemnat şi în formarea
depozitelor de lignit de pe teritoriul Ungariei.
Înălţimea medie a acestor arbori ajunge la 100
metri, iar diametrul tulpinii la 10 metri.

Exemplarele cele mai bătrâne ale populaţiilor
actuale au peste 3000 de ani. Vârste asemănătoare sunt atinse şi de speciile de cedru şi de conifere din zona Mării Mediterane. Lemnul acestor
arbori era mult utilizat în antichitate la construirea corăbiilor, sau chiar la confecţionarea sarcofagelor pentru mumiile din Egipt.
O rudă mai îndepărtată a coniferelor este
arborele pagodelor sau Ginkgo biloba. Este o
plantă cu frunze căzătoare, are frunze late în
formă de evantai, care amintesc mai mult de
ferigi decât de conifere. La această specie şi
modul de dezvoltare al seminţelor este deosebit.
După polenizarea care se produce pe arbore,
ovulele cad pe sol înainte de realizarea fecundaţiei, embrionul formându-se mai târziu în ovulul căzut pe pământ. Deci formarea seminţelor
se face într-un mod intermediar între formele
ancestrale de pe scara evolutivă şi gimnosperme
(Fig. 40).
1. Care este trăsătura comună a gimnospermelor?
2. Comparaţi modul de reproducere a pteridofitelor şi gimnospermelor folosind figurile din manual.
În ce fel se manifestă în reproducere adaptarea la
mediul uscat?
3. Care este organul nou apărut la gimnosperme în
decursul evoluţiei?
4. Cum se reflectă modul de răspândire în structura seminţelor?

Fig. 40 Arborele pagodelor, frunzele şi sămânţă
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Angiospermele
Protecţia ovulului la angiosperme este mai dezvoltată decât la gimnosperme. Carpelele angiospermelor s-au transformat în pistil/gineceu
închis. În ovarele cavernoase de la partea bazală
a pistilului se dezvoltă ovulele, beneficiind de o
protecţie totală. La capătul apical al pistilului se
găseşte stigmatul, pe care aterizează granulele
de polen produse pe stamine. De aici ele formează un tub polinic care se extinde spre interiorul ovarului, prin care gameţii masculini proveniţi din grăuntele de polen ajung la oosferă şi
se produce fecundaţia. Gineceul şi androceul
angiospermelor sunt protejate de frunze de acoperire, toate acestea împreună formând floarea.
La unele specii, polenizarea este efectuată de
vânt sau apă, la altele de diferite animale, în special insecte. La angiosperme, după fecundaţie
floarea se transformă în fruct (Fig. 41).
La spermatofite, planta completă se dezvoltă
din sămânţă. În sămânţă se află radicula, cormul
şi cotiledoanele. În timpul germinaţiei, prima
care se dezvoltă este rădăciniţa, care în scurt
timp se transformă în rădăcină. Între timp, din
muguraşul aflat deasupra cotiledoanelor se dezvoltă cormul, cu tulpina ramificată la multe specii, şi frunzele. Până la apariţia primelor frunze,
plantula se hrăneşte din cotiledoane (Fig. 42).
Odată cu dezvoltarea frunzelor, la plantele
spermatofite începe procesul de fotosinteză şi
nutriţia autotrofă. Cele mai vechi specii de sper-

petale

anteră

sepale
ovar
carpelă
carpelă
sepală
fruct

oosferă

sepale uscate

semințe
Fig. 41 Formarea fructului la tomate – specie de
angiosperme

Fig. 42 Formarea frunzelor la plantulă
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floare

fruct

tulpină
frunză

rădăcină

Fig. 43 Organele plantelor angiosperme cu flori.

Fig. 44 Rădăcină pivot şi rădăcini fasciculare.
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matofite sunt gimnospermele multicotiledonate.
Mai târziu s-au format angiospermele dicotiledonate, din care apoi au evoluat angiospermele
monocotiledonate.
În morfologia angiospermelor întâlnim
toate organele specifice plantelor cu flori (Fig.
43). Rădăcina are rolul de a fixa planta, de a
absorbi şi transporta apa şi sărurile minerale la
nivelul cormului. La unele specii are şi rol de
depozitare a nutrienţilor. La plantele cu flori
întâlnim două tipuri de rădăcini. Rădăcina pivotantă este formată din rădăcină principală, din
care se ramifică mai multe rădăcini secundare.
Rădăcina principală se dezvoltă din radiculă, în
prelungirea cormului. Dacă din corm pornesc
mai multe rădăcini secundare asemănătoare, cu
dezvoltare identică, acestea formează rădăcinile
fasciculate. Şi rădăcinile secundare pot avea
ramificaţii. La ambele tipuri de rădăcină, rădăcinile cele mai îndepărtate de bază nu se mai ramifică şi prezintă la vârf celule alungite, care aderă
la particulele din sol (Fig 44).
Dezvoltarea sistemului radicular depinde de specia
de plantă şi condiţiile de sol. Există plante a căror
rădăcină pătrunde adânc în sol, cum este viţa de vie,
ale cărei rădăcini ajung şi la adâncimea de 10–15
metri. În schimb rădăcinile indivizilor din familia
Gramineelor rămân aproape de suprafaţa solului, dar
se extind pe o suprafaţă de mai mulţi metri pătraţi.
Întâlnim rădăcini cu lungimi impresionante.
Lungimea însumată a rădăcinilor de la o plantă de
dovleac poate depăşi chiar 20 kilometri.
În decursul adaptării la condiţiile de mediu, în
urma unor metamorfoze însemnate, la numeroase specii au apărut modificări ale rădăcinilor, sau prin
transformarea altor organe vegetale au apărut
rădăcini anexe. Un exemplu în acest sens îl constituie rădăcina principală tuberizată a morcovului, rădăcinile aeriene ale orhideelor arboricole, capabile să capteze vaporii de apă din aer, sau rădăcinile aeriene de
fixare ale iederei, care îşi au originea din corm şi îl
fixează pe suport (Fig. 45).
Pe rădăcinile plantelor leguminoase apar îngroşări
determinate de prezenţa bacteriilor din specia
Rhizobium, denumite nodozităţi. În acestea, bacteriile fixează nitrogenul din aer, care va putea fi utilizat
de plantă.

La sămânţa în germinaţie, după un timp de la
începerea dezvoltării rădăciniţei începe şi creşterea muguraşului /gemulei, din care se va dezvol-
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3/9/16

1:49 PM

ta corma, adică tulpina şi frunzele. Axul cormei
este format de tulpina plantei. Tulpina susţine
frunzele, în interior are fascicule de transport
prin care circulă apa şi nutrienţii asimilaţi de la
rădăcini la frunze. Deosebim două tipuri principale de tulpini. Tipul format mai demult este
tulpina lemnoasă, pe care o întâlnim la arborii
care prezintă trunchi care se ramifică formând
coroana, la arbuştii care se ramifică imediat la
suprafaţa pământului, sau la palmierii cu trunchiul neramificat, care prezintă coroană de frunze la vârf. Mai târziu în decursul evoluţiei au
apărut plantele cu tulpina moale – erbaceele, care
cuprind plantele cu tulpina de tip lujer – apare la
majoritatea erbaceelor cu flori, şi plantele păioase, de exemplu cerealele (Fig. 46).
La numeroase specii de plante, părţi din corm s-au
transformat pentru a putea îndeplini funcţii de înmagazinare, reproducere sau căţărare. Pe acestea le denumim corm modificat. Exemple pentru asemenea modificări sunt tulpinile suculent-cărnoase de la unele specii de cactuşi care înmagazinează apă, cârceii viţei de
vie cu rol de căţărare, stolonii de la căpşuni, care înmuguresc din tulpină şi în contact cu solul dau naştere la
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rădăcini aeriene
de cățărare

rădăcină pivotantă cu
rol de acumulare
Fig. 45 Modificări ale rădăcinilor şi rădăcini adiţionale

tulpină
păioasă
TULPINĂ
LEMNOASĂ
TULPINĂ
ERBACEE

arbore
arbust

palmier
tulpină cățărătoare

Fig. 46 Tipuri de tulpini
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Fig. 47 Modificări ale cormului.
noi plante prin formarea unei noi rădăcini şi tulpini.
Există şi părţi subterane ale cormului care se modifică,
de exemplu tuberculii cartofilor, sau bulbul de la ceapă
sau lalea, care depozitează nutrienţi (Fig. 47).

În celulele frunzelor se găseşte o cantitate
însemnată de cromatofori verzi, la nivelul cărora se realizează procesul de fotosinteză. Plantele
asimilează şi eliberează substanţele gazoase la

nivelul frunzei, din această cauză frunzele au un
rol deosebit şi în respiraţie şi transpiraţie.
Fasciculul de transport care vine din tulpină
ajunge la nivelul frunzei şi formează nervaţiunea limbului. Nervaţiunea este totalitatea nervurilor din limb. Frunzele cu o singură nervură
principală prezintă o nervură centrală mai groasă din care pornesc nervuri laterale, formând
o reţea – frunze penatinerve. La frunzele cu mai
multe nervuri principale nervura centrală este
flancată în stânga şi în dreapta de nervuri secundare relativ paralele (Fig. 48).
La majoritatea plantelor, frunzele se fixează pe tulpină la baza frunzei prin peţiol. Depinzând de numărul de limburi (unul sau mai multe) aflate pe un peţiol,
deosebim frunze simple (viţa de vie) sau compuse
(salcâmul). În decursul adaptării la factorii de mediu,
şi frunzele pot suferi modificări. O asemenea modificare foarte spectaculosă apare la plantele carnivore
din grupa Nepenthes, la care frunzele s-au transformat
în capcană pentru insecte (Fig. 49).

nervațiune reticulară

nervațiune paralelă

Fig. 48 Forme ale inervaţiei frunzelor.
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Floarea este organul reproductiv al plantelor.
Partea dinspre tulpină se numeşte peduncul, care
se lăţeşte şi formează receptaculul, din care se
diferenţiază învelişul floral şi organele reproductive –gineceul şi androceul. Învelişul floral
acoperă şi protejează organele de reproducere,
iar prin coloritul şi mirosul lor atrag insectele
care efectuează polenizarea.
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Invelişul floral complet formează periantul.
Acesta se compune dinspre exterior spre interior
din caliciu, alcătuit din sepale şi corolă, formată
din petale. Sepalele sunt verzi, petalele pot fi
de diferite culori. Dacă învelişul floral nu se
diferenţiază în caliciu şi corolă, periantul este
format dintr-un singur fel de formaţiune – tepală – şi se numeşte perigon (Fig. 50).
Organele de reproducere se compun din cele
masculine (simbolizate cu semnul ♂) – androceu- şi cele feminine (simbolizate cu semnul ♀)
– gineceu. Staminele sunt alcătuite din antere şi
filament. În antere se formează polenul, din care
iau naştere gameţii masculini. Pistilul este format din stigmat, stil şi ovarul închis, în care se
găseşte ovulul. În ovul se dezvoltă oosfera (Fig.
51).
De exemplu, la floarea lalelelor pistilul se află
în centru şi este înconjurat de stamine. Florile
care au şi pistil şi stamine se numesc bisexuate.
Dacă florile au numai stamine sau numai pistil,
cum apare la frunzele masculine şi feminine ale
dovleacului, floarea este monosexuată. Plantele
care prezintă pe acelaşi individ şi flori femele şi
flori mascule se numesc monoice. Un exemplu

Fig. 50 Tipuri de periant, elementele componente şi
diagrama florală ale florilor di- şi monocotiledonate.

⎬

Fig. 49 Frunză transformată în capcană de insecte.

stigmat
stil
ovar

receptacul

Fig. 51 Morfologia florilor
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relevant în acest sens îl constituie porumbul, care
prezintă la vârful cormului un spic (inflorescenţa
masculină), iar pe tulpină, lateral, se află ştiuleţii
(inflorescenţele feminine). Planta la care florile
bărbăteşti şi femeieşti se află pe indivizi diferiţi,
cum este la speciile de salcie, se numeşte dioică
(Fig. 52).
După fecundaţie, ovarul din pistil dă naştere
la fruct, care înconjoară şi protejează sămânţa
până la maturare şi ajută la răspândirea ei. Din
peretele ovarului se formează pericarpul, care în
decursul maturării seminţei, la unele fructe,
pierde din umiditate, se deshidratează şi înconjoară sămânţa în stare uscată, cum se întâmplă la
păstăile de fasole. Acest tip de fruct este denumit fruct uscat. Un alt tip de fruct este cel care
are la maturitate în jurul seminţei un pericarp
cărnos, suculent, ca şi la boabele de struguri.
Acest tip de fruct se numeşte fruct cărnos.

cu flori bisexuate

cu flori unisexuate

dioice

momoice

Fig. 52 Tipurile de plante cu flori în funcţie de organele de reproducere.

COTILEDOANE
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În funcţie de numărul perioadelor de înflorire şi de
rodire, plantele se împart în două grupe mari. Dintre

FRUNZA
cu nervațiune centrala

RĂDĂCINĂ

cu nervațiune
secundară

pivotanta
FLOARE
flori cu periant

flori cu perigon

aventivă
formula
formula
florală cu florală cu
5 elemente 3 elemente
TULPINA
fascicule transportoare
sunt așezate
circular

petală
sepală

dispersate

Fig. 53 Comparaţie între morfologia plantelor dicotiledonate şi monocotiledonate.
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plantele cu un singur ciclu de viaţă fac parte plantele
anuale, la care un ciclu de viaţă complet se încheie în
decursul unui an (de exemplu porumbul), plantele
bienale, la care în primul an se dezvoltă tulpina şi
frunzele, iar în al doilea an înfloresc, rodesc şi mor
(de exemplu varza). Plantele care rodesc de mai
multe ori sunt denumite plante perene, acestea trăiesc
timp de mai mulţi ani, majoritatea lor înfloresc și
rodesc anual (de exemplu arborii, arbuştii, erbaceele
perene).

Denumirea generică a plantelor dicotiledonate provine de la faptul că seminţele lor germinează cu două cotiledoane. Ele au rădăcină pivotantă, sunt plante cu tulpina moale sau lemnoasă, fasciculele formate din ţesuturi de conducere
pe toată lungimea tulpinei sunt aşezate circular.
Fasciculele care se ramifică din tulpină spre
frunze formează o reţea la nivelul limbului,
frunzele au nervură principală. Florile acestor
plante au periantul format din calice şi corolă,
fiind un înveliş floral bistratificat. Organele de
reproducere la florile dicotiledonatelor se compun din stamine şi pistil. Florile la aceste plante
(numărul carpelelor, a staminelor, structura pistilului) au o structură internă bazată pe cifra 5, 4
sau multiplii acestora (Fig. 53).
Dintre formele ancestrale de dicotiledonate fac
parte şi ranunculaceele şi speciile înrudite (N. 21–22.).
Specii tipice din acest grup sunt piciorul cocoşului şi
ruşcuţa de primăvară (Fig. 54). Acestea prezintă
numeroase caracteristici ancestrale, cum ar fi numărul
ridicat de carpele separate, numărul mare de stamine,
precum şi sepalele şi petalele libere. Probabil că aceste specii au constituit punctul de pornire al dezvoltării
în numeroase direcţii în delungul evoluţiei.
Pe lângă trăsăturile ancestrale putem observa şi
caracteristici noi la speciile de rozacee, de exemplu la
măceş (Fig. 55) sau porumbar (N. 23–27.). O asemenea trăsătură este transformarea periantului multiplu
în periant cu cinci diviziuni. La fabacee, cum ar fi salcâmul (Fig. 56) sau mazărea, cele cinci petalele nu
mai sunt dispuse radial, ci formează o simetrie bilaterală, iar cele două petale inferioare s-au unit într-o
formaţiune în formă de barcă (N. 29–31.).
Contopirea petalelor devine completă la solanacee,
de exemplu la tomate sau petunii, la care petalele sunt
unite (N. 44–45.).
În continuarea evoluţiei au apărut plantele cu flori
compuse, incluzând speciile din ordinul Asterales,
cum ar fi floarea soarelui şi margaretele (Fig. 57)
(N. 52–57.).

Fig. 54 Ruşcuţa de primăvară

Fig. 55 Trandafir sălbatic

Fig. 56 Salcâm
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O altă direcţie în evoluţie s-a orientat spre simplificare, ce apare la structura florilor de la speciile din
familia Fagaceae, la care periantul s-a simplificat sau
a dispărut complet (Fig. 58). Florile simplificate s-au
grupat, formând inflorescenţe denumite ament, majoritatea lor fiind specii anemofile (polenizate prin
vânt), cum ar fi fagul şi stejarul pedunculat (N. 64.).

Fig. 57 Margaretă

Plantele monocotiledonate se numesc astfel
deoarece sămânţa lor germinează cu un singur
cotiledon. Ele au rădăcină de tip fascicular.
Majoritatea speciilor din acest grup au tulpina
moale, fasciculele de ţesut de conducere în diametrul tulpinii lor sunt dispuse diseminat.
Fasciculele care se ramifică din tulpină în frunze formează nervuri paralele pe suprafaţa limbului, formând o nervaţiune paralelă. Învelişul floral nu se diferenţiază în caliciu şi corolă, este
compus doar din petale care formează perigonul,
care adăposteşte staminele şi pistilul. Florile la
aceste specii au o structură internă bazată pe
cifra 3 sau multiplii ei (Fig. 53).
Liliaceele, cum ar fi ceapa sau laleaua, au flori tipice pentru monocotiledonate, cu şase tepale şi şase stamine. (Fig. 59). Polenizarea la aceste plante se face
prin insecte – specii entomofile (N. 67–69.).
La plantele din familia Graminee – de exemplu
grâul sau firuţa – florile se caracterizează printr-o
simplificare majoră, învelişul floral colorat dispare,
polenizarea se face prin vânt – anemofil (N. 75–78.).

Fig. 58 Stejar pedunculat

1. Care este importanța spermatofitelor în evoluția
plantelor?
2. Comparați aspectele morfologice ale gimnospermelor și angiospermelor!
3. Faceți o retrospectivă a fiecărei părți componente specifice plantelor angiosperme spermatofite!
4. Comparați morfologia plantelor monocotiledonate cu cea a dicotiledonatelor!
5. Comparați morfologia unei plante de floarea
soarelui cu o lalea!
6. Căutați în cartea Növényismeret – Atlasul botanic – specii care să fie exemple pentru următoarele
grupe: ranunculacee, rozacee, fabacee/leguminoase, solanacee!
7. Poate să trăiască în aceeași biocenoză fagul și
măcrișul iepurelui? Pentru a găsi răspunsul, folosiți
baza de date a cărții Növényismeret – Atlas botanic!
Fig. 59 Lalea
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REZUMAT
Plantele sunt organisme vii cu nutriţie autotrofă. Cu
ajutorul pigmenţilor, plantele verzi utilizează energia
luminoasă pentru sintetizarea materiei organice din
care e constituit organismul lor, deci desfăşoară activitate de fotosinteză. Deoarece plantele verzi s-au
răspândit pe Terra în cantităţi enorme, prin fotosinteza desfăşurată ele au devenit sursa principală de
materie organică şi oxigen a Pământului.
Prima fază a evoluţiei plantelor pluricelulare a
început cu formarea talului filamentos şi se termină
cu apariţia Talofitelor. Nivelul de dezvoltare al
Talofitelor a fost atins de numeroase specii din grupa
algelor verzi pluricelulare, precum şi speciile de
alge brune şi alge roşii.
Următoarea treaptă în dezvoltarea filogenetică a
plantelor, realizată în urma adaptării la viaţa pe uscat,
a fost apariţia plantelor cormofite. Trăsătura
comună a plantelor din acest grup este corpul alcătuit din tulpină şi frunze – cormul – care are la bază
rădăcina.
Morfologic, muşchii nu ating nivelul de dezvoltare
a cormofitelor, o parte a speciilor din acest grup sunt
talofite, altele au corpul diferenţiat în formaţiuni

asemănătoare rădăcinii, tulpinii şi frunzelor.
Organele vegetale specifice cormofitelor adevărate
au apărut prima dată la Pteridofite. Înmulţirea la alge,
muşchi şi pteridofite necesită prezenţa apei în mediu.
Condiţia esenţială pentru adaptarea la viaţa terestră
a fost ca procesul reproductiv să devină independent
de prezenţa apei şi să prezinte un grad mai ridicat de
protecţie. Această condiţie s-a îndeplinit odată cu
apariţia Spermatofitelor. La acestea are loc dezvoltarea seminţei din ovulul fixat pe planta mamă.
Mai întâi au apărut speciile de Gimnosperme, ai
căror reprezentanţi trăiesc şi azi. La aceste plante,
carpelele încă nu acoperă total ovulul în dezvoltare.
La Angiosperme carpelele se transformă într-o
formaţiune închisă numită pistil, în ovulele în dezvoltare beneficiind de o protecţie totală. Florile alcătuite din înveliş floral şi organe reproductive şi fructul format din pistilul închis sunt caracteristice
angiospermelor. Tot la angiosperme, corpul vegetal
cuprinde toate organele specifice plantelor evoluate:
rădăcina, tulpina, frunzele, floarea şi fructul. Pe baza
unor trăsături morfologice ale acestor organe, deosebim angiosperme dicotiledonate şi monocotiledonate.
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ANIMALELE / REGNUL ANIMAL
Bureţii / amoeboidale
migratoare, care digeră hrana
Orientarea principală în evoluţia animalelor este
apariţia organizării pluricelulare. În stare dezvoltată, animalele pluricelulare sunt formate
dintr-un număr foarte mare de celule. Fiecare
celulă are structură eucariotă, cu nucleu adevărat. Toate speciile de animale utilizează materie
organică finită ca sursă energetică şi nutritivă.
Astfel, viaţa lor este determinată de modul de
nutriţie heterotrof.
Morfologia bureţilor/ spongierilor se caracterizează prin existenţa în organismul acestora a mai
multor tipuri de celule, cu forme şi funcţionări
diferite, asociate sub forma unui pseudoţesut.
Spongierii trăiesc fixaţi pe fundul apelor. Pe
suprafaţa corpului lor există un număr mare de
orificii mici numiţi pori, prin care apa din mediu
pătrunde în interiorul organismului. Apa care

pătrunde în spongieri antrenează şi hrana lor, formată din bacterii, alge microscopice şi resturi
organice. Hrana este asimilată din apa pătrunsă în
cavitatea atrială, materiile neutilizate fiind apoi
înlăturare tot cu apa, prin orificiul de ieşire unic,
numit oscul (Fig. 60). Cavitatea atrială este căptuşită cu un strat de celule cu guleraş şi cil, numite coanocite. Aceste celule sferice şi-au primit
denumirea după guleraşul şi flagelul care se aseamănă cu cel al coanoflagelatelor. Prin mişcarea
cililor, aceste celule determină antrenarea apei
dinspre porii inhalanţi spre orificiul exhalant –
osculul. Între timp, ele filtrează hrana din apa
antrenată. În corpul spongierilor, transportul şi
digestia sunt realizate de celulele amoeboidale
migratoare numite arheocite. Spongierii au un
schelet format din spiculi calcaroşi, cornoşi sau
silicoşi, secretaţi de scleroblaste. Spongierii se
înmulţesc prin înmugurire, indivizii descendenţi
rămân de obicei legaţi direct de indivizii parentali, şi astfel se formează colonii de spongieri.

apa intră
prin pori
Schelet de
susținere

coanocite

arheocite

Fig. 60 Morfologia spongierilor
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Majoritatea speciilor din acest grup sunt marine,
dar există şi câteva specii de apă dulce (A. 11.).
Dintre spongierii marini, specii cunoscute sunt cele
din clasa Demospongia. O trăsătură a scheletului cornos
format din fire proteice flexibile – spongină - este aceea
că poate depozita o cantitate mare de apă. Prin presiune,
această apă se poate înlătura uşor, iar după încetarea
presiunii, buretele elastic îşi recapătă forma iniţială. Din
cauza acestei proprietăţi, oamenii din zonele de coastă
folosesc de mult aceşti spongieri ca bureţi de baie. În
Marea Mediterană şi Marea Caraibelor, aceşti spongieri
formează colonii de mare întindere, în special la adâncimi ale apei cuprinse între 10–100 metri. Pe de altă
parte, spongierii silicoşi din clasa Hexactinellida trăiesc
izolat în zonele abisale. Unele specii ocupă apele de la
4-5000 metri adâncime (Fig. 61).

Fig. 61 Colonie de spongieri

orificiu buco-anal

Celenteratele
Din punct de vedere morfologic, celenteratele se
împart în două mari grupe. Prima este formată din
specii care trăiesc pe fundul apelor şi se înmulţesc
asexuat, denumite polipi. A doua grupă este formată din specii înotătoare sau plutitoare, care se
înmulţesc sexuat, denumite meduze. O trăsătură
comună a lor este aceea că au corpul format dintrun strat intern – endoderm – şi unul extern – ectoderm. Celulele care alcătuiesc aceste straturi se
organizează deja în ţesuturi adevărate. Corpul
celenteratelor are un singur orificiu buco-anal, prin
care animalul ingeră hrana şi elimină excrementele. Circular pe marginea orificiului buco-anal se
află tentacule foarte mobile şi contractile. Hrana
captată cu ajutorul tentaculelor va fi introdusă în
cavitatea din interiorul organismului (Fig. 62).
Modul de viaţă al celenteratelor este de tip
răpitor. Ele se hrănesc cu animale de mici dimensiuni, pe care le capturează cu ajutorul unor celule urticante – cnidoblastele. De aici provine cealaltă denumire a încrengăturii celenteratelor,
Cnidaria – cnidos în greacă = urzică. Cnidoblastele se află în stratul extern al organismului –
ectodermul, sunt răspândite pe toată suprafaţa corpului, dar cele mai multe se află la nivelul tentaculelor. Numărul lor este foarte mare, există specii la care pe un singur tentacul s-au identificat
patru milioane de cnidoblaste. Majoritatea celenteratelor sunt specii marine, dar există câteva specii de apă dulce şi în ţara noastră. (A. 11).

tentacul

ectoderm

endoderm

cavitate atrială
POLIP

MEDUZĂ

orificiu buco-anal
Fig. 62 Morfologia celenteratelor
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cnidoblaste

ectoderm

endoderm

cnidocil
căpăcel
filament
tubular
vacuolă cu
toxină
Fig. 63 Cnidoblaste
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În interiorul cnidoblastului (Fig. 63) se află şi o
vacuolă cu material toxic, în care pătrunde un filament
tubular spiralat lung. Acest filament tubular îşi are originea la baza căpăcelului care acoperă vârful celulei.
Lângă căpăcel, pe partea exterioară a cnidoblastului se
află o prelungire excitabilă (un cil modificat – cnidocil). Dacă prada atinge acest cil, căpăcelul cnidoblastului se deschide, filamentul tubular este expulzat şi
pătrunde în corpul prăzii. Prin filamentul tubular, toxina paralizantă din vacuolă este introdusă în organismul prăzii. Din cauza convulsiilor, prada excită tot
mai mulţi cili excitabili, declanşând activarea a tot mai
multor cnidoblaste, care vor duce în final la paralizarea prăzii. Atunci, cu ajutorul tentaculelor, hrana este
introdusă prin orificiul buco-anal în cavitatea internă a
celenteratului. Fiecare cnidoblast îşi desfăşoară
funcţia o singură dată, după care moare şi este expulzat din ectoderm. În locul lor se formează alte cnidoblaste noi.

Mişcarea celenteratelor în apă se realizează în
funcţie de grupa morfologică în care se încadrează. Speciile din grupa polipilor, denumite şi
hidre, îşi schimbă poziţia pe fundul apelor. Se
înclină lateral cu tentaculele, cu care se fixează
de fund. Între timp îşi ridică discul adeziv bazal.
Apoi îşi înclină discul bazal în direcţia de deplasare după care se fixează cu discul adeziv de
fund şi îşi ridică tentaculele. Comparativ cu
această mişcare prin rostogolire, deplasarea prin
jet a meduzelor este mai rapidă. Meduzele îşi
contractă umbrela brusc, iar forţa de propulsie a
apei dizlocate determină deplasarea animalului
(Fig. 64). Celenteratele fac parte din grupa celor
mai străvechi animale pluricelulare.

1. Ce definește termenul de pseudoțesut?
2. Prin ce se caracterizează morfologia și modul
de viață al spongierilor?
3. Cum se hrănesc spongierii?
4. Care este rolul spongierilor în biocenozele
acvatice?
5. De ce este mai avantajos organismul constituit
din țesuturi decât cel din pseudoțesuturi?
6. Prin ce se caracterizează morfologia și modul
de viață al celenteratelor?
7. Prin ce se caracterizează structura și funcționarea cnidoblastelor?
8. Documentați-vă, ce definește termenul de
coral! Care este legătura sa cu celenteratele?
9. Faceți un tabel în care comparați spongierii cu
celenteratele!
Fig. 64. Forma de polip şi de meduză a celenteratelor.
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Viermii laţi / Plathelminţii
După spongieri şi celenterate, apariţia în evoluţia filogenetică a viermilor – helminţilor- a
însemnat parcurgerea unor noi etape evolutive
în morfologia animală. Forma corpului spongierilor este asimetrică, celulele lor formează
doar pseudoţesuturi. Corpul celenteratelor poate
fi împărţit prin planuri de simetrie imaginare în
numeroase segmente complementare. Corpul lor
prezintă simetrie radiară. Corpul celenteratelor
este constituit deja din ţesuturi adevărate. Aceste
ţesuturi s-au format în decursul evoluţiei ontogenetice din ectodermul şi endodermul organismului lor.
Faţă de aceste structuri, modificări morfologice evolutive apar în mod evident deja la organismele din grupul viermilor laţi (Fig. 65).
Corpul plathelminţilor poate fi divizat în două
părţi complementare doar printr-un singur plan
de simetrie, această formă fiind astfel denumită
simetrie bilaterală. La organismele cu un asemenea corp, partea dreaptă şi partea stângă a
corpului apar ca imagini în oglindă. Prin formarea simetriei bilaterale, corpul alungit prezintă
un capăt anterior, prevăzut cu organe de simţ şi
cavitate bucală, o parte mediană, care reprezintă
majoritatea masei corporale, şi o parte posterioară, caudală. Structura internă a corpului se

Fig. 65 Vierme lat

Fig. 66 Turbelariat

organe fotosensibile

ectoderm
mezoderm
endoderm

cavitate gastrică
esofag exteriorizat
orificiu bucal
Fig. 67 Morfologia plathelminţilor
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fixare, esofagul cu pereţi musculoşi este apt pentru aspiraţie. Au tubul digestiv ramificat, care se
termină înfundat, asemănător turbelariatelor.
Cestodele sunt viermi adaptaţi extrem la
modul de viaţă parazitar intern. Tubul lor digestiv a involuat aproape total, asimilează nutrienţii
din organismul gazdă pe toată suprafaţa corpului. (A. 12–13.).

Nematodele
Fig. 68 Nematod

caracterizează prin prezenţa ţesuturilor adevărate, existenţa unui strat intermediar între endoderm şi ectoderm, în care în decursul ontogenezei se dezvoltă şi alte organe şi ţesuturi. Aceste
trepte evolutive au fost esenţiale pentru formarea animalelor cu o morfologie din ce în ce mai
evoluată (Fig. 67).
Fiziologia plathelminţilor este determinată
de structura aparatului lor digestiv. Turbelariatele nu au orificiu anal, au tubul digestiv în
formă de sac. Din această cauză, resturile alimentare nedigerabile le elimină prin orificiul
bucal, care se află în zona centrală a peretelui
cavităţii gastrice. La capturarea prăzii, esofagul
se poate plia mult în afara organismului. Sunt
animale prădătoare, se hrănesc mai ales cu crustacei şi helminţi de dimensiuni mici (Fig. 66).
Trematodele sunt organisme parazite interne
sau externe. În jurul orificiul bucal au ventuze de

Corpul nematodelor este cilindric, secţiunea lor
transversală este circulară (Fig. 68). La nematode
apare pentru prima dată în decursul evoluţiei
tubul digestiv care străbate întreaga lungime a
corpului, prevăzut cu orificiu bucal în partea anterioară şi orificiu anal în partea posterioară.
Speciile din această clasă apar şi pe uscat şi în
mediul acvatic. Gradul lor de răspândire în masă este
ilustrat de prezenţa în stratul superficial al unui metru
pătrat de sol de pădure a unor nematode cu lungimea
de câţiva milimetri în număr de peste un milion de
indivizi. Aceştia se hrănesc cu materia organică în
descompunere şi în putrefacţie a litierei. Numeroase
din speciile de nematode duc o viaţă parazitară în
organisme vegetale sau animale. Unele specii parazitează organismul uman (A. 14.). Din această categorie
face parte şi nematodul „elegant” (Chaenorhabditis
elegans), care se află în centrul studiilor actuale de
genetică a dezvoltării. La această specie, numărul
total de celule devine constant după un timp scurt şi
pe corp au o cuticulă groasă, care se înlătură prin
năpârlire de mai multe ori.

punga viscerală
punga viscerală

cochilie
punga viscerală

cochilie
cochilie

organ respirator

organ respirator

organ respirator
picior
MELC

picior

SCOICĂ

Fig. 69 Morfologia moluştelor
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Moluştele
Moluştele reprezintă o ramură aparte a dezvoltării filogenetice. Organismul moluştelor se
compune din cap, picior şi masa viscerală care
conţine organele interne. Un organ specific
moluştelor este mantaua, un pliu cutanat pe faţa
dorsală a corpului, aceasta secretă scheletul
extern calcaros (Fig. 69).
Asemenea structură morfologică întâlnim şi
la melci. Exoscheletul lor este cochilia, care permite şi diferenţierea speciilor. La unele specii,
cochilia a regresat până la dispariţie (Fig. 70).
Pe partea ventrală a organismului se află piciorul musculos, cu care se deplasează prin mişcări
ondulante, asemănătoare viermilor, pe stratul de
mucus secretat de tegument. Stratul de mucus
este necesar şi pentru mişcare, dar acesta acoperă întreg organismul şi îi asigură în permanenţă
un mediu umed. La partea anterioară a corpului
se află capul, pe care se găsesc tentaculele şi orificiul bucal. Cu ajutorul organului bucal abraziv,
radula cu numeroşi dinţi, hrana este bine
mărunţită. Majoritatea speciilor de melci sunt
fitofage, dar există şi specii prădătoare sau
necrofage, care se hrănesc cu cadavre. Melcii
pot fi acvatici sau de uscat (A. 18–20).
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care trăiesc în mările calde, caută spongierii şi celenteratele de pe recifele de corali de la mică adâncime.
Câteva specii de melci din familia Muricide presează
scoicile de fundul apei, le deschid cochiliile şi mănâncă părţile moi ale scoicilor. Tot în mare trăiesc şi melcii din familia Tonnide, care paralizează prada cu o
secreţie toxică, apoi o consumă.

Cum este posibil ca asemenea animale cu mişcare
lentă să fie prădătoare? Acest lucru este posibil numai
dacă şi prada are o mişcare la fel de lentă sau este un
organism fixat. De exemplu melcii din genul Cyprea,

Toate speciile de scoici sunt acvatice (Fig.
71). Mantaua lor secretă o cochilie formată din
două valve. În interiorul lor este adăpostit corpul
scoicii. Capul a regresat, numai cavitatea bucală
şi celulele senzitive din jurul ei s-au menţinut.
Pe latura ventrală se găseşte un picior cu musculatura puternică, cu ajutorul căruia scoica se
poate deplasa lent. În decursul nutriţiei, scoicile
filtrează resturile vegetale din apa inhalată şi le
digeră. Câteva specii autohtone trăiesc în apele
mai mari din ţară (A. 21.).
Speciile din grupa cefalopodelor sunt exclusiv marine (Fig. 72). Particularitatea lor cea
mai evidentă este aceea că picioarele se află în
jurul cavităţii bucale, astfel capătul anterior al
corpului formează un cefalopod. Majoritatea
speciilor din acest grup nu au un schelet calcaros extern, la multe specii se menţine un rudiment al scheletului sub tegument. Prelungirile
cefalopodului sunt foarte mobile. Tentaculele
retractile la majoritatea speciilor sunt prevăzute cu ventuze puternice. Toate speciile de cefalopode sunt răpitoare. Se hrănesc cu peşti, raci,
melci şi scoici. Ele se deplasează prin expulzarea jetului de apă din cavitatea mantalei. Tot în

Fig. 70 Melc marin Charonia tritonis

Fig. 71 Scoică de mare Cardium edule
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cavitatea mantalei se găsesc şi organele respiratorii, branhiile. Cefalopodele au ochii dezvoltaţi, cu vedere stereoscopică şi cromatică,
având în componenţă şi cristalin. Sunt animale
unisexuate, împerecherea lor este un fenomen
spectaculos.
Cele mai cunoscute cefalopode sunt cele care poartă denumirea populară de sepii, respectiv caracatiţe.
Sepiile aflate în pericol expulzează un lichid de culoare închisă, secretat în organismul lor, pentru a deruta
răpitorul care îi urmăreşte. Caracatiţele nu sunt identice cu polipii din clasa celenteratelor. Caracatiţele
sunt moluşte cu opt tentacule (Octopodiforme) care
trăiesc şi în Marea Mediterană, pot atinge mărimea de
3 metri şi greutatea de 25 kilograme.

Fig. 72 Caracatiţă

Fig. 73 Vierme inelat: râma

Anelidele / Viermii inelaţi
O trăsătură morfologică nouă specifică, anelidelor, este apariţia corpului segmentat (Fig. 73).
Corpul segmentat al acestor organisme este format din inele, care apar repetat pe toată lungimea corpului. Aceste elemente inelare constituie segmentele organismului. Iniţial, segmentarea
vizibilă şi la exterior corespunde unei segmentări identice la nivelul organelor interne, cum
putem observa la râmă, dar această structură se
poate modifica, aşa cum putem vedea la lipitoare.
Unele specii sunt acvatice, altele trăiesc pe
uscat. O importanţă majoră se atribuie diferitelor
specii de râme care trăiesc în sol şi în mâl.
Acestea au un rol însemnat în afânarea solului,
descompunerea resturilor organice şi generarea
de humus. Unele specii de anelide, cum ar fi
lipitorile, duc o viaţă ectoparazitară (Fig. 74).
(A. 16–17)

1. Ce fel de simetrie este specifică spongierilor,
celenteratelor și plathelminților?
2. Ce etape de dezvoltare se pot constata la diferitele încrengături de helminți pe baza morfologiei și
a modului de hrănire?
3. Comparați morfologia și modul de viață al speciilor din diferitele clase de moluște!
4. Care este explicația evoluționistă a faptului că
după moluște urmează prezentarea anelidelor?
Fig. 74 Lipitoare
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Artropodele

Racii de dimensiuni mici, cum ar fi purecii de apă
din ordinul Cladocera al racilor de apă dulce autohtoni, apar în natură în număr extrem de mare, constituind hrana de bază a numeroase specii de peşti.
Crabii-eremit, care trăiesc în mare, se adăpostesc în
cochilii părăsite de melci, astfel îşi protejează abdo-

membre
locomotorii

Trei sferturi din speciile de animale care trăiesc
azi sunt artropode. Acestea au corpul segmentat,
asemănător anelidelor. În decursul evoluţiei,
anumite segmente s-au grupat în regiuni denumite şi tagme, cum sunt capul, toracele şi abdomenul la insecte. Cea mai importantă etapă în
evoluţia filogenetică a morfologiei artropodelor
a fost formarea exoscheletului. Pe acest exoschelet se inseră din interior muschii scheletici
foarte dezvoltaţi ai animalelor. Scheletul asigură
menţinerea formei lor specifice şi protejează
organele interne împotriva despicării şi este format din chitină, o substanţă foarte rezistentă faţă
de toate substanţele chimice, rigidă, dar suficient de flexibilă. Diferitele segmente ale exoscheletului sunt legate printr-o membrană
subţire de chitină, astfel mobilitatea animalului
nu este împiedicată de crusta chitinoasă. Însă
acest exoschelet – cuticula – nu creşte odată cu
organismul, astfel că în perioada filogeniei se va
produce la anumite intervale de timp năpârlirea,
apoi refacerea cuticulei. Această năpârlire, ce se
produce la intervale regulate, este caracteristică
tuturor artropodelor. Prezenţa exoscheletului a
făcut posibilă ridicarea de la sol a corpului animalelor şi deplasarea lor rapidă. Membrele articulate, formate din segmente, au un înveliş chitinos tubular, pe care de la interior se inseră
muşchi puternici. Asemenea membre articulate
sunt capabile să suporte masa corporală şi să
susţină organismul ridicat de pe sol.
Racii sunt animale acvatice care respiră prin
branhii. Unele specii trăiesc şi pe uscat. În crusta lor chitinoasă se depun săruri de calciu, astfel
rezistenţa crustei sporeşte semnificativ. Capul şi
toracele lor s-a contopit, formând cefalotoracele.
Majoritatea speciilor au cinci perechi de picioare articulate (Fig. 75). Multe din speciile de raci
sunt răpitoare, dar există şi specii fitofage care
se hrănesc cu resturi organice (A. 23–24.)

CEFALOTORACE

⎫
⎥
⎬
⎥
⎭

TORACE

Fig. 75 Morfologia racului de râu

menul moale. Pentru protecţie aşează pe cochilie un
celenterat sedentar, care prin celulele urticante vor
ţine prădătorii la distanţă. În acelaşi timp, resturile de
la hrana consumată de rac sunt ingerate de celenterat.

aripă
antene
tactile
orificii
traheale
segment de
abdomen

ochi

aparat
bucal
membre
locomotorii
TORACE
CAP

ABDOMEN

Fig. 76 Morfologia insectelor
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organ de simț

PROSOMĂ

membre
locomotorii

OPISTOSOMĂ

Fig. 77 Morfologia arachnidelor

La speciile de insecte corpul se compune din
trei tagme (Fig. 76). Pe cap se găsesc ochii, antenele şi organele bucale. Anexele toracelui sunt
membrele locomotoare şi aripile. Un element
comun al insectelor este prezenţa la fiecare specie a trei perechi de membre locomotoare.
Majoritatea insectelor au două perechi de aripi.
La unele specii, prima pereche este de aripi chitinoase, cu rol de acoperire, a doua pereche este
de aripi membranoase. Există şi insecte cu două
perechi de aripi membranoase. La alte specii
apare numai o pereche de aripi, sau ambele
perechi au involuat, acestea din urmă fiind lipsite de aripi. Abdomenul este extensibil, deoarece
segmentele lui sunt legate prin membrane elastice. Lateral se găsesc orificiile tuburilor traheale.
Modul de viaţă al insectelor este deosebit de variat.
Din cauza hrănirii foarte diverse, organele bucale au
o morfologie diferită. Astfel, coleopterele se hrănesc
cu ajutorul unui aparat bucal conformat pentru mestecat. Speciile răpitoare vânează speciile neprotejate, cu
cuticula moale, cum este cazul gărgăriţelor şi al păduchilor de frunze. Multe din coleopterele fitofage sunt
dăunătoare pentru agricultură. Unele coleoptere au rol
important în înlăturarea resturilor vegetale şi animale
(A. 44–59).
Organul bucal specific lepidopterelor este trompa
răsucită. Fluturii maturi se hrănesc cu nectarul florilor, sevă vegetală şi materii organice degradabile. Cu
ajutorul trompei, aceştia ling, apoi absorb hrana. În
stadiu larvar, fluturii au aparat bucal puternic, adaptat
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pentru masticat şi consumă cantităţi enorme de hrană
vegetală. (A. 68–87.).
Dintre speciile cu două perechi de aripi – clasa
Diptera, foarte multe au aparat bucal adaptat pentru
înţepat şi supt. Din organismul înţepat, insecta
absoarbe prin canalul alimentar aflat în labium –
organul pentru înţepat – lichide biologice, cu care se
hrăneşte. Acest mod de nutriţie este specific de exemplu speciilor de ţânţari –Culicide. (A. 89–93.). La
albinele melifere, specie foarte cunoscută din ordinul
Hymenoptera, aparatul bucal adaptat pentru lins şi
supt permite hrănirea acestora cu sucurile şi lichidele
din organismele vegetale (A. 60–67.).

