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INTRODUCERE

Briofitele reprezint� un grup de plante inferioare (Thallophyta), care împreun� cu 
lichenii iau parte la formarea diverselor comunit��i de plante ce caracterizeaz� anumite 
forma�iuni de vegeta�ie ca : p�duri, stânc�rii, jnepeni�uri, pâraie �i izvoare, turb�rii etc.

În prezent, numero�i botani�ti �i fitosociologi români �i str�ini iau în considerare 
tot mai multe grupe de briofite �i licheni în delimitarea �i identificarea anumitor fitoce-
noze de plante superioare.

Îmbinând datele morfo-anatomice cu cele ecologice �i arealografice, studiate de au-
tori, completate cu cele prezentate în literatura briologic� na�ional� �i european� con-
sultat�, am elaborat „Flora briofitelor din România“, care va îmbog��i literatura didac-
tic� �i �tiin�ific� a biologiei vegetale din România.

În elaborarea acestei lucr�ri am folosit unele monografii �i studii briologice efectu-
ate de speciali�tii din �ar�, cât �i studiile briofloristice �i briocenologice din ��rile euro-
pene ca : Germania, Belgia, Anglia, Austria, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Rusia, Serbia, 
Cehia �.a. citate la bibliografia lucr�rii.

Pentru prezentarea caracteristicilor ecologice, a brioformelor �i a elementelor fito-
geografice am folosit lucr�ri �i monografii de briologie general� elaborate de : Augier 
J. (2), Berghen C. V. (4), Boros A. (5), Demaret F. et Castagnet (6), De Sloover J. et 
Demartet (8), Herzog Th. (20), Pilous Z. Duda J. (23), Podpera J. (24), Smith A. 
I. E. (28), �tefureac Tr. (447).

Sistemul de clasificare utilizat, precum �i nomenclatura sunt cele adoptate de 
H. Gams în lucrarea Klein Kryotogamenflora (1957, 1967) cu unele complet�ri la 
Hepaticopsida dup� Dull R., Koponen T et al. (16). 

La baza elabor�rii acestei lucr�ri de sintez� au stat unele lucr�ri monografice ap�-
rute în literatura briologic� din România : C. Papp – Briofite din R. S. România - de-
terminator, 1967 ; �tefureac Tr., Gh. Mihai, P. Pascal – Conspectul briofitelor din 
Dobrogea, 1970 ; �tefureac Tr., P. Pascal – Conspectul briofitelor din Bucovina, 1981 ; 
Gh. Mohan – Conspectul briofitelor din Muntenia, 1988 ; Gh. Mohan – Briofite – de-
terminator ilustrat al brioflorei României, 1984 ; Gh. Mohan – Catalogul briofitelor din 
România, 1998 ; Em. Pl�mad� – Flora briologic� a României – Musci : vol. I –1998 ; Gh. 
Mihai – Lista hepaticelor din R. S. România, 1983 ; Gh. Dihoru – Nume legitime �i si-
nonime ale taxonilor din brioflora României (I, II), 1999 ; �tefureac Tr. – Studii biolo-
gice în unele forma�iuni de vegeta�ie din România, 1969 ; S. �tef�nu� – The Hornwort 
und Liverworth Atlas of România, 2008.

Autorul acestei lucr�ri monografice aduce sincere �i cordiale mul�umiri domnului 
Acad. Prof. Univ. Dr. Constantin Toma pentru c� m-a stimulat �i m-a încurajat s� 
public aceast� vast� lucrare de specialitate.

AUTORUL
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CAPITOLUL 1
Istoricul cercetărilor briologice din România

Cercet�ri asupra variatelor grupe de organisme (alge, ciuperci, licheni �i briofite) 
privind teritoriul ��rii noastre se cunosc înc� din secolul trecut.

Începute mai întâi dincolo de Carpa�i, în Transilvania �i Banat, de c�tre cercet�to-
rii na�ionalit��ilor conlocuitoare sau de c�tre botani�tii din ��rile vecine care ne-au vizi-
tat �ara, ele nu au întârziat s� se desf��oare �i în Muntenia �i Moldova.

O contribu�ie important� în intensificarea studiilor de criptogamie �i-au adus-o pri-
mele societ��i �tiin�ifice care au fost create la Ia�i �i Bucure�ti, precum �i apari�ia prime-
lor universit��i din �ar�, care au constituit adev�rate �coli unde s-au pus bazele cercet�-
rilor de criptogamie.

În aceast� prim� etap� de început au fost recoltate, analizate �i publicate primele 
contribu�ii floristice sub forma unor simple enumer�ri sistematice ale diferitelor grupe de 
criptogame, cercetate în Transilvania, lan�ul Carpatic românesc �i în alte regiuni ale ��rii.