La speciile din clasa Arahnida apare ca element specific corpul format din două tagme,
denumite prosomă şi opistosomă. La nivelul
prosomei se află organele de simţ, aparatul bucal
şi patru perechi de membre locomotoare (Fig.
77). Aparatul bucal cuprinde şi o pereche de
chelicere, care servesc la apucarea şi sfâşierea
prăzii. La multe specii, la baza aparatului bucal
se află o glandă veninoasă. Majoritatea arahnidelor sunt specii terestre, cele mai multe fiind
prădătoare, dar există şi câteva specii parazite,
grupate în subclasa Acarienilor (A. 94–95.).
O trăsătură morfologică particulară a acarienilor
este aceea că la acestea nu se diferenţiază segmentele şi
regiunile corporale, deoarece opistosoma şi prosoma
lor s-au contopit sub forma unui corp unic. Multe specii din acest grup sunt dăunători ai plantelor. Alte specii au rol în condiţionarea solului. Căpuşele sunt specii
din grupul acarienilor, care duc viaţă parazitară. Cele
mai vechi specii din clasa Arahnida sunt scorpionii,
majoritatea lor trăiesc în mediu tropical. Sunt specii
prădătoare, îşi imobilizează prada cu venin puternic.

1. Din ce grupă s-au dezvoltat artropodele?
Pornind de la particularitățile morfologice, deduceți originea artropodelor!
2. Prin ce se caracterizează în general morfologia
artropodelor?
3. Ce modificare morfologică a făcut posibilă
răspândirea pe uscat?
4. Care sunt diferențele dintre structurile externe
ale crustaceelor, insectelor și arahnidelor?
5. Ce permite anumitor specii de insecte să aibă
alimentație diversificată?
6. Dați exemple pentru diferite tipuri de nutriție la
insecte autohtone, folosind manualul de zoologie
Állatismeret!
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Echinodermele
Toate speciile de Echinoderme sunt marine.
Denumirea lor a fost dată după plăcile calcaroase din cuticulă şi spinii de pe suprafaţa lor.
Echinodermele reprezintă o ramură colaterală a
evoluţiei filogenetice. Azi nu trăieşte nicio
specie, care să fie direct înrudită cu echinodermele.
Corpul lor prezintă simetrie radiară numai la
exterior. Majoritatea organelor interne şi formele larvare tinere prezintă simetrie bilaterală
(Fig. 78).
Una din caracteristicile morfologice principale ale echinodermelor este prezenţa unui
schelet rigid. Acesta este format din elemente
calcaroase în formă de plăci, îmbinate fie strâns
şi fix, ca la scheletul capsular al aricilor de mare,
fie flexibil, cum apare la braţele mobile ale stelelor de mare (Fig. 79).
Un alt organ specific al echinodermelor este
aparatul ambulacrar, care este în legătură cu
picioruşele crescute din corp. Capătul picioruşelor funcţionează ca o ventuză. Când ating
substratul solid, capătul picioruşelor se retrage
uşor formând o cavitate concavă şi se fixează.
Dacă animalul pompează lichid prin canalele
hidrofore ale aparatului ambulacrar în picioruş,
capătul acestuia concav devine din nou convex
şi se desprinde de substrat. În afară de deplasare, picioruşele servesc şi la pipăit şi prinderea
hranei.
Majoritatea echinodermelor sunt răpitoare,
numărul cel mai redus de specii răpitoare apare
la aricii de mare. Prada lor, formată în mare
parte din melci şi scoici, o adună de pe fundul
mării. Unele specii fărâmiţează hrana cu organele aparatului bucal, altele le îmbibă cu sucuri
digestive care lichefiază hrana pe care apoi o
absorb. Din cauza surselor de hrană echinodermele trăiesc pe fundul mărilor. Unele specii se
îngroapă în nămolul moale sau în nisip, uneori
sute de indivizi se îngroapă alăturat formând
colonii pe substrat. Alte specii se fixează pe pietre sau sub acestea, în crăpăturile submarine ale
stâncilor. Echinodermele populează întreg
spaţiul marin, de la apele de mică adâncime
până la abisurile cele mai adânci.
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Fig. 78 Morfologia ariciului de mare

Fig. 79 Stea de mare
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Fig. 80 Morfologia larvei de urocordat
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Urocordatele
Toate speciile de urocordate sunt animale marine. Sunt denumite şi tunicate, deoarece la maturitate corpul lor este înconjurat de o tunică saciformă alcătuită din hidraţi de carbon. O trăsătură comună a lor este aceea că în stadiu larvar, în
regiunea caudală prezintă un schelet axial interior. Acesta este alcătuit dintr-un şir de celule
hipertrofiate, care conferă o anumită postură şi
flexibilitate corpului. Această axă de susţinere
se numeşte notocord. Acesta se menţine tot
decursul vieţii numai la tunicatele care în stadiu
matur îşi menţin coada, la celelalte specii notocordul apare numai în stadiul de larvă (Fig. 81).
Pe corpul tunicatelor mature se află două orificii.
Prin unul din acestea animalul inspiră apă, care
conţine microorganisme şi resturi organice. Apa filtrată este eliminată din corp prin celălalt orificiu.
Tunicatele cu coadă sunt animale foarte mici. Corpul
lor de câţiva milimetri este înconjurat de o tunică mult
mai mare. Ele plutesc liber, uneori se asociază în
număr mare şi formează mase organice imense în
straturile mai adânci ale mărilor, acestea constituind
hrana de bază a unor specii de balene. Speciile de
dimensiuni mai mari – ascidiile – sunt de obicei
sedentare, ele înoată liber numai în stadiu larvar.

Fig. 81 Urocordat marin

Cefalocordatele

centrul sistemului nervos

organ respirator
orificiu bucal

notocord

rect

Fig. 82 Morfologia peştelui-lanţetă
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Subîncrengătura Cefalocordate cuprinde câteva
specii de animale ihtiomorfe, de mărimea a câţiva
centimetri. Una din speciile cele mai cunoscute ale
acestui grup este peştele-lanţetă. Caracteristica
specifică a animalelor din acest grup este că îşi
menţin notocordul nu numai în stadiu larvar, ci pe
durata întregii vieţi. Acest organ se întinde pe toată
lungimea corpului (Fig. 82). O altă trăsătură comună a lor este aceea că partea anterioară a tubului
digestiv, la fel ca la urocordate, se transformă în
zonă branhială. Sistemul lor nervos se întinde în
regiunea dorsală, deasupra notocordului.
1. Prin ce se caracterizează morfologia și fiziologia echinodermelor?
2. Care este importanța urocordatelor și cefalocordatelor din punctul de vedere al evoluționismului?
3. Care este diferența dintre notocord și coloana
vertebrală?
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coloana vertebrată

craniu

membre

Fig. 83 Scheletul intern al unui animal vertebrat

Vertebratele
Trăsătura comună a speciilor de vertebrate
este prezenţa în organismul lor a unui schelet
intern osos sau cartilaginos, care conferă o anumită conformaţie corpului lor (Fig. 83). Axa
acestui schelet este coloana vertebrală, de care
sunt legate indirect membrele. Tot de coloana
vertebrală se conectează şi craniul, o parte a
acestuia adăposteşte segmentul cerebral al sistemului nervos central. Coloana vertebrală se
compune din vertebre. Partea perforată a acestora formează canalul rahidian, în care se află segmentul rahidian al sistemului nervos central,
măduva spinării. La vertebratele inferioare,
coloana vertebrală nu este osificată, e formată
din ţesut cartilaginos. În evoluţia filogenetică a
vertebratelor, la început a apărut notocordul,
care apoi a involuat şi în locul lui s-a dezvoltat
coloana vertebrală.
Scheletul peştilor cartilaginoşi, format din
craniu şi coloană vertebrală, este constituit din
ţesut cartilaginos. Însă acest cartilaj nu este moale,
în urma calcificării formează un schelet rigid.
Lobul superior al înotătoarei codale este asimetric
mai mare faţă de cel inferior. Reprezentanţi cunoscuţi ai acestui grup sunt rechinii şi pisicile de mare
– Batoidele (Fig. 84–85).

Fig. 84 Rechin alb

Fig. 85 Torpila electrică
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Rechinul alb trăieşte în oceane. Are dinţi triunghiulari, foarte ascuţiţi, aşezaţi în gură în mai multe
rânduri, potriviţi pentru prădare. De obicei urmăreşte
bancurile de peşti din care se hrăneşte. Rechinul alb
face parte dintre speciile care atacă şi oameni care
înoată în apă. Corpul rechinilor este lung, fuziform,
sistemul lor de coordonare a mişcării este foarte dezvoltat. La rechini fecundaţia se produce intern şi sunt
vivipare.
Batoidele au organismul turtit dorso-ventral.
Torpila are un organ special (ţesut muscular modificat) care produce electricitate. Tensiunea acestui
curent poate ajunge la 200 de volţi. Cu acest curent
produce paralizarea prăzii, pe care apoi o consumă.
Se hrăneşte cu animale de pe fundul mării.

Scheletul peştilor osoşi se compune din ţesut
osos şi ţesut cartilaginos (Fig. 86). Înotătoarele
nepereche sunt înotătoarea dorsală, caudală şi
cea anală. Propulsia este asigurată mai ales de
înotătoarea codală. Membrele sunt reprezentate
de înotătoarele pereche, cele pectorale şi cele
ventrale. Acestea asigură menţinerea echilibrului
în timpul deplasării. Numeroase specii au vezică
înotătoare, al cărei volum de gaz o pot modifica.
Astfel îşi reglează adâncimea de plutire. Dintr-o

Fig. 86 Peşte osos

înotătoare dorsală

vezica
înotătoare

branhii

înotătoare codală

înotătoare anală

înotătoare
abdominală

înotătoare
pectorală

Fig. 87 Morfologia peştilor osoşi
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cută a esofagului s-au format branhiile, cu ajutorul cărora peştii respiră sub apă. (Fig. 87). Cele
mai multe specii de peşti osoşi se înmulţesc prin
fecundaţie externă. Femela depune un număr
mare de icre, pe care masculul le fecundează. Au
înotătoare codală simetrică, lobul dorsal este egal
cu lobul ventral. Pe corpul lor apare o linie
mediană laterală, cu ajutorul căreia peştii percep
curenţii de apă. Peştii osoşi sunt răspândiţi atât în
mări, cât şi în apele dulci. Corespunzător răspândirii largi şi a ocupării unor biotopuri diverse,
peştii osoşi s-au adaptat la diferite moduri de
viaţă: fitofag, răpitor sau necrofag (A. 97–99).
Acest grup cuprinde cel mai mare număr de specii dintre vertebrate. Există specii de peşti, peştii
dipnoi, care cu ajutorul unor organe respiratorii
anexe, cu rol de plămâni, supravieţuiesc temporar şi în perioadele de secetă, în lipsa apei.
Conformaţia înotătoarelor pereche de la aceştia
se aseamănă deja cu membrele amfibienilor.
Dintre peştii marini, heringul este una din cele mai
cunoscute specii. Acest peşte cu lungimea medie de
aproximativ 30 cm trăieşte în bancuri uriaşe în mările
reci din jurul Europei. Bancurile de hering cu o lungime de mai mulţi kilometri şi lăţimea de mai multe
sute de metri parcurg distanţe enorme în timpul procurării hranei. Ele se hrănesc cu masele de organisme
mici care plutesc sau înoată în mare. Migraţia lor se
desfăşoară înspre locurile de depunere a icrelor, unde
icrele depuse formează un strat de mai mulţi centimetri pe fundul mării. O specie de peşti asemănătoare este sardina, bancurile cele mai mari aflându-se în
Marea Mediterană.
Migraţia heringilor şi a altor peşti din grupa
Clupeide este urmărită de numeroşi peşti răpitori,
cum este codul, care trăieşte în mările reci. Şi aceştia
formează cârduri şi urmăresc bancul de heringi la
locul de depunere a icrelor. O femelă poate depune
câte 4-5 milioane de icre. Larvele care eclozează se
hrănesc cu organismele mici, iar indivizii maturi cu
heringi, icre de hering, moluşte şi helminţi marini. Un
peşte răpitor care trăieşte în cârduri în mările sudice
este tonul. Lungimea medie a acestor peşti este de 2
metri şi sunt răpitori ai peştilor mici şi heringilor.

1. Care este rolul coloanei vertebrale în filogenie?
2. Prin ce se caracterizează morfologia externă a
peștilor?
3. Comparați peștii cartilaginoși cu cei osoși.
4. Care sunt elementele morfologice ale peștilor
care demonstrează adaptarea lor la mediul acvatic?
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Primele specii de amfibieni şi-au petrecut
majoritatea vieţii în apă. Având corpul hidrodinamic şi înotătoarea codală lungă, ele se
mişcau în apă asemănător peştilor. Însă în
perioadele secetoase, ele se puteau deplasa pe
uscat până la terenurile mlăştinoase din apropiere, şi acolo îşi continuau modul de viaţă prădător. Pentru ele, deplasarea pe uscat era mai
dificilă decât înotatul. În decursul evoluţiei,
înotătoarele perechi s-au transformat în membre care erau în măsură să ridice corpul de la
nivelul solului, eliminând astfel frecarea de sol
a feţei ventrale a corpului. Însemnătatea din
punct de vedere evoluţionist a amfibienilor este
aceea că ei reprezintă veriga de tranziţie de la
animalele acvatice la tetrapodele terestre adevărate, la reptile (Fig. 88–89).
Aceste trăsături specifice tranziţiei evolutive
s-au păstrat şi la amfibienii de azi. Amfibienii se
dezvoltă prin metamorfoză. Ouăle înconjurate
de o masă gelatinoasă sunt depuse în apă. Din
ouăle fecundate eclozează larve care respiră prin
branhii ca şi peştii. Organul lor locomotor este
înotătoarea dorsală prelungită de-a lungul liniei
mediane până la orificiul anal. Apoi în decursul
dezvoltării ontogenetice înotătoarea regresează,
în locul ei se formează patru membre. După
aceea branhiile dispar şi în locul lor se dezvoltă
plămânii, a căror funcţionare este completată la
animalele mature de respiraţia prin piele (Fig.
90). Deci amfibienii nu s-au putut desprinde
definitiv de mediul acvatic nativ, în perioada de
reproducere şi azi sunt nevoiţi să se întoarcă în
apă. Din această cauză, majoritatea amfibienilor
s-au răspândit în regiunile calde şi umede, un
număr mic de specii a reuşit să se adapteze la
zone cu climat mai rece şi mai uscat (A.
100–101.).
Amfibienii din ordinul Caudata păstrează câteva
caractere larvare şi în stadiu de adult. Şi denumirea
ordinului face referire la acest lucru: coada se menţine
şi la animalele mature. La anumite specii se menţin şi
branhiile exterioare (Fig. 88). Grupul care cuprinde
majoritatea speciilor de amfibieni este cel al broaştelor (Fig. 89). Modul de viaţă al broaştelor este deosebit de variat. Există specii, cum sunt unele specii tropicale din familia Hylide, care, cu ajutorul ventuzelor
de pe membre, se caţără cu uşurinţă până în vârful
celor mai înalţi copaci. Îşi depun ouăle tot aici, în apa
de ploaie adunată în cavităţile trunchiurilor de copaci
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Fig. 88 Salamandra de foc.

Fig. 89 Broasca de baltă, reprezentant al amfibienilor
din ordinul Ecaudata.

Fig. 90 Ontogenia broaştelor.
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sau la baza frunzelor. Alte specii, cum sunt broaştele
de pământ, care trăiesc în regiuni mai uscate, sapă în
pământ până la adâncimi unde există umiditate suficientă pentru necesităţile lor. Există însă o trăsătură
comună a tuturor amfibienilor: fiecare este răpitor.
Principala sursă de hrană a lor o constituie viermii,
moluştele şi insectele.

Fig 91 Reptilele se înmulţesc prin ouă

Fig. 92 Cameleonul capturându-şi victima

Fig. 93 Colţii veninoşi ai şarpelui
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Reptilele sunt cele mai vechi vertebrate cu
adevărat terestre. Ele nu au nevoie de prezenţa
apei nici pentru reproducere, nici pentru primele faze ale dezvoltării ontogenetice. Fecundaţia
se produce în interiorul organismului matern.
Femela va depune ovulele fecundate – care astfel devin ouă cu coaja moale – pe sol, unde căldura soarelui va produce ecloziunea lor. În
ouăle reptilelor, organismele descendente se
dezvoltă mult mai bine protejate şi mai independente de mediu decât descendenţii amfibienilor din ovulele libere (Fig. 91). Unele reptile
sunt ovovivipare, de exemplu viperele.
Embrionul reptilelor are o dezvoltare directă,
fără metamorfoză, în stadiu de adult. Protejat de
membrana vitelină, forma larvară se dezvoltă în
ou până la un stadiu asemănător cu cel de adult.
În decursul ontogeniei, pielea reptilelor se cornifică puternic. Acest strat cornos le protejează
organismul contra deshidratării. Au plămâni
dezvoltaţi, mult mai divizaţi şi cu suprafaţa mai
extinsă decât la amfibieni. Reptilele nu pot respira prin piele.
Reptilele s-au dezvoltat din amfibienii ancestrali. Trăsăturile lor nou apărute le oferă o independenţă totală faţă de mediul acvatic.
Majoritatea reptilelor sunt răpitoare, dar există şi
specii fitofage, cum sunt unele specii de broaşte
ţestoase de uscat (A. 102–103.).
Reptilele din ordinul Squamata au corpul acoperit
cu solzi şi plăci cornoase. Specii cunoscute din acest
ordin sunt şopârlele. Ele se propulsează cu ajutorul
celor patru membre, dar locomoţia este ajutată şi de
mişcarea şerpuitoare a coloanei vertebrale. Conformaţia lor este foarte variată. Speciile din familia
Gekkonide se deplasează cu uşurinţă şi pe suprafeţe
verticale netede. Majoritatea lor sunt răpitoare nocturne în zonele tropicale. Cameleonidele sunt rude apropiate ale şopârlelor şi s-au adaptat în mod extrem la
viaţa arboricolă. Degetele lor au devenit adevărate
aparate de prindere, iar limba lor se poate extinde şi
are capătul lipicios, cu care pot captura insecte chiar
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şi din zbor (Fig. 92). Între şopârle există şi specii fără
picioare – apode –, cum este năpârca, specie autohtonă, care seamănă la prima vedere cu şerpii, în schimb
pleoapele mobile confirmă apartenenţa ei la altă
grupă.
Şerpii sunt un grup de reptile apode, ale căror
pleoape sunt lipite şi formează o membrană transparentă, din care cauză au privirea fixă. Articulaţia mandibulei la aceste animale este elastică, astfel orificiul
bucal este extensibil, ele îngurgitează prada dintr-o
bucată. Şerpii veninoşi posedă glande veninoase în
care se produce veninul de şarpe. Acesta este injectat
în corpul prăzii prin muşcătură, prin colţii tubulari.
(Fig. 93).
Broaştele ţestoase au fost denumite după forma
caracteristică a plăcilor cornoase şi a carapacei osoase care înconjoară corpul lor. Majoritatea broaştelor
ţestoase de uscat sunt fitofage, în timp ce speciile
marine şi dulcicole sunt preponderent răpitoare.
Crocodilii sunt reptile de dimensiuni mari, care trăiesc mai ales în apele dulci din zonele tropicale.
Corpul lor este acoperit de plăci cornoase întinse.
Sunt reptile feroce.

Fig. 94 Structura penelor de pasăre

Strămoşii păsărilor provin din reptilele
ancestrale. Corpul păsărilor este acoperit de
pene, care sunt formaţiuni cornoase modificate
(Fig. 94). Penele lipsesc de pe picioare, aici se
păstrează solzii cornoşi moşteniţi de la reptile.
Membrele lor anterioare s-au transformat în
decursul evoluţiei în aripi. Au plămânii adaptaţi
la modul de viaţă zburător, şi sunt completaţi cu
saci aerieni.
În timp ce temperatura corporală a peştilor,
amfibienilor şi reptilelor se adaptează la temperatura externă, păsările au o temperatură constantă a corpului, independentă de temperatura
mediului. Toate păsările se reproduc prin ouă,
care au o coajă rigidă, calcificată şi eclozează
sub acţiunea temperaturii corporale a păsărilor.
Mai multe specii de păsări îşi îngrijesc puii pe o
perioadă mai lungă după ecloziune. Constituţia
membrelor locomotoare şi a ciocului variază în
funcţie de modul de viaţă şi de nutriţie al speciei
respective (A. 105-106.).
Păsările alergătoare au picioare puternice.
Niciuna din aceste specii nu ştie să zboare.
O specie cunoscută din acest grup este struţul,
care populează savanele africane. Este cea mai
mare pasăre care trăieşte azi, se hrăneşte cu
plante, mamifere rozătoare mici, reptile şi insecte (Fig. 95).

Fig. 95 Struţ

terticel

pană de contur

puf
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Pinguinii sunt un alt grup de păsări nezburătoare, dar foarte bune înotătoare. Ele populează
litoralele mărilor din emisfera sudică, mai ales
în Antarctica, formând colonii uriaşe. Sunt răpitoare, vânează diferite specii de peşti marini
(Fig. 96).
Majoritatea păsărilor de pe mări şi oceane sunt
reprezentate de speciile de albatroşi şi de pelicaniforme. Acestea se hrănesc în special cu peşti, pe habitatele lor litorale în decursul anilor s-au acumulat cantităţi enorme de excremente – guano, care este un căutat îngrăşământ natural bogat în fosfor (Fig. 97).

Fig. 96 Pinguini

Fig. 97 Pelicanul roz

Toate păsările din ordinul Anseriformelor sunt
foarte bune înotătoare. În acest grup sunt incluse
lebedele, gâştele şi raţele, care pot fi identificate
uşor după membrana interdigitală de la picioare
şi ciocul plat cu înveliş cornos. Ciocul lor este
foarte bine adaptat pentru a reţine fragmentele
mici de hrană preponderent vegetală din apă.
Păsările din ordinul Falconiformes prezintă
ca trăsături specifice ale modului de viaţă prădător ciocul încovoiat şi ascuţit şi picioarele terminate în gheare puternice cu care apucă prada (A.
107–110).

Fig. 98 Vultur
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Păsările din ordinul Falconiforme sunt în primul
rând răpitoare. Un rol foarte important îl au şi aşanumitele specii necrofage, din care fac parte diferitele specii de vulturi. Aceste păsări de dimensiuni mari
se hrănesc şi cu hoiturile animalelor mari şi alte resturi de origine animală, realizând astfel înlăturarea
acestora din mediu (Fig. 98).
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3/10/16

8:21 AM

Page 57

Păsările din ordinul Galiforme sunt slabe zburătoare, din care cauză duc o viaţă preponderent
tericolă. Pe sol îşi găsesc hrana formată din
seminţe, insecte şi helminţi. Majoritatea speciilor din familiile Charadriide – prundaşii – şi
Laride – pescăruşii – clocesc în zonele de coastă şi acvatice, şi tot aici îşi găsesc hrana alcătuită din insecte, peşti şi eventual amfibieni.
Bufniţele – ordinul Strigiformes – sunt păsări
răpitoare nocturne. Acest mod de viaţă este ajutat de auzul lor foarte dezvoltat, ochii adaptaţi la
vederea în semiobscuritate şi zborul silenţios (A.
111–116.).
Papagalii sunt păsări specifice zonelor tropicale
(Fig. 99). Au picioarele adaptate pentru a se menţine
şi a se căţăra pe copaci şi arbuşti, căţărarea este ajutată şi de cioc. Se hrănesc cu seminţe, fructe şi insecte.
Tot în zonele tropicale, în special în America de Sud
trăiesc şi speciile de colibri, păsări din ordinul
Apodiforme, de talie foarte mică, de câţiva centimetri.
Forma ciocului şi limba mult extensibilă este adaptată la colectarea nectarului florilor (Fig. 100).

Ordinul Passeriformes, grup denumit şi cel al
păsărilor cântătoare cuprinde jumătate din totalitatea speciilor de păsări. Hrana lor este foarte
variată. Majoritatea se hrănesc cu insecte şi
seminţe. Din cauza faptului că digeră hrana foarte rapid şi au un metabolism intens, necesarul lor
zilnic de hrană este egal cu masa corporală proprie. Din acest motiv, păsările cântătoare au un
rol important în reglarea reproducerii insectelor
(Fig. 101). (A. 117–125.).

1. Comparați reproducerea la amfibieni, reptile și
păsări.
2. Cum au putut lua ființă amfibienii ancestrali?
3. De ce numărul speciilor și indivizilor de pești și
reptile de azi depășește pe cel al amfibienilor?
4. Explicați importanța păsărilor și reptilelor în
trecerea la viața terestră.
5. Care este legătura între ciocul păsării colibri,
zborul păsării colibri, morfologia florilor și conținutul energetic al polenului oferit pentru polenizare?
6. La ce mod de viață fac referire următoarele
caracteristici: cioc încovoiat, picioare cu membrană
interdigitală, stern cu creastă, cioc scurt și puternic,
metabolism rapid?

Fig. 99 Papagal

Fig. 100 Colibri

Fig. 101 Piţigoi albastru
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Mamiferele sunt cele mai evoluate animale
vertebrate. Au corpul acoperit cu păr, respiră
prin plămâni, au temperatura corpului constantă
– sunt animale homeoterme. Majoritatea mamiferelor au organismul adaptat la viaţa terestră,
dar există şi specii care trăiesc permanent în apă
sau sunt zburătoare. Membrele, craniul şi
dentiţia lor variază în funcţie de modul de viaţă
pe care îl duc. La toate mamiferele fecundaţia
este internă. Unele specii de mamifere rămase la

Fig. 102 Ornitorinc
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un stadiu de evoluţie incipient depun ouă. Puii
câtorva specii ajung la stadiul final al dezvoltării adăpostiţi în marsupiul mamei. La toate celelalte specii de mamifere, puii se dezvoltă în
organismul matern, în uter. Peretele interior al
uterului împreună cu membrana care înveleşte
fetusul, numită epiplon, formează placenta.
Aceasta asigură o legătură strânsă între mamă şi
fetus. Prin această formaţiune se realizează
nutriţia şi respiraţia fetusului în dezvoltare.
Placenta asigură protejarea descendenţilor în
timpul dezvoltării, care în urma naşterii ajung în
mediul extern. Apariţia modului de reproducere
vivipar în decursul evoluţiei a fost un pas foarte
important pentru creşterea siguranţei supravieţuirii descendenţilor. După naştere, puii se
hrănesc cu lapte, pe care îl sug din mamelele
organismului matern, până devin capabili să-şi
procure hrana singuri.
Monotremele – mamifere care depun ouă –
prezintă anumite trăsături care s-au menţinut de
la reptile. Spre deosebire de celelalte mamifere,
aceste specii nu sunt vivipare. Ele depun ouă cu
coaja moale şi le eclozează cu căldura corpului,
nu au mamele adevărate, puii eclozaţi sug lichidele asemănătoare laptelui secretate de anumite
glande ale mamei (Fig. 102).
Monotremele trăiesc în Australia. O specie cunoscută din acest grup este ornitorincul. Modul de viaţă
şi morfologia acestui animal sunt adaptate la viaţa
acvatică. Corpul este acoperit cu păr des, între degete
are membrană înotătoare. Maxilarele sunt în formă de
cioc, care este acoperit cu un strat cornos gros. Cu
acest organ, asemănător ciocului de raţă, ornitorincul
filtrează apa şi mâlul, din care reţine helminţii şi larvele de insecte.

Mamiferele marsupiale sunt animale vivipare. Deoarece placenta încă nu s-a dezvoltat la
aceste specii, la naştere puii lor nu sunt complet
dezvoltaţi. După naştere, puii se caţără într-un
pliu al pielii aflat sub abdomenul mamei, denumit marsupiu. Aici ele se hrănesc din mamelele
mamei, iar dezvoltarea lor ontogenetică continuă timp de mai multe luni. Apoi animalul tânăr
părăseşte temporar marsupiul pentru perioade
mai scurte sau mai lungi de timp, până când
devine total independent (Fig. 103).
Fig. 103 Cangur
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Deoarece în decursul erelor geologice, Australia
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s-a desprins de continentul Gondwana înainte de răspândirea animalelor cu placentă, pe acest teritoriu nu
s-au format mamifere placentare evoluate, şi astfel
răspândirea pe scară largă marsupialelor nu a avut
niciun obstacol. Marsupialele cele mai mari sunt diferitele specii de canguri, animale ierbivore care trăiesc
pe terenurile înierbate din Australia. Locuitorii
uriaşilor eucalipţi sunt urşii marsupiali denumiţi
koala. care se hrănesc exclusiv cu muguri de eucalipt.
Mult mai rare sunt speciile de marsupiale răpitoare.
Un exemplu pentru acest grup este lupul cu pungă,
specie deja dispărută. Specii de marsupiale trăiesc şi
în America de Sud, de exemplu oposumul, un animal
omnivor care se hrăneşte cu insecte şi alte animale de
talie mică, dar şi cu fructe.

Mamiferele placentare dau naştere la pui
complet dezvoltaţi, pe care îi hrănesc cu laptele
secretat de mamele. Din acest grup fac parte
insectivorele (Fig. 104), mamifere de talie relativ mică care desfăşoară un mod de viaţă răpitor.
Dentiţia lor se compune din numeroşi dinţi
ascuţiţi (Fig. 105), cu care prind insecte, helminţi şi melci. Speciile din ordinul Chiroptera –
liliecii – sunt mamifere zburătoare. Membrele
lor anterioare s-au adaptat la acest mod de viaţă,
între degete şi între membrele lor anterioare şi
posterioare prezintă o cută a pielii denumită
patagiu. Zborul se realizează prin mişcări ale
aripilor întinse. Mediul de vânătoare al liliecilor
este cel aerian, pe sol au o mişcare greoaie, neîndemânatică. Dentiţia lor se aseamănă cu cea a
insectivorelor. Hrana lor este constituită din
insecte zburătoare, pe care le vâneză din amurg
până în zori (A. 127.)
La primate se menţine ca trăsătură caracteristică tipul de bază al membrelor cu cinci degete.
La majoritatea primatelor degetul mare este
opozabil. Dentiţia lor se compune din incisivi,
canini şi măsele caracteristice omnivorelor (Fig.
106). La toate speciile, orbitele sunt tot orientate spre înainte. Grupul primatelor cuprinde speciile de maimuţe.

rapidă pe crengi. Specii de talie mai mare sunt maimuţele urlătoare. Au fost denumite după vocea lor
puternică, răsunătoare. Hrana lor este de origine vegetală, consumă în special fructe.
Reprezentanţi ai maimuţelor cu nasul îngust – grupul Catarrhini – sau maimuţele din Lumea Veche trăiesc în Africa şi Asia. Dintre speciile africane, mai
multe duc o viaţă terestră, cum ar fi pavianii care trăiesc în grupuri numeroase. Dintre speciile asiatice
amintim macacul, din acest grup face parte maimuţa
Rhesus. Numeroase specii din acest grup sunt utilizate ca animale de laborator.

Maimuţele cu nasul turtit – grupul Platyrrhina –
sau maimuţele din Lumea Nouă, au nările orientate
spre lateral, cavitatea lor nazală este despărţită de un
sept lat. Trăiesc mai ales în America Centrală şi de
Sud. Din acest grup fac parte maimuţele capucine –
familia Cebide, care trăiesc în coroanele arborilor din
pădurile tropicale ale Americii de Sud. Au coada
adaptată pentru apucat, care le ajută în deplasarea

Dintre speciile de maimuţe hominide, specii
care trăiesc şi azi în Africa sunt gorila (Fig. 107)
şi cimpanzeul (Fig. 108), respectiv gibonul şi
orangutanul (Fig. 109) din Asia de Sud-Est.
Dezvoltarea speciilor de hominide ancestrale în
procesul evoluţiei s-a divizat încă din perioada
de început. Una dintre ramuri prezintă dezvolta-

Fig. 104 Arici

Fig. 105 Craniul și dentiția mamiferelor insectivore
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incisivi

molari
canini
Fig. 106 Dentiţia şi craniul primatelor.

Fig. 108 Cimpanzeu

Fig. 109 Orangutan
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Fig. 107 Gorila

rea strămoşilor asiatici, cealaltă pe cea a celor
africani, în paralel cu cea din urmă având loc şi
dezvoltarea strămoşilor omului. Deci, din punct
de vedere taxonomic, specia umană care trăieşte
azi se încadrează în ordinul primatelor.
Un semn distinctiv al rozătoarelor este aşezarea dinţilor în cavitatea bucală (Fig. 110). În partea anterioară se află incisivi lungi, curbaţi spre
cavitatea bucală, care cresc continuu. Smalţul
acoperă numai o parte a acestor dinţi, astfel ei se
tocesc permanent în urma rosului. În afară de
incisivi, rozătoarele mai au măsele, în schimb
caninii lipsesc din formula dentară. Hrana lor se
compune din diferite plante, fructe şi seminţe.
Diferitele specii au un mod de viaţă foarte variat,
fiind adaptate de la modul de viaţă arboricol până
la modul de viaţă subteran. Ordinul rozătoarelor
cuprinde cel mai mare număr de specii din clasa
mamiferelor (Fig. 111–112). (A. 127–128.).
Şi răpitoarele pot fi diferenţiate de celelalte
mamifere pe baza dentiţiei specifice (Fig. 113).
Caninii bine dezvoltaţi depăşesc în lungime nivelul celorlalţi dinţi, măselele sunt în general
ascuţite, adaptate la forfecare. Ele se hrănesc cu
animalele capturate sau cu cadavre (A. 129 – 130.).
De grupul felidelor aparţin binecunoscutele specii
de feline mari, ca de exemplu leul din Africa, tigrul
din Asia, leopardul răspândit din Africa până în Asia
de Sud-Est şi jaguarul din America de Sud. Dintre
răpitoarele din familia canide, cea mai cunoscută specie la nord de ţara noastră este lupul (Fig. 114), la sud
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este şacalul. Însă între răpitoare apar şi specii care nu
sunt exclusiv carnivore. Majoritatea speciilor de urşi
sunt omnivore, sau alt exemplu este ursul panda, care
se hrăneşte numai cu lăstari de bambus (Fig. 115). Un
alt grup al răpitoarelor este reprezentat de diferitele
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specii de hiene, răspândite din Africa de Sud până în
Asia, care sunt animale necrofage.

Focile sunt mamifere marine răpitoare, care
în decursul evoluţiei s-au adaptat la modul de

incisivi

incisivi

molari

canini

molari

Fig. 110 Craniu şi dentiţie de mamifer rozător

Fig. 113 Craniu şi dentiţie de mamifer răpitor

Fig. 111 Castor

Fig. 114 Lup

Fig. 112 Veveriţă

Fig. 115 Urs panda
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viaţă acvatic. Cu toate că sunt animale tipic
acvatice, o parte a vieţii – perioada de alăptare o petrec pe uscat, unde însă se mişcă greoi. Cu
ajutorul membrelor transformate într-un fel de
înotătoare, focile se deplasează rapid numai în

Fig. 116 Focă

Fig. 117 Delfin

Fig. 118 Elefant african
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apă. Deoarece respiră prin plămâni, ele rămân
câtva timp sub apă, apoi revin la suprafaţă să ia
aer (Fig. 116).
Un alt ordin al mamiferelor acvatice care respiră prin plămâni sunt Cetaceele. Acestea sunt
descendenţi ai artiodactilelor – mai exact a hipopotamidelor, care s-au transformat într-o măsură
considerabilă. Spre deosebire de foci, organele
pentru înot sunt membrele anterioare şi coada,
membrele posterioare au involuat. Ele se reproduc în apă. Focile se hrănesc cu peşti, cetaceele
răpitoare se hrănesc tot cu peşti, precum şi cu
cefalopode mai mari sau cu foci.
Cetaceele răpitoare au dinţi ascuţiţi şi puternici.
De obicei vânează în grupuri peşti marini care formează bancuri mari. Acest mod de nutriţie îl întâlnim
la diferitele specii de delfini (Fig. 117). Balenele din
grupul cetaceelor cu fanoane, au fanoane în locul
dinţilor, formaţiuni cornoase verticale din cavitatea
bucală. Prin gura deschisă a balenei trece apa de mare
din care fanoanele reţin cantităţi mari de organisme
marine de talie mică, care plutesc în apă. Balena
albastră, având lungimea de 30 de metri şi greutatea
de 130 tone, este cel mai mare mamifer al tuturor timpurilor de pe Terra.

Proboscidea este un alt ordin al mamiferelor
terestre, de talie foarte mare, exclusiv ierbivore.
Iniţial au fost descendenţii unei ramuri independente formate în Africa (înrudite cu familia
Procaviide). În prezent trăiesc doar două specii
din acest ordin, elefantul african şi cel indian
(Fig. 118). O formaţiune caracteristică acestui
grup este trompa, prelungire a organului nazal şi
a buzei superioare.
Mod de viaţă ierbivor duc şi speciile din ordinul Artiodactila. Au buze puternice şi musculoase, capabile să rupă hrana vegetală şi măsele
adaptate la mărunţirea plantelor ingerate (Fig.
119–120). Între ele sunt şi câteva specii omnivore, de exemplu speciile din familia Suide.
Vârfurile degetelor sunt acoperite de copite care
s-au format din gheare modificate. În funcţie de
numărul degetelor deosebim paricopitate şi
imparicopitate (A. 131.). Un reprezentant tipic al
imparicopitatelor este calul domestic. Este înrudit cu zebra (Fig. 121), ierbivor care trăieşte în
grupuri pe terenurile înierbate din Africa. Tot
din ordinul imparicopitatelor fac parte şi speciile de rinoceri din Africa şi Asia. În afară de sui-
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incisivi

molari

Fig. 119 Craniu şi dentiţie de bovină

Fig. 122 Antilopă

Fig. 120 Bovine

Fig. 123 Capră

dele omnivore, ordinul Paricopitatelor cuprinde
şi toate speciile de mamifere rumegătoare. Pe
lângă numeroasele specii de antilope, tot aici
sunt încadrate şi speciile de bovine, ovine şi
caprine (Fig. 122–123).

Fig. 121 Zebră

1. Care sunt caracteristicile din cauza cărora
mamiferele ovipare sunt considerate mamifere primitive?
2. Comparați reproducerea mamiferelor ovipare,
marsupiale și placentare!
3. Parcurgeți figurile din manual care reprezintă
dentiția diferitelor grupe de mamifere și aspectele
fiziologice ale acestor organisme. Înscrieți proprietățile enumerate într-un tabel!
4. Dați exemple de mamifere cu diferite moduri de
nutriție și fiziologie, pentru alegerea lor folosiți
manualul de zoologie – Állatismeret!

ANIMALELE / REGNUL ANIMAL
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REZUMAT
Animalele sunt organisme cu nutriţie heterotrofă. O
parte din speciile de animale eucariote pluricelulare
sunt fitofage - ierbivore, celelalte vânează animale vii,
pe care le consumă. Există şi specii care se hrănesc cu
cadavrele animalelor moarte – necrofagele, respectiv
cu diferite resturi organice, sau duc un mod de viaţă
parazitar pe seama unor organisme gazdă.
La spongieri apar celule diferenţiate care formează pseudoţesuturi. Ele se caracterizează prin
corp de formă asimetrică. Celulele celenteratelor
formează un strat intern şi unul extern care conturează corpul animalului. Cele două straturi sunt constituite din ţesuturi adevărate. Corpul celenteratelor
prezintă o simetrie radiară.
Corpul plathelminţilor se dezvoltă pornind de la
trei straturi de celule, cel intern, cel extern şi cel
median, la fel ca la majoritatea animalelor mai evoluate. O altă trăsătură evolutivă nou apărută este
simetria bilaterală. Aparatul digestiv al plathelminţilor prezintă un singur orificiu – buco-anal, spre
deosebire de nematode, care au aparatul digestiv
deschis la ambele capete. Moluştele au apărut pe o
ramură colaterală a evoluţiei filogenetice a animalelor pluricelulare. Corpul lor este alcătuit din cap,
picior şi masa viscerală.
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Segmentarea corpului animal apare prima dată în
decursul evoluţiei la anelide. Din punctul de vedere
al răspândirii şi diversităţii de specii, artropodele
ocupă un loc important în regnul animal. Ele prezintă un exoschelet chitinos extern de care, din interior,
se fixează muşchi scheletici. Toate speciile din acest
grup se caracterizează prin membre alcătuite din
articole. Pe baza morfologiei, ele se împart în raci,
insecte şi arahnide.
Echinodermele au apărut pe o ramură colaterală
a evoluţiei filogenetice. Formaţiunea specifică a
urocordatelor şi cefalocordatelor este notocordul,
care dovedeşte că au originea comună cu vertebratele. La speciile de vertebrate, trăsătura comună este
prezenţa în corp a scheletului intern cartilaginos sau
osos, care determină conformaţia corporală. Axul
acestui schelet este coloana vertebrală. Direcţiile
principale ale dezvoltării lor filogenetice sunt extinderea şi pe uscat, după ocuparea mediului acvatic şi
atingerea unui nivel de dezvoltare tot mai ridicat al
sistemului nervos central. Corespunzător acestor
direcţii, pe scara evolutivă se succed peştii cartilaginoşi, peştii osoşi, amfibienii, reptilele, păsările şi
mamiferele.
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FIZIOLOGIA PLANTELOR
Ţesuturile vegetale

Fig. 123 Secţiunea longitudinală a ţesutului de creştere de la vârful lăstarului

Fig. 124 Secţiunea longitudinală a ţesutului de creştere de la vârful rădăcinii
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Toate funcţiile vitale ale organismelor unicelulare, inclusiv formarea celulelor descendente în
urma reproducerii, sunt realizate într-o singură
celulă. Şi la organismele pluricelulare, întregul
organism se dezvoltă dintr-o singură celulă, din
ovulul fecundat. Dar celulele din organismul lor
îşi pot desfăşura funcţiile numai în interacţiune
cu celelalte celule. În decursul ontogeniei,
funcţiile iniţiale ale celulelor se reduc tot mai
mult, în final ele fiind capabile să îndeplinească
numai anumite funcţii parţiale. Totalitatea celulelor cu morfologie şi funcţie similară formează
ţesuturile.
Una din deosebirile dintre plante şi animale
este aceea că organismul vegetal creşte pe toată
durata vieţii. Acest lucru se datorează faptului că
în structura plantelor există celule care îşi păstrează capacitatea de diviziune pe toată durata
vieţii. Aceste celule alcătuiesc ţesuturile de
creştere sau meristemul. În creşterea longitudinală a cormului (Fig. 123) şi rădăcinilor (Fig.
124), rolul cel mai important îl au meristemele
apicale. Anumite celule din aceste ţesuturi

Fig. 125 Ţesut de creştere care determină îngroşarea
tulpinii plantelor
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iniţiază, apoi controlează diviziunea. Asemenea
ţesuturi de creştere se formează şi paralel cu
pereţii organelor vegetale (Fig. 125). Acestea
determină creşterea în grosime a plantelor şi
sunt denumite cambiu sau meristeme laterale.
Un alt rezultat al activităţii meristemelor este şi
prelungirea segmentelor tulpinii cormului, adică
creşterea intercalară, de exemplu la tulpina gramineelor. După finalizarea creşterii longitudinale, se observă o intensificare a creşterii intercalare, care duce la formarea frunzelor, florilor,
fructelor. Ţesutul meristematic dă naştere la
ţesuturile definitive ale plantei: ţesutul epidermal, ţesuturile conducătoare, ţesuturile parenchimatice fundamentale.
Ţesuturile epidermale ale plantelor (Fig.
126) acoperă suprafaţa corpului la cormofite.
Rolul lor este de a delimita şi proteja planta, dar
şi de a menţine contactul cu mediul înconjurător.
Rolul protector al epidermei cormului este asigurat de celulele strâns legate între ele şi de cuticula secretată la exterior. Cuticula este un strat
protector extern adipos, cu o stabilitate chimică
foarte ridicată. La unele specii, pe suprafaţa ei se
poate suprapune şi un strat de ceară, formând un
înveliş complet sau incomplet. De exemplu,
reflexiile argintii ale reversului frunzei de molid
sau stratul lucios de pe suprafaţa prunelor sau
merelor se datorează acestei cuticule ceroase.
Celulele epidermale vegetale prezintă adeseori
peri (Fig. 127), care au rolul de a reduce evaporarea de la nivelul suprafeţei plantei şi de a proteja planta de efectele nefavorabile din mediu.
Din cauza cutelor epidermului, la atingere majoritatea florilor au suprafaţa catifelată, de exemplu petalele panselelor. Perii lungi formează în jurul plantei
un strat moale şi gros, care protejează contra frigului,
cum întâlnim la speciile din genul Pulsatilla (dediţei)
sau la floarea de colţ. Formaţiuni externe interesante
sunt perii urticanţi. La atingere, vârfurile ascuţite ale
perilor rigizi se rup şi pătrund în piele asemănător
unor ace de seringă. Seva din ele, care conţine substanţele vezicante, pătrunde în plagă şi produce durere arzătoare. Seminţele mature de bumbac sunt transportate de vânt din cauza perilor lungi care cresc din
epidermul seminţei. Din fibrele curăţate de seminţe
prin metode industriale se fabrică vata de bumbac sau
firele pentru ţesăturile din bumbac.
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Fig. 126. Epiderm vegetal, vedere de sus prin microscop

Fig. 127. Imagine tridimensională a pilozităţilor vegetale

Fig. 128. Stomată în epidermul vegetal

FIZIOLOGIA PLANTELOR
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Fig. 129 Epiderm vegetal cu stomate. Se poate observa că numai celulele stomatice au cloroplaste

epiderm

peri radiculari

Fig. 130 Peri radiculari

ţesut liberian

cambiu

Page 68

Pe suprafaţa epidermului de pe corm se
găsesc stomatele (Fig. 128). Aceste orificii sunt
de regulă delimitate de două celule stomatice
reniforme aşezate faţă în faţă, care conţin cloroplaste (Fig. 129). Celelalte celule epidermale nu
conţin cloroplaste, astfel că la plantele verzi,
culoarea este determinată de cloroplastele celulelor aflate în straturile de sub epidermul transparent. Stomatele au în primul rând rolul de a
permite preluarea dioxidului de carbon din aerul
mediului înconjurător şi de a permite eliminarea
vaporilor de apă. Pe epidermul rădăcinilor
–rizoderma nu se găsesc stomate şi nu este protejat la exterior de cuticulă, în schimb prezintă
numeroşi peri radiculari (Fig. 130), care sunt
prelungiri ale celulelor rizodermale. Numărul
lor mare determină creşterea substanţială a
suprafeţei de absorbţie a apei de către rădăcină.
La majoritatea cormofitelor la acest nivel are loc
asimilarea apei şi a sărurilor minerale dizolvate
în apă.
În organismul cormofitelor, transportul diferitelor substanţe pe distanţe mai mari se realizează cu ajutorul ţesuturilor conducătoare (Fig.
131). Ţesuturile conducătoare se împart în două
categorii.
Prima este cea a ţesuturior lemnoase care au
rolul de a transporta apa şi sărurile minerale
dizolvate – seva brută. Acestea pot fi şiruri de

ţesut lemnos

ţesut parenchimatic
fundamental
epiderm

trahei
traheide

Fig. 131 Ţesuturile de conducere în tulpina unei plante
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membrana
ciuruită
îngroşări
ale peretelui celular
celule
anexe

perete
transversal
perforat
ţesut
lemnos
traheidă

ţesut lemnos
trahee

locul
pereţilor
transversali
resorbiţi
ţesut
liberian
vas ciuruit

Fig. 132 Elementele ţesutului lemnos şi ţesutului liberian

Fig. 133 Imaginea microscopică a secţiunii longitudinale prin fasciculul conducător.

celule moarte – traheide – şi tuburi –trahei, alcătuite tot din celule moarte. Traheidele sunt celule alungite, fuziforme. Capetele lor îmbinate
sunt acoperite de membrane transversale perforate, prin care apa trece cu uşurinţă. În decursul
evoluţiei, în urma evoluării traheidelor, pereţii
transversali au dispărut şi au luat naştere formaţiuni tubulare continue , denumite trahei. La
ambele tipuri de ţesut lemnos apar îngroşări lignificate ale peretelui celular, care îi sporesc rigiditatea şi nu permit obstruarea lor prin presare
(Fig. 132).
Cea de a doua categorie a ţesuturilor conducătoare sunt ţesuturile liberiene. Prin acestea
circulă lichidele sintetizate de plantă – seva elaborată. Din ele se constituie vasele liberiene,
denumite şi vase ciuruite. Acestea se formează
prin unirea a mai multor celule, care sunt despărţite prin membrane transversale ciuruite. La
segmentele vaselor ciuruite se ataşează şi celule
anexe, celule vii cu citoplasmă şi nucleu.
Aceste elemente ale ţesuturilor conducătoare
apar foarte rar în mod izolat, de obicei ele există grupate în mănunchiuri denumite fascicule

conducătoare (Fig. 133). Fasciculele conducătoare pot cuprinde vase lemnoase, vase liberiene
sau ambele. La cele din urmă, între ţesutul lemnos şi cel liberian se află şi ţesut de creştere, formaţiune denumită cambiu (Fig. 134).
Cea mai mare parte a organismului vegetal este

Fig. 134 Imaginea microscopică a secţiunii transversale prin fasciculul conducător
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formată din ţesuturi fundamentale – parenchimatice. După funcţia pe care o îndeplinesc, acestea pot fi de mai multe feluri. Parenchimul de asimilaţie se compune din celule foarte bogate în cloroplaste verzi (Fig. 135). Forme tipice ale acestuia le întâlnim în frunze. La acest nivel se desfăşoară producerea materiilor organice prin fotosinteză. Parenchimul de depozitare are rolul de a
acumula rezerve de nutrienţi, hidraţi de carbon,
proteine, lipide. Acesta este localizat mai ales în
părţile plantei care nu sunt expuse la lumină, de
exemplu în seminţe, rădăcini, tuberculi (Fig. 136).

Fig 135 Parenchim de asimilaţie în secţiunea transversală a unei frunze

Fig 136 Particulele de amidon din cartof văzute la
microscopul cu polarizare

Fig 137 Ţesut de susţinere în secţiunea transversală a
tulpinii
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Plantele depozitează materiile neutilizate provenite din metabolism, de exemplu cristalele de săruri sau
răşinile, în celulele ţesuturilor secretorii. Exemple în
acest sens sunt cristalele de oxalat de calciu din celulele cepei sau vaniliei. Există plante care secretă diferite lichide, ca de exemplu secreţia de uleiuri volatile
din învelişul gros al fructelor la lămâi sau portocal sau
secreţia lichidă a arborelui de cauciuc, latexul, materia primă a cauciucului natural. O altă formă a activităţii secretorii vegetale este cea care are loc la nivelul
unor formaţiuni celulare specifice. Asemenea formaţiuni cu rol important sunt şi glandele nectarifere,
care apar în forme variate şi cu localizări diferite pe
flori. În acestea se acumulează un lichid cu conţinut
ridicat de zahăr, care este principala sursă de hrană
pentru animalele floricole.

Susţinerea tulpinilor mai lungi ale plantelor de
uscat este realizată de ţesuturile mecanice (Fig.
137). O trăsătură comună a lor este îngroşarea
semnificativă a pereţilor celulari. La unele tipuri
de ţesut mecanic nu are loc îngroşarea întregului
perete celular, astfel permeabilitatea acestuia pentru substanţe organice se menţine în zonele neîngroşate. Acestea sunt constituite din celule vii, flexibile, situate în special în zonele de creştere ale
plantelor. Ţesuturile de creştere ale părţilor complet dezvoltate ale plantelor au pereţii celulari
îngroşaţi, de multe ori complet lignificaţi. Celulele
îşi pierd elasticitatea şi mor. De obicei formează
fibre de susţinere lungi în tulpina plantelor.
1. Ce este ţesutul?
2. Care sunt caracteristicile ţesuturilor de
creştere?
3. Descrieţi ţesuturile epidermale, conducătoare şi
fundamentale pe baza morfologiei şi funcţionării
lor.

9:05 AM

Deplasarea ionilor de pe particulele de sol pe membrana perilor absorbanţi se realizează sub acţiunea
echilibrării concentraţiei. Perii radiculari, fiind prelungiri ale citoplasmei celulelor rizodermale, intră în
contact direct cu particulele de sol (Fig. 139). Acestea
aleg din soluţia solului ionii necesari plantei, care
apoi sunt transportaţi în interiorul celulei. Ionii în
soluţie apoasă se vor deplasa prin ţesuturile fundamentale, apoi prin ţesuturile conducătoare spre corm.
Numărul mare de peri radiculari duce la creşterea
semnificativă a suprafeţei de absorbţie a rădăcinii
unei plante. Conform calculelor, pe o plantă de seca-

Zona conducătoare

Plantele sunt organisme autotrofe, deoarece îşi
sintetizează propria materie organică utilizând
substanţe anorganice. De exemplu, ele transformă prin fotosinteză dioxidul de carbon şi hidrogenul provenit din apă în hidraţi de carbon. Însă
autotrofia nu se referă numai la utilizarea carbonului, oxigenului şi hidrogenului, ci şi la asimilarea tuturor celorlalte elemente chimice şi utilizarea lor la sinteza de substanţe organice care
intră în componenţa organismului lor. Deoarece
nutriţia organismelor heterotrofe se bazează pe
aceste surse de materie organică, rolul plantelor
în circuitul substanţelor minerale are o importanţă fundamentală.
Plantele preiau substanţele minerale din sol.
La cormofite, nutrienţii din sol pătrund în
corpul plantei la nivelul rădăcinii (Fig. 138).
Vârful rădăcinii este protejat de o formaţiune de
acoperire numită caliptră. Pereţii celulari
externi ai caliptrei se gelifică, apoi se desprind
din cauza presiunii exercitate de particulele de
sol. Astfel se reduce frecarea dintre rădăcinile
în creştere şi particulele de sol. Straturile desprinse sunt înlocuite permanent de celule noi
create de caliptrogen, celulele căruia determină
creşterea în ritm rapid a rădăcinii prin diviziune
celulară. Caliptra permanent reînnoită oferă în
acelaşi timp protecţie caliptrogenului. Creşterea
longitudinală cea mai intensă a rădăcinilor se
realizează la nivelul zonei netede, învecinată cu
caliptra. Deasupra zonei netede, celulele epidermale prezintă peri radiculari care absorb substanţele nutritive din sol. Celulele de la partea
superioară a zonei pilifere mor, în timp ce în
partea dinspre zona netedă apar celule noi.
Astfel, zona piliferă se va afla la aceeaşi distanţă de vârful rădăcinii, ceea ce înseamnă că
perii rădăcinii în creştere vor intra în contact cu
noi şi noi particule de sol.
Nutrienţii minerali ai plantelor se află în sol
sub formă de ioni. O parte din ele se leagă de
particulele de sol, celelalte se găsesc dizolvate în
apa din componenţa solului. Acestea din urmă
formează soluţia solului, din care se hrănesc
plantele. Apa din soluţia solului se deplasează

prin difuziune, adică trece din mediul cu concentraţie mai mare spre mediul cu concentraţie
mai mică, şi astfel ajunge la zona absorbantă a
rădăcinii. Ionii pătrund în celule în mod activ,
adică prin consum de energie. În peretele celular, spaţiile dintre molecule formează un sistem
de galerii comunicante. Dimensiunea acestora
este suficient de mare pentru a permite difuziunea liberă a ionilor.

Zona piliferă

Asimilarea substanţelor
minerale la plante
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Zona netedă
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diviziune
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Fig. 138 Structura secțiunii longitudinale a rădăcinii
plantei angiosperme
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ră se găsesc în jur de 14 miliarde de peri radiculari,
care însumează o suprafaţă de aproape 400 metri
pătraţi (Fig. 140).

ţesut fundamental
ţesut epidermal
particule de sol

soluţia
solului
perişor radicular

Fig. 139 Preluarea nutrienților de către perișorii radiculari

Nitrogenul este un element deosebit de
important, deoarece intră în componenţa compuşilor organici în urma sintezei proteinelor. În
acelaşi timp, compuşii organici cu nitrogen din
plante asigură necesarul de nitrogen pentru animalele ierbivore. Sursa cea mai importantă de
nitrogen pentru plante o constituie rezerva de
ioni de nitrat din sol. Plantele transformă ionii
de nitrat asimilaţi, iar componentele rezultate le
includ în compuşi organici cu conţinut de nitrogen.
Fosforul ajunge în plante sub formă de ioni
de fosfat proveniţi din soluţia solului. Fosfatul
asimilat va fi inclus în compuşii organici cu fosfor. Cationul prezent în cantitatea cea mai mare
în plante este cel de kaliu, denumit şi potasiu.
Plantele pot depozita cantităţi însemnate de
potasiu în celule. Această concentraţie ridicată
ajută la absorbţia apei din sol.
Desigur, pentru o dezvoltare sănătoasă a plantelor, pe lângă elementele sus amintite, mai este
nevoie de numeroase alte elemente.
Lipsa acestora determină o dezvoltare insuficientă a plantelor, cu creştere neuniformă (Fig.
141).
Prin aşa-numitele teste hidroponice se pot determina nutrienţii indispensabili plantelor şi concentraţia
lor optimă.

Fig. 140 Imaginea microscopică a secţiunii transversale prin rădăcina cu perii radiculari
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Carenţele în elemente nutritive afectează în
primul rând plantele de cultură, deoarece pe
loturile unde acestea se cultivă, în urma producţiei şi a înlăturării complete repetate a plantelor, conţinutul de substanţe nutritive a solului
scade, ce va duce la apariţia de plante bolnave şi
carenţate. Pentru prevenirea acestei situaţii este
necesară suplimentarea solului cu substanţe
nutritive.
Elementele a căror suplimentare se impune
prioritar sunt nitrogenul, fosforul şi potasiul,
deoarece din aceste elemente planta asimilează
cantităţi mari. Suplimentarea cea mai avantajoasă a solului cu nutrienţi este cea cu
îngrăşăminte organice, care pot fi de origine ani-
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Fig. 141 Compararea unor plante afectate de carenţe. Simbolurile marchează elementul chimic insuficient.

mală sau vegetală. Acestea conţin substanţele
nutritive necesare, dar contribuie şi la buna
funcţionare a organismelor cu rol de descompunere din sol şi influenţează pozitiv structura
solului.
Odată cu creşterea populaţiei globului, devine
necesară şi creşterea producţiei agricole de produse
alimentare. Una din sarcinile prioritare în rezolvarea
acestei probleme este menţinerea conţinutului de
nutrienţi din soluri. Pentru atingerea acestui scop, în
zilele noastre se utilizează cantităţi mari de
îngrăşăminte chimice. Avantajul îngrăşămintelor chimice este că permit o dozare exactă şi în proporţie
optimă a nutrienţilor, corespunzător necesităţilor
reale. Din păcate ele prezintă şi un dezavantaj major,
şi anume pericolul supradozării, care poate produce
probleme grave de poluare a mediului. Sunt cunoscute cazuri grave de pătrundere a unor cantităţi excesive de îngrăşăminte chimice în straturile profunde
de apă freatică, unde pe de o parte poluează sursele
de apă potabilă, pe de altă parte apa poluată se
răspândeşte şi pune în pericol biotopurile acvatice
naturale. Acest pericol poate fi înlăturat numai prin
comportament uman responsabil şi conştient aplicat
pe termen lung.

1. Din ce se compun ţesuturile conducătoare?
2. Care dintre ţesuturile fundamentale efectuează
sinteza de materie organică prin fotosinteză?
3. De ce sunt necesare substanţele minerale pentru
plante?
4. De unde asimilează cormofitele substanţele
minerale?
5. Ce este soluţia solului?
6. Care este structura rădăcinii?
7. Cum asimilează perii radiculari substanţele
minerale din sol?
8. De ce asimilarea nitrogenului are o importanţă
prioritară?
9. Cum asimilează plantele fosforul şi potasiul?
10. Conform figurii de sus, lipsa de fosfor are un
efect semnificativ asupra metabolismului plantei.
Explicaţi de ce.
11. Care este acel element nutritiv pe care plantele
insectivore din mlaștini îl completează prin consumarea animalelor?
12. Care este modul de nutriţie al plantelor?
13. Documentaţi-vă! Care sunt îngrăşămintele
chimice cel mai des folosite, care sunt nutrienţii pe
care acestea le suplimentează?
14. De ce este periculoasă administrarea excesivă a
îngrăşămintelor chimice?
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Schimbul de gaze la plante

Fig. 142 Secţiunea transversală a frunzei la microscop

elementele lemnoase
ale fasciculului
conducător
cuticula

epiderm

Plantele realizează schimb de gaze atât pentru
fotosinteză, cât şi pentru respiraţie. Schimbul
de gaze are loc între interiorul corpului vegetal
şi atmosfera care înconjoară planta. În decursul
fotosintezei, plantele asimilează dioxid de carbon pe care îl utilizează la sintetizarea moleculelor organice proprii. Oxigenul eliberat în urma
acestui proces este eliminat în mediul extern. Pe
de altă parte, dioxidul de carbon rezultat în urma
descompunerii moleculelor organice este eliminat prin respiraţie şi are loc asimilare de oxigen.
Schimburile de gaze al acestor două procese nu
pot fi separate complet. În timpul zilei, fotosinteza este foarte intensă, cea mai mare parte a
oxigenului rezultat este eliminat în atmosferă,
dar o mică parte este utilizată direct de plantă în
procesele metabolice. Noaptea, când din cauza
lipsei luminii fotosinteza încetează, planta va
asimila oxigenul necesar din atmosferă.

ţesut fundamental
de asimilaţie

spaţii
intercelulare

stomată
elementele liberiene
ale fasciculului conducător
Fig. 143 Structura ţesuturilor limbului de la frunze
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3/10/16

9:05 AM

Majoritatea volumului de gaze preluate de
plantele cu corm din atmosferă pătrunde la nivelul frunzelor. Morfologia frunzei este foarte clar
reprezentată de secţiunea ei transversală (Fig.
142). Ambele suprafeţe ale frunzei sunt acoperite de epiderm, uneori pe faţa anterioară apare o
cuticulă mai groasă. La majoritatea frunzelor,
stomatele sunt situate pe faţa posterioară, dar la
multe specii acestea apar pe ambele feţe. Între
cele două straturi de epiderm se află ţesut fundamental de asimilaţie. Acesta se caracterizează
prin prezenţa a numeroase spaţii intercelulare,
care permit schimbul necesar de gaze. În celulele sale se găseşte un număr mare de cloroplaste
verzi, care determină o intensă activitate de fotosinteză. Substanţele organice sintetizate la nivelul celulelor parenchimului de asimilare vor
pătrunde în elementele liberiene ale ţesutului
conducător. Fasciculele conducătoare se observă
pe faţa anterioară a frunzei sub formă de nervuri,
care ies în relief din suprafaţa frunzei şi conferă
şi rigiditatea frunzei (Fig. 143).
Schimbul de gaze dintre frunză şi atmosferă se
desfăşoară la nivelul stomatelor (Fig. 144). Pe o
suprafaţă a frunzei de un milimetru pătrat se află
peste o sută de stomate. Apariţia acestor formaţiuni în decursul evoluţiei are legătură cu dezvoltarea modului de viaţă terestru. Algele simple
asimilează substanţele dizolvate în apă, inclusiv
gazele, pe toată suprafaţa corpului. Forme incipiente de stomate apar pentru prima oară la
muşchii primitivi, primele organisme adaptate la
viaţa pe uscat, apoi aceste formaţiuni au devenit
general răspândite la plantele cormofite.
Stomatele cormofitelor sunt alcătuite din două
celule stomatice aflate în epidermul frunzei, care
delimitează deschiderea spre exterior – numită
osteolă – a unei camere intercelulare mai mari –
camera substomatică – aflată sub celulele stomatice, care se continuă cu alte spaţii intercelulare.
Astfel, osteolele reprezintă deschiderile spre exterior ale reţelelor de spaţii intercelulare. Deplasarea particulelor de gaze din spaţiile intercelulare în celule se face prin difuziune (Fig. 145–146).
Respiraţia plantelor este schimbul de gaze
care se produce în decursul proceselor metabolice din celule, adică asimilarea oxigenului şi eliminarea dioxidului de carbon rezultat. Respiraţia
vegetală poate fi exprimată prin raportul dintre
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Fig 144 Imaginea la microscop optic şi la microscopul
electronic a vederii de sus şi a secţiunii transversale a
stomatei

osteolă

celule stomatice

cameră substomatică
Fig 145 Celulele stomatice sunt reniforme numai când
sunt saturate cu apă.
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Fig. 146 Structura stomatei
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Fig. 147 Datele indicelui respirator la orz în perioada
de încolţire
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volumul dioxidului de carbon format şi volumul
oxigenului consumat, adică prin coeficientul respirator. În condiţii normale, plantele îşi acoperă
nevoile energetice utilizând hidraţi de carbon. În
aceste condiţii, volumul dioxidului de carbon eliminat şi al oxigenului utilizat sunt aproximativ
egale, deci valoarea coeficientului respirator este
în jur de 1 (Fig. 147). Această valoare prezintă
modificări semnificative în diferitele perioade de
dezvoltare ontogenetică ale plantei. Respiraţia
plantelor în perioada de repaus este abia detectabilă. De exemplu, la bobul de orz în stare de
repaus, valoarea coeficientului respirator este
mult sub unu. Când sămânţa începe să
încolţească, preia o cantitate însemnată de apă şi
se umflă. Însă cuticula seminţei hipertrofiate
împiedică pătrunderea în interiorul seminţei a
unei cantităţi suficiente de oxigen pentru procesele metabolice care se desfăşoară la acest nivel,
astfel că volumul de dioxid de carbon creşte semnificativ faţă de volumul de oxigen. După fisurarea cuticulei, valoarea coeficientului respirator
scade rapid, apoi rămâne relativ constantă la o
valoare cu ceva mai mică decât unu.
Şi în celulele de creştere ale cormului în dezvoltare se înregistrează respiraţie intensă, cu
valori asemănătoare celor de la încolţire. Însă
ţesuturile permanente nu se caracterizează
printr-un metabolism prea intens, şi intensitatea
respiraţiei este mai scăzută. Respiraţia plantelor
este influenţată şi de factorii de mediu. Un efect
semnificativ îl au variaţiile de temperatură. La
temperaturi în jurul valorii de –10°C, respiraţia
se reduce la minimum. La temperaturi prea ridicate, în urma degradării proteinelor celulare respiraţia încetează.
1. Care este structura ţesuturilor din frunze?
2. Prin ce se caracterizează stomatele?
3. Care este rolul respiraţiei la plante?
4. Cum se realizează deplasarea particulelor
gazoase între sistemul de spaţii intercelulare şi
celule?
5. În care perioadă a încolţirii se produce cea mai
intensă respiraţie celulară?
6. Pe baza diagramei alăturate descrieţi evoluţia
coeficientului respirator la orz în perioada încolţirii.
7. Cunoscând modul de respiraţie al plantelor,
încercaţi să descrieţi funcţionarea stomatelor la
plantele din deşert.
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Transportul substanţelor
în organismul vegetal
La organismele pluricelulare care sunt formate
dintr-un număr redus de celule, transportul substanţelor dintr-o celulă în alta se realizează simplu. Însă la organismele pluricelulare de talie
mare, formate dintr-un număr mare de celule,
este nevoie de un sistem conducător pentru a
transporta aceste substanţe. Această necesitate
este accentuată de faptul că la organismele pluricelulare are loc o specializare a ţesuturilor, ele
fiind capabile să realizeze numai anumite
funcţii, astfel că ţesuturile sunt dependente unele
de altele în îndeplinirea funcţiilor vitale ale
organismului.
În structura sistemului conducător al plantelor deosebim două unităţi majore, ţesutul lemnos - sau xilemul – şi ţesutul liberian – sau floemul. Ţesutul lemnos în plante transportă apa şi
sărurile minerale de jos în sus – ascendent.
Substanţele organice sintetizate în frunze prin
fotosinteză sunt transportate în jos – descendent,
spre rădăcinile de depozitare sau direct la locul
utilizării de ţesutul liberian. Porţiunea centrală a
rădăcinii este ocupată de o formaţiune cilindrică

ţesut liberian

ţesut lemnos

Fig. 148 Fasciculele conducătoare din rădăcină

ţesut
liberian

cambiu

ţesut
lemnos

Fig. 149 Fasciculele conducătoare ale tulpinii la dicotiledonate

Fig. 150 Aşezarea fasciculelor de vase în tulpina dicotiledonatelor
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cu un diametru relativ mic. În aceasta se găsesc
fascicule separate de ţesut lemnos şi liberian,
înconjurate de ţesut parenchimatic (Fig. 148).
La trecerea de la rădăcină la tulpină, aşezarea
fasciculelor se modifică. Fasciculele separate de
ţesut lemnos şi liberian se continuă cu fascicule
mixte, având elemente din ambele ţesuturi.
Ţesutul de creştere din tulpina plantelor dicotiledonate se numeşte cambiu. În urma diviziunii
celulare se crează noi elemente lemnoase spre
centrul tulpinii şi noi elemente liberiene spre
exterior (Fig. 149). Fasciculele conducătoare
mixte, alcătuite din elementele lemnoase şi liberiene formate sunt aşezate circular în tulpina
plantelor dicotiledonate (Fig. 150). Cambiul din
tulpina dicotiledonatelor erbacee, care nu rezistă
la iernat, încetează să funcţioneze după înflorire.
La plantele lemnoase, activitatea cambiului se
modifică în funcţie de anotimp. Reîncepe în fiecare primăvară, la sfârşitul verii încetineşte, iar
toamna se opreşte complet. Prin urmare, tulpina
plantelor lemnoase devine tot mai groasă în fiecare an.
În tulpina plantelor monocotiledonate, cambiul produce prin diviziune de asemenea elemente lemnoase şi liberiene, dar după formarea
fasciculelor conducătoare specifice speciei res-
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pective, ţesutul de creştere dispare (Fig. 151). În
tulpina cu o anumită grosime, fasciculele conducătoare sunt aşezate dispersat (Fig. 152).
Fasciculele conducătoare din tulpină se continuă în frunze, unde se pot observa şi cu ochiul
liber sub formă de nervaţiune. Cambiul din frunze funcţionează numai până la formarea fasciculelor conducătoare. Ţesutul lemnos este situat
spre partea anterioară, ţesutul liberian se află
spre partea posterioară a frunzei. La frunzele
dicotiledonatelor se observă o nervaţiune reticulară, având o nervură principală mai groasă, din
care se ramifică nervuri tot mai subţiri, formând
o reţea pe toată suprafaţa frunzei. Nervaţiunea la
frunzele monocotiledonatelor se compune din
nervuri paralele, între ele apărând şi nervuri
transversale de legătură.
Modul de funcţionare diferit al ţesutului lemnos şi
cel liberian de la cormofite a fost studiat prin numeroase experienţe. Pentru studiul modului de transport
desfăşurat în ţesutul lemnos s-au utilizat izotopi de
potasiu marcaţi radioactiv. Experienţa s-a efectuat pe
butaşi înrădăcinaţi de salcie. Pe o porţiune a tulpinii de
salcie, ţesutul liberian a fost despărţit de ţesutul lemnos. Între cele două ţesuturi s-a pus hârtie impermeabilă subţire, apoi rădăcinile au fost imersate în soluţie
nutritivă conţinând izotopi de potasiu. După câteva ore

ţesut
liberian

ţesut lemnos
Fig 151 Fasciculele conducătoare în tulpina monocotiledonatelor
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cameră substomatică

epiderm

stomată
parenchimul frunzei
vas
lemnos
pil radicular

celulă stomatică

particulă de sol

apă

ţesut
cilindru
ţesut
epidermal fundamental central (stel)
Fig. 153 Direcţia de circulaţie a apei în interiorul plantei
s-a măsurat cantitatea de izotopi de potasiu separat la
ambele ţesuturi. Rezultatele experienţei arată că o cantitate considerabilă de izotopi s-a găsit numai în ţesutul lemnos, deci transportul ascendent este desfăşurat
aproape în totalitate prin ţesutul lemnos.
Pentru examinarea substanţelor transportate în ţesutul liberian s-au folosit şi păduchi de frunze. Aceste
insecte îşi procură substanţele nutritive din vasele ciuruite ale plantelor, pe care le perforează. Studii efectuate la microscop au dovedit că păduchii îşi introduc
aparatul bucal adaptat la înţepat şi supt numai în vasele ciuruite. În cadrul experienţei, la câteva ore de la
perforarea vaselor ciuruite, păduchii de frunze au fost
anesteziaţi, apoi corpul lor a fost detaşat de trompa
înfiptă în vasul ciuruit. Lichidul din trompă a fost captat şi analizat. Rezultatele au arătat că lichidele transportate în ţesutul liberian conţin în proporţia cea mai
ridicată hidraţi de carbon. Pe lângă acestea s-au identificat şi alţi compuşi organici sintetizaţi de plantă.

Funcţionarea sistemului conducător al
plantelor este determinată de mai mulţi factori.
Să observăm mai întâi mecanismul de conducere a apei (Fig. 153). Apa pătrunde în celulele
rădăcinii prin membrana celulară, migrând spre
soluţia apoasă mai concentrată aflată în interiorul celulei. Apoi această soluţie trece prin paren-

chimul rădăcinii şi ajunge în ţesutul lemnos al
fasciculelor conducătoare, de unde va fi condusă prin fasciculele conducătoare ale tulpinii şi
frunzelor la nivelul spaţiilor intercelulare din
parenchimul frunzei. De aici se evaporă în
camerele substomatice, de unde se elimină prin
stomate în atmosferă.
Care este cauza mişcării ascendente continue a
apei în interiorul plantei?

Dacă aşezăm plante tinere de grâu într-o
cameră închisă, după un timp atmosfera camerei
se va satura cu vapori de apă. În asemenea
condiţii, plantele nu mai pot să evapore surplusul de apă, şi vor deveni saturate cu apă. După
această saturare, pe vârful plantelor apar picături
de apă. Un fenomen asemănător se poate observa în perioadele mai umede din timpul primăverii, când pe butucii copacilor recent tăiaţi, pe
suprafaţa de secţiune, se acumulează soluţia
apoasă transportată continuu dinspre rădăcină.
Ambele fenomene sunt rezultatul funcţionării
ţesutului conducător, fapt care dovedeşte că
rădăcinile sunt în măsură să asimileze şi să
FIZIOLOGIA PLANTELOR
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Fig. 154 Osteola la stomatele deschise şi închise.

transporte apa, independent de frunziş. Această
presiune radiculară însă abia depăşeşte valoarea
atmosferică normală de 100 kPa. Deoarece
această presiune este suficientă numai pentru a
ridica coloana de apă din vasele lemnoase ale
fasciculelor conducătoare la câţiva metri, această forţă în sine nu este suficientă pentru a explica fenomenul transportului apei.
Planta saturată cu apă poate asimila o nouă
cantitate de apă numai după ce a eliminat o anumită cantitate de apă din organism.
Apa se elimină din plante prin evaporare.
Deoarece faţa externă a dermului este acoperită
cu o cuticulă groasă, evaporarea apei se desfăşoară în primul rând prin stomate. Suprafaţa frunzei
perforată de stomate poate evapora cantităţi
însemnate de apă. Apa evaporată prin osteole
poate ajunge la jumătate din cantitatea de apă
evaporată pe o suprafaţă de apă egală cu suprafaţa
frunzei, deoarece moleculele de apă care sunt eliminate prin osteolele aşezate dispersat pe frunze
difuzează şi lateral, fără să se ciocnească între ele,
în timp ce la evaporarea suprafeţelor de apă libere, moleculele pot difuza numai vertical, lateral
fiind mărginite de alte molecule de apă. Astfel,
suprafaţa mai redusă permite evaporarea unei
cantităţi mai mari de apă. Evaporarea apei la
plante mai poate fi reglată şi prin închiderea şi
deschiderea osteolelor (Fig. 154).
Gradul de deschidere al osteolelor este determinat de conţinutul de apă al plantei. Dacă
conţinutul de apă al plantei scade, acesta scade şi
în celulele stomatice, care astfel se închid. Odată
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cu absorbţia a noi cantităţi de apă, conţinutul de
apă al celulelor stomatice revine şi determină
deschiderea osteolei. Intensitatea evaporării este
influenţată şi de factori externi, de exemplu
conţinutul de apă şi temperatura atmosferei de
deasupra osteolelor sau mişcarea aerului.
Completarea apei eliminate prin evaporare se
realizează de celulele parenchimatice ale frunzei
din coloana de apă a fasciculului conducător.
Astfel, asupra coloanei de apă din vasele lemnoase ale fasciculelor conducătoare care se
întind de la rădăcină până la frunze acţionează şi
o forţă de sucţiune. Ruperea coloanei de apă mai
subţiri decât firul de păr este împiedicată de
forţa de coeziune dintre molecule. La aceasta se
adaugă şi forţa de aderenţă dintre moleculele de
apă şi pereţii vaselor, care îngreunează
despărţirea coloanei de apă de pereţii vaselor,
deci în mod indirect previne întreruperea coloanei de apă. Astfel, mişcarea ascendentă a apei în
organismul vegetal este determinată de efectul
de sucţiune al evaporării, presiunea radiculară şi
forţa de coeziune dintre moleculele de apă, care
acţionează împreună.
Transportul soluţiei apoase a diferiţilor compuşi organici – seva elaborată – de la locul formării la locul utilizării sau depozitării se face
prin vasele ciuruite ale ţesutului liberian.

1. Care sunt caracteristicile structurii ţesuturilor
conducătoare ale plantelor?
2. Care este structura fasciculelor conducătoare
din rădăcină?
3. Care este diferenţa dintre fasciculele conducătoare din tulpina monocotiledonatelor şi dicotiledonatelor?
4. Comparați diametrul inelelor de creștere din
elementele lemnoase, primăvara și la sfârșitul verii.
Explicați cele constatate.
5. Prin ce se caracterizează fasciculele conducătoare ale frunzelor?
6. Prin ce se caracterizează transportul apei în
interiorul plantelor?
7. Care sunt forţele care ajută transportul substanţelor în plante?
8. Cum se închid şi se deschid stomatele?
9. Cunoscând structura ţesuturilor din nervurile
frunzelor, ce sfat aţi da unei persoane care
efectuează stropirea plantelor contra păduchilor?
10. Aşezăm un fir de ghiocel în apă cu cerneală.
Observaţi răspândirea apei prin plantă.
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Hormonii vegetali
Asemănător tuturor organismelor vii şi celula
euglenei verzi asimilează substanţe nutritive din
mediul înconjurător, pe care le transformă prin
procese metabolice. Aceste procese asigură
celulei energie şi moleculele necesare structurilor celulare. La unicelulare, toate procesele vitale se desfăşoară în interiorul celulei unice. La
pluricelulare, aceste procese se desfăşoară mult
mai complicat. Diferitele funcţii se împart între
diferite grupuri de celule, ţesuturi şi organe.
Acestea se află de obicei la o anumită distanţă
una de cealaltă, pentru activitatea lor corelată
fiind nevoie de reglare corespunzătoare.
Reglarea se realizează prin schimb de informaţii
între celule. Transmiterea informaţiilor dintre
celule se face prin molecule mesagere.
Substanţele mesagere ale reglării hormonale
sunt hormonii. De la locul formării – de obicei
un organ sau un anumit ţesut – hormonii sunt
transportaţi în alte organe sau ţesuturi, unde ei
îşi vor manifesta efectul.
Hormonii vegetali, substanţe vegetale cu rol
mesager, au rol de reglare în numeroase funcţii
vitale, ca de exemplu creşterea plantei sau dezvoltarea rădăcinii, a tulpinii, a frunzelor sau florilor în decursul dezvoltării ontogenetice a plantei. Efectul de reglare a hormonilor vegetali nu
se limitează la câte o singură funcţie vitală. O
trăsătură comună a acestor substanţe este aceea
că acţionaeză în mai multe feluri asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. Hormonul denumit
auxină stimulează alungirea celulelor, dar şi
creşterea ascendentă a cormului şi extinderea în
profunzime a rădăcinii. O altă trăsătură a hormonilor vegetali este acţiunea reciprocă exercitată între ei. Astfel, la plantele tinere, creşterea
nivelului de auxină care stimulează creşterea
plantei, determină în acelaşi timp şi intensificarea secreţiei hormonului de inhibare a creşterii,
etilena. Efectul reciproc a celor doi hormoni
determină dezvoltarea normală a plantei. În
concluzie, reglarea hormonală a plantelor este
rezultatul efectului interactiv a mai mulţi hormoni.
Prima referire la existenţa hormonilor vegetali a
fost făcută de Charles Darwin, în urma experienţelor
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efectuate în anul 1880. Pentru efectuarea observaţiilor
a folosit germeni de mei, plantă erbacee din familia
gramineelor. La germinarea erbaceelor (Fig. 155),
muguraşul embrionului este învelit într-o teacă protectoare denumită coleoptil. Creşterea coleoptilului în
direcţie longitudinală nu se face prin diviziune celulară, ci prin alungirea celulelor. În urma creşterii, coleoptilul se ridică deasupra nivelului solului, apoi vârful
acestuia se deschide şi face loc primei frunze a
embrionului. Darwin a observat că la efectul iluminării unilaterale, coleoptilul germenilor de mei se îndoaie către sursa de lumină. Dacă vârful coleoptilului era
acoperit cu o foiţă metalică sau era tăiat, această
îndoire nu se producea (Fig. 156). De aici a tras concluzia că în vârful coleoptilului se formează o substanţă necunoscută, care influenţează creşterea plantei.
La începutul secolului XX, mai mulţi cercetători
de fiziologie vegetală au efectuat studii aprofundate

coleoptil

coleoptil

coleoptil

Fig. 155 Stadiile de germinaţie la plantele erbacee
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a)

b)

c)

d)

–CH2–COOH
N
H

auxină (acid
indol-acetic)

Fig. 156 Efectul auxinei asupra creşterii coleoptilului

Conţinut de auxină µg/g

(Fig. 156), printre care şi savantul maghiar Paál
Árpád (1889–1943). Aceste studii au dovedit că presupusa substanţă chimică migrează pe partea
umbroasă a plantei, pentru că secţiunile efectuate pe
partea opusă celei iluminate a plantei împiedică
îndoirea. Dacă vârful secţionat era reaşezat în aşa fel
încât să acopere doar parţial suprafaţa de secţiune a
coleoptilului ţinut la întuneric, partea plantei acoperită de vârf a prezentat o creştere mai intensă chiar şi

fără lumină. Deci, creşterea inegală dintre cele două
părţi ale plantei a fost determinată de distribuţia inegală a substanţei chimice sintetizate în vârful coleoptilului. Substanţa este primul hormon vegetal de
creştere descoperit şi a primit denumirea de auxină,
care, din punct de vedere chimic este acid indo-acetic,un compus organic. De atunci s-au descoperit
numeroşi alţi hormoni vegetali, având componente
chimice diferite.
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Fig. 157 Distribuţia auxinei în germenii de ovăz
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Primul hormon vegetal descoperit, auxina,
este prezent în toate plantele superioare, dar este
sintetizat şi de multe din plantele mai simple.
Hormonul este sintetizat în primul rând în vârful
de creştere al plantelor. De aici este transportat
în ţesuturile liberiene prin tulpină spre rădăcini,
până la vârfurile rădăcinilor. Distribuţia auxinei
în organismul vegetal este inegală (Fig. 157).
Creşterea cea mai intensă la cormul plantelor
tinere se produce în porţiunea aflată imediat sub
vârf, în timp ce creşterea longitudinală a părţilor
bazale s-a încheiat deja. Un proces similar se
desfăşoară şi la nivelul rădăcinii, la zona de
creştere aflată imediat deasupra vârfurilor
rădăcinii. Astfel, conţinutul de auxină în corm
scade treptat de la vârful plantei spre baza rădăcinii, apoi creşte din nou spre vârful rădăcinii.
Deci există o corelaţie directă între conţinutul de
auxină şi creşterea longitudinală.
Dezvoltarea corelată a organelor necesită
concentraţii diferite de auxină la nivelul acestora. De exemplu cantitatea de auxină necesară
creşterii optime a tulpinii produce inhibiţia completă a dezvoltării rădăcinii (Fig. 158). De asemenea, cantitatea ridicată de auxină din vârful
cormului este cauza inactivităţii mugurilor axilari dorminzi. Dacă mugurele terminal este înlăturat, scade conţinutul de auxină a cormului.
Acest lucru face posibil activarea mugurilor axilari şi formarea de lăstari laterali. Acest fenomen
este folosit în mod conştient de horticultori, la
tăierea pomilor fructiferi, pentru modelarea formei coroanei.
Dintre efectele hormonale ale auxinei, unul
de importanţă majoră este cel de stimulare a
alungirii celulelor. Dacă aplicăm pe o latură a
vârfului cormului de la o plantă tânără de fasole
cu soluţie de auxină, după un timp cormul se va
curba considerabil în decursul creşterii (Fig.
159). Explicaţia fenomenului este distribuţia
inegală a auxinei pe cele două laturi ale cormului. Pe partea tratată, concentraţia mărită de
auxină determină o alungire considerabilă a
celulelor. Astfel, creşterea disproporţional de
rapidă a părţii tratate a cormului determină curbarea în direcţie opusă a plantei. Şi schimbările
de poziţie ale plantelor sunt determinate în primul rând de distribuirea inegală a auxinei. De
exemplu, un fenomen cunoscut este curbarea
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Fig. 158 Necesarul diferit de auxină a diferitelor organe vegetale.

plantelor înspre sursa de lumină. Această schimbare de poziţie se numeşte fototropism (Fig.
160). În situaţia iluminării unilaterale are loc o
migraţie de auxină din partea iluminată a vârfului cormului înspre partea lipsită de lumină. Aici
schimbarea concentraţiei de auxină determină

Fig. 159 Schimbarea creşterii plantei tinere de fasole
în urma tratării cu auxină
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creşterea în lungime a celulelor, în urma căreia
planta se înclină spre sursa de lumină (Fig.
160–161). Forţa gravitaţională determină creşterea în jos a rădăcinilor şi creşterea în sus a cormului, fenomen denumit geotropism (Fig. 162).
Şi acest fenomen este determinat în mare parte
de concentraţia de auxină. S-a observat că la
rădăcinile aşezate orizontal, auxina se acumulează în partea dinspre sol. Auxina acumulată în
exces în această parte a rădăcinii inhibă puternic
creşterea longitudinală. Astfel, creşterea normală a părţii superioare determină curbarea în jos a
rădăcinii.

Fig. 160 Fototropismul

Fig. 161 Un exemplu elocvent pentru fototropism
este floarea soarelui, care şi prin denumirea ei evidenţiază schimbarea de poziţie

Fig. 162 Geotropismul
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Tot în grupa hormonilor vegetali intră şi giberelinele. Efectul cel mai evident al lor este stimularea
creşterii în lungime a internodurilor tulpinii. Acest
efect este foarte evident la plante ereditar pitice – de
exemplu porumbul pitic – tratate cu gibereline.
Hormonul restabileşte creşterea normală la tulpina
plantelor pitice, cu tulpina scurtă. O altă grupă de fitohormoni sunt citokininele, care sunt stimulatori ai
proceselor de diviziune celulară. Acidul abscisic este
un hormon cu efect de inhibare a creşterii. Având
efect inhibitor asupra înmuguririi premature, acesta
este unul din regulatorii principali ai repausului de
iarnă la plantele lemnoase. O altă substanţă cu efect
hormonal inhibitor sintetizată de plante este etilena.
Aceasta îşi manifestă efectul regulator în creşterea
plantelor în combinaţie cu auxina. Sinteza de etilen a
plantelor este în strânsă corelaţie şi cu procesul de
maturare a fructelor, deoarece etilenul produs stimulează procesul de maturare.

1. Prin ce se caracterizează hormonii vegetali în
general?
2. Cum este distribuită auxina în plante?
3. Care sunt efectele hormonale ale auxinei?
4. Prin ce se caracterizează creşterea cormului în
procesul de dezvoltare a plantelor?
5. Există zone cu creştere intensivă pe corm, sau
creşterea este uniformă la toate părţile cormului?
6. Care este explicaţia ştiinţifică a lucrărilor de
tăiere a pomilor fructiferi în primăvară?
7. De ce se apleacă plantele de interior spre
lumină?
8. De ce cresc rădăcinile înspre apă? Cum am
putea denumi această poziţionare a plantelor?
9. Bananele sosesc necoapte în ţara noastră.
Înainte de a ajunge pe piaţă, ele sunt ţinute în
camere închise, în atmosferă de gaz de etilen. De
ce?
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Reproducerea plantelor
Înmulţirea este o funcţie vitală esenţială a organismelor vii, deoarece urmaşii rezultaţi în urma
procesului fac posibilă perpetuarea speciei şi răspândirea ei. Dacă urmaşii iau fiinţă dintr-o singură celulă sau din celule ale corpului, se realizează reproducere asexuată. Dacă generarea descendenţilor se realizează în urma unirii a doi
gameţi diferiţi, reproducerea se numeşte sexuată.
Una din formele caracteristice ale reproducerii asexuate este cea prin germeni asexuaţi.
Sporii plantelor inferioare sunt germeni asexuaţi
care sunt produşi în număr mare şi se răspândesc
uşor. Aceştia se formează în sporogon sau sporange prin diviziunea reducţională – meiotică - a
celulelor mamă. Acesta este modul de reproducere al muşchilor şi ferigilor. O altă formă de
reproducere asexuată este reproducerea vegetativă. La cormofite există numeroase forme ale
reproducerii vegetative, în primul rând prin formele modificate ale organelor vegetative ale
plantei, precum rădăcina, tulpina sau frunza.
Exemple pentru acestea constituie reproducerea
fragilor de pădure care se înmulţesc prin stoloni
sau ghioceii care se reproduc prin bulbi (Fig.
163–164).
Reproducerea vegetativă se utilizează de mult în
agricultură pentru reproducerea artificială a plantelor de cultură, în special când în condiţiile date planta nu produce seminţe sau când se doreşte conservarea tuturor proprietăţilor plantei şi la descendenţi. Una
din metode, bazată pe capacitatea de regenerare a
organelor vegetative, este butăşirea. Utilizând ca
butaşi bucăţi mai mici din organele vegetative ale
plantei, prin regenerare se realizează reproducerea
tuturor ţesuturilor componente. De exemplu, la
butaşii de muşcată, pe partea inferioară se produce
dezvoltarea rădăcinii, pe partea superioară se produce
dezvoltarea cormului cu frunze, astfel are loc reproducerea unei noi plante (Fig. 165). Pentru butăşire se
pot folosi şi frunze, dintre plantele ornamentale,
begoniile se înmulțesc așa. Aceasta constă din alăturarea unei porţiuni capabile de dezvoltare – altoi –
secţionate dintr-o plantă şi a altei plante care are rădăcină – portaltoi, care concresc. În cazul altoirii în
ochi, pe portaltoi se aşează numai un mugure. Alteori
ca altoi se folosesc porţiuni întregi din corm.
Modalităţile de altoire sunt utilizate regulat la
înmulţirea pomilor fructiferi nobili.

Fig. 163 Fragii de pădure

Fig. 164 Ghiocei
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Fig. 165 Înmulţirea muşcatelor prin butăşire

Fig. 166 Imaginea microscopică a grăuncioarelor de
polen

Fig. 167 Polenul de muşeţel, ambrozie şi salcie
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Înmulţirea sexuată a plantelor se produce în
urma fecundării oosferei de gameţii masculini,
din care se formează zigotul. La angiosperme,
reproducerea sexuată se desfăşoară la nivelul
florilor. Precondiţia fecundaţiei este polenizarea, proces în urma căreia polenul de pe stamine
ajunge pe pistil (Fig. 166).
Polenizarea este ajutată de curenţii de apă,
mişcarea aerului sau diferite specii de animale.
La plantele hidrofile, polenul sau florile masculine sunt purtate de curenţii de apă şi transportaţi
la pistil sau florile feminine. Plantele anemofile
eliberează cantităţi mari de polen în aer, pe care
vântul le transportă la pistil sau la florile feminine (Fig. 167). În decursul evoluţiei, între plantele entomofile şi animalele care efectuează polenizarea s-a creat o adaptare reciprocă foarte
strânsă (Fig. 168).
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Ca urmare a acesteia, florile entomofile prezintă o conformaţie, colorit şi miros care facilitează acest proces (Fig. 169–170). Dintre speciile polenizatoare, cele mai multe aparţin clasei
insectelor, hrana principală a acestora fiind nectarul florilor.
Pentru realizarea procesului de fecundaţie, pe
lângă polenizarea florilor este nevoie şi de formarea prealabilă a gameţilor (Fig. 171). Din
celulele-mamă generatoare de polen din antere,
prin diviziune se formează grăuncioarele de
polen. Interiorul acestora se împarte într-o celulă mai mare şi una mai mică.
Polenul angiospermelor părăseşte anterele cu
această structură bicelulară şi prin polenizare
ajunge pe stigmat. Aici, celula mai mică din
polen se divide şi dă naştere la doi gameţi masculini, în timp ce sub acţiunea secreţiei zaharoase a stigmatului, grăunciorul de polen generează
un tub lung – tubul polinic – în interiorul ţesutului stigmatului.
Celulele vegetative de dimensiuni mai mari,
aflate în vârful tubului polinic, sunt urmate de
cei doi gameţi masculini până la ovulul aflat în
ovar. În ovul, celulele macrosporului se divid şi
formează patru celule. Dintre acestea doar una
se menţine, şi prin diviziuni repetate dă naştere
la celulele care constituie sacul embrionar din
interiorul ovulului. La vârful sacului embrionar
se află oosfera, iar în centrul sacului embrionar,
prin contopirea a două celule se formează o
celulă vegetativă.
Tubul polinic pătrunde prin vârful ovulului
în sacul embrionar. Aici, celulele vegetative
din vârful tubului se absorb, cei doi gameţi
masculini pătrund prin tub în sacul embrionar.
Unul din ei se uneşte cu oosfera, celălalt cu
celula vegetativă centrală. Acest proces este
denumit fecundaţia dublă a angiospermelor.
Oosfera fecundată, denumită zigot, se transformă în embrion. Din contopirea unuia din
gameţii masculini cu celula vegetativă, în urma
unor diviziuni repetate, se formează endospermul cu conţinut ridicat de substanţe nutritive.
Învelişul ovarului dă naştere la tegumentul
seminal. Astfel se formează sămânţa la angiosperme.
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Fig. 168 Polenizarea entomofilă

Fig. 169 Prin coloritul spectaculos, florile atrag insectele polenizatoare.

Fig. 170 Stigmat matur înconjurat de stamine

1. Care este rolul florilor în înmulţirea plantelor?
2. Ce modalităţi de polenizare cunoaşteţi?
3. Care sunt caracteristicile înmulţirii sexuate şi
asexuate ale plantelor?
4. Folosind figurile din manual, explicaţi cum se
desfăşoară fecundaţia dublă la angiosperme.

FIZIOLOGIA PLANTELOR

87

65-92 2015 7. tord.qxd:65-92új.qxd
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învelişul ovulului (integument)
Fig. 171 Procesul fecundaţiei la angiosperme
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Dezvoltarea ontogenetică
a plantelor
Începând cu fecundarea oosferei începe dezvoltarea ontogenetică a spermatofitelor.
Germenul noului individ vegetal este embrionul,
care ia naştere din zigot şi se dezvoltă în
sămânţă (Fig. 172). Embrionul format din radicelă, tulpiniţă şi muguraş, este înconjurat de
ţesut nutritiv, în care se găsesc toate substanţele
nutritive şi hormonii necesari creşterii embrionului. În seminţele angiospermelor dicotiledonate, aceste substanţe sunt acumulate în cotiledoane, la monocotiledonate ele se află în endospermul care înconjoară cotiledonul. Sămânţa este
înconjurată de tegumentul seminal, care la multe
specii se uneşte cu tegumentul fructului, denumit epicarp, cum se întâmplă la seminţele cerealelor. În decursul maturării seminţei are loc dezvoltarea completă a embrionului, după care
conţinutul de apă a seminţei începe să scadă şi
procesele metabolice se reduc la minim, se
instaurează starea de repaus a seminţei. În
această stare sămânţa se poate păstra ani de zile,
fără afectarea capacităţii de germinaţie. Dacă
seminţele mature ajung în condiţii favorabile, se
produce încolţirea sau germinaţia.
La unele specii, seminţele sunt gata de germinaţie
imediat după ce se despart de planta-mamă. La alte
specii, în special la plantele cu fructe cărnoase,
seminţele devin apte de germinaţie numai după ce se
despart de fruct. Acest lucru este necesar deoarece
mediul suculent asigurat de partea cărnoasă a fructului – mezocarp – asigură condiţii favorabile pentru
începerea încolţirii, dar fenomenul este împiedicat de
substanţe inhibitoare ale germinaţiei aflate în fruct.
Astfel de inhibitori se află în fructele cărnoase de
tomate sau mere.
Seminţele în stare de repaus au o perioadă de germinaţie diferită în funcţie de specie. Seminţele gramineelor rămân viabile până la 10–15 ani. Seminţele cu
coaja tare ale unor leguminoase rămân germinabile
chiar după 100 de ani. Exemplul cel mai extrem în
acest sens îl constituie seminţele de la o plantă acvatică tropicală, lotusul din India, care au fost păstrate şi
au germinat după 237 ani.

În etapa de început a procesului germinaţiei
seminţele uscate ajunse în mediu umed asimi-

embrion

endosperm

tegument seminal

hipocotil

cotiledoane
radiculă

epicarp concrescut
cu tegumentul
seminal

endosperm

cotiledon
embrion

Fig. 172 Morfologia seminţei dicotiledonate (fasole)
şi monocotiledonate (porumb)
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Fig. 173 Intensitatea respiraţiei în etapa de început a
încolţirii la mazăre

lează apă şi se umflă. În urma acumulării de apă,
masa şi volumul seminţei se măreşte considerabil. În paralel cu creşterea conţinutului de apă se
intensifică şi procesele metabolice. Pentru
aceasta este nevoie de prezenţa oxigenului, astfel că deja la începutul germinaţiei se poate
detecta o intensificare semnificativă a respiraţiei
(Fig. 173). Procesele metabolice activate astfel,
sub acţiunea fitohormonilor secretaţi de embrion
determină descompunerea tuturor rezervelor de

Fig. 174 Germinaţia dicotiledonatelor
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nutrienţi. Astfel, substanţele din endospermul
seminţei sunt utilizate parţial pentru producerea
de energie, parţial la dezvoltarea embrionului în
creştere. Pentru embrion, până să fie capabil de
fotosinteză, singura sursă de substanţe organice
este endospermul.
Sub acţiunea umflării seminţei şi presiunii
produse de creşterea embrionului, tegumentul
seminal crapă. Apoi urmează procesul de formare a rădăcinii şi a cormului. Cea mai frecventă
formă a germinaţiei la dicotiledonate este germinaţia epigee, cea produsă deasupra solului
(Fig. 174). Un exemplu în acest sens este germinaţia bobului de fasole, care începe cu ieşirea
radiculei de sub tegumentul crăpat, care sub
acţiunea geotropismului creşte în profunzimea
solului şi asigură fixarea seminţei încolţite.
După aceea se dezvoltă tulpiniţa care creşte
arcuit, străpunge suprafaţa solului şi aduce la
suprafaţă sămânţa cu tegumentul crăpat. În urma
îndreptării tulpiniţei, cotiledoanele se deschid şi
eliberează muguraşul. Rădăcina deja funcţională
este capabilă să absoarbă apă şi săruri minerale
din sol, în timp ce se formează primele frunze
capabile de fotosinteză. Cu aceasta, rolul cotiledoanelor se încheie, acestea se usucă şi cad în
scurt timp
Germinaţia monocotiledonatelor este de tip
hipogeu – subteran, care este specific gramineelor (Fig. 175). Un exemplu de acest tip îl
constituie încolţirea porumbului. Substanţele
nutritive din endosperm sunt preluate de cotiledonul unic, care le transmite embrionului.
Ajuns în sol, radicula embrionului în creştere
străpunge tegumentul care îl înveleşte şi în
scurt timp pe suprafaţa ei apar peri radiculari.
Între timp, tulpiniţa de asemenea învelită în
tegument începe să crească şi iese la suprafaţa
solului. Apoi străpunge învelişul la vârf şi se
eliberează prima frunză. Între timp, pe partea
inferioară a tulpinei se dezvoltă rădăcini adventive, care împreună vor forma un sistem radicular adventiv specific monocotiledonatelor.
Având rădăcina adventivă dezvoltată şi frunzele înverzite, plantula este capabilă să desfăşoare o nutriţie autotrofă.
În perioada vegetativă a dezvoltării ontogenetice are loc dezvoltavea completă a cormului
şi sistemului radicular. Dezvoltarea organelor
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vegetative este puternic influenţată de factorii de
mediu. Aşa cum prezenţa apei şi oxigenului sunt
condiţii necesare pentru germinaţie, dezvoltarea
ulterioară a plantulei necesită o anumită intensitate a luminii şi o temperatură minimă. Este
cunoscut că în lipsa luminii, din embrion se dezvoltă o plantulă cu frunze gălbui, lipsite de clorofilă, cu tulpina mult alungită şi fragilă. Un
exemplu elocvent pentru acest fenomen îl constituie colţii prelungi, alb-gălbui, formaţi pe
tuberculii de cartof păstraţi în întuneric. Colţii de
cartof care au crescut pe lumină sunt viguroşi,
de culoare verde închis, din ei se dezvoltă plante de dimensiuni normale. Lumina influenţează
distribuirea hormonilor de creştere în organele
vegetative, având astfel efect asupra creşterii
plantei.
Temperatura optimă necesară dezvoltării
ontogenetice a plantei nu diferă numai în funcţie
de specie. Pentru formarea diferitelor organe a
unui individ dintr-o anumită specie sunt necesare valori termice diferite. De exemplu, pentru
creşterea în lungime a tulpinii lalelelor este
nevoie de o temperatură medie de 13°C, pentru
dezvoltarea florilor temperatura optimă este de
20°C. Astfel, temperatura optimă pentru dezvoltarea plantelor nu este o valoare unică, ci o succesiune de valori optime diferite pentru fiecare
etapă a dezvoltării.
În perioada de reproducere are loc dezvoltarea florii şi fructului. Acest proces necesită de
asemenea condiţii optime de temperatură şi
lumină. La unele plante, înflorirea este stimulată
de iluminarea prelungită, acestea sunt plantele
de zi lungă. La alte specii, acest factor are
efect inhibitor, înflorirea este stimulată de
perioade scurte de iluminare zilnică, acestea
fiind plantele de zi scurtă (Fig. 176). De
exemplu, la salata verde, plantă de zi lungă, se
dezvoltă numai părţile vegetative, se formează
căpăţâna. Înflorirea are loc numai în condiţii de
iluminare prelungă. Şi temperatura este un
factor de influenţă. De exemplu, dacă grîul de
toamnă este însămânţat primăvara târziu,
plantele se ramifică, dar nu rodesc, deoarece
pentru dezvoltarea ontogenetică normală este
nevoie de o perioadă mai lungă cu temperatură
scăzută înainte de germinaţie.
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Fig. 175 Germinaţia monocotiledonatelor

Fig. 176 Înflorirea crizantemelor de toamnă este stimulată de iluminarea de zi scurtă

1. Care sunt caracteristicile dezvoltării ontogenetice la spermatofite?
2. Prin ce se caracterizează perioada de repaus a
seminţelor?
3. Prin ce se caracterizează procesul germinaţiei?
4. Care este diferenţa dintre germinaţia dicotiledonatelor şi cea a monocotiledonatelor?
5. Ce fenomene au loc în perioada vegetativă şi
reproductivă a ontogeniei?
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REZUMAT
Ţesutul este totalitatea celulelor cu structură şi
funcţionare identică. Dintre ţesuturile vegetale,
ţesuturile de creştere – meristemele – sunt acelea
care asigură creşterea longitudinală şi în grosime a
plantei. Rolul ţesutului epidermal este de a delimita
şi proteja planta şi de a menţine contactul dintre
plantă şi mediul înconjurător. Această din urmă
funcţie este îndeplinită cu ajutorul stomatelor. În
interiorul plantelor cormofite, transportul substanţelor se face prin ţesuturile conducătoare. Apa
şi sărurile minerale dizolvate sunt transportate în
ţesutul lemnos, substanţele organice sintetizate de
plantă sunt transportate în ţesutul liberian. Cea mai
mare parte a organismului vegetal este alcătuită
din ţesuturi fundamentale – parenchimatice.
Parenchimul de asimilaţie conţine mulţi cromatofori
verzi. Parenchimul de depozitare acumulează substanţe nutritive de rezervă.
Substanţele minerale sunt asimilate de plante
din sol. Plantele cormofite absorb substanţele nutritive din sol prin rădăcină, sub formă de ioni. Dintre
nutrienţii minerali, plantele necesită în cantităţile
cele mai mari nitrogenul, fosforul şi potasiul.
Atât pentru realizarea fotosintezei, cât şi pentru
respiraţie, plantele desfăşoară un schimb de gaze cu
atmosfera care le înconjoară. Între epidermul inferior şi superior al frunzelor se află parenchimul de
asimilaţie şi ţesuturile conducătoare. Între celulele
epidermale ale frunzei se află deschideri denumite
stomate, care sunt de fapt deschiderile spre exterior
ale reţelei de spaţii intercelulare. Prin respiraţie
planta elimină dioxidul de carbon rezultat în urma
proceselor metabolice şi asimilează oxigen din
atmosferă. Intensitatea respiraţiei se poate exprima
prin coeficientul respirator, care este raportul dintre
dioxidul de carbon eliminat şi oxigenul consumat.
Cele două unităţi morfologice necesare transportului substanţelor în interiorul plantei sunt ţesutul lemnos şi ţesutul liberian. Acestea formează fascicule de transport separate la nivelul rădăcinii. La
nivelul tulpinii, fasciculele de transport devin mixte,
fiind constituite din ambele tipuri de ţesut conducător. Fasciculele de transport ale tulpinii conţin şi
ţesuturi de creştere denumite cambiu, care la plantele lemnoase îşi desfăşoară activitatea pe toată durata
de viaţă a plantei. Fasciculele conducătoare din tulpină se continuă în frunze sub formă de nervaţiune.
Una din funcţiile esenţiale ale sistemului conducător
al plantelor este transportul apei. Deplasarea apei
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pătrunse în celulele rădăcinii este ajutată şi de presiunea radiculară. Însă forţa principală care determină mişcarea apei în interiorul plantei este forţa de
sucţiune produsă de evaporare, care acţionează asupra coloanei de apă din fasciculele conducătoare de
la frunze până la rădăcină. Transportul substanţelor
organice sintetizate de plantă până la nivelul diferitelor ţesuturi de destinaţie este efectuat de ţesutul liberian al sistemului conducător.
Hormonii vegetali au în primul rând rol regulator în creşterea şi ontogenia plantei. Dintre aceştia,
auxina este prezentă în majoritatea speciilor de plante superioare. Ea este secretată în coleoptil, în partea
apicală a embrionului. Auxina stimulează creşterea
în lungime a celulelor şi influenţează diferitele
modificări de poziţie ale plantelor, inclusiv fototropismul şi geotropismul.
Unul din modurile de reproducere a plantelor
este cel asexuat. O formă specifică a acestui mod
este cea prin celule reproducătoare denumite spori.
O altă formă a reproducerii asexuate este cea prin
organele vegetative ale plantelor. Reproducerea
sexuată a plantelor se realizează în urma unirii
gametului mascul cu cel femel în urma fecundaţiei,
din care se formează zigotul. La angiosperme,
fecundaţia se produce în urma polenizării. În decusul procesului fecundaţiei, gameţii masculini care se
formează în grăuntele de polen fecundează pe de o
parte oosfera aflată în sacul embrionar şi dau naştere la embrion, pe de altă parte celula vegetativă centrală, din care se formează endospermul.
Dezvoltarea ontogenetică a spermatofitelor
începe cu fecundarea oosferei. Germenul din care se
dezvoltă noua plantă este embrionul care ia naştere
din zigot şi se dezvoltă în continuare în sămânţă.
Odată cu completarea acestui proces, sămânţa matură intră în stare de repaus. Seminţele uscate aflate în
stare de repaus îşi menţin capacitatea de germinare
pentru perioade lungi de timp. Odată ajunse în
condiţii corespunzătoare de oxigenare şi umiditate,
seminţele germinează. În procesul germinaţiei, dezvoltarea embrionului începe cu utilizarea substanţelor nutritive acumulate în sămânţă şi continuă
până când plantula nou formată devine capabilă să
se hrănească în mod autotrof. Definitivarea dezvoltării cormului şi a rădăcinii se produce în perioada
vegetativă a ontogeniei plantei. La spermatofite,
înflorirea şi fructificarea se desfăşoară în perioada
reproductivă a ontogeniei plantei.
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PERPETUAREA ŞI REPRODUCEREA
ANIMALELOR
Ţesuturile animale
Protecţia primară a organismului animal contra
elementelor de mediu este asigurată de ţesutul
epitelial (Fig. 177). Celulele epiteliale sunt
aşezate strâns alăturat, formând un strat continuu pe suprafeţele interne şi externe ale corpului. Ţesuturile epiteliale nu sunt vascularizate,
substanţele nutritive difuzează în celulele epiteliale din ţesuturile subepiteliale. Membranele
celulare ale celulelor epiteliale alăturate se ating
în numeroase puncte, la nivelul cărora ele sunt
legate prin canale înguste. Prin aceste canale,
substanţele cu molecula mică pot migra dintr-o
celulă în alta. Astfel, epiteliul constituie un sistem coerent de ţesuturi vii.
Dintre epiteliile de acoperire, cele mai simple
sunt cele unistratificate (Fig. 178). Celulele lor
turtite, cubice sau cilindrice sunt aşezate într-un
singur strat. Există şi ţesuturi epiteliale care prezintă vilozităţi pe suprafaţa externă. Acestea
sunt cute ale citoplasmei, care măresc suprafaţa

Figura 177 Vedere de sus a ţesutului epitelial

Epiteliu unistratificat pavimentos

Epiteliu prismatic ciliat
Epiteliu unistratificat cubic

Epiteliu unistratificat prismatic

Epiteliu pluristratificat

Figura 178 Structura la diferite epitelii de acoperire
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Fig. 179 Epiteliu prismatic ciliat

Fig. 180 Epiteliu de acoperire pluristratificat cornos
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şi astfel duc la creşterea capacităţii de absorbţie
a celulei, cum se întâmplă la epiteliul care acoperă tubul digestiv. În alte cazuri, ţesutul epitelial este acoperit de o mulţime de cili (Fig. 179).
Prin mişcarea lor unduitoare, aceşti cili pot
deplasa diferite particule pe suprafaţa epiteliului, de exemplu epiteliul ciliat al traheei deplasează particulele din interiorul traheei spre exterior. Epiteliile pluristratificate sunt alcătuite din
celule de forme variate. În multe cazuri stratul
superior devine cornos (Fig. 180). Stratul cornos
întărit face ca epiteliul să fie mult mai rezistent
faţă de acţiunea mediului extern, cum apare la
epiderma pielii mamiferelor.
Epiteliile secretoare sunt ţesuturi epiteliale
specializate pentru producţia anumitor secreţii.
Glandele sunt organe alcătuite din acin glandular şi duct excretor, care pot avea diferite forme
(Fig. 181). Substanţele necesare sintetizării
secreţiilor sunt preluate din fluidele corporale.
Secreţiile produse pot fi eliminate pe suprafaţa
externă sau internă a organismului, cum este
cazul secreţiei sudoripare sau a salivei. Acestea
sunt glandele cu secreţie externă -exocrine.
Glandele cu secreţie internă – endocrine – îşi eliberează produsul de secreţie direct în fluidele
corporale, cum este cazul hormonilor eliberaţi
direct în sânge.
În realizarea legăturii dintre ţesuturi şi formarea structurii de susţinere a organismului iau
parte diferite ţesuturi conjunctive şi de
susţinere. Trăsătura lor comună este că celulele lor nu formează straturi neîntrerupte, ca în
cazul ţesuturilor epiteliale. Celulele ţesutului

celulă

fibră
camera finală
tub conductor

Fig. 181 Structura epiteliului secretor
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Fig. 182 Elementele ţesutului conjunctiv fibros lax
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Fig. 183 Ţesut conjunctiv fibros lax
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Fig. 184 Ţesut conjunctiv fibros dens

conjunctiv sunt aşezate la distanţă, prin urmare
cantitatea de substanţă dintre celule este mai
mare. Substanţa intercelulară are în componenţă fibre conjunctive de origine proteică produse de celulele conjunctive. Între celulele
ţesutului conjunctiv fibros, aceste fibre formează reţele mai dense sau mai laxe (Fig. 182).
Spaţiul dintre celule şi fibre este completat cu
substanţă fundamentală. Ţesutul conjunctiv lax
(Fig. 183) apare în componenţa aproape fiecărui organ, completează spaţii, formează membrane subţiri sau pereţi despărţitori. Ţesuturile
conjunctive dense (Fig. 184) au fibrele aşezate
strâns unele lângă altele, formând un ţesut foarte rezistent. De acest fel sunt tendoanele de la
capătul muşchilor.
Masa majoritară a ţesutului adipos este dată de
celulele adipoase mari şi rotunde. În acestea, nucleul
şi citoplasma ocupă un loc foarte mic, grăsimile acumulate ocupă aproape întreaga celulă. Între celulele
adipoase se găsesc fibre conjunctive subţiri. Ţesutul
conjunctiv subcutanat al animalelor depozitează substanţe nutritive şi asigură protecţia termică a organismului (Fig. 185). Şi sângele este considerat ţesut conjunctiv, deoarece are în componenţă o cantitate
însemnată de substanţă fundamentală lichidă.

Ţesuturile de susţinere au o structură asemănătoare cu ţesutul conjunctiv, dar spre deosebire

Fig. 185 Ţesut adipos

de acesta, pot forma elemente foarte dure şi în
acelaşi timp flexibile ale scheletului care susţine
organismul animal (Fig. 186). În această categorie se încadrează ţesuturile cartilaginoase, în care
celulele cartilaginoase se află izolate sau în grupuri mici în substanţa fundamentală dură dar flexibilă (Fig. 187). Scheletul peştilor cartilaginoşi
este format din ţesut cartilaginos, dar cartilajelor
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celule cartilaginoase
prelungiri celulare

canal

material intercelular

ŢESUT CARTILAGINOS

celulă osoasă

ŢESUT OSOS

Fig. 186 Structura ţesuturilor de susţinere

Fig. 187 Ţesut cartilaginos

Fig. 188 Ţesut osos
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le revine un rol important, de legătură, şi în scheletul celorlalte vertebrate.
Ţesutul osos este format din componente
organice şi anorganice. Componentele organice
sunt reprezentate de celulele osoase şi fibrele din
substanţa fundamentală, componenta anorganică este alcătuită din sărurile minerale, în special
fosfatul de calciu, depuse în substanţa fundamentală. 90 % din conţinutul de calciu şi 80 %
din conţinutul de fosfat din organismul vertebratelor se găseşte în oase. Flexibilitatea oaselor
este asigurată de componentele organice, iar
rigiditatea de componentele anorganice (Fig.
188). Celulele osoase au prelungiri care se leagă
de prelungirile celulelor vecine şi formează o
reţea de celule osoase. Substanţa fundamentală
dură dintre celule este străbătută de canale în
care se găsesc vase sanguine, prin care are loc
transportul substanţelor necesare metabolismului celulelor osoase.
Ţesutul muscular deţine un rol major în
deplasarea organismelor animale. Caracteristica
lor principală este că ele se contractă considerabil în timp foarte scurt. Contracţia şi apoi relaxarea muşchilor se produce pe direcţia axei lor
longitudinale. Ţesutul muscular este format din
celule musculare în a căror citoplasmă se găsesc
formaţiuni contractile denumite miofibrile, constituite din proteine (Fig. 189).
Ţesutul muscular neted formează muşchi
capabili de un lucru mecanic de durată, dar de
intensitate mai redusă. Este format din celule
fuziforme cu un singur nucleu. Miofibrilele sunt
aşezate strâns alăturat, paralele cu axa longitudinală a celulei (Fig. 190).
Lumina care străbate miofibrilele se difractă
uniform pe toată lungimea ţesutului, prin urma-
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miofibrile
proteice

miofibrile
proteice

RELAXARE

miofibrile
proteice

miofibrile
proteice

deschis

închis

deschis

CONTRACŢIE

Fig. 189 Funcţionarea miofibrilelor

re imaginea muşchiului la microscopul optic
este omogenă. Celulele musculare netede sunt
legate prin ţesut conjunctiv lax, astfel formează
ţesut muscular neted, pe care îl găsin în numeroase organe interne ale vertebratelor, de exemplu în pereţii tubului digestiv, precum şi la
numeroase animale nevertebrate.
Ţesutul muscular striat este format din celule alungite, cu mai mulţi nuclei, denumite fibre
musculare. În fibrele musculare se găsesc mai
multe mii de miofibrile, aşezate paralel. De-a
lungul miofibrilelor alternează zone care produc o difracţie diferită a luminii, din care cauză
muşchiul striat privit la microscopul optic prezintă zone luminoase şi întunecate care se succed, conferind aspectul striat (Fig. 191).
Fibrele musculare sunt înconjurate de o membrană subţire de ţesut conjunctiv. Muşchii
striaţi pot efectua un lucru mecanic rapid şi
însemnat, dar obosesc relativ repede. Ţesutul
muscular striat formează muşchii scheletici.
Ţesutul miocardic este constituit tot din ţesut
muscular, dar este capabil de efort prelungit,
fără să obosească.
Dintre ţesuturile animale mai face parte şi
ţesutul nervos. Descrierea detaliată a acestuia se
va face la capitolul care prezintă controlul sistemului nervos al organismului.

1. Care este rolul ţesutului epitelial?
2. Care sunt trăsăturile ţesutului conjunctiv şi de
susţinere?
3. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre diferitele tipuri de ţesut muscular?

A

B

Fig. 190 Ţesut muscular neted (A: secţiune longitudinală, B: secţiune transversală)

A
B

Fig. 191 Ţesut muscular striat (A: secţiune longitudinală, B: secţiune transversală)
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Fig. 192 Tegumentul artropodelor

lichid de năpârlire

epiderma

cuticula nouă

Fig. 193 Procesul de năpârlire al artropodelor
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Tegumentul şi mişcarea

pil senzitiv

cuticulă
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La exterior organismul animal este delimitat de
tegument. Funcţia primară a acestuia este protejarea organelor interne de diferiţi factori externi,
cum sunt deshidratarea sau infecţiile. Un alt rol
al tegumentului este menţinerea legăturii dintre
mediul exterior şi interior al organismului.
Tegumentul receptează stimulii din mediul
extern, participă la secreţie şi respiraţie, la unele
specii are rol şi în deplasare. Tegumentul organismelor formate din ţesuturi adevărate este
alcătuit din ţesuturi epiteliale.
Tegumentul plathelminţilor are epiteliu ciliat.
Între celulele epiteliale se află numeroase celule
glandulare, a căror secreţie în mediu umed
creşte în volum, se gelifică şi formează un
înveliş protector mucilaginos în jurul animalului. Epiteliul glandular al plathelminţilor paraziţi
secretă substanţe care împiedică digerarea lor de
către organismul gazdă. Tegumentul nematodelor are la bază de asemenea ţesut epitelial, pe
care este aşezată cuticula groasă şi care se desprinde la năpârlire. Aceasta este alcătuită în
mare parte din proteine şi chitină şi formează un
înveliş rigid şi flexibil, permeabil pentru lichide.
Tegumentul viermilor inelaţi este format de asemenea din epiteliu şi cuticulă. Cea din urmă este
un strat subţire la exteriorul tegumentului, care
astfel nu împiedică schimbul intens de gaze şi
mişcarea animalului. Suprafaţa ei este acoperită
de o cantitate însemnată de mucus secretat de
celulele glandulare, care lubrifiază organismul
viermilor inelaţi. Formaţiuni caracteristice ale
tegumentului sunt perii, care ajută deplasarea
animalului.
Organismul artropodelor este acoperit de o
cuticulă groasă sub care se află ţesut epitelial
(Fig. 192). Cuticula este secretată de celulele
ţesutului epitelial şi este alcătuită din chitină,
care la anumite artropode este impregnată cu
cristale ale sărurilor de calciu şi care măresc
rezistenţa cuticulei. Însă, cuticula groasă nu acoperă organismul ca o formaţiune compactă, ea
este străbătută de numeroase canale subţiri care
fac legătura dintre epiteliul aflat sub cuticulă şi
mediul extern, de exemplu canalele excretoare
ale celulelor glandulare din epiteliu sau canalele
care conduc ceara pe suprafaţa cuticulei. Acest
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strat de ceară format la suprafaţa corpului reduce considerabil pierderile de apă la artropode.
Stimulii veniţi din mediul extern sunt receptaţi
de peri tactili, care le conduc prin cuticulă până
în ţesutul epitelial.
Cuticula rigidă nu este capabilă să se extindă
corespunzător creşterii organismului, din care
cauză la anumite intervale de timp animalele
înlătură stratul extern şi generează altul nou (Fig.
193). Acest proces se numeşte năpârlire, în
decursul căreia ţesutul epitelial produce la suprafaţa sa o nouă cuticulă, în timp ce secretă lichid
de năpârlire. Acest lichid, acţionând de jos,
dizolvă treptat cuticula veche, iar stratul superior
rămas crapă şi animalul iese în exterior. Cuticula
nouă, moale şi subţire, în contact cu aerul după
câteva ore se îngroaşă şi se întăreşte.
Tegumentul vertebratelor se numeşte piele şi
are la suprafaţă ţesut epitelial, sub care se
găseşte ţesut conjunctiv. Ţesutul epitelial este
format din mai multe straturi. Stratul superior
este cornificat şi la anumite intervale de timp se
înlătură prin năpârlire sau descuamare.
Pierderile stratului cornos datorate descuamării
sunt compensate de straturile de celule aflate
dedesubt, care se divid şi înlocuiesc celulele
căzute. Între celulele şi fibrele ţesutului conjunctiv subcutanat se află numeroase glande,
formaţiuni pigmentate care determină culoarea

fir de păr

muşchi erector al
firului de păr
vase sanguine
terminaţii nervoase
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Fig. 194 Imaginea microscopică a secţiunii transversale prin pielea de mamifer

pielii, terminaţii nervoase senzitive şi vase
sangvine. Stratul cel mai profund al pielii, în
afară de ţesutul conjunctiv, mai poate să conţină
şi cantităţi însemanate de ţesut adipos de
depozitare (Fig. 194–195).
În pielea peştilor se găsesc foarte multe glande.
Acestea secretă învelişul gros de mucus de pe suprafaţa corpului lor, care prin proprietăţile sale lubrifian-

EPIDERMA
celule pigmentate
glandă sebacee

DERMA

folicul de păr

glandă sudoripară
HIPODERMA
ţesut adipos
Fig. 195 Structura pielii la mamifere
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musculatură
circulară
tegument

tubul digestiv

musculatură
longitudinală

pili

Fig. 196 Secţiune transversală prin tubul musculocutaneu al anelidelor

Fig. 197 Pil din tegumentul râmei
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te, reduce frecarea corpului peştelui şi oferă protecţie
contra infecţiilor. Un element specific al tegumentului la majoritatea speciilor de peşti sunt solzii care îşi
au originea în ţesutul conjunctiv. La amfibieni, o mare
parte din volumul respiraţiei se produce prin pielea
umedă. În piele se găsesc glande mucogene care asigură menţinerea umidităţii la suprafaţa pielii, în care
se găsesc şi glande a căror secreţie este veninoasă sau
emană miros neplăcut, pentru a ţine la distanţă
duşmanii amfibienilor. Culoarea tegumentului la anumite specii este stridentă, cu rol repelent (de exemplu
la buhaiul de baltă cu burta roşie sau galbenă). Corpul
reptilelor este acoperit cu solzi sau plăci care protejează animalul de deshidratare. Formaţiunile cornoase ale pielii specifice păsărilor sunt penele, ele sunt
aşezate distanţat şi împreună cu spaţiile cu aer dintre
ele formează un strat extern foarte bun termoizolator.
Majoritatea speciilor de păsări îşi ung penajul cu
secreţia adipoasă a glandei uropigiene, care astfel
devine repelent pentru apă. Organismul mamiferelor
este acoperit de păr, care este tot o formaţiune cornoasă. În pielea mamiferelor se găsesc glande sudoripare, al căror produs de secreţie este format în mare
parte din apă şi săruri anorganice, precum şi din feromoni şi produşi rezultaţi din descompunerea proteinelor. La mamifere apar glande sudoripare modificate
denumite glande mamare, care secretă laptele, un
lichid cu conţinut de grăsimi, care este hrana pentru
puii acestor specii. În componenţa laptelui intră toţi
acei nutrienţi care sunt necesari pentru dezvoltarea
nou-născuţilor mamiferelor.

Una din funcţiile vitale cele mai vizibile ale
animalelor este locomoţia. Prin deplasare, animalele acumulează informaţii despre mediul în
care trăiesc, îşi procură hrana, se refugiază din
faţa pericolelor sau se apropie de ceilalţi indivizi
din specia lor. Deplasarea se realizează cu ajutorul unui sistem activ ataşat de scheletul animalului, sistemul muscular. La animalele alcătuite
din ţesuturi adevărate, ţesutul muscular produce
diferite tipuri de mişcări.
La viermii inelaţi, tegumentul şi musculatura
sunt unite sub forma unui tub musculo-cutaneu.
Musculatura este dispusă în două straturi (Fig.
196). În stratul extern, sub tegument, fasciculele
de fibre musculare sunt dispuse circular, în stratul intern acestea sunt aşezate longitudinal. Cu
ajutorul tubului musculo-cutaneu, anelidele
efectuează o mişcare unduitoare. Aceasta se produce în felul următor: în partea anterioară a corpului, musculatura circulară se contractă şi duce
la subţierea corpului, care se va prelungi în
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direcţie anterioară. Apoi în partea posterioară a
corpului se contractă musculatura longitudinală,
producând îngroşarea acestei părţi, şi scurtarea
ei în direcţia de deplasare. Mişcările de contracţie şi întindere se succed cu aspect unduitor,
dinainte spre înapoi. Pentru a găsi puncte de
sprijin, animalul se foloseşte de pilii din tegument (Fig. 197).
Deplasarea artropodelor se face cu ajutorul
muşchilor care se inseră pe interiorul scheletului
extern. Exoscheletul este alcătuit din cuticula
chitinoasă a animalelor. Mişcarea de deplasare
este efectuată în primul rând cu ajutorul membrelor locomotorii articulate. Articolele membrelor sunt legate prin cute de membrane articulare subţiri ale cuticulei. Articolele mobile ale
membrului sunt mişcate de muşchi flexori şi
extensori fixaţi pe interiorul cuticulei (Fig. 198).
Majoritatea insectelor au şi aripi cu ajutorul
cărora pot zbura. Deoarece aripile nu sunt membre, musculatura care le mişcă nu se află în interiorul lor. La insectele zburătoare întâlnim aripi
de diferite tipuri. Aripile sunt mişcate de
muşchii toracali ai zborului. La contracţia aces-
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cuticula
articol al
piciorului
insectei

muşchi
extensor

muşchi flexor

Fig. 198 Musculatura fixată pe exoschelet a insectelor

tora, toracele se turteşte şi aripile se mişcă în
sus, la relaxarea lor toracele se bombează şi aripile se mişcă în jos.
Locomoţia vertebratelor este asigurată de sis-

Fig. 199 Scheletul osos la mamifere
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origo
muşchi extensor

muşchi flexor

tendon
endoschelet
inserție
Fig. 201 Muşchi fixaţi pe endoscheletul vertebratelor.

Fig. 200 Schelet osos la păsări

temul muscular inserat de la exterior pe endoschelet. Endoscheletul este alcătuit din oase,
cartilaje şi tendoane conjunctive. În decursul
evoluţiei, coloana vertebrală a fost precedată de
notocord. Acesta se regăseşte şi la vertebrate în
fazele incipiente ale dezvoltării ontogenetice.
Ulterior, locul lui este preluat de coloana vertebrală, axul principal de sprijin al scheletului. La
începutul evoluţiei ontogenetice, scheletul este
format mai ales din elemente conjunctive şi cartilaginoase. La peştii cartilaginoşi, această stare
se menţine pe toată durata vieţii lor. La celelalte
vertebrate însă, în decursul ontogeniei are loc
osificarea acestor elemente, în urma căreia ia
naştere scheletul osos (Fig. 199–200). Acesta se
împarte în trei mari regiuni: scheletul capului,
trunchiului şi al membrelor.
Muşchii fixaţi pe endoschelet au două terminaţii, dintre care una de origine (origo) şi una de
inserţie (insertio). Atât la locul de origine, cât şi
la cel de inserţie, muşchiul se fixează
pe os cu ajutorul unor tendoane (Fig. 201).
102

Activitatea principală a muşchilor este contracţia, care se manifestă prin scurtarea şi
creşterea în diametru a muşchilor. În cazul contracţiilor, punctul de origine al muşchiului
rămâne în poziţia iniţială, iar cel de inserţie se
deplasează. Asfel, distanţa dintre cele două
puncte de fixare se micşorează şi determină
modificarea poziţiei în spaţiu a oaselor, deci şi
a corpului. La efectuarea unei mişcări participă
mai mulţi muşchi, o parte acţionând în acelaşi
sens, cealaltă parte în sens contrar. De exemplu,
muşchii flexori la antebraţul unui mamifer primat acţionează în aceeaşi direcţie, în timp ce
diferiţii muşchi flexori şi extensori vor efectua
mişcări în sens contrar în cadrul efectuării aceleiaşi mişcări.

1. Comparaţi tegumentul viermilor plaţi, al nematodelor şi al anelidelor.
2. Prezentaţi structura tegumentului la artropode.
3. Care este explicaţia faptului că artropodele
năpârlesc mai ales în stadiu larvar?
4. Care sunt aspectele comune între penele păsărilor şi părul mamiferelor din punctul de vedere al
originii şi funcţiei?
5. Cum se deplasează anelidele?
6. Care sunt trăsăturile deplasării la artropode?
7. Cum s-a dezvoltat scheletul vertebratelor în
decursul evoluţiei?
8. Comparaţi mişcarea anelidelor, a artropodelor
şi a vertebratelor.
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Nutriţia animalelor
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orificiu bucal

Toate speciile de animale sunt heterotrofe. Prin
ingestia nutrienţilor ele preiau din mediul
înconjurător substanţe organice finite. În urma
femonenului de digestie, moleculele nutrienţilor
ingeraţi sunt descompuse în elementele lor constituente. La majoritatea animalelor, digestia are
loc în afara celulelor, în tubul digestiv.
Elementele constituente ale nutrienţilor vor
pătrunde în celulele care delimitează intestinele
sau în lichidele organismului prin absorbţie, de
aici sunt transportate la locul utilizării sau depozitării lor. Substanţele nedigerabile sunt eliminate din organism prin excreţie.

faringe musculos

sistem intestinal
ramificat

Fig. 202 Tubul digestiv la turbelariate.
Celulele coanocite (cu guleraş şi cil) ale spongierilor înglobează particulele minuscule de hrană aduse
de apa filtrată prin pori, apoi transferă hrana celulelor
amoeboidale migratoare -arheocite, care o digeră, o
depozitează şi o răspândesc prin întreg organismul.
Deci, la spongieri digestia se desfăşoară încă la nivel
intracelular. Substanţele nedigerabile sunt apoi transportate tot de arheocite în cavitatea atrială, de unde
sunt eliminate cu jet de apă.
Celenteratele îşi utilizează tentaculele pentru a
introduce în cavitatea gastrică prada imobilizată cu
ajutorul celulelor urticante, unde începe digestia
extracelulară. Organismele mai mici sunt înglobate de
celulele care delimitează cavitatea gastrică, la nivelul
cărora se finalizează digestia. Resturile nedigerabile
sunt eliminate prin cavitatea buco-anală.

Plathelminţii au tub digestiv cu un singur orificiu. Turbelariatele ingeră hrana prin orificiul
bucal aflat pe latura ventrală a corpului (Fig.
202), de unde ajunge în faringele bogat în glande şi care uneori se poate plia în formă de trompă. Glandele din faringe realizează o primă fază
a digestiei - predigestie. Din faringe hrana ajunge în sistemul intestinal ramificat, unde celulele
înglobează şi digeră particulele mici de hrană.
Resturile nedigerabile sunt eliminate din tubul
digestiv deschis doar la un capăt prin orificiul
bucal.
În organismul nematodelor, aparatul digestiv

NEMATOD
orificiu
bucal

orificiu anal
tub intestinal

VIERME INELAT
orificiu
bucal

faringe

esofag

guşă

pipotă

intestin mediu

orificiu anal

Fig. 203 Aparatul digestiv la nematode şi anelide
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format din intestin anterior (stomodaeum) şi
mediu (mezenteron) este completat de intestinul
posterior (proctodaeum), terminat cu un orificiu
anal (Fig. 203). Astfel, s-a format un tub digestiv care străbate tot corpul şi este deschis la
ambele capete. Prin faptul că în acest tub digestiv hrana circulă într-un singur sens, în decursul
evoluţiei a devenit posibilă funcţionarea diferenţiată a diferitelor porţiuni ale intestinului.
Între plathelminţi şi nematode întâlnim numeroase
specii parazite. Trematodele din încrengătura plathelminţilor, prin faringele lor musculos ingeră din
conţinutul intestinal al organismului gazdă nutrienţi
gata digeraţi. Alt exemplu de parazitism şi mai extrem
este cel al cestodelor. Aceştia se fixează cu scolexul capul cu rol de fixare – în tubul digestiv al organismului gazdă. De aici absorb nutrienţii prin toată
suprafaţa lor corporală, aceste specii neavând niciun
fel de aparat digestiv.

Diferenţierea segmentelor tubului digestiv
este bine evidenţiată la viermii inelaţi, de exemplu la râmă (Fig. 203). Particulele de hrană sunt
ingerate în cavitatea bucală prin aspiraţie efectuată de faringele musculos. Hrana se amestecă
cu sucul gastric secretat de glandele din faringe
şi are loc o primă fază a digestiei. De aici hrana
este transportată prin esofag şi prin guşa care o
depozitează pentru scurt timp în pipotă, unde se
amestecă cu particulele minerale solide ingerate
odată cu hrana şi se mărunţeşte. Digestia se va
finaliza în intestinul mediu, de unde moleculele

glandă salivară
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nutrienţilor se vor absorbi în celulele care delimitează tubul digestiv. Resturile nedigerabile
împreună cu particulele minerale vor fi eliminate prin orificiul anal.
La melci – încrengătura moluştelor – în cavitatea bucală apare un organ masticator specific:
radula. Pe suprafaţa ei se află şiruri de dinţi calcificaţi, care prin frecare cu bolta dură a cavităţii
bucale triturează hrana. Hrana parcurge esofagul
şi stomacul şi ajunge în intestinul mediu şi hepatopancreas, unde se produce digestia şi
absorbţia.
La artropode, corespunzător hranei foarte
variate, s-au format diferite tipuri de aparate
bucale pentru apucarea şi fărâmiţarea hranei, de
exemplu, aparatul bucal adaptat pentru înţepat,
supt sau mestecat al insectelor. Particulele de
hrană sunt introduse în cavitatea bucală cu ajutorul organelor aparatului bucal (Fig. 204).
Majoritatea artropodelor au glande salivare care
se revarsă în cavitatea bucală, produsul lor de
secreţie efectuează predigestia hranei. Apoi
hrana trece în esofag, care se dilată şi formează
guşa, rolul ei fiind mai ales de depozitare. La
artropodele care consumă hrană solidă s-a format un stomac triturator cu pereţi groşi şi musculoşi. În interiorul lui, spini puternici de chitină
efectuează triturarea hranei. În intestinul mediu
au loc digestia şi absorbţia. Sucurile gastrice la
raci şi arahnide sunt secretate de diverticulii
hepatopancreatici de la nivelul intestinului

guşă
stomac triturator
intestin mediu

esofag

intestin posterior

orificiu anal
aparat bucal

Fig. 204 Aparatul digestiv al artropodelor
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mediu, în timp ce la insecte numai pliurile intestinului duc la creşterea secreţiei sucurilor gastrice. Substanţele nedigerabile ajung în intestinul
posterior, apoi sunt eliminate prin anus.
Tubul digestiv al vertebratelor se împarte tot
în trei secţiuni, intestin anterior, mediu şi posterior. Din punctul de vedere al funcţiei digestive,
diferitele porţiuni se diferenţiază şi mai evident
decât la animalele nevertebrate. În timp ce la
nevertebrate, în segmentul care efectuează digestia, numai un singur tip de suc gastric acţionează asupra hranei, la vertebrate, odată cu înaintarea în tubul digestiv, hrana ingerată este expusă
la acţiunea a noi şi noi tipuri de suc gastric în
condiţii optime pentru acestea, în funcţie de segmentul în care se află. O altă caracteristică a vertebratelor este formarea ficatului şi pancreasului
(Fig. 205).
Partea prediafragmatică a aparatului digestiv
începe cu cavitatea bucală, rolul ei este de a
ingera, mărunţi şi amesteca hrana cu salivă şi a
o tranzita mai departe în tubul digestiv. La vertebrate, dinţii de pe maxilare sunt organe pentru
muşcare şi mestecare. Multe dintre speciile de
peşti şi amfibieni sunt lipsite de dinţi. Strămoşii
păsărilor şi broaştelor ţestoase au avut încă dinţi,
dar în decursul evoluţiei i-au pierdut, iar la speciile de azi dinţii au fost înlocuiţi cu lame cornoase. Dentiţia cea mai evoluată este cea a
mamiferelor. În cavitatea bucală se află şi limba,
care are rol în apucarea şi tranzitarea hranei
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ingerate, dar este şi un important organ gustativ
şi tactil. La majoritatea vertebratelor, de cavitatea bucală sunt legate şi glandele salivare.
Produsul lor de secreţie umecteză hrana, facilitând astfel deglutiţia - înghiţirea, iar conţinutul
de salivă începe digestia hidraţilor de carbon.
Hrana mărunţită şi îmbibată cu salivă este
tranzitată în esofag. La majoritatea păsărilor
esofagul prezintă o dilataţie specifică, guşa, care
are rol în depozitarea temporară a hranei, iar la
păsările granivore aici are loc înmuierea
seminţelor. Hrana din esofag ajunge în stomac.
În peretele stomacului se află glande care secretă lichide care degradează proteinele şi acid clorhidric. În mediul acid al stomacului începe digestia proteinelor. La păsări, pe lângă stomacul
glandular s-a format şi un stomac muscular, care
are pereţi groşi, musculoşi, cu rol în mărunţirea
mecanică a hranei.
Ultimul organ al segmentului anterior al tubului digestiv este stomacul, de unde, la vertebrate, hrana este transportată în segmentul mediu.
Acesta este constituit din intestinul subţire. În
porţiunea anterioară a intestinului subţire se deschid canalele ficatului şi pancreasului. Bila
secretată de ficat are rolul de a dizolva picăturile de grăsime din hrană. Sucul pancreatic secretat de pancreas are rol în digestia proteinelor,
hidraţilor de carbon, a lipidelor şi a acizilor
nucleici.
Aceste procese sunt ajutate şi de sucurile

pancreas
cecum
intestin gros
glande
salivare

orificiu
bucal

esofag
ficat

anus

stomac

intestin subţire

Fig. 205 Aparatul digestiv la vertebrate
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Fig. 206 Imaginea microscopică a vilozităţilor intestinului subţire la mamifere

Fig. 208 Imaginea la microscopul electronic a vilozităţilor intestinale de la mamifere

digestive secretate în pereţii intestinului subţire.
Substanţele minerale digerate sunt absorbite prin
peretele intestinului subţire. Pentru absorbţie,
suprafaţa internă a intestinului subţire este mult
mărită prin prezenţa a mii de cute denumite vilozităţi intestinale (Fig. 206, 207, 208). La numeroase specii de vertebrate, la limita dintre segmentul mediu şi terminal al tubului digestiv
apare o formaţiune saciformă numită cecum.
Segmentul terminal al tubului digestiv al vertebratelor începe cu intestinul gros, în care are loc
resorbţia apei şi a unei părţi din sărurile minera-

le din resturile de hrană. La unele specii de
mamifere ierbivore, digestia celulozei, un hidrat
de carbon greu digerabil, are loc cu ajutorul unor
bacterii intestinale în stomac sau intestinul gros.
În ultima parte a segmentului terminal al tubului
digestiv, conţinutul intestinal nedigerat este comprimat şi se tranformă în excremente, care sunt
eliminate prin orificiul anal. La o parte a vertebratelor, rectul şi organele uro-genitale formează
o deschidere comună, denumită cloacă. La
numeroşi peşti, şi la toate mamiferele, cu
excepţia mamiferelor ovipare, orificiul aparatului uro-genital şi orificiul anal sunt separate.

Fig. 207 Pe secţiunea longitudinală a vilozităţilor intestinale sunt vizibile celulele secretoare de suc digestiv
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1. Din ce procese este alcătuită nutriţia animalelor?
2. Prin ce se caracterizează tubul digestiv al plathelminţilor, nematodelor şi anelidelor?
3. Care sunt trăsăturile tubului digestiv al artropodelor?
4. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre
pipota anelidelor şi stomacul triturator al artropodelor?
5. Care organ secretă sucurile gastrice la cărăbuş
şi la păianjenul cu cruce?
6. Prezentaţi structura generală a aparatului digestiv al vertebratelor.
7. Prin ce se caracterizează tubul digestiv al păsărilor?
8. În care segment al tubului digestiv are loc
digestia hidraţilor de carbon, a proteinelor, a
lipidelor şi a acizilor nucleici?
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Respiraţia animalelor
Procesul de preluare a oxigenului şi eliminare a
dioxidului de carbon, necesare desfăşurării proceselor vitale ale animalelor heterotrofe este denumit respiraţie. Respiraţia se poate desfăşura în
aer sau în apă. În ambele cazuri, condiţia esenţială
este ca o parte a suprafeţei corporale a animalelor
să fie suficient de subţire pentru a nu împiedica
difuzia gazelor. La animalele de talie mică, cu
tegumentul subţire, această suprafaţă este întreaga suprafaţă corporală, schimbul de gaze se produce diseminat pe toată suprafaţa corpului şi este
denumită respiraţie cutanată difuză. La animalele de talie mai mare, la care tegumentul are şi rol
de protecţie, pentru desfăşurarea schimbului de
gaze s-au format organe respiratorii specializate.
Organele respiratorii au structuri foarte variate,
dar au o caracteristică comună, au suprafeţe întinse care sunt permeabile pentru gaze.
Există numeroase exemple pentru respiraţia cutanată difuză la animalele cu morfologie simplă. În
cazul spongierilor, schimbul de gaze este asigurat de
curentul permanent de apă care trece prin ele. La
celenterate, nu numai suprafaţa externă, dar şi suprafaţa cavităţii atriale este în contact cu apa, astfel
schimbul de gaze se desfăşoară pe o suprafaţă întinsă.
Majoritatea plathelminţilor respiră prin toată suprafaţa corporală, unele specii pot desfăşura schimb de
gaze în apă şi prin pereţii tubului digestiv bogat ramificat. Chiar şi anelidele terestre mai dezvoltate
desfăşoară respiraţie cutanată difuză prin tegumentul
lor umed. Gazele preluate şi cele care urmează a fi eli-

cefalotorace

filamente branhiale
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minate sunt transportate în şi din părţile mai îndepărtate ale organismului prin sânge. Faptul că tegumentul acesta anelidelor este străbătut de o reţea bogată de
capilare uşurează schimbul de gaze. La viermii din
genul Tubifex, care trăiesc în nămol, partea anterioară a corpului este înfiptă în nămolul bogat în substanţe
nutritive, iar respiraţia se desfăşoară prin peretele
părţii terminale a tubului digestiv, preluând gazele din
apele de suprafaţă bogate în oxigen.

Pe baza aparatului respirator, artropodele se
împart în două mari grupe. Prima este cea a speciilor cu respiraţie acvatică efectuată prin branhii,
cum este la majoritatea speciilor de raci. A doua
este cea a speciilor cu respiraţie aeriană, cea a
insectelor. Branhiile racilor se află pe picioare,
condiţia funcţionării lor este ca să fie permanent
înconjurate de apă proaspătă. Schimbul permanent de apă este asigurat prin mişcarea ritmică şi
continuă a membrelor. La racul de râu, branhiile
sunt aşezate la baza picioarelor, având prelungiri
în cavitatea branhială formată sub placa cefalotoracelui (Fig. 209). Branhiile sunt formate din prelungiri chitinoase subţiri, denumite filamente
branhiale. Schimbul de gaze se desfăşoară prin
epiteliul filamentelor branhiale, gazele sunt transportate prin capilarele aferente şi eferente.
Traheea insectelor formează o reţea tubulară care
se răspândeşte prin tot organismul (Fig. 210).
Tuburile sunt legate de mediul extern prin orificii
respiratorii aflate lateral pe ambele părţi ale
fiecărui segment, denumite stigme. Stigmele sunt
protejate de filtre chitinoase (Fig. 211). Traheile
au pe pereţii interiori un strat subţire de chitină,

capilar aferent

epiteliu
strat chitinos
subţire

capilar eferent

Fig. 209 Branhiile racului de râu şi secţiune transversală prin filamentul branhial
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orificii respiratorii

Fig. 210 Aparatul respirator la insecte

format din filamente chitinoase – tenidii – dispuse helicoidal, care menţin traheile deschise pentru
tranzitul gazelor şi le conferă elasticitate.
Capetele cele mai subţiri ale traheilor pătrund în
ţesuturi, între celule. Respiraţia insectei este
susţinută de mişcarea abdomenului.
Aparatul respirator la moluşte este adaptat fie la
modul de viaţă acvatic, fie la cel terestru. Scoicile din
mediul acvatic respiră prin lamelele branhiale care au
suprafaţa mare. La melcii tereştri, organul respirator
este reprezentat de ţesutul epitelial subţire care
căptuşeşte cavitatea mantalei, care este străbătut de o
reţea bogată de capilare, ce permit transportul şi
schimbul de gaze.
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Organele respiratorii ale vertebratelor s-au
format în decursul evoluţiei din pliuri ale părţii
anterioare ale tubului digestiv. La vertebratele
cu respiraţie acvatică s-au format branhiile, la
cele cu respiraţie aeriană s-au format plămânii.
Branhiile peştilor se află în cele două cavităţi
branhiale formate pe cele două laturi ale faringelui (Fig. 212). Lateral branhiile sunt acoperite de plăci denumite operculi. Baza rigidă a
branhiilor este formată de arcurile branhiale, pe
care se găseşte un număr mare de lamele branhiale. Schimbul de gaze se desfăşoară la nivelul
epiteliului subţire al lamelelor branhiale, care
sunt străbătute de o reţea bogată de capilare.
Între celule şi lamelele branhiale, transportul
gazelor se face cu ajutorul sângelui. Mişcările
respiratorii sunt efectuate de gură, care se mişcă
sincronizat cu operculii. La inspiraţie, gura se
deschide, cavitatea bucală se dilată, operculii
sunt închişi. Apa care pătrunde din gură în
cavităţile branhiale trece printre lamelele branhiale. La expiraţie, gura se închide, cavitatea
bucală se restrânge, operculii se depărtează şi
lasă apa din jurul branhiilor să se elimine în
exterior.

EXPIRAŢIE

INSPIRAŢIE

opercul
branhie
lamele
branhiale

cavitatea
bucală
orificiu
bucal

Fig. 211 Imaginea microscopică a filtrului de chitină
de pe stigmele de la insecte
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Fig. 212 Respiraţia branhială la peşti
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În afară de respiraţia branhială, peştii pot efectua şi
respiraţie cutanată difuză, mai ales în apele sărace în
oxigen. La unele specii, această respiraţie suplimentară este efectuată de epiteliul segmentului terminal al
tubului digestiv, pentru care peştii „înghit” aer atmosferic din mediul extern. Există specii de peşti care, pe
lângă respiraţia branhială, rezistă chiar mai multe zile
în mediu lipsit de apă, de exemplu peştii labirint din
zonele mlăştinoase. La aceștia, în afară de branhii, în
cavitatea branhială se găseşte un organ respirator
denumit labirint, format din cute întinse de mucoasă
bogat vascularizată, cu ajutorul căreia pot desfăşura
schimb de gaze cu aerul atmosferic pe o perioadă relativ lungă.

Plămânul amfibienilor este organul respirator
cel mai puţin evoluat ce apare la vertebrate. La
începutul evoluţiei lor ontogenetice, larvele
amfibienilor trăiau numai în apă şi respirau
numai prin branhii. Plămânii s-au format numai
în stadiile ulterioare ale ontogeniei lor. La animalele complet dezvoltate, aerul pătrunde
printr-o trahee scurtă în plămânii pereche, în
formă de sac, care sunt căptuşiţi cu un epiteliu
subţire, prin care se realizeară difuzia de gaze.
Transportul gazelor se face prin reţeaua bogată
de capilare subepiteliale. Cutele suprafeţei interioare ale plămânului servesc la mărirea suprafeţei respiratorii. Oricât de evoluată ar fi această
suprafaţă respiratorie, în plămânul amfibienilor
se menţine o cavitate centrală cu un volum considerabil, care nu ia parte în schimbul de gaze
(Fig. 213). Din această cauză, respiraţia auxiliară desfăşurată prin piele are un rol major chiar şi
la cele mai evoluate specii de amfibieni, cum
sunt broaştele. Din cauza faptului că broaştele
nu au nici coaste, nici diafragmă, mişcările respiratorii sunt efectuate de cavitatea bucală prin
înghiţirea de aer, aerul fiind astfel presat înspre
plămâni, şi nu prin mişcări ale toracelui.
La plămânii reptilelor, cavitatea centrală este
ocupată de tot mai mulţi pereţi despărţitori, astfel mărind considerabil suprafaţa respiratorie
(Fig. 213). Reptilele au nevoie de această suprafaţă respiratorie mărită, deoarece tegumentul lor
este puternic cornificat şi nu mai poate desfăşura
respiraţie cutanată auxiliară.
La plămânii păsărilor apar organe anexe specifice denumite saci aerieni (Fig. 214). De plămânii păsărilor se leagă de obicei cinci saci
aerieni, care se umplu cu aer în timpul inspi-
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cavitate centrală

AMFIBIENI

REPTILE
alveole pulmonare

trahee
lobi
pulmonari

bronhii
principale

MAMIFERE
Fig. 213 Creşterea suprafeţei respiratorii în plămânii
vertebratelor
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trahee
bronhie
principală

plămân

sac aerian
Fig. 214 Sacii aerieni legaţi la plămânii de pasăre

Fig. 215 Imaginea electronomicroscopică a secţiunii
transversale prin bronhiolele plămânului de pasăre
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raţiei. Astfel plămânii păsărilor primesc aer
proaspăt din două direcţii: la inspiraţie din trahee, la expiraţie din sacii aerieni. Rolul sacilor
aerieni este de a depozita aerul, ei nu participă la
schimbul de gaze. În timpul inspiraţiei, o parte a
aerului pătruns prin trahee şi cele două bronhii
principale ajunge direct în sacii aerieni. Restul
de aer se distribuie prin numeroasele bronhiole
care străbat ţesutul spongios al plămânului de
pasăre (Fig. 215). Acestea sunt înconjurate de
capilare, de care le desparte un epiteliu subţire
prin care se desfăşoară schimbul de gaze. În timpul expiraţiei, aerul proaspăt din sacii aerieni
pătrunde tot aici. Astfel se explică respiraţia
foarte eficientă a păsărilor.
Plămânii mamiferelor se divid în mai mulţi
lobi. În lobi se află o reţea ramificată de bronhii,
ramificaţiile lor terminale se termină în formaţiuni sferice foarte mici, care sunt grupate în
formă de ciorchine. Pereţii alveolari foarte
subţiri sunt înconjuraţi la exterior de capilare
care formează o reţea deasă şi strânsă, oferind
un mediu optim pentru difuzia gazelor.
Respiraţia mamiferelor se realizează cu ajutorul
toracelui şi muşchilor abdominali. La inspiraţie,
volumul toracelui, şi împreună cu acesta şi cel al
plămânilor creşte. Astfel, presiunea aerului din
plămâni va fi mai redusă decât cea din mediul
înconjurător, de unde aerul va pătrunde în
plămâni. La expiraţie, volumul toracelui, şi totodată cel al plămânilor se reduce, şi aerul cu presiune mai mare va fi expulzat din plămâni în
mediu (Fig. 213).
1. Care este diferenţa dintre respiraţia racilor şi
cea a insectelor?
2. Cum se desfăşoară respiraţia peştilor?
3. Prin ce se caracterizează respiraţia amfibienilor?
4. De ce este respiraţia reptilelor mai evoluată
decât cea a amfibienilor?
5. Care este aspectul esenţial al respiraţiei specifice a păsărilor?
6. Care este rolul sacilor aerieni în respiraţia păsărilor?
7. Cum respiră mamiferele?
8. Cum se modifică plămânii vertebratelor în
decursul evoluţiei?
9. Care este legătura dintre gradul de dezvoltare al
plămânilor şi tegumentul unei anumite specii?
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Transportul substanţelor în
organismul animal / Sistemul
circulator
În organismele animalelor pluricelulare, substanţele
preluate din mediu prin ingestie sau inspiraţie sunt
utilizate numai în cazuri rare la locul pătrunderii
lor în organism. De aici, aceste substanţe trebuie
transportate de obicei la celule aflate în interiorul
organismului. De asemenea, substanţele care trebuie eliminate de la nivelul celulelor, trebuie
transportate la locul de unde vor fi eliminate din
organism în mediu. În decursul evoluţiei filogenetice, la organismele mai simple încă nu s-a format
un sistem specializat pentru transportul substanţelor. La acestea, substanţele sunt transportate
fie de celule specializate pentru această funcţie,
cum sunt celulele amoeboidale migratoare de la
spongieri, fie au un tub digestiv foarte ramificat,
care realizează o legătură directă între celule şi
mediu, cum apare la plathelminţi. Însă la majoritatea animalelor pluricelulare se formează un sistem specializat pentru transportul substanţelor
– sistemul circulator. Acesta este format dintrun sistem închis sau deschis de tuburi, care străbate întreg organismul şi prin care circulă lichid.
Lichidul care circulă prin sistemele deschise se
numeşte hemolimfă, cel din sistemele închise se
numeşte sânge. Coloana de lichid transportă diferitele substanţe în interiorul organismului.
Mişcarea lichidului este asigurată de segmentele
contractile ale sistemului.
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Sângele care circulă prin sistemul circulator închis
al anelidelor este format dintr-un lichid numit plasmă
sanguină în care plutesc diferite celule. Plasma este
soluţia apoasă a unor ioni şi compuşi organici. O parte
din celulele din plasma sanguină au rolul de a transporta nutrienţii, o altă parte au rolul de a îndepărta
bacteriile sau substanţele străine din sânge prin înglobarea acestora. Sistemul circulator închis este format
dintr-o arteră principală dorsală şi una ventrală (Fig.
216). În artera dorsală, sângele circulă dinspre înapoi
spre înainte, în cea ventrală, circulaţia are loc în sens
invers. Cele două artere principale sunt legate prin
mai multe ramuri laterale. Artera dorsală şi partea
dorsală a ramurilor laterale au pereţi musculoşi, contractili şi întreţin circulaţia sângelui. Arterele laterale
se ramifică şi la nivelul tegumentului, în care formează o reţea bogată de capilare, care participă la
schimbul de gaze.

O formă tipică a sistemului circulator deschis
caracteristic artropodelor îl întâlnim în organismul insectelor. Plasma hemolimfei insectelor
este formată din soluţia apoasă a unor ioni şi
molecule organice. Are culoare gălbuie şi nu
transportă gaze respiratorii, lucru care nu este
necesar, deoarece acestea se deplasează prin
reţeaua de trahei puternic ramificate.
Dintre celulele hemolimfei, unele au rolul de
a îndepărta particule de substanţe prin înglobarea lor – fagocitoză, altele produc anumite substanţe care sunt necesare pentru coagularea
hemolimfei. Circulaţia hemolimfei este întreţinută de inimă care se contractă şi se relaxează
alternativ (Fig. 217). Contracţiile sunt produse
de muşchii din peretele inimii şi de muşchii ali-

direcţia de circulaţie a sângelui

ramuri laterale

aorta dorsală

direcţia de circulaţie
a sângelui
aorta ventrală

Fig. 216 Sistemul circulator al râmei
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ventriculitele inimii
orificii laterale

aorta

orificiu
lateral

muşchi aliformi

ventriculit

Fig. 217 Sistemul circulator al insectelor

Fig. 218 Eritrocite de broască
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formi. Capătul distal al muşchilor aliformi se
fixează pe placa dorsală a organismului insectei.
Capătul posterior al inimii insectelor este închis,
capătul anterior se continuă cu aorta dorsală.
Hemolimfa presată dinspre inimă trece din aortă
în cavităţile organismului şi ajunge la celulele
ţesuturilor cărora le transportă. În timpul fazei
de relaxare, inima absoarbe prin orificiile laterale hemolimfa din cavităţi. La sistemele circulatorii deschise, circulaţia hemolimfei este un proces lent.
Sângele vertebratelor este format din plasma sanguină care circulă prin sistemul circulator
închis şi elementele celulare aflate în ea. Plasma
sanguină este formată din apă în proporţie de
90 %, mai conţine ioni şi compuşi organici, de
exemplu proteine. Elementele celulare sanguine
– elementele figurate – cele mai numeroase sunt
eritrocitele. Forma lor specifică vizibilă la
microoscop le diferenţiază de celelalte elemente
figurate (Fig. 218). Numărul lor mare conferă
sângelui culoarea roşie. Structura lor moleculară
permite fixarea, transportul şi eliberarea gazelor
respiratorii. Eritrocitele nu se pot deplasa de la
sine, ele sunt antrenate de fluxul sanguin prin
reţeaua de vase sanguine.
Eritrocitele sunt foarte elastice, pot trece prin
capilare cu diametre foarte mici, după care îşi
recapătă forma. Leucocitele apar în sânge în
număr mult mai redus decât eritrocitele, dar le
regăsim şi în afara vaselor de sânge, de exemplu
în ţesuturile conjunctive laxe. Au pseudopode
asemănătoare amibelor, cu ajutorul cărora se pot
deplasa şi astfel pot trece prin pereţii subţiri ai
capilarelor. Au o importanţă majoră în sistemul
de apărare a organismului, deoarece ele înglobează şi digeră fragmentele de ţesut desprinse,
resturile de celule, corpii străini sau agenţii patogeni din organism.
La vertebrate, elementele figurate ale sângelui mai cuprind şi trombocitele, care în decursul
evoluţiei la mamifere au devenit fragmente celulare de forme neregulate şi lipsite de nucleu.
Aceste formaţiuni au rol în cazul lezării peretelui vascular, în coagularea locală a sângelui,
împiedicând astfel hemoragia continuă.
Sistemul circulator al vertebratelor este
format din inimă şi vase sanguine. Inima are
cavităţi interne denumite atriu şi ventricul.

PERPETUAREA ŞI REPRODUCEREA ANIMALELOR

93-124 2015 7. tord.qxd:93-új.qxd
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Pereţii ventriculului au musculatura foarte dezvoltată, stratul muscular din pereţii atriului este
mult mai subţire. Contracţia şi relaxarea ritmică
a inimii întreţine circulaţia în sistemul închis de
vase. Sângele este expulzat din inimă prin arterele care îşi au originea aici. Arterele se ramifică în ramuri tot mai subţiri şi se transformă în
capilare. Prin pereţii subţiri ai acestora are loc
schimbul de gaze, precum şi transferul de
nutrienţi şi produse de descompunere dintre
sânge şi celule. În continuare capilarele încep să
se unească, formând vene, care se unesc şi formează vene cu diametre tot mai mari şi conduc
sângele înapoi la inimă (Fig. 219).
În decursul evoluţiei, sistemul circulator
închis al vertebratelor a devenit tot mai complicat. La peşti, sângele este ţinut în mişcare de o
inimă formată dintr-un atriu şi un ventricul.
Sângele colectat din organism, încărcat cu dioxid de carbon ajunge în atriu, apoi în ventricul.
Prin contracţia ventriculului, sângele este pompat prin artere spre branhii, unde la nivelul capilarelor are loc schimbul de gaze. Sângele încărcat cu oxigen trece din capilare în artere şi este
transportat în toate regiunile corpului. Apoi,
prin capilare sângele ajunge până la celule,
după care va fi colectat în vene şi transportat
din nou în atriu. Astfel, sângele trece prin
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inimă-branhii-organism-inimă, formând un circuit simplu.
În inima amfibienilor, în decursul evoluţiei a
apărut un sept între partea stîngă şi dreaptă a
atriului. Venele adună sângele din corp, încărcat
cu dioxid de carbon, în atriul drept, iar sângele
oxigenat de la plămâni este transportat în atriul
stâng. Deoarece la amfibieni ventriculul nu este
divizat, în ventriculul unic se află întotdeauna
sânge oxigenat amestecat cu sânge neoxigenat.
Astfel, sângele pompat prin artere spre plămâni
sau spre ţesuturile organismului este amestecat,
ceea ce înseamnă că volumul de oxigen transportat este mai redus. Din această cauză, oxigenul necesar desfăşurării funcţiilor vitale la amfibieni este completat prin respiraţie cutanată şi
oxigen preluat prin mucoasa bucală. La amfibieni, prin separarea atriului se formează două
circuite sanguine, unul mic care cuprinde inima
şi plămânii şi unul mare, care cuprinde inima şi
restul organismului. Astfel, amfibienii au circulaţie dublă.
În decursul evoluţiei, în inima reptilelor începe procesul de divizare a ventriculului. O parte
din speciile de reptile au inima tricamerală identică amfibienilor, dar la majoritatea reptilelor
ventriculul este parţial despărţit. Păsările şi
mamiferele sunt animale homeoterme. Inima lor

ventricul
atriu

atriu ventricul

PEŞTI

AMFIBIENI

atriu ventricul

MAMIFERE

Fig. 219 Tipurile circulaţiei la vertebrate
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este tetracamerală, formată din două atrii şi două
ventricule complet separate. În cele două circuite nu mai circulă sânge arterial şi venos amestecat, astfel aprovizionarea cu oxigen prin sânge a
devenit completă. Sângele venos pătrunde în
atriul drept, apoi în ventriculul drept. În urma
contracţiei ventriculului drept, sângele este
pompat în artere, apoi în reţeaua de capilare pulmonare. Aici sângele se încarcă cu oxigen din
aerul din plămâni şi este transportat prin venele
pulmonare la inimă, în atriul stâng, apoi în ventriculul stâng. Acesta se contractă şi pompează
sângele în arterele care se îndreaptă către ţesuturi şi care se continuă cu o reţea de capilare care
transportă sângele în toate părţile corpului. De
aici, sângele este colectat în vene şi condus în
atriul drept.

1. Care este diferenţa dintre sistemul circulator
deschis şi închis al animalelor?
2. Prin ce se caracterizează circulaţia insectelor?
3. Care sunt componentele sângelui la vertebrate?
4. Care sunt elementele principale ale sistemului
circulator al vertebratelor?
5. Comparaţi evoluţia sistemelor circulatorii la
diferitele clase de vertebrate.
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Excreţia la animale
În organismul animalelor se acumulează numeroase substanţe care nu pot fi utilizate la
menţinerea funcţiilor lor vitale. Acestea provin
din mediul extern sau iau naştere în urma proceselor metabolice. O mare parte a substanţelor
inutile sunt eliminate din organism prin excreţie.
În decursul evoluţiei, aparatul excretor apare
pentru prima oară la plathelminţi (Fig. 220). În
partea anterioară a sistemului excretor se află
celule ciliate care efectuează filtrarea hemolimfei. Lichidul filtrat este antrenat de mişcarea
ondulatorie a mănunchiului de cili din celula cu
flamură vibratilă înspre tuburile eferente subţiri.
O parte a apei şi ionii care se pot utiliza se
resorb, lichidul rămas trece în canalele colectoare comune care leagă celulele excretorii şi sunt
eliminate din organism în mediu.
La anelide găsim câte o pereche de organe
excretorii în fiecare segment al corpului, numite
metanefridii (Fig. 221). Acesta este de fapt un
tub deschis la ambele capete, care leagă cavitatea generală de mediul extern. Tubul este înconjurat de vase sanguine. Lichidul care iese prin
filtrare din vasele sanguine pătrunde în cavitatea
generală, de aici în pâlnia ciliată de la capătul
intern al metanefridiei, apoi în canalul colector.

resorbţie

resorbţie

Fig. 220 Organul excretor al plathelminţilor, protonefridia.
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Fig. 221 Organul excretor al anelidelor, metanefridia
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O parte a filtratului se resoarbe, restul este eliminat prin canalele colectoare în mediul extern.
La insecte – încrengătura Artropode –
excreţia este efectuată de tuburile Malpighi (Fig.
222). Acestea sunt tuburi închise la un capăt,
fixate la limita dintre intestinul mediu şi posterior, care sunt înconjurate de hemolimfă. Ele
conduc produsele de dezasimilaţie absorbite din
hemolimfă în tubul digestiv, unde are loc
resorbţia , apoi excreţia acestora.
La animalele vertebrate excreţia este efectuată de organul pereche numit rinichi. Rinichii
sunt alcătuiţi dintr-un număr mare de unităţi
funcţionale denumite nefroni (Fig. 223). Aceştia
sunt formaţi din corpusculul renal şi tubul contort. Capilarele care pătrund în corpusculul renal
formează un ghem de arteriole denumit glomerul renal. Acesta este înconjurat de extremitatea
tubului contort care formează o capsulă cu pereţi
dubli în jurul glomerulului. O parte din plasma
sângelui care intră în glomerul, împreună cu
materiile care trebuie eliminate, trece prin filtrare în capsula cu pereţii dubli. Pereţii glomerulului nu sunt permeabili pentru proteinele plasmatice. Din capsulă, filtratul trece în tubul contort,
unde o parte a substanţelor din filtrat se reabsorb
prin capilarele care înconjoară tubul. Astfel o
parte a apei şi a ionilor, precum și întreg conţinutul de glucide sunt recuperate în circulaţia
sanguină. Substanţele filtrate dizolvate în apă
formează urina, care este colectată de tuburile
colectoare, iar urina acumulată în rinichi este
apoi eliminată în mediul înconjurător prin căile
urinare.
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tuburi Malpighi

Fig. 222 Organele excretorii la insecte
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tub contort eferent
1. Prin ce se caracterizează excreţia la
plathelminţi, anelide şi insecte?
2. Cum funcţionează rinichiul la vertebrate?
3. Enumeraţi organele excretorii pe care le-aţi
întâlnit la diferitele grupe de animale.
4. Comparaţi diferitele organe excretorii folosind
figurile din manual.
5. Unde şi cum se desfăşoară fenomenul filtrării?
6. Unde se desfăşoară reabsorbţia?
7. Cum se colectează materia destinată excreţiei şi
cum este eliminată în mediu?
8. Unde se formează filtratul la animalele nevertebrate şi la vertebrate?

tub colector

Fig. 223 Nefron simplu din rinichii vertebratelor
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Reproducerea la animale
În regnul animal, dintre diferitele forme de
reproducere reproducerea asexuată apare
numai la speciile mai puţin evoluate. Aceasta se
produce prin desprinderea din organismul
parental a unor părţi formate din mai multe celule, din care apoi se dezvoltă noi indivizi. Această
formă de reproducere o întâlnim la spongieri şi
la celenterate. Majoritatea speciilor de animale
se înmulţesc sexuat, prin unirea unui gamet mascul cu unul femel. Gameţii se formează în glandele sexuale numite gonade, gameţii masculi iau
naştere în testicule iar gameţii femeli / ovulele –
în ovare. La majoritatea animalelor, aceste două
feluri de gonade se află în indivizi de sexe dife-

Fig. 224 Imaginea microscopică a gameţilor masculi
în testicule la şobolan

Fig. 225 Imaginea microscopică a ovulelor în ovarul unui şobolan
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rite, respectiv masculi şi femele, acestea fiind
specii monosexuate. Există şi numeroase specii
la care glandele genitale de la ambele sexe sunt
prezente pe acelaşi individ, acestea sunt speciile
bisexuate. La majoritatea speciilor de animale,
în afară de gonade există şi alte organe genitale
interne şi externe. Asemenea organe genitale se
formează cu rolul de a depozita şi a asigura
deplasarea gameţilor, pentru împerechere sau
pentru a asigura dezvoltarea urmaşilor.
Gameţii masculi – spermatozoizii – sunt celule mici şi mobile care se formează în număr
mare (Fig. 224). Forma lor variază mult în
funcţie de specie, dar au o trăsătură comună la
toate speciile: se deplasează cu ajutorul unui flagel, până la ovul.
Gametul femel – ovulul – este o celulă de
dimensiuni mari, imobilă (Fig. 225). În citoplasma ei sunt acumulate rezerve de substanţe nutritive. Prezintă un înveliş format din mai multe
straturi. Prin unirea ovulului cu spermatozoidul
are loc fenomenul de fecundaţie. Aceasta poate
fi externă, când unirea gameţilor se desfăşoară
în afara organismului, în mediul extern. De
exemplu la peşti, femelele îşi depun ovulele –
icrele- în apă, iar masculii îşi vor elibera gameţii
masculini peste ele. Fecundaţia internă are loc în
organele genitale ale femelei. În această situaţie,
fecundaţia este precedată de împerechere, în
decursul căreia masculul îşi eliberează gameţii
în căile genitale ale femelei.
Numărul ovulelor mature diferă mult între specii.
La speciile care îşi îngrijesc urmaşii, asigurând astfel
dezvoltarea ulterioară a ovulului, numărul de ovule
este redus. De exemplu la peşti, masculii de ghidrin
păzesc icrele depuse de femele. Femela depune în
medie o sută de ovule la o ovulaţie. Peştii la care icrele sunt depuse pe plantele acvatice sau pe pietre şi apoi
părăsite depun un număr mult mai mare de ovule. De
exemplu crapul depune în jur de cinci sute de mii,
mihalţul în jur de un milion de icre la o ovulaţie. Şi
numărul gameţilor masculi diferă de la o specie la alta,
dar numărul lor este întotdeauna mult mai mare
decât cel al ovulelor. Explicaţia acestui fapt este că
spermatozoizii mobili se deplasează pentru a ajunge la
ovulele imobile şi foarte mulţi mor înainte să ajungă la
destinaţie. Deci fecundarea ovulului este cu atât mai
sigură, cu cât numărul de spermatozoizi eliberaţi este
mai mare. De exemplu la albine, faţă de cele un milion
de ovule depuse de matcă, un singur trântor produce
peste 200 de milioane de gameţi masculini.
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Fig. 226 Înmulţirea asexuată prin înmugurire la celenterate

Forma de înmulţire asexuată a spongierilor este
înmugurirea. Pe suprafaţa corpului apar mici
umflături denumite muguri, care cresc în continuare fără a se desprinde şi dau naştere la noi muguri.
Astfel se formează colonii mari de bureţi formaţi
dintr-un număr foarte mare de indivizi legaţi între
ei. La speciile de bureţi care se înmulţesc sexuat
încă nu s-au format gonadele, gameţii se formează
în peretele corpului, între celelalte celule. Şi celenteratele se pot înmulţi sexuat sau asexuat. Noul
individ format prin înmugurire de obicei se desprinde de organismul parental şi îşi desfăşoară
viaţa în mod individual (Fig. 226). La numeroase
specii de celenterate, generaţia de polipi care se
înmulţesc asexuat este urmată de o generaţie de
meduze care se înmulţesc sexuat.
Majoritatea speciilor de nematode sunt monosexuate (Fig. 227). Organul reproducător nepereche al masculilor este un tub lung şi întortocheat,
a cărui parte incipientă, subţire formează testiculul, iar partea posterioară, cu diametrul mai mare
este canalul deferent. La capătul lui se află o formaţiune chitinoasă ascuţită numită spicul, cu ajutorul căruia în timpul împerecherii gameţii masculi sunt introduşi în organul genital femel.
Organul genital femel este o formaţiune tubulară
simetrică bilaterală, întortocheată, a cărei parte
ventrală, subţire constituie ovarul. Aici are loc
fecundarea ovulelor de către gameţii masculi
pătrunşi la acest nivel. Apoi ovulele fecundate
migrează prin cele două oviducte înspre partea
ventrală, cu diametru mai mare, numit uter.
Extremităţile ventrale ale celor două utere se

unesc într-o formaţiune musculoasă unică, numită
vagin, cu deschidere în exterior.
Speciile de anelide sunt în majoritatea cazurilor
bisexuate, astfel la râmă întâlnim gonadele ambetesticul

canal deferent
intestin
posterior

spicul

ovar

oviduct
vagin

uter

Fig. 227 Organele genitale ale nematodelor monosexuate
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cocon
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Fig. 228 Reproducerea râmei de pământ – specie bisexuată

lor sexe în acelaşi individ (Fig. 228). Gameţii
masculi sunt produşi în testicule, de care se ataşează o vezică seminală încăpătoare. În lichidul acesteia are loc maturarea şi depozitarea gameţilor
masculi. Lichidul seminal ajunge prin canalele
deferente pe suprafaţa corpului. În acelaşi individ
se găsesc şi organele genitale femele. Din ovare,
ovulele mature ajung în cavitatea generală, de
unde, prin oviducte ajung în mediul extern. În timpul împerecherii, glandele din partea îngroşată a
organismului denumită clitellum secretă un lichid
dens care ajută la lipirea temporară a celor două
organisme bisexuate (Fig. 229). După această
acuplare, ambele animale eliberează lichid seminal, care va ajunge şi va fi depozitat în spermateca celuilalt individ. La depunerea ovulelor, în jurul

Fig. 229 Râme de pământ acuplate
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clitellumului se formează un înveliş mucos, care
în contact cu aerul se transformă într-un inel elastic. Râma se deplasează spre înapoi şi iese din
acest inel. În timpul trecerii inelului mucos deasupra orificiilor genitale femele, ovulele eliminate
de râmă rămân pe inel, la fel se întâmplă şi cu
gameţii masculi preluaţi de la celălalt animal şi
depozitaţi în spermatecă. Fecundaţia se desfăşoară în inelul mucos, care după ce capătul anterior al
râmei se retrage din inel, se va închide la ambele
capete. Astfel, se formează un cocon, în care începe dezvoltarea mai multor indivizi descendenţi.
Dintre artropode, majoritatea insectelor sunt
monosexuate. În cadrul speciilor, indivizii
aparţinând celor două sexe se deosebesc şi prin
trăsăturile lor externe – prezintă dimorfism
sexual. Organele genitale ale diferitelor specii
sunt foarte variate, dar morfologia lor prezintă
câteva asemănări fundamentale. De gonadele
perechi se ataşează căi genitale prin care gameţii
pot fi eliberaţi în mediul extern. La numeroase
specii, masculii prezintă organ copulator iar
femelele au formaţiuni complementare pentru a
primi organul copulator mascul, vaginul. La
insectele monosexuate, după împerechere şi
fecundaţie, începe dezvoltarea zigotului.
La vertebrate, în afară de un număr mic de
excepţii, toate speciile sunt monosexuate. Gameţii
masculini se formează în testiculele cu structură

PERPETUAREA ŞI REPRODUCEREA ANIMALELOR

93-124 2015 7. tord.qxd:93-új.qxd
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glandulară tubulară, şi aici are loc dezvoltarea lor
până la maturitate, când se transformă în spermatozoizi cu structură complexă, care se deplasează
prin mişcările cozii. Ovarele la aceste specii sunt
formate de obicei dintr-o masă compactă de ţesut,
în cortexul căruia se dezvoltă ovulele. În funcţie de
locul lor de formare, gameţii migrează prin căi
genitale având structuri diferite spre mediul extern.
La majoritatea peştilor şi amfibienilor, fecundaţia
se desfăşoară în mediul extern, la păsări şi mamifere fecundaţia este internă, organele copulatoare
fiind adaptate la aceste forme de împerechere.
Peştii îşi depun ovulele numite icre în apă, unde
vor fi fecundate de spermatozoizii eliberaţi tot în
apă cu lichidul spermatic, denumit în termeni
populari lapţi. Ovulele amfibienilor sunt înconjurate de o masă proteică gelatinoasă secretată de
glandele din peretele oviductului. Ele sunt depuse
în apă, unde are loc fecundaţia externă. Femelele
de la unele specii depozitează ovulele în cloacă,
unde are loc fecundaţia cu spermatozoizi colectaţi
din apă. Şi ovulele reptilelor sunt protejate de un
înveliş proteic provenit din oviduct, care este învelit într-o capsulă moale, formând un ou cu coaja
moale care este specific reptilelor. Majoritatea
speciilor din acest grup sunt ovipare, ouăle sunt
eclozate de căldura soarelui. La unele specii ovovivipare, ouăle nu sunt numai depozitate în oviduct, dar şi ecloziunea are loc tot aici, descendenţii
părăsesc corpul matern prin căile genitale.
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Substanţele nutritive din ouăle păsărilor sunt
concentrate în gălbenuş, care asigură substanţele
nutritive pentru embrionul în dezvoltare în
perioada de ecloziune. În secţiunea terminală a
oviductului, pe gălbenuş se depune un strat de
proteine, peste care se formează coaja calcificată
a oului de pasăre. Ouăle depuse de femele sunt
eclozate sub acţiunea temperaturii constante a
corpului păsărilor. La mamifere, în urma împerecherii, organul copulator masculin pătrunde în
vaginul femelei şi eliberează spermatozoizi, care
ajung în oviducte (Fig. 230). Ovulul fecundat în
oviduct va migra în uterul simplu sau bifurcat,
unde se va cuibări în mucoasa edemaţiată şi se va
transforma în embrion.

1. Care sunt formele de reproducere specifice speciilor din regnul animal?
2. Prin ce se caracterizează reproducerea spongierilor şi a celenteratelor?
3. Prin ce se caracterizează reproducerea nematodelor monosexuate?
4. Cum se reproduc râmele?
5. Cum este posibil ca un animal bisexuat să nu se
autofecundeze?
6. Care sunt caracteristicile reproductive comune
ale insectelor monosexuate?
7. Prin ce moduri se reproduc vertebratele?
8. Comparaţi avantajele şi dezavantajele reproducerii sexuate şi asexuate.

ovar
oviduct
cavitate
uterină
perete uterin
col uterin

vagin

Fig. 230 Tipuri de utere la mamifere
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Dezvoltarea ontogenetică
a animalelor

zigot în diviziune

morulă

blastulă

Fig. 231 Procesul de diviziune a zigotului

ectoderm
blastocel

mezoderm

arhenteron
endoderm
blastopor

Fig. 232 Formarea foiţelor embrionare
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Procesul de dezvoltare ontogenetică începe
odată cu prima divizare a ovulului fecundat de
spermatozoid, a zigotului. Faza embrionară a
ontogenezei este cuprinsă între începerea diviziunii zigotului şi părăsirea placentei, adică
naşterea. Delimitările dintre celulele care iau
fiinţă în urma diviziunilor succesive apar sub
forma unor brazde adânci pe suprafaţa zigotului.
Acest proces se numeşte segmentare (Fig. 231).
Astfel, zigotul se divide în două, apoi în 4, 8, 16,
32, 64 celule, care sunt ţinute alăturat de o capsulă membranoasă. Când zigotul ajunge în stadiul de 16 celule, se aseamănă mult cu o mură,
de aici denumirea de morulă. Zigotul este o
celulă mare, care în urma segmentării se divide
în celule mai mici, astfel că dimensiunile morulei sunt aproximativ identice cu cele ale zigotului. În fazele ulterioare ale segmentării, în morulă se formează o cavitate denumită blastocel, iar
diviziunea celulelor continuă la nivelul peretelui
format în jurul blastocelului. În acest stadiu,
morula se transformă în blastulă.
Odată cu trecerea la stadiul de blastulă are loc
formarea foiţelor embrionare. În decursul acestui proces, blastula se transformă în gastrulă
(Fig. 232). Cea mai simplă modalitate a acestei
transformări este aceea când o parte a peretelui
blastulei se invaginează înspre cavitatea centrală. Acest perete invaginat va forma foiţa internă
– endodermul gastrulei în formare, iar partea
rămasă în exterior va forma foiţa exterioară –
ectodermul. La limita dintre cele două foiţe, la
locul invaginării se formează blastoporul, care
se continuă cu spaţiul delimitat de endodermul
invaginat, care este denumit arhenteron – intestinul primitiv. La animalele mai evoluate decât
celenteratele, o modalitate de formare a foiţei
embrionare medii – mezodermul – este desprinderea unor celule endodermale în cavitatea blastocelică.
La diferite specii de viermi, moluşte şi artropode, blastoporul, care apare în stadiul de gastrulă, în decursul ontogeniei se va transforma în
orificiul bucal definitiv al individului. Aceste
animale au fost denumite Protostomiate. În
decursul ontogeniei, la echinoderme, cordate
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sau la vertebrate, blastoporul sau se închide, sau
se transformă în orificiu anal. Între timp, orificiul bucal definitiv se formează într-un alt loc, la
extremitatea opusă a arhenteronului. Aceste specii sunt denumite Deuterostomiate.
La vertebrate, după formarea gastrulei începe
formarea tubului neural, primordiul embrionar
al sistemului nervos central, care se formează
din placa neurală, aflată în partea dorsală a gastrulei (Fig. 233). În decursul dezvoltării embrionare, marginile acesteia se ridică şi se curbează
unele spre altele. Astfel se formează un şanţ
neural, care se va închide şi dă naştere tubului
neural. După închidere, tubul neural se înfundă
sub ectoderm, şi în decursul dezvoltării ulterioare a embrionului, extremitatea cefalică se va
transforma în encefal, iar partea paralelă cu corpul se va transforma în măduva spinării.
La embrionii animalelor pluricelulare, primordiile diferitelor organe, din care se vor dezvolta în urma organogenezei organele respective, se diferenţiază din materia foiţelor embrionare. Aceste fenomene se desfăşoară în moduri
foarte deosebite la indivizii diferitelor specii, dar
felul în care foiţele embrionare participă la aces-
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te procese prezintă câteva trăsături comune. Din
endoderm se vor dezvolta organele digestive şi
respiratorii. Din mezoderm se vor forma organele sistemului circulator, excretor şi locomotor,
precum şi organele genitale. În final, din ectoderm se dezvoltă sistemul nervos şi tegumentul.
Această perioadă a dezvoltării embrionare se
caracterizează prin creştere intensivă, care va
duce la formarea unui animal tânăr viabil.
Începând de la reptile, în dezvoltarea ontogenică a
vertebratelor, embrionul se dezvoltă în placentă şi în
lichidul amniotic, care asigură un „mediu intern” izolat de exterior pentru dezvoltarea fătului, şi astfel asigură ruperea de mediul acvatic a dezvoltării ontogenetice.

Odată cu încheierea dezvoltării embrionare,
animalul tânăr iese din ou sau în urma naşterii
părăseşte organismul matern.
Individul nou născut este diferit de indivizii
maturi, complet dezvoltaţi ai speciei respective.
După perioada embrionară, până la dezvoltarea
completă individul mai parcurge o etapă de dezvoltare denumită perioada postembrionară. În
această perioadă, organismul în dezvoltare îşi

Fig. 233 Formarea tubului neural în decursul dezvoltării embrionare la amfibieni
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Fig. 234 Tipurile de dezvoltare postembrionară la
insecte

continuă creşterea, şi tot în această perioadă se
dezvoltă organele genitale, se formează caracterele sexuale secundare Dacă aceste schimbări se
succed fără întrerupere, procesul este denumit
dezvoltare directă. În acest fel se desfăşoară
dezvoltarea postembrionară la mamifere şi la
păsări. Însă la multe alte specii, aceste modificări se produc în diferite stadii larvare, ca de
exemplu, la amfibieni şi la broaşte. Această
formă a dezvoltării postembrionare se numeşte
metamorfoză (Fig. 234).
La insectele care se dezvoltă prin metamorfoză,
cele mai frecvente forme de dezvoltare postembriona-
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ră sunt metamorfoza heterometabolă şi cea holometabolă. La insectele cu metamorfoza heterometabolă,
după ecloziune larvele ajung la stadiul de adult în
urma unor năpârliri succesive. Larvele sunt mult mai
mici decât adulţii, le lipsesc aripile sau acestea sunt
mult mai mici. Organele de zbor se dezvoltă complet
numai după ultima năpârlire. Larvele duc un mod de
viaţă identic cu adulţii. Dezvoltarea lor se manifestă
prin creşterea dimensiunilor şi dezvoltarea aripilor şi
organelor genitale. În acest fel are loc dezvoltarea
lăcustelor, a gândacilor de bucătărie sau a păduchilor
de frunze. La păduchii lipsiţi de aripi, diferenţierea
larvelor de adulţi este foarte dificilă.
Dezvoltarea prin metamorfoză holometabolă
implică transformări mult mai profunde. Şi în acest
caz din ouă ies larve, dar acestea nu se aseamănă cu
adulţii. Morfologia lor variază mult, în funcţie de specie şi mod de hrănire. Pentru exemplificare, câteva
forme mai cunoscute de larve: vierme la muşte, larvă
la himenoptere, omidă la lepidoptere. Deoarece larvele se deosebesc foarte mult de adult, o trecere directă
de la o formă la alta nu este posibilă, între ele se intercalează o etapă de repaus, cea de pupă. În această
etapă animalul nu se hrăneşte, iar în organism se
petrec transformări însemnate. Anumite organe ale
pupei, utilizate numai în stadiul de larvă, involuează,
şi apar organele specifice formei de adult. După un
timp, învelişul pupei se rupe şi forma adultă iese în
mediul extern.
Procesul de metamorfoză a insectelor este reglat de
diferiţi hormoni. Perioada dezvoltării ontogenetice
postembrionare la diferite specii diferă foarte mult. La
unele grupe de insecte, aceasta necesită doar câteva
zile, de exemplu la muşte. La alte specii, acest proces
poate dura mai mulţi ani, de exemplu la cărăbuşi. Însă
la majoritatea speciilor de insecte, metamorfoza se
desfăşoară în mai puţin de un an, speciile mai prolifice generând mai multe generaţii în perioada cuprinsă
între primăvară şi toamnă.

1. Cum se desfăşoară fecundarea ovulului?
2. Care este rolul procesului de segmentare?
3. Cum se formează foiţele embrionare?
4. Care este diferenţa între ontogenia speciilor
protostomiate şi deuteriostomiate?
5. Cum se formează tubul neural al vertebratelor?
6. Ce tipuri de dezvoltare postembrionară
cunoaşteţi?
7. Ce tip de dezvoltare postembrionară se desfăşoară la amfibieni?
8. Care este condiţia apariţiei cavităţii generale?
9. Din care foiţă embrionară se dezvoltă următoarele organe: pericardul, mucoasa respiratorie,
mucoasa digestivă, epiteliul?
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Dintre ţesuturile animale, ţesutul epitelial asigură
protecţia primară a organismului. Suprafaţa externă şi
internă a organismului este acoperită de epitelii unisau pluristratificate. Legăturile dintre organe şi părţile
scheletului sunt alcătuite din ţesuturi conjunctive şi de
susţinere. O caracteristică comună a lor este că au în
componenţă o cantitate mare de substanţă intercelulară, în care se află numeroase fibre conjunctive produse de celule. O structură mai laxă întâlnim la ţesuturile conjunctive fibroase, structură rigidă apare la ţesuturile cartilaginoase şi osoase. Mişcările specifice
organismului animal se realizează cu ajutorul miofibrilelor contractile din celulele ţesutului muscular.
Mişcările lente dar de durată lungă sunt realizate de
ţesutul muscular neted, iar mişcările rapide, cu necesar de forţă ridicat, dar care cauzează oboseală după
un timp mai scurt sunt realizate de ţesutul muscular
striat. Ţesutul muscular cardiac este capabil de activitate îndelungată. Tegumentul delimitează organismul
animal la exterior. Acesta protejează organele interne
şi face legătura dintre organism şi mediu, colectând
stimulii externi. Tegumentul diferitelor specii de
viermi este format din ţesut epitelial pe care se depune cuticula. Secreţiile mucoase sau gelatinoase ale
celulelor glandulare ale tegumentului au de asemenea
rol protector pe suprafaţa corpului. Corpul artropodelor este acoperit cu o cuticulă groasă, sub care se află
un strat de ţesut epitelial. Cuticula nu se poate modifica în funcţie de creşterea organismului, astfel că la
artropode, la anumite intervale de timp cuticula veche
este înlăturată şi înlocuită cu una nouă, proces care
poartă denumirea de năpârlire. Tegumentul vertebratelor se numeşte piele. Stratul ei superior – epiderma
– se desprinde în urma cornificării, celulele pierdute
astfel sunt compensate de straturile inferioare de celule care se divid permanent. Sub piele se găseşte un
strat de ţesut conjunctiv subcutanat. În grosimea acestuia se află capilarele şi terminaţiile nervoase, dedesubtul său se află continuarea stratului de ţesut conjunctiv, care la majoritatea speciilor conţine o cantitate însemnată de ţesut adipos cu rol de depozitare.
Una din funcţiile cele mai vizibile ale animalelor
este locomoţia. Efectuarea mişcărilor prin activitatea
muşchilor are la bază modul de funcţionare a ţesutului
muscular. Deplasarea viermilor se produce cu ajutorul
tubului musculo-cutaneu. La artropode, deplasarea
exoscheletului chitinos se face de muşchii inseraţi din
interior, mişcări manifestate în primul rând la membre
şi la aripi. La vertebrate, sistemul activ pentru locomoţie este sistemul muscular, inserat pe exteriorul
endoscheletului. Endoscheletul este format din oase,

cartilaje şi tendoane conjunctive. În decursul evoluţiei,
notocordul îndeplineşte rolul de ax intern al endoscheletului. În locul lui se dezvoltă coloana vertebrală
specifică vertebratelor, axul principal al scheletului
osos, de care se leagă craniul şi scheletul membrelor.
Muşchii se inseră pe oase prin intermediul tendoanelor. Prin scurtarea muşchilor flexori scade distanţa
dintre punctele de inserţie, astfel se modifică poziţia în
spaţiu a oaselor, respectiv a corpului.
Etapele principale ale nutriţiei animalelor sunt
ingestia hranei, descompunerea hranei ingerate prin
digestie, absorbţia nutrienţilor prin intestine, respectiv eliminarea elementelor nedigerabile prin excreţie.
Plathelminţii au un tub digestiv foarte ramificat şi
deschis numai la un capăt, astfel că ingestia şi
excreţia se realizează pe acelaşi orificiu. La nematode apare pentru prima dată în evoluţia filogenetică
tubul digestiv care începe cu orificiul bucal, la aceste
specii aparatul digestiv este format din intestin anterior, mediu şi posterior terminat prin orificiu anal. La
anelide, structura tubului digestiv este asemănătoare,
dar are loc o diferenţiere mai accentuată a funcţiilor
îndeplinite de diferitele segmente. Un exemplu în
acest sens este predigestia desfăşurată în faringe,
depozitarea conţinutului intestinal în guşă sau
mărunţirea sa în pipotă. Corespunzător modului de
hrănire divers, la artropode se formează diferite aparate bucale. La unele specii, sucurile gastrice sunt
secretate de glande specializate: glandele salivare şi
hepatopancreasul. În tubul digestiv al vertebratelor,
diferenţierea etapelor digestiei este şi mai accentuată.
Asupra conţinutului intestinal acţionează sucuri
digestive tot mai variate, întotdeauna în condiţii optime. Secreţia glandelor salivare, eliberată în cavitatea
bucală efectuează predigestia hidraţilor de carbon. În
mediul acid al stomacului începe digestia proteinelor.
Bila secretată de ficat dizolvă lipidele, sucul pancreatic acţionează în intestinul mediu, iar sucul intestinal
definitivează digestia hidraţilor de carbon, a proteinelor şi a lipidelor. Apa şi sărurile minerale din resturile nedigerabile se reabsorb în organism prin intestinul
gros, resturile rămase sunt eliminate prin rect.
Respiraţia animalelor se desfăşoară prin suprafeţe respiratorii întinse, în apă sau în aer. Această
funcţie se poate desfăşura pe toată suprafaţa corpului, prin respiraţie cutanată difuză, dar în timp s-au
format şi organe respiratorii specializate pentru
schimbul de gaze. Dintre artropode, racii respiră în
apă cu ajutorul branhiilor. Acestea sunt organe alcătuite din prelungirile chitinoase de la baza membrelor. Prin epiteliul acestora se desfăşoară shimbul de
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gaze. La insecte, respiraţia se desfăşoară prin trahei,
care alcătuiesc o reţea care cuprinde tot organismul.
Dintre vertebrate, la peştii din mediul acvatic suprafaţa respiratorie este reprezentată de epiteliul bogat
vascularizat al lamelelor branhiale.
Organul respirator al vertebratelor cu respiraţie
aeriană este plămânul. În decursul evoluţiei, plămânii devin tot mai segmentaţi, suprafaţa respiratorie
devine tot mai mare. Larvele amfibienilor, care trăiesc în mediu acvatic, respiră prin branhii, însă la
formele adulte respiraţia se desfăşoară în mare parte
prin plămâni şi într-o măsură redusă prin piele. În
plămânii reptilelor se dezvoltă septuri de separare,
care măresc suprafaţa respiratorie. Plămânii păsărilor prezintă ca organe anexe saci aerieni. Cu ajutorul acestora, păsările primesc aer oxigenat din două
direcţii, la inspiraţie prin trahee, la expiraţie din
sacii aerieni. În plămânii mamiferelor se află bronhii cu multe ramificaţii, având la capete alveole pulmonare.
Transportul substanţelor în organismele animale
se realizează prin sistemul cirulator alcătuit din tuburi
deschise sau închise, în care circulă hemolimfă sau
sânge. În sistemul circulator deschis al artropodelor
nutrienţii sunt transportaţi de hemolimfă. Mişcarea
coloanei de lichid este asigurată de părţile contractile
ale sistemului. Sub acţiunea contracţiilor şi relaxărilor, hemolimfa se deplasează din vasele tubulare
înspre cavitatea generală, de unde apoi este colectată
din nou în vase. Vertebratele au sistem circulator
închis, în care circulă sânge, care transportă nutrienţii
şi gazele respiratorii. Sângele vertebratelor se compune din plasmă sanguină şi formaţiuni celulare denumite eritrocite, leucocite şi trombocite. Sângele este
pompat în sistemul circulator de contracţiile ritmice
ale inimii. Sângele părăseşte inima prin artere şi se
reîntoarce prin vene. Cele două tipuri de vase sanguine sunt legate prin capilare, formând un sistem închis.
Inima peştilor este formată dintr-un atriu şi un ventricul, care pompează sângele prin vasele care formează
un circuit simplu. La amfibieni se formează două atrii
complet separate, şi prin urmare se formează un circuit între inimă şi plămân, şi altul între inimă şi organism. Însă din cauza ventriculului unic, în vasele sanguine circulă sânge arterio-venos amestecat. La majoritatea reptilelor, inima are două atrii şi două ventricule separate parţial. La păsări şi mamifere inima este
tetracamerală iar sistemul circulator este format din
două circuite. Astfel, la aceste animale nu se produce
amestecarea sângelui venos cu cel arterial.
Marea parte a substanţelor neutilizate de organismul animal sunt înlăturate prin excreţie.
Organul de excreţie al animalelor elimină substanţele neutilizate prin filtrarea hemolimfei sau
sângelui. Astfel de organe sunt nefridiile cu structu-
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ră mai simplă de la viermi sau tuburile Malpighi de
la insecte. La vertebrate, această funcţie este îndeplinită de perechea de rinichi a căror unitate funcţională este nefronul.
Reproducerea animalelor se realizează atât prin
forme asexuate, cât şi prin forme sexuate.
Majoritatea speciilor însă se reproduc sexuat.
Speciile la care cele două feluri de gonade se află pe
indivizi diferiţi se numesc monosexuate, cele la care
ambele gonade se află pe acelaşi individ se numesc
bisexuate. Spongierii şi celenteratele se înmulţesc
asexuat prin înmugurire, dar în anumite condiţii se
pot înmulţi şi sexuat. Majoritatea nematodelor sunt
monosexuate, în timp ce majoritatea anelidelor sunt
bisexuate. La speciile monosexuate de artropode,
indivizii de cele două sexe se deosebesc, adică prezintă dimorfism sexual. Şi speciile de vertebrate
sunt monosexuate. Gameţii acestora se produc în
organele genitale pereche ale acestora. De la locul
producerii lor, gameţii se deplasează spre mediul
extern prin căile genitale. La speciile mai puţin evoluate, fecundaţia are loc în mediul extern, la cele
evoluate se produce în interiorul organismului.
Organele genitale sunt adaptate la aceste modalităţi
de fecundaţie.
Dezvoltarea ontogenetică a animalelor începe
după fecundaţie, cu diviziunea zigotului. Diviziunea
succesivă a zigotului se numeşte segmentare, care
reprezintă prima etapă a dezvoltării embrionare. În
urma segmentării se formează morula, care se transformă în blastulă, la care începe dezvoltarea foiţelor
embrionare, din care se vor forma cele trei foiţe
embrionare. Etapa următoare este cea de gastrulă, la
care apar arhenteronul şi blastoporul.
Menţinerea în poziţia iniţială a blastoporului şi
transformarea lui în orificiu bucal este specifică speciilor protostomiate, iar speciile la care în urma
transformărilor ontogenetice blastosporul îşi schimbă poziţia se numesc deuterostomiate. La vertebrate,
după stadiul de gastrulă urmează formarea tubului
neural, ce înseamnă începerea dezvoltării sistemului
nervos central. Următoarele transformări ale celor
trei foiţe embrionare ale gastrulei - ectodermul,
mezodermul şi endodermul – marchează începerea
procesului de formare a organelor. Terminarea
perioadei dezvoltării embrionare este marcată de
ieşirea descendentului din ou sau părăsirea organismului matern în urma naşterii. În perioada de dezvoltare ontogenetică postembrionară, transformările se pot succede fără întrerupere în dezvoltarea
directă. Însă, la multe specii, transformările necesare pentru a ajunge la stadiul de adult implică trecerea prin forme larvare care diferă între ele, acest proces fiind denumit dezvoltare ontogenetică postembrionară prin metamorfoză.
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SISTEMELE DE REGLARE ALE
ORGANISMULUI ANIMAL
Reglarea hormonală
la animale
La fel ca şi la plante, şi la animale mecanismele
de reglare se bazează pe schimbul de informaţii
dintre celule. Însă, la animale, în afară de reglarea hormonală mai există şi reglarea nervoasă.
Cea din urmă acţionează asupra unui anumit tip
sau grup de celule şi manifestarea efectului
necesită câteva miimi de secundă. Prin comparaţie, reglarea hormonală este un proces mult
mai lent. În acest caz, substanţele chimice cu rol
mesager sunt hormonii de origine animală, care
practic îşi pot manifesta efectul asupra celulelor
din orice parte a organismului. La animale,
reglarea hormonală se realizează prin activitatea
sistemului endocrin. Denumirea reflectă faptul
că hormonii secretaţi de celule sau glandele cu
secreţie internă, producătoare de hormoni, nu îşi
eliberează produsele de secreţie în mediul extern
ci în interiorul organismului, în hemolimfă sau
sânge. Astfel, prin vasele sistemului circulator,
hormonii ajung până la celulele ţintă, care au în
componenţa lor molecule speciale denumite
receptori, care recunosc şi fixează numai un
anumit hormon. Astfel, receptorii celulelor ţintă
identifică şi extrag din hemolimfă sau sânge
numai hormonii specifici, cu efect asupra lor
(Fig. 235). Astfel, efectele hormonale influenţează în final toate funcţiile celulare, de exemplu metabolismul celular, creşterea sau diviziunea celulară.
La animale reglarea hormonală şi nervoasă
sunt strâns corelate. Sistemul nervos are rol în
reglarea producţiei de hormoni, iar hormonii
secretaţi au rol şi în funcţionarea sistemului nervos. Din această cauză, cele două mecanisme de
reglare sunt considerate ca părţi ale sistemului
neuroendocrin. În această denumire compusă,
componenta neuro- se referă la sistemul nervos,
iar componenta endocrin- se referă la organele

celulă endocrină

flux sanguin

receptor
moleculă de
hormon
celulă
ţintă
Fig. 235 Traseul hormonilor până la celula ţintă.

cu secreţie internă. La organismele animale mai
primitive, hormonii sunt secretaţi de celulele
neurosecretorii. Acestea sunt celule nervoase
modificate, care secretă hormoni.
În decursul evoluţiei, hormonii au apărut pentru
prima oară la celenterate şi la plathelminţi. La aceste
specii, în organism se află celule neurosecretorii diseminate, care secretă hormoni de stimulare a creşterii.
La anelide, celulele neurosecretorii sunt aşezate grupat. Sub ele se află ţesut bogat vascularizat cu capilare, prin care hormonii acumulaţi pătrund în circulaţie.
La anelide creşterea, maturizarea sexuală şi reproducerea sunt reglate hormonal.

La artropode, în afară de celulele neurosecretorii apar şi glandele cu secreţie internă. Un
exemplu pentru activitatea corelată a acestor
două tipuri de formaţiuni îl oferă reglarea hormonală a creşterii şi dezvoltării la insecte. Acest
proces de reglare este unul din cele mai studiate
mecanisme hormonale cunoscute la animalele
nevertebrate. Dezvoltarea insectelor se des-
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făşoară în urma unor năpârliri succesive. Aceste
etape succesive sunt coordonate de sistemul
endocrin al insectelor (Fig. 236). Celulele
neurosecretorii aglomerate în creier secretă un
neurohormon care activează glanda endocrină.
Sub acţiunea neurohormonului, glanda endocrină începe să secrete hormon de năpârlire, care
are efect stimulator asupra formării pupei şi a
eclozării adultului. În paralel, o altă glandă
endocrină secretă hormonul juvenil, al cărui
efect este întârzierea transformării larvei, deci
menţinerea insectei în stare juvenilă.
Efectul contrar al hormonului de năpârlire şi
al hormonului juvenil reglează desfăşurarea normală, sănătoasă a metamorfozei insectelor. În
diferitele stadii de dezvoltare larvară, nivelul tot
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mai ridicat al hormonului de năpârlire
declanşează năpârlirea. Secreţia hormonului de
năpârlire este urmată de secreţia de hormon
juvenil. Acesta împiedică transformarea în pupă,
astfel după năpârlire larva va trece în următorul
stadiu larvar. Însă, odată cu succesiunea stadiilor de dezvoltare, hormonul juvenil este secretat
în cantităţi tot mai mici, apoi în stadiul de pupă,
secreţia acestuia încetează complet. Astfel, sub
acţiunea singulară a hormonului de năpârlire, se
formează pupa, din care se va dezvolta forma
adultă a insectei.
Dacă starea de echilibru dintre cei doi hormoni se
deplasează înspre producţia de hormoni de năpârlire,
perioada dintre două năpârliri succesive se va scurta,

celule neurosecretorii
creier

neurohormon

glandă
endocrină

glandă
endocrină

hormon juvenil
hormon de năpârlire

Fig. 236 Hormoni cu efect asupra dezvoltării insectelor

126

SISTEMELE DE REGLARE ALE ORGANISMULUI ANIMAL

125-160 2015 7. tord.qxd:125-új.qxd
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s-ar produce o metamorfoză precoce, iar insectele
adulte rezultate ar fi prea mici şi neviabile. În situaţia
inversă, în care secreţia de hormon juvenil ar creşte
considerabil, stadiile de dezvoltare larvară s-ar prelungi în timp, ar întârzia metamorfoza şi ar determina
un număr suplimentar de năpârliri inutile. Ca urmare
s-ar forma larve de dimensiuni foarte mari. În final,
nivelul ridicat de hormon juvenil ar împiedica transformarea în stadiul de pupă şi de adult, iar larvele
uriaşe ar muri.

Sistemul neuroendocrin al vertebratelor este
alcătuit din organ regulator central şi glande
endocrine anexe (Fig. 237). Partea centrală este
alcătuită din hipotalamus şi hipofiză.
Hipotalamusul nu este o glandă endocrină, ci
este o parte delimitată a creierului vertebratelor.
Celulele sale neurosecretorii produc substanţe
care reglează secreţia hormonilor hipofizari.
Hipofiza secretă mai mulţi hormoni, care la rândul lor stimulează secreţia de hormoni a diferitelor glande endocrine, de exemplu tiroida (Fig.
238), glandele suprarenale şi celulele endocrine
ale gonadelor.
Dacă acestea din urmă secretă hormoni peste
cantitatea necesară, surplusul inhibă producţia
de hormoni a centrului de control. Aşadar
funcţionarea normală a sistemului este asigurată
de un feedback permanent. Acţiunea sistemului
nervos central asupra sistemului endocrin este
asigurată prin hipotalamus. Dintre glandele
endocrine, glandele supratiroide şi pancreasul
endocrin sunt acelea care funcţionează independent de hipofiză.
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SISTEM NERVOS CENTRAL

hipotalamus

hipofiză

glanda tiroidă

glandele
suprarenale

gonade

Fig. 237 Interacţiunea dintre glandele endocrine şi
hipotalamus la vertebrate

1. Cum s-a modificat reglementarea hormonală în
decursul evoluţiei?
2. Comparaţi modificările structurii sistemului
hormonal cu evoluţia funcţionării reglementate.
3. Ce înţelegeţi prin acţiunea contrară a hormonului de năpârlire şi a hormonului juvenil?
4. Din ce se compune sistemul hormonal al vertebratelor?
Fig. 238 Celulele endocrine din glanda tiroidă la
şobolan
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Reglarea nervoasă
la animale

Fig. 239 Imaginea microscopică a celulei nervoase şi
a prelungirilor ei

neuron motor

interneuron

neuron
senzitiv

receptor
efector

Fig. 240 Principalele tipuri funcţionale de neuroni
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Coordonarea activităţii organelor din organismul animal pluricelular este asigurată de acţiunea comună a sistemului endocrin şi nervos.
Însă, pe lângă asigurarea coordonării activităţilor, sistemul nervos are şi capacitatea de a
percepe stimulii proveniţi din mediul extern,
prelucrarea acestora şi elaborarea unei reacţii
corespunzătoare. Acţiunile care provin din
mediul extern şi declanşează o reacţie din partea
organismului le denumim stimuli. Orice schimbare a energiei mediului este considerată un stimul. Astfel, deosebim stimuli mecanici, luminoşi, termici, electrici şi chimici. La acţiunea stimulilor, celulele organismului reacţionează prin
schimbări ale metabolismului propriu. Această
reacţie este denumită impuls nervos. Pentru
perceperea stimulilor şi generarea şi transmiterea rapidă a impulsului nervos, în organismul
animal s-a format un ţesut cu o senzitivitate specială, ţesutul nervos. Acesta este format din
celule nervoase şi celulele de susţinere din jurul
lor. Unitatea funcţională cea mai mică a sistemului nervos este celula nervoasă, denumită şi
neuron. Cea mai mare parte a masei neuronului
este dată de corpul celular. Din citoplasma celulei nervoase pornesc mai multe prelungiri de
diferite lungimi, care au rol în transmiterea
impulsului nervos (Fig. 239).
Pe baza funcţionării lor, tipurile de neuroni
se împart în trei grupe. Neuronii senzitivi au
rolul de receptare şi transmitere a impulsurilor.
Unul din capetele prelungirii ramificate a
neuronului preia şi transmite informaţia înspre
corpul celulei. Celălalt capăt transmite impulsul
dinspre corpul celular înspre alte celule. Există
neuroni al căror rol principal este realizarea
legăturii dintre alţi neuroni, transmiterea impulsului nervos. Aceştia sunt denumiţi interneuroni. A treia grupă este cea a neuronilor motori,
care transmit reacţia de răspuns înspre mediu
sub formă de impuls nervos. (Fig. 240).
Reacţia de răspuns a organismului apărută în
urma modificărilor mediului extern sau intern se
numeşte reflex. Pentru producerea unui reflex
este necesară o formaţiune senzitivă, un receptor, care sub influenţa unui stimul fizic sau chi-
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3/10/16

12:04 PM

mic declanşează un impuls nervos. Asemenea
receptori sunt celulele fotosensibile din ochi.
Stimulul este transmis de la receptor la centrul
nervos de neuronii senzitivi. Se poate realiza
printr-o conexiune directă sau prin interneuron,
sau cum se întâmplă în numeroase cazuri, printrun sistem complex format, din mai mulţi
neuroni. Reacţia de răspuns elaborată de centrul
nervos este transmisă prin neuronii motori până
la organul efector. Acesta poate fi format fie din
nervul motor şi ţesutul muscular inervat de acesta, fie din nervul motor şi glanda cu secreţie
internă controlată de acesta.
În decursul evoluţiei, prelucrarea stimulilor
proveniţi din mediu şi reacţiile de răspuns au
devenit mult mai complexe. Numeroase reflexe
sunt strâns corelate între ele, relaţiile complicate
dintre ele duc la formarea unor unităţi complexe.
La organismele evoluate apar sisteme de receptare formate din foarte mulţi neuroni cu funcţii
speciale destinate recepţionării informaţiei, sisteme centrale de reglare cu rolul de a prelucra,
depozita şi transmite informaţia, precum şi sisteme de reacţie cu rolul de a efectua reacţia elaborată ca răspuns la informaţie.
Structura cea mai străveche a sistemului nervos la animale apare prima dată la celenterate.
Neuronii din organism alcătuiesc o reţea care
cuprinde tot corpul şi transmite impulsurile în
toate direcţiile, formând un sistem nervos
difuz. (Fig. 241). Diferitele elemente ale sistemului reticular se menţin în decursul evoluţiei
filogenetice, însă se subordonează tot mai mult
sistemului nervos concentrat în centre de
comandă. Astfel, pe parcursul evoluţiei, sistemul nervos difuz este înlocuit de sistemul nervos ganglionar, mai evoluat. Caracteristica
acestuia este că neuronii din organism se concentrează în centre mai mici denumite ganglioni. Odată cu formarea ganglionilor, prelungirile neuronilor se extind, fibrele nervoase
orientate în aceeaşi direcţie formează cordoane
nervoase. Fibrele nervoase care se desprind din
cordoane se extind în tot organismul animal.
Astfel, se formează sistemul nervos central format din ganglioni şi sistemul nervos periferic
format din cordoane şi fibre nervoase. În regnul
animal, odată cu apariţia simetriei bilaterale se
diferenţiază şi extremitatea anterioară şi poste-
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Fig. 241 Sistemul nervos la celenterate

rioară a corpului. De-a lungul procesului evolutiv, celulele senzitive se concentrează în
extremitatea cefalică a organismului, din acestea se vor forma ulterior organele de simţ şi tot
aici se concentrează ganglionii cu rol mai
însemnat în reglementarea principalelor
funcţii, din care în urma evoluţiei filogenetice
s-a format creierul.
Sistemul nervos în formă de reţea extinsă al
plathelminţilor încă aminteşte de trăsăturile
sistemului nervos difuz, dar majoritatea fibrelor
nervoase se grupează în cordoane nervoase longitudinale care se unesc în zona cefalică într-o
pereche de ganglioni cerebroizi. În zona cefalică
apar foarte multe celule senzitive, o parte din
acestea se grupează sub forma unor pete fotosensibile (Fig. 242).
În sistemul nervos al anelidelor se pot diferenţia clar ganglionii cerebroizi şi un şir de ganglioni ventrali prezenţi în fiecare segment (Fig.
243). Ganglionii sunt conectaţi prin cordoane
nervoase, formând astfel un sistem nervos central unitar. Fiecare ganglion ventral are prelungiri laterale înspre suprafaţa corpului. Acestea
sunt fibrele nervoase ale neuronilor motori şi
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Fig 242. Sistemul nervos la plathelminţi
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Fig. 243 Sistemul nervos la anelide.

senzitivi ai sistemului nervos periferic. Fibrele
senzitive provin din neuronii senzitivi ai tegumentului, impulsurile lor se îndreaptă spre centrul nervos. Fibrele motoare sunt prelungirile
neuronilor din ganglioni care transmit impulsul
dinspre părţile centrale spre fibrele musculare
care vor efectua mişcarea de reacţie. Prelungirile
neuronilor senzitivi şi motori se conectează la
nivelul ganglionilor. În ganglioni se află şi acei
interneuroni, care leagă doi ganglioni ventrali
succesivi. Aceşti neuroni transmit acele informaţii, care controlează mişcarea ondulatorie
specifică viermilor.
Sistemul nervos al artropodelor prezintă
multe trăsături comune cu structura sistemului
nervos al anelidelor (Fig. 244). Şi la acestea se
regăsesc structuri similare formate din ganglioni
şi cordoane nervoase. Însă, la sistemul nervos al
artropodelor, ganglionii cerebroizi se unesc şi
dau naştere unui creier mai mare şi mai dezvoltat. Creierul este în strânsă legătură cu organele
de simţ concentrate în zona capului. Pe cele
două zone laterale ale suprafeţei creierului se
află zonele vizuale, de care se conectează fibrele nervilor senzitivi ai ochilor compuşi. Pe partea mijlocie a suprafeţei creierului se transmit
130
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cordon
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Fig. 244 Sistemul nervos la insecte

impulsurile olfactive ale neuronilor senzitivi
care inervează antenele. Tot aici se conectează şi
neuronii senzitivi ai aparatului bucal (chelicerele de la arahnide). La insecte şi raci, organele
bucale sunt inervate de suprafaţa ventrală a creierului. În creier se află şi celulele neurosecretorii care asigură legătura cu sistemul endocrin.
Creierul constituit din neuroni şi celulele de
susţinere care le înconjoară se continuă cu lanţul
ganglionar care străbate întreaga lungime a corpului. Ganglionii sunt conectaţi prin fibre nervoase longitudinale şi transversale şi formează
împreună un sistem unitar. Ramificaţiile nervoase care pornesc din ganglioni se extind în întreg
organismul sub forma sistemului nervos periferic.
În decursul evoluţiei, dintre vertebrate, artropodele prezintă cele mai diverse organe de simţ. În diferite puncte ale organismului lor se găsesc organe tactile. Asemănătoare cu acestea sunt organele gustative
aflate în jurul gurii. Organele olfactive sunt aşezate pe
antene. Acestea sunt foarte sensibile, câteva molecule
sunt suficiente pentru declanşarea unui impuls, aceasta fiind baza comunicării chimice de la artropode. De
exemplu, substanţele eliberate de femelele de cărăbuşi sunt receptate de masculi de la mai multe sute de
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metri. Insectele care produc sunete au şi organ auditiv. În majoritatea cazurilor, acestea sunt orificii aflate pe partea laterală a primului articol al membrelor
sau a primei secţiuni a abdomenului, acoperite de o
membrană subţire, care receptează vibraţiile sonore
emise de alte insecte şi le transmit la neuronii senzitivi.

Un organ de simţ specific artropodelor este
ochiul compus al insectelor (Fig. 245 – 246).
Acesta este constituit de regulă din mai multe
sute sau chiar mai multe mii de ochi simpli.
Lumina pătrunde la neuronii senzitivi prin lentila chitinoasă transparentă – cornee- care acoperă ochiul simplu şi prin conul cristalin aflat
dedesubt.
Ochii simpli sunt separaţi de celule pigmentate, astfel fiecare funcţionează independent. Sub
acţiunea luminii se generează impulsuri în
neuronii senzitivi, pe care fibrele nervoase le vor
transmite către creier.
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Fig. 245 Ochii compuşi ai insectelor

Ochiul compus al artropodelor nu oferă o imagine
atât de clară şi o recunoaştere a formelor atât de eficientă ca ochiul mamiferelor, dar are un câmp vizual
mai extins şi percepe mai rapid stimulii luminoşi succesivi. Ochiul compus are o capacitate de percepţie de
până la 200 imagini pe secundă şi o capacitate de
rezoluţie ridicată.

cefalică a tubului neural se formează creierul,
din partea dorsală se formează măduva spinării
(Fig. 247). În decursul dezvoltării, creierul vertebratelor se împarte în trei regiuni: creierul
anterior (prozencefalul), creierul mijlociu
(mezencefalul) şi creierul posterior (rombence-

Evoluţia centralizării sistemului nervos ajunge la cel mai înalt grad la vertebrate. Acesta
este rezultatul comun al mai multor transformări. În sistemul nervos al vertebratelor are
loc o creştere semnificativă a numărului de
neuroni, majoritatea acestora fiind concentraţi
în creier. Se poate observa, de asemenea o
creştere a numărului şi complexităţii conexiunilor dintre neuroni. Toate acestea au dus la o
creştere marcantă a capacităţii de preluare, stocare şi prelucrare a informaţiilor la vertebrate.
Consecinţe ale modificărilor evolutive sunt acelea că multitudinea reacţiilor de răspuns a vertebratelor, formele complicate de comportament şi flexibilitatea acestora depăşeşte nivelul
activităţii nervoase de la oricare specie de animal nevertebrat.
În decursul evoluţiei ontogenetice, sistemul
nervos central al vertebratelor se formează din
tubul neural embrionar, din această cauză este
clasificat ca sistem nervos tubular. Din partea

Fig. 246 Ochiul compus la tăun
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Fig. 247 Formarea sistemului nervos central la vertebratelor

falul). Ulterior, din creierul anterior se formează
telencefalul şi diencefalul, iar din creierul posterior se formează cerebelul, puntea şi bulbul rahidian. Diferenţele cele mai însemnate, privind
dezvoltarea creierului la diferitele specii de vertebrate, constau în extinderea diferită şi funcţionarea diferenţiată a telencefalului (Fig. 248).
Sistemul nervos periferic al vertebratelor este
format din nervii cranieni, nervi spinali şi ganglioni nervoşi.

1. Ce este un stimul, unde se transformă în
impuls?
2. Care sunt părţile componente ale neuronului?
3. Care sunt principalele tipuri de neuroni?
4. Ce este reflexul?
5. Prin ce se caracterizează sistemul nervos difuz?
6. Comparaţi funcţionarea şi rolul sistemului nervos şi al sistemului endocrin.
7. Cum se desfăşoară evoluţia ontogenetică a sistemului nervos tubular al vertebratelor?
8. Cum se modifică sistemul nervos şi dezvoltarea
creierului în decursul evoluţiei vertebratelor?

telencefal
diencefal
mezencefal
cerebel
bulbul
rahidian
PEŞTI OSOŞI

AMFIBIENI

REPTILE

PĂSĂRI

MAMIFERE

Fig. 248 Dezvoltarea creierului la vertebrate
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Forme ereditare
de comportament
Organismele vii se află într-o interacţiune permanentă cu mediul în care trăiesc. Până şi plantele aparent imobile se influenţează reciproc.
Acestea ocupă un spaţiu vital, ţin umbră, şi astfel influenţează în mod favorabil sau nefavorabil
mediul în care trăiesc, precum și celelalte specii
din jurul lor. Multe specii de plante produc substanţe chimice, care pot împiedica sau stimula
înmulţirea altor specii de plante. Cu toate acestea, plantele sunt considerate în general organisme pasive, spre deosebire de animalele active, a
căror activitate este mult mai evidentă.
Animalele îşi procură hrana activ, îşi caută
sau îşi construiesc locuri în care se ascund. Ele
se refugiază din faţa condiţiilor nefavorabile sau
a duşmanilor lor, îşi atenţionează semenii asupra
pericolelor din jur. Îşi aleg perechea în mod
activ, în multe cazuri îşi îngrijesc urmaşii, şi
desfăşoară numeroase alte activităţi care implică
mişcare. Totalitatea acestor activităţi a fost
denumită cu termenul de comportament al animalelor.
S-a observat demult faptul că la diferite specii
există numeroase forme de comportament care
se manifestă identic, în aceeaşi succesiune la toţi
indivizii speciei respective. Un exemplu în acest
sens este ţeserea pânzei de păianjen. Indivizii nu
învaţă modul de ţesere a pânzei de la părinţi sau
alţi indivizi ai aceleiaşi specii. Animalele tinere,
fără nicio experienţă individuală, cu prima ocazie când sunt nevoite, construiesc pânza specifică speciei lor. Dacă aceasta se rupe din diverse
motive, ei nu pot să o repare, vor relua întreaga
secvenţă de mişcări pentru a ţese o nouă pânză.
Acest comportament nu este rezultatul învăţării
bazate pe experienţă, ci este un comportament
ereditar înnăscut, moştenit de la părinţi.
Activităţilor animale de tipul exemplului de sus de
multe ori li se atribuie termenul de instinctiv. Însă
comportamentul instinctiv, denumit pe scurt instinct,
nu este identic cu formele de comportament ereditar.
Prin instinct înţelegem un grup de comportamente
complexe, în care întâlnim elemente de comportament
ereditar şi dobândit. Astfel, în urma studierii instinctului de îngrijire a urmaşilor la curci, s-a constatat că
femelele tinere, aflate la prima clocire sunt în totală
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măsură capabile să îşi crească puii. Însă dacă înainte
de prima clocire femelei i s-a blocat auzul, aceasta şia omorât puii, deoarece curcile îşi recunosc puii la
primul contact după voce. Curcile mai bătrâne, care
au mai clocit anterior, îşi îngrijesc puii şi după pierderea auzului, deoarece, pe baza experienţelor anterioare, acestea îşi vor recunoaşte puii şi vizual. Deci
putem spune că în cazul instinctului matern, se îmbină elemente ereditare şi dobândite.

Dacă un corp străin atinge brusc suprafaţa
ochiului, imediat închidem ochii, fără ca să fi
gândit în prealabil această reacţie. Majoritatea
insectelor, sub acţiunea unui stimul nefavorabil
brusc, reacţionează prin imobilitate totală. La
celenterate, atingerea prăzii declanşează imediat
o mişcare de capturare efectuată de tentacule. În
decursul vieţii individului, aceste reacţii se produc obligatoriu după un tipar fix de acţiune, totdeauna sub acţiunea unui stimul extern fix.
Reacţia simplă declanşată obligatoriu de stimulul dat o denumim reflex necondiţionat, acesta
fiind una din formele elementare ale comportamentului ereditar.
O altă formă de comportament ereditar este
taxia. Acesta reprezintă o mişcare locomotorie
influenţată de stimul. Trăsătura caracteristică a
acestei reacţii este că stimulul nu declanşează
numai activitatea locomotorie, dar determină şi
direcţia acesteia, chiar exercită un control continuu asupra activităţii. Dacă stimulul extern
încetează, şi activitatea de deplasare încetează.
Larvele muştelor evită lumina în perioada de
câteva zile dinaintea transformării în pupă. În
timpul deplasării, larvele îşi mişcă partea anterioară a corpului alternativ la stânga şi la dreapta. Direcţia de deplasare va fi determinată de stimulii luminoşi ajunşi pe partea anterioară a corpului. Larva se va deplasa către locurile cu luminozitate mai scăzută. La animalele dezvoltate,
cu organe senzitive pereche aşezate bilateral
simetric, deseori direcţia de deplasare este aleasă în urma comparării stimulilor proveniţi din
cele două părţi de către centrul sistemului nervos. De exemplu, dacă iluminăm din ambele
părţi un vierme plat cu două surse de lumină
identice, acesta se va deplasa în apă exact pe
linia mediană dintre acestea (Fig. 249).
Forme de comportament elementar asemănătoare sunt tiparele de comportament
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te veveriţe au primit pentru prima dată în viaţa
lor nuci. După ce s-a săturat, fiecare animal din
cadrul experienţei a început imediat căutarea
unui loc potrivit în cuşcă şi a efectuat pe
podeaua metalică a cuştii succesiunea de mişcări
pentru ascunderea surplusului de hrană, cu toate
că hrana a rămas tot unde se afla la începutul
acestei activităţi. Deci, la această formă de comportament, nucile au reprezentat stimulii de
iniţiere a unor tipare de comportament moştenite, având o succesiune strictă a mişcărilor.

Fig. 249 Taxia viermelui plat sub influenţa luminii

moştenite. Un exemplu pentru această categorie
este activitatea veveriţelor de a ascunde nucile.
Dacă în toamnă veveriţa adună mai multă hrană
decât are nevoie, surplusul îl îngroapă în pământ
şi îl acoperă cu frunze uscate. S-au efectuat
experienţe pentru a stabili originea acestui comportament. După naştere veveriţele au fost separate de mamele lor şi crescute în condiţii artificiale, izolate unele de altele. În cuşca lor nu se
găsea niciun obiect mobil, hrana o primeau sub
formă lichidă. Apoi în perioada de toamnă, aces-

Fig. 250 Comportamentul de vânătoare a broaştelor
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Sunt cunoscute forme de comportament, pentru a
căror primă manifestare şi fixare este nevoie de un stimul declanşator. Exemplu în acest sens este ciugulirea hranei de către puii de o zi. Puii nu încep să ciugulească de la sine, ci acest comportament înnăscut va
fi declanşat după eclozare de vederea degetelor de la
picioare. Dacă peste degetele puilor s-a aşezat o hârtie în formă de cerc, care le acoperea degetele, comportamentul de ciugulire nu a apărut, oricât de înfometate erau. Interesant de remarcat că acest comportament nu este declanşat numai de degetele piciorului
de pui, ci şi de alte obiecte asemănătoare, subţiri – de
exemplu beţe de chibrit aruncate pe jos, care au
declanşat comportamentul de ciugulire. După o activare de 5-10 minute, acest comportament se va
menţine pe toată durata vieţii animalului, în continuare grăuntele de hrană va deveni stimulul declanşator.

Formele de comportament înnăscute sunt
întotdeauna influenţate de doi factori fundamentali. Unul este mediul extern, al doilea este starea internă a organismului. Dintre influenţele
mediului extern organismul animal recepţionează foarte multe prin organele de simţ, dar numai
câteva din acestea sunt în măsură să declanşeze
forme de comportament înnăscute. Acestea au
fost denumite cu termenul generic de stimulicheie.
Dacă în câmpul vizual al broaştei apare un
obiect mobil mare, animalul se refugiază. Dacă
broasca observă în câmpul vizual un obiect
mobil mic, de exemplu o insectă, broasca o va
urmări cu vederea sau cu tot corpul se va orienta înspre insecta în mişcare. Când se află suficient de aproape, broasca printr-o mişcare rapidă întinde limba şi înghite insecta. Broasca aflată în timpul capturării prăzii este influenţată concomitent de mai multe feluri de stimuli: culoarea, mirosul, forma, mişcarea, mărimea prăzii.
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Dintre toate acestea, declanşarea comportamentului de capturare manifestat de broască este
declanşat de doi stimuli: mărimea şi mişcarea
prăzii. Aceştia sunt stimulii-cheie pentru
declanşarea comportamentului broaştei (Fig.
250).
Unul din principalele domenii de cercetare ale biologului olandez Nikolas Tinbergen (1907–1988) a
fost studiul comportamentelor înnăscute. A efectuat
numeroase experienţe pentru studierea stimulilorcheie, de exemplu studierea comportamentului peştilor din specia ghidrin. În perioada de împerechere,
ghidrinul mascul îşi protejează foarte marcant teritoriul de alţi masculi. Cel mai important element al
coloritului nupţial al masculilor este pata roşie de pe
abdomen. În cadrul experimentului, Tinbergen a studiat ce anume declanşează atacul masculului în
poziţie verticală faţă de eventualii rivali. Masculului
inclus în experiment i s-au arătat diferite modele de
ghidrin. O parte a modelelor erau reproduceri foarte
grosolane ale formei originale a peştelui, unele din ele
nu prezentau nici caracterele morfologice generale ale
peştilor, dar toate aveau o pată roşie pe partea ventrală. Alte modele erau copii fidele ale ghidrinului, dar
nu aveau colorit roşu (Fig. 251). Masculii folosiţi în
experienţe au atacat întotdeauna modelele cu colorit
roşu, chiar dacă forma lor era complet diferită de cea
a peştilor reali. În concluzie, masculul de ghidrin a
reacţionat la culoarea roşie, acesta este stimululcheie.
Introducerea noţiunii de stimul-cheie a fost făcută
de biologul austriac Konrad Lorenz (1903–1989).
Prin cercetările efectuate în special pe păsări, a pus
bazele ştiinţei care studiază comportamentul animalelor, etologia. A efectuat un studiu comparativ aprofundat al comportamentelor înnăscute şi dobândite al
animalelor prin metode evolutive.

Fig. 251 Comportamentul ghidrinului mascul sub
influenţa stimulului-cheie

Este cunoscut exemplul cucului, care îşi
depune ouăle în cuibul altor păsări cântătoare,
care le vor cloci, iar după ecloziune vor îngriji
puii de cuc. Între timp, acestea încetează să mai
hrănească proprii urmaşi. Acest comportament
parental straniu al acestor păsări a fost explicat
prin interpretarea comportamentului de clocire
al altei specii de pasăre, scoicarul. S-a observat
că scoicarul alege întotdeauna cuibul cu cinci
ouă, aşezat în cadrul experimentului lângă
cuibul propriu, în locul cuibului cu trei ouă,
caracteristic speciei. Un comportament şi mai
surprinzător a fost acela că dacă scoicarul avea
posibilitatea să aleagă între ouăle proprii, cele

ale pescăruşului argintiu, mai mari sau cele ale
pescăruşului negricios, mult mai mari, a ales
întotdeauna ouăle cele mai mari, deşi clocitul
acestora este foarte incomod (Fig. 252). Stimulii
care declanşează reacţii mai eficiente decât cele
normale au fost denumiţi stimuli supernormali.
Prin acest mecanism se explică şi creşterea puiului de cuc de către păsările cântătoare. Gura deschisă mult mai mare a puiului de cuc faţă de cea
a puilor păsărilor cântătoare acţionează ca un stimul supernormal asupra părinţilor.
Stimulul extern este doar una din condiţiile
declanşării răspunsului, cealaltă condiţie este
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Comportamentele
dobândite

Fig. 252 Răspunsul scoicarului la stimulii supernormali

starea internă a animalului, în primul rând din
punct de vedere nervos şi hormonal. Pentru
efectuarea diferitelor comportamente, animalul
are nevoie şi de un imbold pentru desfăşurarea
activităţii, deci de motivaţie. Motivaţie poate fi
senzaţia de foame, de sete, teama, curiozitatea
sau atracţia sexuală. Manifestarea formelor de
comportament înnăscute este influenţată reciproc de stimulul-cheie şi de motivaţie.

1. Ce denumim comportament înnăscut?
2. Prin ce se caracterizează reflexul necondiţionat?
3. Explicaţi prin exemple esenţa fenomenului
taxiei.
4. Ce sunt tiparele de comportament moştenite?
5. Ce determină mediul extern şi starea internă a
animalului în comportamentele înnăscute?
6. Care este diferenţa dintre stimulul-cheie şi stimulul supernormal?
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Comportamentul animalelor imediat după naştere este determinat de formele de comportament
înnăscute specifice speciei lor. Însă, mediul lor
este în continuă schimbare, modul de adaptare la
aceste situaţii noi, create de aceste schimbări,
sunt învăţate de animale prin experienţele proprii. Sub influenţa experienţelor trăite în decursul vieţii, pe lângă comportamentele înnăscute,
la animale se formează şi comportamente
dobândite. Acestea, spre deosebire de comportamentele înnăscute, nu sunt transmise ereditar
la urmaşi. Combinaţia dintre elementele de comportament înnăscute şi cele dobândite formează
comportamentul animalelor adulte. Raportul
dintre aceste elemente diferă foarte mult la diferitele specii. La animalele mai evoluate pe scara
filogenetică, învăţarea are un rol tot mai important în adaptare, în comparaţie cu speciile mai
simple.
Există forme de comportament, a căror
învăţare este legată de o anumită etapă a vieţii.
Un proces foarte important din această categorie
este întipărirea. Imediat după eclozare, bobocii
de gâscă îşi urmează părinţii (Fig. 253).
Dacă ouăle sunt incubate artificial, bobocii de
gâscă se vor ataşa de orice altă pasăre sau chiar
de om, dacă acesta este prima fiinţă mişcătoare
pe care văd (Fig. 253). Acest ataşament se formează la animalele în vârstă de câteva ore după
ecloziune. Întipărirea imaginii fiinţei pe care trebuie să o urmeze bobocii durează doar câteva
minute şi se menţine pe toată durata vieţii. Dacă
bobocii incubaţi artificial sunt ţinuţi după ecloziune la întuneric pentru două-trei zile, după trecerea perioadei receptive procesul de învăţare
nu mai poate fi activat (Fig. 254).
La unele specii de răpitoare, comportamentul de
capturare trebuie învăţat la vârstă tânără. De exemplu,
un dihor adult, dacă întâlneşte un hârciog, îl va muşca
de gât în zona cefei, secţionându-i coloana. Acest
comportament specific nu apare la dihorii crescuţi de
la naştere în mod izolat, hrăniţi cu carne crudă. Dacă
un dihor crescut astfel întâlneşte un hârciog, începe să
se joace cu el fără nicio intenţie agresivă. La apropierea dihorului, hârciogul manifestă comportament de
apărare, ia poziţie verticală şi încearcă să muşte pen-
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tru a se apăra. Comportamentul hârciogului
declanşază la dihor tiparul comportamentului de capturare specific speciei. După o scurtă luptă, dihorul va
omorî prada rupând coloana hârciogului prin muşcare. Câteva ocazii similare sunt suficiente pentru ca
precizia locului muşcării să se îmbunătăţească şi succesiunea de mişcări să devină un tipar comportamental definitiv. Deci, dihorul învaţă muşcătura de capturare a prăzii, dar nu prin imitarea exemplului arătat de
părinţi sau semeni, ci acest proces de învăţare este
declanşat de comportamentul prăzii. Dihorul moşteneşte ereditar elementele de mişcare necesare pentru
capturarea prăzii, dar aranjarea lor în succesiunea
corectă este declanşată de comportamentul animalului
pradă.

Majoritatea formelor de comportament
dobândit nu sunt legate de o anumită vârstă, ele
pot să apară în oricare etapă a vieţii animalului.
Una din cele mai simple forme de acumulare a
experienţei este obişnuirea. Prin aceasta, animalul învaţă de fapt care sunt stimulii la care nu
trebuie să răspundă. Orice obiect care apare
brusc, cu mişcare rapidă, stimulii vizuali sau
auditivi nou apăruţi declanşează la animal comportament de apărare. Dacă animalul nu s-a
obişnuit cu acestea şi nu poate deosebi stimulii
periculoşi de cei inofensivi, atunci îşi va petrece
viaţa într-o permanentă refugiere. Cu timpul,
animalele se obişnuiesc cu stimulii externi care
nu au nici efect pozitiv, nici negativ şi nu mai
reacţionează la aceştia.
Dacă aşezăm melci pe o scândură şi aşteptăm
să iasă din cochilii şi să înceapă să se deplaseze,
apoi lovim scândura cu un baston, melcii se vor
retrage în cochilii. Dacă repetăm succesiv această activitate, după un timp melcii nu vor mai
reacţiona la zgomot şi vor continua să se deplaseze nestingheriţi. Deci, sub acţiunea stimulilor
repetaţi, scade intensitatea reacţiei de răspuns.
Obişnuirea nu este o formă a obosirii, pentru că
animalele încetează să reacţioneze numai la stimulii care s-au repetat de foarte multe ori. Însă,
stimulii deosebiţi de aceştia vor declanşa o
reacţie normală. Obişnuirea este foarte importantă pentru comportamentul animalelor, deoarece le protejează de numeroşii stimuli neutri
care acţionează asupra lor din mediul înconjurător.
Gustul hranei declanşează secreţia de salivă
în gura câinilor. Această reacţie este un compor-

Fig. 253 Fenomenul imprimării legate de om în experimentul cu boboci de gâscă efectuat de Konrad
Lorenz.
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Fig. 254 Intensitatea reacţiei de imprimare la bobocii de gâscă
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Fig. 255 Formarea reflexului condiţionat
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tament înnăscut, un reflex necondiţionat. În
decursul unui experiment, stimulul declanşat de
hrană a fost asociat cu un stimul neutru. În paralel cu administrarea hranei s-a acţionat o sonerie. Cei doi stimuli au acţionat în mod asociat de
mai multe ori, iar după un timp secreţia salivară
era declanşată şi de acţionarea soneriei, fără
administrarea de hrană (Fig. 255). Acest reflex
nu este unul înnăscut, a fost învăţat de animal în
timpul experienţei. Condiţia necesară pentru formarea acestui reflex este ca cei doi stimuli să
acţioneze simultan asupra animalului. Din
această cauză, acesta a fost denumit reflex
condiţionat. Multe animale învaţă să coreleze
anumiţi stimuli din mediul lor natural cu apropierea prăzii sau a duşmanului prin formarea de
reflexe condiţionate – miros, zgomot de crengi
rupte.
Un proces de învăţare mai complicat este acumularea de experienţă prin activitate, esenţa
căreia este învăţarea de noi forme de mişcare
pentru satisfacerea nevoilor animalului. Astfel
s-a studiat în condiţii de laborator cum se
desfăşoară învăţarea de acest tip la pisică.
Animalul înfometat a fost închis într-o cuşcă.
S-a aşezat carne în afara coteţului. Dacă pisica
apăsa cu botul sau cu laba clapeta de pe podeaua
cuştii, uşa se deschidea imediat. La prima oca-
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3/16/16

8:00 AM

zie, animalul închis în cuşcă a încercat în toate
felurile să iasă şi să ajungă la hrana pusă în afara
cuştii. Prin apăsarea întâmplătoare a clapetei uşa
cuştii s-a deschis. Prima ieşire din cuşcă a necesitat mai mult timp, dar după repetarea de mai
multe ori a experienţei, animalul a învăţat executarea exactă a mişcării necesare prin această
metodă bazată pe încercări aleatorii. (Fig. 256).
În decursul experienţei, animalul a recunoscut
mişcarea eficientă din multitudinea de mişcări
orientative, care i-a fost confirmată prin accesul
la hrană. Această confirmare a determinat repetarea mişcării în condiţii asemănătoare.
Deoarece în acest caz animalul s-a dresat, s-a
învăţat pe sine prin activitate, acest proces a fost
denumit învăţare sau condiţionare operantă.
Dacă nu se realizează confirmarea repetată,
reacţiile de răspuns se vor şterge treptat, iar acel
comportament învăţat va dispărea.
Unul din primii cercetători ai procesului de
învăţare a fost fiziologul rus Ivan Petrovoci Pavlov
(1849 – 1936). În prima parte a carierei sale s-a ocupat de cercetarea controlului nervos al secreţiei sucurilor gastrice, răstimp în care a dobândit tehnicile operatorii necesare efectuării experienţelor sale. Pentru
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experienţe a folosit în primul rând câini, a externalizat canalul glandei salivare şi l-a prelungit cu un tub
flexibil. Cantitatea de salivă produsă reprezenta o
manifestare măsurabilă a reacţiei animalului. Studiul
reflexelor condiţionate şi necondiţionate a fost efectuat pe câini pregătiţi în acest fel. În paralel cu studiile efectuate de Pavlov, în prima parte a secolului XX,
şi psihologul american Edward Thorndike (1874 –
1949) a studiat fenomenul de învăţare la animale. El a
efectuat experienţe cu pisici descrise anterior, pe baza
cărora a formulat teoria învăţării şi condiţionării operante.

Dintre formele de comportament învăţate ale
animalelor, cele mai complicate sunt comportamentele dobândite prin învăţare complexă.
Acestea se manifestă în primul rând la animalele care folosesc unelte. De exemplu, cimpanzeii
pot manifesta comportament anticipativ pe baza
experienţelor acumulate anterior şi să utilizeze
unelte în beneficiul propriu (Fig. 257). Astfel, ei
folosesc crengi pentru a străpunge în muşuroaiele de termite, apoi retrag creanga rapid şi
ling de pe ea termitele. Dacă în cuşca unui cimpanzeu ţinut în captivitate introducem bastoane
scurte care se pot ataşa la capete, şi aşezăm fructe la o distanţă mai mare decât lungimea unui

timpul necesar deschiderii ușii
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Fig. 256 Dinamica eficienţei condiţionării operante
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Comportamentul de
supravieţuire al animalelor

Fig. 257 Utilizarea de unelte de către maimuţe

baston în afara cuştii, animalul va încerca să
tragă hrana cu ajutorul bastonului. Dar deoarece
nu reuşeşte, ataşează două bastoane şi astfel
trage hrana spre el. În acest caz, procesul de
învăţare constă din aceea că în căutarea soluţiei
la provocarea ivită, animalul foloseşte elemente
comportamentale învăţate prealabil, pe acestea
le efectuează într-o ordine corespunzătoare şi
formează din ele o formă de comportament nou
învăţată.

1. Ce numim comportamente dobândite?
2. Care este esenţa învăţării prin întipărire?
3. De ce considerăm învăţare formarea
obişnuinţelor?
4. Comparaţi reflexele condiţionate cu cele
necondiţionate.
5. Care este esenţa condiţionării operante?
6. Ce înţelegem prin învăţare complexă?
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Între diferitele specii, dar chiar şi între indivizii
din aceeaşi specie se desfăşoară o competiţie
permanentă pentru supravieţuire. În decursul
acestui proces, la animale se formează diferite
comportamente specifice de supravieţuire.
Unul din comportamentele fundamentale de
supravieţuire este orientarea. Cea mai simplă
formă a ei este taxia. Deplasarea de orientare
asociată cu anumiţi stimuli se poate observa
deja la organisme unicelulare ciliate. De exemplu, paramecii nu agrează concentraţia ridicată
de dioxid de carbon. Astfel, dacă ajung în apropierea unei bule de dioxid de carbon, se îndepărtează repede de aceasta. Direcţia de deplasare este aleasă la întâmplare, din care cauză se
poate întâmpla ca după scurt timp să se apropie
din nou de o sursă de stimul identică. În acest
caz mişcarea de îndepărtare se reia de la început.
Un alt tip al orientării este cea legată de
memorizarea obiectelor. Animalele care se
orientează astfel reţin şi recunosc conturul,
forma, culoarea sau chiar imaginea completă a
obiectelor de teren din mediul lor, şi se deplasează ţinând cont de aceste informaţii. Pentru
cărăbuşul aflat în zbor, forma întunecată a unui
arbore pe fundalul cerului luminos constituie un
punct de reper. Albinele reţin culoarea florilor.
Un exemplu de orientare prin memorizarea
obiectelor din teren este oferit de comportamentul unei specii de viespi, bărzăunele sau lupul
albinelor (Fig. 258). Pentru studierea comportamentului de orientare, au fost aşezate conuri de
brad în jurul cuibului de bărzăuni săpat în
pământ. Insecta care părăseşte cuibul efectuează
întotdeauna o inspecţie a locului, apoi îşi continuă zborul. Dacă conurile de brad sunt mutate în
alt loc, bărzăunele nu se va întoarce la cuib, ci la
locul nou marcat de conurile de brad. El îşi va
regăsi cuibul numai după ce conurile vor fi
reaşezate la locul iniţial. În acest caz, orientarea
s-a făcut pe baza punctelor de reper din teren
reprezentate de conurile de brad.
O formă activă de orientare este cea bazată pe
determinarea propriei poziţii pe baza reflectării
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Fig. 258 Orientarea pe baza obiectelor de teren la bărzăune.

semnalelor emise de animal. În timpul zborului,
liliecii emit prin gură ultrasunete în aer, şi se
orientează sau îşi identifică prada pe baza reflectării undelor sonore (Fig. 259). Animalele pradă
au la rândul lor modalităţi de contracarare a
ultrasunetelor emise de lilieci. De exemplu, fluturele omidei-urs şi cei din familia noctuide pot
emite ultrasunete care bruiază ultrasunetele liliecilor. Dintre animalele marine, delfinii emit
unde sonore, cu ajutorul cărora se pot orienta
rapid în straturile mai întunecate ale mărilor.
Orientarea are rol important şi în migraţia animalelor. Dintre peştii marini, somonii migrează odată pe
an la locul de depunere a icrelor. Acest loc va fi întotdeauna pe unul din afluenţii acelui râu revărsat în

mare, unde somonii au ieşit din icre. Probabil că la
puietul de somon s-au întipărit proprietăţile chimice
ale locului ecloziunii. La maturitate, aceştia se reîntorc în aceste locuri pentru a depune icrele. Încă nu se
cunoaşte exact mecanismul complicat al orientării
somonilor. Orientarea pe timpul migraţiei şi reîntoarcerea la locul cuibăritului a fost studiat cel mai mult
la păsări. S-a constatat că o parte a orientării lor în
spaţiu are la bază comportamente înnăscute, cealaltă
parte, mai mare, a comportamentelor de orientare sunt
dobândite printr-un lung proces de învăţare. La
migraţiile pe timpul zilei, păsările recunosc poziţia
Soarelui iar noaptea pe cea a stelelor şi le folosesc ca
puncte de reper pentru stabilirea direcţiei lor de deplasare.

Competiţia pentru supravieţuire dintre animale se referă în principal la procurarea hranei în

Fig. 259 Identificarea prăzii la lilieci.
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cantitate şi de calitate corespunzătoare. Faza de
pregătire a comportamentului alimentar se
compune dintr-un şir lung de elemente comportamentale, care poate să difere chiar la nivel de
individ. În lipsa hranei, animalele stimulate de
senzaţia de foame sunt motivate să procure
hrană. Formele mai simple de procurare a hranei apar la speciile al căror mediu înconjurător
reprezintă şi sursa directă de hrană. De exemplu,
râmele care trăiesc în pământ utilizează ca hrană
substanţele organice ingerate odată cu pământul,
sau balenele care filtrează apa în care trăiesc şi
reţin din aceasta microorganismele cu care se
hrănesc. Alte specii trebuie să îşi caute hrana în
mediul înconjurător, şi în această activitate sunt
ajutate de semnale vizuale, olfactive şi auditive
specifice. Păsările de pradă care zboară în aer
sunt capabile să recunoască chiar şi de la 500
metri înălţime hârciogii de 10 – 15 centrimetri,
care se deplasează pe câmp. Animalele care îşi
procură hrana după miros percep stimuli olfactivi de intensitate foarte mică de la distanţe foarte mari. De exemplu, s-a stabilit pe cale experimentală că pentru trombari, chiar şi diluţia de un

Gâsca de vară

uliu

Page 142

milion la unu a răşinii de molid are efect atrăgător de la distanţa de un metru.
Ultimele etape ale comportamentului alimentar sunt reprezentate de comportamentele de
capturare a hranei. La animalele ierbivore,
aceasta nu constituie o provocare, activitatea de
procurare şi consumare a hranei poate fi făcută
programat, sistematic. Însă, la animalele de
pradă, procurarea hranei este asociată cu comportamentul agresiv. În prima perioadă a vieţii,
puii de vulpe atacă toate organismele mişcătoare. Astfel, în decursul vieţii, acumulează direct
experienţe despre capturarea prăzii. De exemplu, experienţele neplăcute de pe urma atacării
aricilor se depozitează şi se acumulează ca
forme de comportament dobândit. Dar animalele pot acumula experienţe şi în mod indirect, de
la alţi indivizi din specia lor. De exemplu, în
Anglia s-a observat că piţigoii, după mai multe
încercări, reuşesc să perforeze capacele sticlelor
de lapte aşezate în faţa caselor şi consumă din
grăsimea adunată la suprafaţa laptelui. Acest
comportament a fost învăţat prin imitare de un
mic grup de piţigoi, apoi s-a răspîndit la toţi
piţigoii din împrejurimi, iar după câţiva ani,
majoritatea piţigoilor din Insulele Britanice ştiau
să aplice acest comportament dobândit. Deci
putem spune că formele de comportament alimentar înnăscut sunt completate de numeroase
comportamente dobândite în mod direct sau
indirect.
În lumea animală întâlnim câteva exemple de procurare a hranei, în care animalele utilizează diferite
unelte ajutătoare. Cel mai simplu instrument este utilizat de peştele arcaş. Acest peşte tropical trage cu
jeturi de apă în insectele aşezate pe plantele de deasupra apei, apoi consumă prada căzută în apă. Mai multe
specii dintre cintezele din insula Galapagos rup ghimpii subţiri de pe cactuşi, le prind în cioc şi cu ajutorul
lor scot de sub scoarţa copacilor insectele cu care se
hrănesc. Hrana principală a vidrelor marine sunt scoicile, care sunt puternic prinse pe stâncile de sub apă.
Vidrele îndepărtează scoicile de pe stânci cu ajutorul
unor pietre. Şi vulturii folosesc pietre, pe care le lasă
să cadă din cioc peste ouăle de struţ cu coaja tare şi
astfel le sparg şi le consumă.

Fig. 260 Efectul stimulului-cheie declanşat de păsările de pradă în comportamentul de refugiere

142

În paralel cu comportamentele agresive, de
capturare a prădătorilor, în decursul evoluţiei sau format şi comportamentele de apărare.
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Învelişul extern cu spini al ariciului sau carapacea broaştelor ţestoase sunt exemple bine cunoscute. Numeroase specii se apără cu ajutorul unor
substanţe chimice contra prădătorilor. Sepia din
ordinul cefalopodelor, dacă este în pericol, eliberează un jet de cerneală către atacator, şi între
timp se refugiază sub acoperirea petei de cerneală. Pe pielea salamandrelor şi a broaştelor
râioase se află glande producătoare de secreţii
otrăvitoare. Multe păsări se refugiază imediat
după ce observă în aer uliul. Experienţe efectuate pe mai multe specii de păsări au demonstrat că
prin arătarea unui model cu o formă specifică, se
declanşează acelaşi comportament de refugiere
la toate speciile studiate. Rolul determinant îl
are stimulul-cheie, reprezentat în acest caz de
silueta de pasăre zburătoare compusă din gât
scurt, aripi şi coadă lungă. Dacă inversăm sensul
de mişcare al modelului, comportamentul de
apărare nu se manifestă (Fig. 260).
O formă de apărare frecvent întâlnită în lumea
animală este cea prin culori de camuflaj, care se
confundă cu culorile de fundal ale habitatului,
adică fenomenul de mimetism (Fig. 261–262).
Modelul de pe aripile anterioare închise ale fluturelui Catocala elocata aşezat pe trunchiul
arborilor se confundă total cu scoarţa de copac.
Dacă îşi deschide aripile, culoarea stridentă a
aripilor posterioare devine vizibilă şi are efect de
avertizare asupra păsărilor. Tot prin culori se
adaptează şi brotacul de copac, care este verde
când se află între frunze, maroniu când se află pe
scoarţa de copac.
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Fig. 261 Culoarea de camuflaj şi de avertizare a fluturelui Catocala elocata

1. De ce este considerată orientarea un comportament de supravieţuire?
2. Sistematizaţi tipurile de comportamente de
orientare.
3. Care sunt etapele comportamentului alimentar?
4. Cum se leagă acestea de comportamentele de
atac şi de apărare?
5. Prin ce se caracterizează fenomenul de mimetism?
6. Comparaţi animalele care folosesc unelte pentru capturarea prăzii din punct de vedere taxonomic. De ce majoritatea fac parte din grupul păsărilor şi mamiferelor?
Fig. 262 Culoarea de camuflaj şi forma mimetică
ajută la integrarea animalelor în mediu
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Comportamentul sexual
al animalelor
Unele din manifestările fundamentale ale activităţii animalelor sunt comportamentele sexuale.
Acestea apar la animalele care au ajuns la maturitate sexuală, şi la majoritatea speciilor se repetă periodic. Apariţia acestei activităţi este determinată de obicei, de efectul simultan al unor factori interni şi externi. Factorii interni sunt reprezentaţi de reglarea hormonală a animalelor, cei
externi pot fi de foarte multe feluri. De multe
ori, acestea capătă rolul de stimuli-cheie, de
exemplu lungirea sau scurtarea perioadelor zilei,
abundenţa de hrană sau schimbările meteorologice. Deci, reuşita reproducerii la animale este
influenţată de acţiunea coordonată a mai multor
tipuri de factori. Dar pentru reuşita reproducerii,
pe lângă factorii anterior amintiţi, trebuiesc
îndeplinite şi anumite precondiţii comportamentale. Acestea fac posibilă şi reglementează întâlnirea indivizilor de diferite sexe la locul şi timpul oportun. Au rol în manifestarea asociată a
comportamentului nupţial şi a dorinţei de împerechere, care este o condiţie a reuşitei împerecherii. În final, la majoritatea speciilor declanşează comportamentul parental.
În perioada de reproducere, animalele se află
sub influenţa unor îndemnuri şi motivaţii interne
pentru a căuta şi a se apropia de indivizi de sex
opus. Caracteristica comportamentală a acestei
perioade este alegerea partenerului. Dintre stimulii care declanşează activitatea, un rol important revine mirosului, manifestărilor sonore,
culorilor şi mişcării. La insecte, greierii masculi
atrag femelele prin cântat – semnale sonore. La
licurici, în afară de emanarea de mirosuri, producerea de semnale luminoase au de asemenea
rolul de a ajuta ca partenerii să se întâlnească. La
numeroase specii de insecte, de exemplu la
ţânţari sau la furnici, mişcările de roire au rolul
de a facilita întâlnirea indivizilor din cele două
sexe.
La peşti, culorile au rol însemnat în alegerea
partenerului. La multe specii, dimorfismul
sexual se manifestă numai în perioada de împerechere, când masculii capătă colorit nupţial şi
în acest fel se arată în faţa femelelor. În apele
autohtone, boarţa, în perioada de împerechere,
144
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se colorează în toate culorile curcubeului.
Ghidrinul mascul atrage atenţia femelei cu pata
roşie de pe abdomen. Dintre amfibieni, masculii
broaştelor emit sunete stridente pentru a atrage
femelele pe teritoriul lor de reproducere.
Alegerea partenerului la păsări se bazează pe
tipare de comportament complicate. Un rol
important revine sunetelor, a penajului colorat şi
a dansului nupţial. Prin aceste semnale are loc
pe de o parte atragerea femelelor, pe de altă
parte îndepărtarea masculilor rivali. La mamifere, rolul principal în găsirea partenerului revine
semnalelor olfactive. Femelele produc substanţe
chimice specifice, al căror miros este receptat de
masculi de la distanţă.
În majoritatea cazurilor, din ritualul de alegere a
perechii face parte şi lupta dintre masculi pentru
dominarea teritoriului sau a femelei. Lupta se manifestă de obicei prin ameninţări, etalarea de culori de
avertizare sau mişcări ameninţătoare. Cel mai cunoscut exemplu de la peşti este cel al peştelui luptător siamez. Duelul a doi masculi durează mai multe ore şi se
desfăşoară după reguli stricte. Prima dată, cei doi
adversari se aşează în aşa fel încât capul unuia să se
afle în spatele cozii celuilalt, şi prin mişcările cozii
încearcă să producă un jet de apă cât mai puternic asupra capului adversarului. A doua parte a duelului constă din smucirea gurii adversarului. Unul din masculi
apucă cu gura maxilarul inferior al adversarului, iar
acesta prinde maxilarul superior al primului. Astfel se
împiedică reciproc în efectuarea respiraţiei, iar învingător va fi acela care rezistă mai mult. Culorile învinsului se estompează, înotătoarele i se adună lângă
corp. Astfel îşi informează adversarul că renunţă să
continue lupta.

După ce masculul sau femela şi-a atras perechea, sau se împerechează imediat, sau începe
ritualul de curtare şi cel nupţial. Elementele
acestui comportament sunt înnăscute şi specifice
speciilor, astfel se exclude posibilitatea
încrucişării speciilor înrudite. La comportamentul de curtare al masculului dintr-o anumită specie vor reacţiona numai femele din specia respectivă. Elementele comportamentului de curtare mai au şi rolul de a accentua şi sincroniza
dorinţa de împerechere a partenerilor. Astfel,
aceştia îşi înving inhibiţiile, comportamentul de
păstrare a distanţei, şi devine posibil contactul
fizic care este o precondiţie a împerecherii.
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Cele mai simple forme ale comportamentului de
curtare şi a celui nupţial apar deja la specii inferioare.
Astfel, masculii caracatiţelor – încrengătura Molusca,
clasa cefalopode- curtează femela cu mişcări de mângâiere efectuate cu braţul utilizat la împerechere, între
timp ambii parteneri îşi schimbă culoarea. După curtare, masculul, utilizând braţul destinat reproducerii,
scoate din propria cavitate a mantalei câteva capsule
conţinând mai mulţi gameţi şi le introduce în cavitatea mantalei de la femelă.
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FEMELĂ
apare

urmează masculul

zboară

Dintre insecte, la numeroase specii autohtone
de fluturi se poate observa că înainte de împerechere masculul şi femela zboară împreună. În
timpul zborului, masculul înconjoară de mai
multe ori partenera, care până la urmă se va
aşeza pe o plantă şi are loc împerecherea (Fig.
263). În cazul peştilor, mai cunoscute sunt comportamentele speciilor ţinute în acvariu. De
exemplu, ghidrinul mascul, după ce observă
femela, se îndreaptă spre ea executând un dans
nupţial în zigzag. Dacă femela îşi expune abdomenul plin de icre spre mascul, acesta o conduce la intrarea cuibului. Femela pătrunde în
cuibul care o cuprinde strâns între pereţii flexibili, dar depune icrele numai dacă masculul o
apasă energic cu botul în partea posterioară a
flancului (Fig. 264). Probabil că cel mai spectaculos comportament de curtare este cel al
păsărilor. În dansul lor nupţial, un rol foarte
important este atribuit gamei foarte variate de
sunete pe care îl emit, al penajului colorat specific al masculilor sau femelelor, în funcţie de specie, respectiv dansului nupţial cu mişcări complicate. La mamifere, comportamentul de curtare este format din elemente mult mai simple.
Masculii încearcă să îşi exprime atracţia faţă de
femele. Acest lucru se manifestă prin mirosirea
diferitelor regiuni corporale sau le împing uşor
cu botul.
Un comportament deosebit de interesant chiar şi
pentru lumea păsărilor este cel manifestat de păsările
grădinar, care trăiesc în Noua Guinee şi Australia.
Masculul de dimensiunile unei mierle, pentru ca să
ademenească femela, construieşte un umbrar ca parte
a dansului nupţial. Împodobeşte spaţiul dinaintea
umbrarului cu obiecte colorate – pene de papagal,
cochilii de melci, bace şi seminţe colorate. Masculii
anumitor specii decorează şi pereţii umbrarului cu
flori, sau le colorează cu pulpa colorată a unor fructe.

MASCUL

se aşează pe
o plantă

închiderea
aripilor

o ajunge din
urmă şi
o atinge
cu perii
abdominali

zboară pe
loc şi o atinge
cu perii
abdominali

se aşează
lateral

intenţia de
împerechere

împerechere

zbor cuplat

Fig. 263 Comportamentul de curtare la o specie de
fluturi
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FEMELĂ

MASCUL

apare

dans în zigzag

expunerea abdomenului tumefiat
conduce femela la cuib

urmează
masculul

arată intrarea cuibului

intră în cuib

tremur
depunerea icrelor

fecundare

Fig. 264 Comportamentul de curtare la ghidrin
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Construirea poate dura mai multe săptămâni, timp în
care pasărea schimbă decoraţiile de mai multe ori.
Femela care vine la umbrar este primită de mascul cu
un dans nupţial sofisticat. Dacă umbrarul corespunde
gusturilor femelei, ea acceptă masculul ca pereche.
Împerecherea are loc în umbrar, dar femela cloceşte
ouăle într-un cuib separat.

În decursul împerecherii are loc fecundarea
ovulului. Odată cu depunerea ovulelor fecundate, la multe specii seria de comportamente
sexuale se încheie. Speciile inferioare şi la cele
care nu îşi îngrijesc urmaşii au grijă numai de
alegerea corespunzătoare a locului de depunere
a ouălor. De obicei, aceste specii depun un
număr mare de ouă, deoarece în lipsa îngrijirii
urmaşilor, foarte mulţi din aceştia mor. Pe de
altă parte, animalele care îşi îngrijesc urmaşii
proveniţi din ouăle fecundate prin forme de
comportament specifice, până când aceştia
devin capabili să trăiască independent, vor asigura perpetuarea speciei depunând un număr
mai mic de ouă.
Toate formele de activitate care au ca scop
protejarea şi hrănirea urmaşilor au fost denumite cu termenul de comportament parental (Fig.
265). Acest comportament nu este unul anticipativ din partea animalului, ci o serie de comportamente înnăscute şi dobândite, care sunt
declanşate de motivaţii corespunzătoare şi comportamentul progeniturilor.
Comportament parental dezvoltat se poate observa
deja la artropode. De exemplu, viespile săpătoare
construiesc o mică cameră subterană, în care transportă omide şi păienjeni paralizaţi cu înţepăturile lor,
peste care îşi vor depune ouăle. Urmaşii eclozaţi se
vor hrăni cu omizile şi păienjenii paralizaţi, dar vii.
Femelele păienjenilor tarantula îşi poartă ouăle într-o
capsulă rotundă, pe abdomen. Aici sunt adăpostiţi şi
puii eclozaţi, până cresc. Dacă atingem femela, puii se
vor refugia în spaţiul din jur, dar rămân legaţi de
femelă cu un fir de mătase, care îi ajută să se întoarcă
la femelă.

Comportamentul parental al vertebratelor este
foarte variat. Numeroase specii de peşti prezintă
comportament propriu-zis de îngrijire a
urmaşilor. Unele specii ale genului ciclide îşi
eclozează icrele în gură, unde îşi adăpostesc
apoi şi puii, care devin independenţi de mamă
după ce învaţă să înoate bine. Masculii peştilor

Fig. 265 Arici cu pui

luptători siamezi şi ai peştilor paradis construiesc un cuib din spumă, în care femelele vor
depune icrele şi apoi vor îngriji puietul. Şi între
amfibieni există specii care îşi îngrijesc puii. O
metodă originală apare la masculii de broascămamos. Femela depune ouăle legate sub formă
de cordon, pe care masculul îl înfăşoară pe spate
şi îl poartă timp de mai multe săptămâni, apoi îl
duce în apă, unde puii vor ecloza. Păsările îşi
incubează ouăle cu temperatura corpului. La
scurt timp după ecloziune, progeniturile păsărilor nidifuge sunt capabile de a duce o viaţă independentă. Însă speciile nidicole îşi îngrijesc şi îşi
hrănesc puii pentru o anumită perioadă după
ecloziune. Nu sunt rare cazurile când părinţii îşi
hrănesc puii şi după părăsirea cuibului, şi între
timp îi învaţă cum să îşi procure hrana în mod
natural. Speciile de mamifere îşi alăptează puii,
îi apără de răpitori, îi curăţă, şi treptat îi învaţă
tehnicile de procurare a hranei.

1. Descrieţi prin câteva exemple comportamentul
sexual.
2. Care este importanţa comportamentului de curtare? Care este scopul său în lumea animală?
3. Ce numim comportament parental? Care sunt
formele sale la vertebrate?
4. Care sunt asemănările şi deosebirile comportamentului parental la mamifere şi la om?
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Bazele comportamentului social
Indivizii foarte multor specii trăiesc izolaţi în
natură, între ei nu se formează nicio relaţie. Ei se
asociază numai ocazional, pentru o durată scurtă cu scopul de a se reproduce. Pentru desfășurarea unei vieţi în grup pe termen lung, precondiţia primară a relaţiilor sociale este predispoziţia de asociere, atracţia socială, care duce la
reducerea distanţei dintre indivizi şi formarea
grupului. Cea mai simplă formă a relaţiilor
sociale este asocierea temporară a animalelor.
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Elocvente sunt grupurile de animale formate
pentru migraţie, de exemplu păsările migratoare,
heringii sau renii pe timpul migraţiei. Aceştia se
asociază pentru o protecţie şi siguranţă comună
mai eficientă pe durata migraţiei. Dar asemenea
relaţii se stabilesc şi între membrii haitei de lupi
asociaţi temporar pentru vânătoare sau liliecii
grupaţi la un loc pentru a orienta mişcarea prăzii
într-o anumită direcţie. În grupările temporare,
comportamentul social este declanşat de câţiva
indivizi iniţiatori, care apoi este imitat şi de ceilalţi indivizi. Un exemplu în acest sens sunt
mişcările unitare ale bancurilor de peşti, care
sunt declanşate de indivizii conducători (Fig.
266). În alte situaţii, comportamentul de avertizare manifestat de un singur individ declanşează
un răspuns unitar, identic al întregului grup, de
exemplu atac sau refugiere. Oricare ar fi motivele formării grupului temporar, important este
că toţi indivizii din grup se comportă identic şi
acţionează în mod coordonat.
Asocierile temporare de animale sunt comunităţi deschise. Membrii acestor grupuri se pot
schimba cu alţi indivizi, numărul membrilor
variază în limite largi, aceşti parametri nu influenţează comportamentul de grup. În cazul
comunităţilor închise, între indivizi se formează
legături sociale puternice. Aceste relaţii sunt
durabile, de obicei acoperă întreaga perioadă de
reproducere, dar în multe cazuri se extinde pe
toată durata vieţii. Faţă de indivizii străini, nou
veniţi în grup, membrii grupului manifestă o atitudine ostilă. Un model de grup închis specific
vertebratelor este cel format de părinţi şi progenituri, adică familia. La majoritatea speciilor,
această asociere de scurtă durată se destramă
după ce puii ating un anumit stadiu de creştere.
Destrămarea grupului se datorează, în parte faptului că puii devin independenţi, şi astfel se
îndepărtează tot mai mult de părinţi, pe de altă
parte se datorează părinţilor, care nu îşi mai hrănesc puii, câteodată chiar îi alungă din împrejurimile cuibului. La păsări este frecventă situaţia
când, după creşterea puilor, părinţii formează în
continuare o pereche. La unele specii, această
relaţie a părinţilor se menţine pe toată durata
vieţii, de exemplu dintre păsări la lebede, dintre
mamifere la giboni.

Fig. 266 Mişcarea unitară a cârdului de peşti
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Familia poate fi un punct de pornire pentru formarea unor grupuri mai numeroase. Asocierea dintre mai
multe familii se numeşte colonie. Exemplu pentru
această categorie o constituie coloniile de cuibărit. În
aceste colonii familiile se menţin, părinţii îşi îngrijesc
proprii lor urmaşi. Însă, pe teritoriul coloniei, spaţiile
de cuibărit sunt foarte reduse, ceea ce duce la formarea unei colonii compacte de mari dimensiuni. De
acest tip sunt coloniile de pinguini, acest tipar apare şi
la grupurile mari de mamifere, de exemplu la grupurile de zebre. Un comportament de grup specific acestora este cel de apărare, efectuat în comun. Dacă familiile se menţin şi are loc o coabitare a mai multor
generaţii, apar familiile extinse, caracteristice mai ales
mamiferelor rozătoare. La şoarecii de câmp sau şobolanii cenuşii se formează grupuri numeroase din indivizii proveniţi din mai multe generaţii, care ocupă în
comun un anumit teritoriu.

O formă particulară de asociere apare la unele
insecte denumite insecte sociale. Furnicile, albinele, termitele din anumite regiuni tropicale trăiesc într-o organizare socială complexă. Ca trăsături ale acestor grupuri menţionăm numărul
mare de adulţi, construirea în comun a cuibului,
îngrijirea sistematică a larvelor şi formarea unei
ierarhii sociale asemănătoare sistemului castelelor. Cel din urmă presupune o distribuire exactă
a activităţilor din cadrul coloniei între diferitele
forme adulte ale speciei respective (Fig. 267). În
societatea de insecte, fiecare individ contribuie
la comportamentul colectiv corelat al coloniei
prin comportamentul înnăscut propriu. Acest
comportament colectiv asigură perpetuarea speciei. Funcţionarea perfect coordonată a socie-
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Fig. 267 Trei forme ale albinei melifere, de la stânga
la dreapta: trântorul, albina lucrătoare şi matca sau
regina.

tăţilor de insecte este reglată prin mecanisme
biologice complicate.
Indivizii care fac parte din comunităţile închise se cunosc între ei. Între ei se formează relaţii
de dominanţă şi subordonare, iar în cadrul grupului se formează o ierarhie. Pentru a ocupa un
anumit loc în ierarhie, animalele trebuie să lupte
cu congenerii lor. În majoritatea cazurilor, rezultatul acestei competiţii este determinat de forţa
fizică. Individul învins recunoaşte înfrângerea
prin adoptarea unei poziţii de supunere (Fig.
268). De multe ori manifestarea forţei fizice este
suficientă pentru stabilirea ierarhiei. În afară de
forţa fizică, un factor important pentru stabilirea
ierarhiei este experienţa acumulată de individ,
curajul, temperamentul acestuia. Dacă grupului i
se alătură un individ nou, stabilirea ierarhiei
începe de la început, până când individul nou
venit îşi va găsi un loc în aceasta. Odată cu evo-

Fig. 268 Comportament de supunere la lupi
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luţia raportului de forţe din cadrul grupului,
locul unui anumit individ poate fi preluat de
altul, deci ierarhia se schimbă în timp. Formarea
ierarhiei este avantajoasă pentru grup, deoarece
previne o mare parte din luptele şi conflictele
dintre indivizii grupului. Astfel nu are loc o
luptă neîntreruptă, comportamentul social se
organizează rapid, este stabilit care individ
mănâncă primul din pradă, care se confruntă cu
atacatorii din afara grupului şi care mascul are
privilegiul primei împerecheri. După stabilirea
ierarhiei, pentru menţinerea ordinii în grup este
suficientă afişarea unui comportament ameninţător al conducătorului grupului.
O altă caracteristică a animalelor care trăiesc în
grup este păstrarea unei anumite distanţe între
indivizi. Mărimea acestui spaţiu individual astfel format variază în funcţie de specie. Indivizii
anumitor specii tolerează contactul fizic - de
exemplu liliecii sau mistreţii, aceştia suportă
apropierea congenerilor şi chiar atingerea acestora. Însă speciile care nu tolerează contactul fizic
împiedică apropierea altor indivizi sub o anumită
distanţă, ele se retrag sau gonesc individul care se
apropie prea mult. De exemplu, comportamentul
agresiv la cinteză în afara perioadei de reproducere, care de altfel trăieşte în grupuri, este declanşat
de pătrunderea altei cinteze în spaţiul individual
al păsării. Masculii atacă şi gonesc orice alt mascul care se apropie mai mult de 20 cm. Femelele
se pot apropia de masculi până la 10 cm, până ca
masculul să se comporte ostil. Aceste limite de

stol în zbor
neperturbat
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distanţă se pot modifica în funcţie de anumite
situaţii şi de factori externi. De exemplu frigul
duce la reducerea acestor distanţe şi pentru o termoreglare cât mai eficientă animalele stau alăturat. Această reducere poate să apară şi în condiţiile atacului simultan asupra mai multor indivizi,
cum este reacţia de apropiere a graurilor la
apariţia şoimului călător (Fig. 269).
În multe din activităţile lor, indivizii aceleiaşi
specii încearcă să îşi îndepărteze congenerii prin
forţă de la diferitele obiecte cu importanţă pentru ei, hrană sau partener de reproducere. Acest
comportament destinat îndepărtării altor indivizi
este agresiunea, şi se manifestă numai faţă de
indivizii din aceeaşi specie. Agresiunea biologică este un comportament fundamental de
reglare, care face posibilă individului exploatarea individuală a resurselor aflate la dispoziţia
grupului şi împiedică suprapopularea.
Deoarece agresiunea este o formă de comportament intraspecific, comportamentul de
vânătoare la animalele prădătoare nu poate fi
considerat agresiune. Această diferenţiere nu
este motivată numai de apartenenţa la specii
diferite, ci şi de faptul că activitatea de vânătoare este alcătuită din alte elemente, decât agresiunea contra congenerilor.
Animalele au nevoie de un spaţiu adecvat
pentru manifestarea comportamentelor de supravieţuire şi perpetuare a speciei. Acest teritoriu
este protejat prin comportament teritorial.
Teritoriul vital poate fi al unui individ, sau al

grupare declanşată de
apariţia şoimului călător

Fig. 269 Reacţia de grupare a graurilor
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Fig. 270 Comportamentul teritorial la călifar

unui grup mai mult sau mai puţin numeros de
indivizi din aceeaşi specie. Luarea în posesie a
teritoriului permite indivizilor care îl populează
accesul la hrană, oferă loc pentru reproducere,
îngrijirea progeniturilor şi protecţie. Individul
consideră acest teritoriu ca fiind al său şi îl protejează şi faţă de congenerii săi cu intenţie de
intruziune (Fig. 270). Indivizii aparţinând
numeroaselor, specii ocupă în grup un teritoriu,
de exemplu lupii, hienele sau leii.
Membrii grupului se cunosc bine între ei şi
ocupă împreună teritoriul. Ei nu acceptă prezenţa congenerilor din afara grupului, dacă este
nevoie, întreg grupul manifestă atitudine ostilă
comună pentru îndepărtarea intruşilor.
Teritoriile ocupate ca spaţii vitale sunt marcate
de animale, în care scop utilizează diferite semnale. Păsările cântătoare semnalizează teritoriul de
cuibărit prin sunetele specifice speciei lor, peştii
coralieri ţin la distanţă congenerii de teritoriul propriu prin culorile intense pe care le au. Majoritatea
mamiferelor îşi marchează limitele teritoriului
propriu prin semnale chimico-olfactive.

1. Ce forme de relaţii sociale cunoaşteţi?
2. Cum se formează ierarhia în cadrul unui grup?
3. De ce este avantajoasă formarea ierarhiei?
4. Care este însemnătatea spaţiului individual?
5. Care este scopul agresiunii biologice?
6. Care este importanţa comportamentului teritorial? Daţi trei exemple.
7. Enumeraţi situaţii din lumea animalelor care
declanşează agresiune.

Comunicarea
dintre animale
Indivizii din aceeaşi specie au nevoie să îşi
manifeste intenţiile şi să interpreteze corect asemenea semnale ale altor indivizi, să desfăşoare
un schimb de informaţii. Pentru acest lucru, animalele folosesc un sistem de semne ce se pot
percepe prin miros, văz şi auz. Transmiterea de
mesaje şi schimbul de informaţii desfăşurate pe
această cale o denumim comunicarea dintre animale. Posibilitatea de comunicare este o condiţie
fundamentală a formării şi menţinerii relaţiilor
sociale. Membrii grupului se recunosc prin
semne de comunicare, tot prin acestea indivizii
îşi informează congenerii despre poziţia lor în
ierarhia de grup sau transmit membrilor grupului diferite informaţii. Semnele influenţează
comportamentul tipic al speciei. Ele pot iniţia
modele de comportament, pot modifica sau elimina pe cele existente.
Numeroşi reprezentanţi ai lumii animale produc substanţe cu miros specific prin care pot
desfăşura o comunicare chimică. Aceste substanţe au fost denumite cu termenul generic de
feromoni. Feromonii sunt produşi în glande din
tegument, apoi eliminaţi în atmosferă sau apa
care înconjoară individul. Răspândirea lor este
influenţată de sensul şi viteza mişcării mediului.
În aer feromonii se extind la distanţe mari.
Feromonii sexuali ai femelelor de mironosiţă
(fluturi din genul Lymantria) atrag masculii de
la distanţe de peste patru kilometri (Fig. 271).
Feromonilor li se datorează şi mirosul specific

SISTEMELE DE REGLARE ALE ORGANISMULUI ANIMAL

151

125-160 2015 7. tord.qxd:125-új.qxd
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sensul de răspândire al feromonului

Z
Y

X

raza de acţiune a feromonului

X = 4560 m
Y = 215 m
Z = 108 m

Fig. 271 Răspândirea în aer a feromonilor sexuali ai mironosiţei

al mai multor specii de mamifere. Dacă progeniturile unui mamifer rozător sunt îndepărtate din
cuib şi reașezate lângă mamă după dezodorizare,
femela îşi va mânca puii în scurt timp. Doi şoareci în captivitate coabitează paşnic, dar dacă
unul este schimbat cu alt individ, se declanşează
imediat între ei comportamentul agresiv. Dar
dacă şoarecele nou adus este stropit înainte de a
fi introdus cu urina şoarecelui îndepărtat, agresivitatea dintre cei doi dispare, ei vor coabita
paşnic. Deci în numeroase situaţii, mirosurile
specifice speciei, grupului sau individului ajută
la capacitatea de identificare individuală.
O particularitate a semnalelor chimice este
aceea că îşi fac efectul pe o perioadă mai lungă.
La multe specii, datorită acestei proprietăţi indivizii lasă în urma lor o „potecă” de feromoni,
care este urmată de congeneri. Acest fenomen
este utilizat mai ales pentru orientarea pe timpul
procurării hranei. La albinele fără ac –
Meliponinae, lucrătoarele marchează traseul de
la sursele bogate în hrană la stup. La fiecare
oprire pe drumul lor de întoarcere eliberează
substanţe pentru marcare din glande. Această
potecă marcată va ajuta celelalte albine să ajungă la sursa de hrană (Fig. 272).
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O altă grupă de feromoni avertizează animalele
despre pericolele care se apropie de ele. Asemenea
semnale de avertizare sunt emise de furnici şi vor
declanşa comportamentul de apărare sau de fugă.
Această substanţă îşi face efectul pe o rază de câţiva
centimetri şi se volatilizează în câteva secunde.
Semnalul este transmis mai departe de la o furnică la
alta, parcurgând astfel tot muşuroiul. Un alt tip de
feromoni cu rol important la diferite specii în alegerea partenerului de reproducere îl au feromonii
sexuali. Este cunoscută sensibilitatea deosebită a fluturilor la aceste substanţe. Acest fenomen este
exploatat în metodele moderne de protecţie a plantelor, care sunt stropite cu feromoni produşi artificial,
care acoperă semnalele chimice ale femelelor dăunătorilor şi astfel împiedică înmulţirea acestor specii. Şi
în comportamentul parental apar elemente
declanşate de stimuli chimici. Dacă în acvariul populat cu peşti din familia Percidae, de generaţie parentală, se adaugă apă dintr-un acvariu în care se află
puietul peştilor din specia respectivă, peştii adulţi vor
înota imediat în zona cu apa nou adăugată şi vor
manifesta comportament parental specific. De exemplu, execută mişcări intense ale înotătoarelor pentru a
asigura apă proaspătă în zona respectivă, comportament manifestat şi în prezenţa puietului recent eclozionat.

Dacă într-o colonie de gândaci de făină numărul indivizilor creşte prea mult din cauza
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înmulţirii prea rapide, gândacii încearcă să se
distanţeze unii de alţii. Motivul acestei reacţii
este acela că glandele de pe abdomen produc
feromoni cu efect respingător pentru ceilalţi
indivizi pe o anumită rază. Acest mod de distribuire teritorială prin semnale chimice apare la
numeroase specii. În final, trebuie menţionat şi
faptul că numeroase animale îşi delimitează teritoriul propriu cu ajutorul feromonilor. Acest tip
de comportament teritorial se poate observa şi la
câini, care îşi marchează limitele teritoriului cu
feromoni aflaţi în urină.
O altă formă de comunicare este comunicarea vizuală, care are la bază văzul. În acest
proces, mişcarea şi culorile au rol de semnal.
Cel mai studiat model de comunicare vizuală
prin mişcare este dansul albinelor. Prin această
metodă, albinele melifere au capacitatea de a
transmite aproape toate informaţiile legate de o
sursă de hrană şi drumul către aceasta. După
întoarcerea la stup, albina cercetaşă comunică
celorlalte albine direcţia şi distanţa până la
sursa de hrană identificată. Comunicarea se
realizează printr-un dans în forma cifrei opt
(Fig. 273). În timp ce parcurge linia din centrul
traseului în formă de 8, albina execută mişcări
de vibraţie cu abdomenul şi produce un
zumzet puternic. Linia din centrul cifrei opt
este orientată în direcţia sursei de hrană, identică cu direcţia de deplasare a albinei. Pentru a
stabili aceste direcţii, albinele folosesc ca punct
de reper soarele. În cazuri rare, soarele şi sursa
de hrană se află pe aceeaşi direcţie. Mai frecvente sunt cazurile când între aceste două
direcţii se formeză un anumit unghi. În asemenea cazuri, albina care se reîntoarce la stup
desfăşoară dansul de comunicare în aşa fel
încât axa centrală a traiectoriei în formă de opt
formează cu planul vertical al fagurelui un
unghi identic cu cel dintre direcţia spre soare şi
cea spre sursa de hrană. Distanţa de la stup la
sursa de hrană este exprimată prin lungimea
axei centrale. Cu cât această secţiune este mai
lungă, cu atât sursa de hrană este mai departe şi
accesul la aceasta este mai dificil. Dacă deplasarea se face contra vântului, albina cercetașă
va interpreta distanţa ca fiind şi mai mare decât
în realitate.

Page 153

Fig. 272 Traiectoria de zbor marcată cu feromoni la
albina fără ac
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direcţia verticală

sursa de
hrană

stup

direcţia efectuării dansului

Fig. 273 Dansul albinelor, comunicare vizuală pentru procurarea hranei.

Cele descrise anterior reprezintă doar o mică parte
din modul de comunicare al albinelor, acestea pot
comunica mult mai multe informaţii, cum ar fi cantitatea şi calitatea hranei din sursa respectivă, dar pot
comunica şi faptul că sursa respectivă merită vizitată
de un grup mai mare sau mai mic de albine lucrătoare. Capacitatea de comunicare a albinelor a fost studiată de biologul german Karl Frisch (1886 – 1982),
care a descoperit şi a reuşit să descifreze comunicarea
vizuală a albinelor şi a studiat comportamentul social
la aceste insecte.

Există numeroase exemple de comunicare
vizuală în comportamentul de reproducere al
animalelor. În perioada de reproducere, licuriciul mascul în timpul zborului de seară emite
semnale luminoase la intervale regulate. Femela
se aşează pe un fir de iarbă şi rămâne acolo, timp
în care şi ea emite semnale luminoase ca răspuns
la semnalele masculului. Semnalele femelei sunt
emise întotdeauna la 2 secunde după cele ale
masculului. Acest interval este foarte important,
deoarece masculul nu răspunde la semnalele
celorlalţi masculi, însă se apropie de acele surse
luminoase, care apar la 2 secunde după semnalul
emis de el. Astfel, masculul identifică femela, o
abordează şi se împerechează cu ea. Reacţia de
deschidere a ciocului la puii de mierlă este
declanşată tot de stimuli vizuali. Pentru ca un
obiect să acţioneze ca stimul cheie pentru puii de
mierlă, este nevoie ca acel obiect mobil de o
154

anumită mărime să se fie plasat deasupra nivelului ochilor puilor. Dacă un om se apropie cu
degetul întins în acest fel spre cuibul de mierlă,
reacţia de răspuns se va declanşa (Fig. 274).
Comunicarea vizuală apare şi în comportamentul
social al animalelor. În stabilirea ierarhiei de grup sau
în comportamentul teritorial, animalele execută
mişcări expresive sau adoptă poziţii corporale specifice pentru a exprima congenerilor dispoziţia în care se
află. De exemplu, câinele prin datul din coadă exprimă dorinţa de apropiere, bucurie, în timp ce coada
ridicată în sus exprimă ameninţare, ostilitate, iar
teama o exprimă prin retragerea cozii între picioarele
din spate.

Modul de comunicare realizat pe baza auzului
şi a capacităţii de a emite sunete se numeşte
comunicare acustică. Semnalele sonore contribuie la relaţiile sociale mai ales când stimulii
vizuali sau olfactivi nu se pot manifesta. La speciile inferioare, auz şi fonaţie dezvoltată întâlnim la insecte. Semnalele sonore ale insectelor
servesc fie la atragerea partenerului de reproducere, fie la atenţionarea masculilor rivali.
Semnalele sonore emise de amfibieni au rol în
reproducere. Dacă semnalul sonor al masculului
vine de la distanţă, va primi răspuns în cor şi de
la masculi, şi de la femele. Dacă semnalul de
chemare vine din apropiere, va atrage femelele.
Cel mai divers sistem de semnale acustice apare
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la păsări. O parte din acestea sunt sunete specifice speciei, transmise genetic, cealată parte sunt
învăţate pe parcursul vieţii. Fiecare mascul de
mierlă neagră va cânta trilurile specifice speciei
din care face parte, dar acestea diferă de la individ la individ. Aceste diferenţe permit ca perechile şi puii lor să îi diferenţieze de masculii din
teritoriile învecinate. Varietatea individuală a
semnalelor sonore se realizează prin adăugarea
la repertoriul înnăscut a elementelor sonore
învăţate la vârsta tânără. În comunicarea acustică a mamiferelor sunt utilizate şi ultrasunetele.
Puii de rozătoare emit asemenea sunete pentru a
comunica cu părinţii. Gama foarte largă de semnale sonore ale primatelor s-a dezvoltat datorită
organizării sociale complexe în care acestea au
trăit în decursul evoluţiei. De exemplu cimpanzeii folosesc pentru comunicare acustică 30-40
de sunete diferite.

1. De ce au nevoie animalele de comunicare?
2. Ce fel de substanţe sunt feromonii?Enumeraţi
toate fenomenele în care au rol feromonii.
3. Ce facilitează comunicarea chimică?
4. Explicaţi prin exemple importanţa comunicării
vizuale.

Fig. 274 Stimul vizual de declanşare a reacţiei de deschidere a ciocului la puii de mierlă

REZUMAT
Hormonii animali acţionează prin sistemul endocrin,
care este format din celule şi glande secretoare de hormoni al căror produs de secreţie se revarsă în hemolimfă sau sânge. Astfel, ajung la receptorii celulelor
ţintă, cu care se cuplează şi îşi manifestă efectul asupra
funcţionării acestor celule. În organismele animale
inferioare, hormonii sunt secretaţi de celulele neurosecretorii. La artropode, pe lângă acestea apar glandele
cu secreţie internă. Un exemplu evident de funcţionare
comună a acestor două formaţiuni este reglarea hormonală a creşterii şi dezvoltării insectelor. Astfel, hormonul secretat de celulele neurosecretorii declanşează
producţia hormonului de năpârlire şi a hormonului
juvenil de către glandele endocrine. Sistemul neuroendocrin al vertebratelor este format din centrul de
comandă şi mai multe glande endocrine diferenţiate.
Centrul de comandă aflat în creier este hipotalamusul,

care prin substanţele secretate de celulele neurosecretoare controlează funcţionarea hipofizei, şi prin aceasta şi funcţionarea altor glande endocrine.
Ţesutul nervos al animalelor este format din celule
nervoase denumite neuroni şi din ţesuturile de susţinere care le înconjoară. Preluarea stimulilor din mediu şi
transmiterea lor sub formă de impulsuri este realizată
de neuroni. Marea parte a masei lor este dată de corpul
celular, a cărui citoplasmă prezintă prelungiri de diferite lungimi. Reacţia de răspuns faţă de modificările
mediului exterior sau interior se numeşte reflex.
Ramura senzitivă a arcului reflex conduce inpulsurile
prin neuronii senzitivi de la receptori la centru, de unde
vor fi trimise informaţii referitoare la reacţia de răspuns
prin neuronii motori la efector.
În procesul de evoluţie filogenetică a sistemului
nervos al animalelor, cea mai veche formă este siste-
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mul nervos difuz al celenteratelor. Neuronii lor formează o reţea care se extinde în tot organismul.
Următoarea treaptă evolutivă este reprezentată de sistemul nervos ganglionar care se caracterizează prin
formarea unor centre nervoase locale – ganglioni nervoşi – din aglomerări de neuroni, iar neuronii orientaţi
în aceeaşi direcţie formează fascicule nervoase. Din
acestea se formează, un lanţ ganglionar care cuprinde
organismul întreg. Deci în cazul sistemului nervos ganglionar se diferenţiază un sistem nervos central, format
din ganglioni şi un sistem nervos periferic, format din
reţeaua de fascicule nervoase. Centralizarea sistemului
nervos a ajuns în decursul evoluţiei la cel mai înalt grad
la vertebrate. Din tubul neural al embrionului de vertebrat se formează un sistem nervos tubular. Partea centrală a acestuia este formată din creier şi măduva spinării, partea periferică este alcătuită din nervii cranieni,
nervii spinali şi diferiţi ganglioni.
Comportamentul animalelor este un complex de
răspunsuri date la schimbările permanente ale mediului, care contribuie la adaptarea indivizilor la condiţiile
în care trăiesc. Dacă aceste comportamente sunt transmise genetic, ele sunt denumite comportamente
înnăscute sau ereditare. În această categorie se încadrează reflexele necondiţionate care constau din reacţii
simple ce apar în mod obligatoriu în urma perceperii
unui stimul extern specific. Alt comportament înnăscut
este taxia, în cazul căreia stimulul nu numai că
declanşează mişcarea de răspuns, dar determină şi
direcţia de desfăşurare a acesteia. În cazul tiparelor
comportamentale înnăscute are loc desfăşurarea unor
serii complexe de mişcări executate într-o ordine strictă. Comportamentele înnăscute sunt declanşate de stimulii-cheie. Pentru realizarea acestor activităţi este
nevoie şi de motivaţie internă din partea animalului.
Prin acumularea de experienţe proprii, formele de
comportament al animalelor s-au extins cu comportamentele dobândite. La diferite vârste, animalele pot
învăţa anumite comportamente prin imprimare. Cea
mai simplă formă a acumulării de experienţe este
obişnuirea. În cadrul acestui proces, animalul învaţă
care sunt acei stimuli externi la care nu trebuie să
reacţioneze. O formă de bază a comportamentelor
dobândite este reflexul condiţionat. În acesta, stimulul
de condiţionare se asociază cu un stimul neutru, iar
după un timp acţiunea de răspuns va fi declanşată
numai de stimulul neutru. O altă formă a comportamentului dobândit este condiţionarea operantă. În
această situaţie, animalul asociază stimulul necondiţionat cu elemente de mişcare învăţate din experienţa proprie. O formă mai complicată de învăţare este
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învăţarea complexă. Pentru a răspunde la anumite
provocări, animalul efectuează mai multe elemente de
comportament deja cunoscute într-o ordine nouă şi astfel dezvoltă noi forme de comportament.
O formă fundamentală a comportamentului de
supravieţuire este orientarea. Aceasta poate fi asociată cu memorizarea unui anumit stimul sau obiect de
teren sau cu reflexia unor semnale emise de animal.
Faza pregătitoare a comportamentului alimentar sau
trofic este căutarea hranei, cea finală este procurarea
hranei. Acestei forme de comportament i se poate asocia adesea comportamentul agresiv şi cel de fugă.
Comportamentul sexual al animalelor reprezintă o
precondiţie a fecundaţiei eficiente şi ulterior a comportamentului parental. Faza pregătitoare a acestui proces
este alegerea partenerului care este corelată la multe
specii cu comportamentul de curtare. Acesta facilitează recunoaşterea indivizilor între ei, suspendarea
comportamentului teritorial, elemente necesare pentru
realizarea împerecherii. Protejarea şi hrănirea progeniturilor este asigurată de comportamentul parental.
Comportamentului social al animalelor este deteminat de doi factori opuşi. Primul este atracţia socială
care duce la formarea relaţiilor de grup, al doilea este
comportamentul de menţinere a distanţei. Dintre comportamentele sociale, mai cunoscute sunt asocierile
temporare, familia şi societăţile de insecte. Între indivizii dintr-o comunitate închisă se formează diferite
relaţii de dominanţă şi subordonare, se formează o
ierarhie de grup. Aceasta determină un anumit grad de
organizare în cadrul grupului. Comportamentul de
menţinere a distanţei se manifestă la demarcarea
spaţiului individual şi în agresiunea biologică dintre
congeneri. Agresiunea are rol important în reglarea
densităţii populaţiilor de animale. Tot din categoria
comportamentelor sociale face parte şi comportamentul teritorial.
Comunicarea dintre animale se poate desfăşura
prin comunicare chimică, transmisă prin miros cu ajutorul feromonilor. Plasarea semnalelor olfactive ajută
la identificarea indivizilor, la orientare şi la distribuţia
în teren a animalelor. Comunicarea vizuală se bazează pe văz. Astfel, animalele pot percepe culoarea,
forma sau mişcarea congenerilor, care sunt semnale
specifice cu rol în comunicare. Comunicarea vizuală
are un rol important în comportamentul trofic, în cel
de reproducere şi în cel social. Animalele desfăşoară
comunicare acustică prin semnale sonore, utilizate
atât la identificarea indivizilor, cât şi în diferite situaţii
ale vieţii în grup de către toate animalele capabile să
emită sunete.
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GLOSAR DE TERMENI
Termenii care figurează în materia de bacalaureat sunt marcați cu asterisc (*)

* abdomen 47
activitate de descompunere
19
aglomerare 147
* alegerea perechii 144, 149
alge brune cu tal 24
* alge ciliate 17
alge roșii 25
alge verzi filamentoase 24
alge verzi pluricelulare 24
alungirea celulei 81, 82
* amfibieni 53, 100, 109,
119, 144, 147
* amiba uriașă18
anatomia ariciului de mare
49
anatomia moluștelor 43
* angiosperme 31
animale pluricelulare 40
* anteră 35
apă 87
* aparat ambulacrar 49
Apodiforme57
* arahnide 48
aripă 48, 59
arteră centrală 34
* artere 109
* Artiodactile 62, 63
* artropode 47, 98, 104, 107,
111, 118, 125, 130, 147
ascomicet 21
asimilare de nutrienți 100
* bisexuat 35
branhiile peștilor 108
branhiile racilor 104
broaște țestoase 55
burete 40
* bureți 103, 107, 114
butaș din frunze 84
butași 85
calea hormonilor la celula
țintă 125
* cambiu 67

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

camera substomatică 75, 76
canide 60, 61
capilare 109
căutarea hranei 142
cavitate bucală 104
cecum 105
celulă 7
celulă de închidere 74
celule migratoare 38
celule neurosecretorii 125
celule transportoare 85
centru 129
Charadriidae
chemosinteză 15
chitină 47
cianobacterie 16
ciliat ancestral18
ciuperci Agaricus de câmp
21
cloacă 106
coeficient respirator 76, 107
coleoptil 81, 82
colonie 149
compararea ordinelor de
mărime 11
comparația dintre plantele
monocotiledonate și
dicotiledonate 36
comportament 133
comportament agresiv 142
comportament de refugiere
143
comportament de reproducere144
comportament moștenit 131
comportament nutrițional
142
comportament prădător 141
comportament teritorial
150
comportamente dobândite136
comunicare chimică 151

* comunicare vizuală 153,
154
* concentrări temporare 148
* condiționare operantă
139,140
constituție corporală 152
copitate 63
* cord 113
corm format din tulpină 27
corm modificat 33
* cormofite / plante cu corm
27
* coroana 35
craniu de mamifer copitat
63
craniu de mamifer răpitor
61
craniu de rozător 61
craniul insectivorelor 59
creștere intermediară 67
creștere longitudinală 67
crocodili 55
* cromatofor verde 34
* crustacee / raci 47
culoare și formă de camuflaj 143
* curtare 144, 145
* cuticulă 45
cuticulă 98
dansul albinelor 154
* denumire latină 7
* deuterostomiate 121
dezvoltare 122
* dezvoltare directă 54, 121
dezvoltarea organelor 121
dezvoltarea postembrionară
la insecte 122
diatomacee 17
diferitele forme ale albinei
melifere 149
digestie intracelulară 103
* dioic 35
diptere 48
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distribuție spațială 153
* echinoderme 49
efect de sucțiune 79
energie chimică 15
* epiderma 93
epiderma cormului 68
* epiteliu glandular 94
* equisetopsida 27
* eritrocite 108, 109
* esofag 105
* etapă postembrionară 121
* eucariote pluricelulare 7
* evaporare 78
excreție 100
exoschelet 45
falconiforme 56
familie extinsă 146
* fascicul de transport 69
fascicule longitudinale 129
* fascicule nervoase 129
fasciculele de transport
a tulpinii dicotiledonate
77
fascioloză 44
fasole fragedă timpurie 10
* faza reproductivă 91
* fecundarea dublă a
angiospermelor 87, 88
* fecundație 116
feline 60
* fenomenul mimetismului
143
* ferigă 27
ficat 105
Ficomicete 20
filament 24
filament branhial 107
filtre de chitină 107
* fiziologia mușchilor 26
fiziologia plathelminților 44
* fiziologia pterigoidelor 27
* fiziologia virusurilor 12
floare 29, 34
fluturi 48
formă de bastonaș 14
formă de meduză 41, 42
* formarea fructului 29
formarea frunzișului 31
* formarea tubului neural 121
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formațiune foliară și în
formă de tulpină 26
forme de reproducere 116
fruct 31, 37
fruct cărnos 35
fruct uscat 36
frunză 34, 75
frunză modificată 34
frunze 32
frunze cu nervațiune secundară 34
galinacee 57
gamet mascul 86, 116, 117
ganglioni abdominali 130
gimnosperme29
gineceu 34
gineceu 35
Ginkgo biloba 30
glande salivare 105
graminee 38
himenoptere 48
hipotalamus 127
hormon de năpârlire 126
hormon juvenil 126
hormoni 81
hormoni vegetali 81
ierarhie 149
împerechere 147
încolțirea dicotiledonatelor
90
încolțirea graminelor 80
îngrijirea progeniturilor 147
înmulțire asexuată 85, 116
înmulțire sexuată 86, 116
insecte 46, 112, 144, 145
insectivore / entomofage 59
instinct 133
interneuron 128
intestin gros 106
intestin mediu 103, 104
intestin posterior 104, 105
intestin subțire 103
învelișul extern al
artropodelor 98
Ivan Petrovici Pavlov 139
joc nupțial 144
kaliu / potasiu 72
Karl Frisch 154
Kitaibel Pál 7
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* Konrad Lorenz 135
leguminoase 37
* licheni 22
* lichid fiziologic 45, 47
liliacee 57
* limbă 104
limbul frunzei 73
locomoție de prădător 141
Lúdas Matyi / Mateiaș
Gâscarul 7
lupta dintre masculi 144
Magyar Füvészkönyv /
Atlasul Botanic al
Ungariei 7
maimuțe cu nas turtit 59
maimuțe cu nasul îngust 59
* mamifer ovipar 58
* mamifere placentare 58
* material genetic 13, 16
mediu extern 132
membrană celulară 15
membru format din segmente 47
* metamorfoză completă 122
* miofibrile 97
mișcarea de locomoție 100
mod de viață prădător 47
* modificare 32
modificarea cormului 33
molecule mesagere 81
* molecule organice 80
* moluște 104, 108, 145
* morfologia angiospermelor
32
* morfologia bureților 40
* morfologia florilor 35
* morfologia mușchilor 25
morfologia plathelminților
43, 44
* morfologia pterigoidelor 27
morfologia semințelor
dicotiledonate 89
* motivație 136
mugure format din frunze
27
* mușchi inserat din interior
pe exoschelet 101
* mușchi neted 97
* năpârlire 44

125-160 2015 7. tord.qxd:125-új.qxd

năpârlirea artropodelor 99
* nefron 114, 115
nervațiunea frunzei 34
* neuron 128
* neuron 128
* neuron motor 129
Nikolas Tinbergen 135
nitrogen / azot 72
nucleu 7
nutrienți de rezervă 88
nutriție heterotrofă 15, 40
obișnuire 137
ochi compus 131
* ontogenia spermatofitelor
29
opistosomă 48
* organ excretor 114
organ respirator 107
* organe bucale 48, 104
organe corporale vegetative
85
* organele genitale ale nematodelor unisexuate 117
* organism hermafrodit116,
118
organism heterotrof 15, 18
* orientare 140,149
orientare prin memorarea
obiectelor 141
* orificiu anal 106
ou cu coaja rigidă, calcaroasă 55
* ouă cu coaja moale 54
* ovul 29
* ovul 86, 116, 117
oxigen 90
* Paál Árpád 81, 82
* pancreas 103
* parameci 19
* parenchim 69, 77, 78
particule de polen 85
* păsări 55, 102, 110, 115,
143, 145, 147, 152
paseriforme 57
perete celular 15
peri 96
perissodactile 62, 63
peronospora 19
pescăruși 54
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peștele – lanțetă 50
* pești 102, 108, 113, 118,
143, 144, 147
* pești cartilaginoși 51
picior 44
* pigment 16
pilozități vegetale 67
pinguini 56
placentă 58
* plăcuțe sanguine 109
* plămân 106
plămânii amfibienilor 109
plămânii păsărilor 109
plămânii reptilelor 110
plantă 7
* plantă carențată 73
* plantă dicotiledonată 36
plante perene 37
plante pluricelulare 24
* plasmă sanguină 109
* plathelminți 43, 98, 103,
107, 114, 125
* polenizare 87
* polenizare cu insecte 87
polipiform 41, 42
precondiții comportamentale 141
proboscidieni 52
* procariote 7
proces de învățare 137
* procesul fecundării 86
protostomide 120
psitacee 57
pterigoide 27
pungă viscerală 42
rădăcina plantelor
angiosperme 70
* răpitoare 60
* receptor 129
receptori 125
* rect 106
* reflex 128
* reflexia semnelor emise
140, 141
* regiuni corporale 108
* reglementare 81
* relații sociale 148
* replicarea virusurilor 12,
13

* reproducere artificială 85
reproducere vegetativă 85
* reproducerea mușchilor 25
reproducerea organismelor
hermafrodite 117, 118
* reproducerea pterigoidelor
28
* reptile 54, 100, 110, 119
reptile scuamate 54
respirația branhială a
peștilor 108
* respirația plantelor 75
* respirație 75, 90, 107
Robert Hooke 14
Robert Koch 14
rozacee 37
* rozătoare 60
saci aerieni 110
* sămânță 289, 89
* sânge 93, 108
sare calcică 44
* schelet rigid 47
scleroblaste 40
scoică 45
secțiune vegetativă 91
* segmentare 46
semnale de alarmă 149
* simetrie bilaterală 43
simetrie radiară 43
sistem central de reglare
129
sistem de reacție 129
* sistem nervos central 129
* sistem nervos periferic
129
* sistem neuroendocrin 125
sistem radicular secundar
32
sistemul digestiv al viermilor inelați 104
sistemul nervos al
insectelor 130, 131
sistemul nervos al
plathelminților 129
sistemul nervos al viermilor
inelați 128
sistemul respirator al
insectelor 108
soluția solului 71
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* spațiu individual 150
spațiu intercelular / interstițial 74
* spermatofite 29
spermatofite 36
* spor 26
sporofite 18
starea de repaus a semințelor 89
* stimul 128
* stimul cheie 134, 140
stimul de direcționare
134
stimul extern controlat
133
* stimul supernormal 135
* stimul vizual 154
strat extern 41
strat mijlociu 44
structura penelor de pasăre
59
* structura virusurilor 11, 12
succesiune moștenită de
mișcări 134
* Systema Naturae 7
* talofite 24
taxis 133
* taxonomie 7, 10
temperatură 90, 91
teritoriu propriu 150
* țesut 66
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țesut adipos 93,
țesut cartilaginos 96
țesut conjunctiv 94, 95
țesut conjunctiv cu fibre
dense 93
țesut conjunctiv cu fibre
laxe 95
țesut conjunctiv fibros 94,
95
țesut de diviziune 66
țesut de susținere 94, 96
țesut de transport 68
țesut excretor fundamental
70
țesut fundamental de depozitare 70
țesut fundamental de
nutriție 70
țesut fundamental de
susținere 71
țesut miocardic 97
țesut muscular 97
țesut muscular striat 97
țesut nervos 97
țesuturi adevărate 41
tipare de comportament
moștenite 134
tipuri cu periant închis 36
tipuri de circulație 110
tipuri de placentă 119
tipuri de tulpini 33
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tipurile de neuroni 128
tipurile funcționale de neuroni 129
torace 47
tractul digestiv al
artropodelor 104
tractul digestiv al turbelariilor 103
traheile insectelor 108
transplant de organe 85
transportul apei 78
tulpină 33
tulpina erbacee 33
tulpina plantelor dicotiledonate 77
turbelaride 44
unisexuat 116
unități taxonomice 7
urocordate 50
urși 61
utilizarea diferitor instrumente 142
vene 113
viermi inelați 98, 104, 107,
111, 117, 125, 129
vilozități intestinale 103
virus11
voal 35
zigot 120
zona de diviziune 71
zonă de extindere 71