Astfel, primele grupe de criptogame cunoscute în aceast� perioad� le g�sim în lucr�-
rile floristice generale, ap�rute la mijlocul veacului trecut de c�tre : J. G. G. Baumgarten 
(1846), J. F. Schur (1852, 1866), M. Fuss (1865, 1877), L. Simonkai (Simkovics) 
(1872), F. Hazslinszky (1868, 1885) �.a.

În aceea�i perioad� apar primele lucr�ri speciale de briologie, elaborate de : B. 
Hampe (1861), J. Pancic (1861), J. Barth (1883), J. Breidler (1890) �.a. care cu-
prind rezultatele cercet�rilor efectuate în diferite regiuni ale ��rii.

Începând cu secolul al XX-lea, num�rul acestor cercet�ri se intensific� �i apar nume-
roase publica�ii de briologie efectuate de : A. Degen (1901, 1914, 1922, 1923, 1930), 
F. Matouschek (1902, 1903), J. Röll (1901, 1903), K. Loitlesberger (1898, 1900), 
L. Heuflel (1853), K. Demeter (1888), F. Lilienfeldowna (1913) �.a., publicate în 
revistele de botanic� din Ungaria �i Austria. 

Unele date briologice apar�in lui Iuliu Prodan (o not� asupra unor specii ale ge-
nului Astomum �i men�ionarea hepaticei Moerekia flotowiana de la Apahida). Tot din 
Ardeal, Florian Porcius se gândea la editarea unei flore briologice din �inutul Rodnelor. 
În studiile sale botanice asupra Carpa�ilor, F. Fax (1908, 1911) introduce �i unele brio-
fite. Cel care devine îns� o autoritate în briologie, recunoscut� pe plan mondial, �i care 
�i-a început cercet�rile briologice în jurul Bra�ovului este J. Hedwig. Prin opera sa ca-
pital�, Historia Muscorum, devine un Linné al briologilor, deoarece aceast� lucrare con-
stituie �i azi opera de baz� în nomenclatura �tiin�ific� a mu�chilor frunzo�i (Cl. Musci, 
îndeosebi Ord. Bryales).

În Muntenia �i Moldova, primele date briologice sunt publicate de unii fanerogami�ti 
ca : U. Hoffmann, Dimitrie Brândz�, D. Grecescu, Al. Popovici �i de renumitul 
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micolog Marcel Brândz�, cel care a l�sat o frumoas� colec�ie de briofite recoltate din 
împrejur�rile M�n�stirii Neam�ului, determinat� �i publicat� în memoria acestuia de c�-
tre Tr. �tefureac.

FIGURI DE BIOLOGI ROMÂNI

Primele cercet�ri briologice sunt organizate pe baze �tiin�ifice începând cu anul 
1900 de c�tre Sim. �t. Radian la Bucure�ti, C. Papp la Ia�i, iar în Bucovina, ele sunt 
începute în anul 1936 �i continuate la Bucure�ti din anul 1940 de c�tre Tr. �tefureac.

În aceast� perioad�, în Ardeal se remarc� activitatea bogat� desf��urat� în cadrul cer-
cet�rilor briologilor efectuat� în aceast� parte a ��rii de c�tre M. Peterfi �i J. Györffy, 
autori a numeroase lucr�ri �i studii briologice.

Radian �tefan Simion
(1871-1958)

�tefureac Traian
(1908-1986)

Papp Constantin
(1896-1972)
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Unele date briologice cu referire la România se g�sesc în unele lucr�ri cuprinse în 
volumele din flora briologic� a României, dintre care cit�m : J. Podpera (1931), A. 
Boros (1927, 1934, 1944, 1951, 1953, 1964), B. Zolyomi (1939, 1943), J. Igmáandy 
(1942), H. Mischievizi (1965).

În ultimele decenii, cercet�rile briologice se intensific� �i se îmbog��esc �i mai mult 
cu date ecologice, fitogeografice �i fitosociologice, remarcându-se contribu�ia unor �coli 
briologice cu vechi tradi�ii în centrele universitare (Tr. �tefureac, Lucia Lungu, Gh. 
Mohan), a Institutului de Biologie al Academiei (Gh. Dihoru, S. �tef�nu�), a unor 
autodidac�i (R. Wallfisch, Fr. Gündisch, Al. Hodoroga) ; Ia�i (C. Papp, Gh. Mihai, 
P. Pascal, Elena Eftimie, Victoria Barabas), Cluj-Napoca (�t. Páll, Em. Pl�mad�, 
Carmen Dumitru, Goia Irina).

În �ara noastr� materialele briologice de mare valoare se g�sesc inserate �i colec�ionate 
în exicatele generale ca : Flora României Exiccata, editat� la Cluj de prof. Al. Borza ; 
Bryophita Regni Hungatiae Exiccata, editat� de I. Györffy �i M. Petérfi ; Bryotheca 
Romanica editat� de Zd. Pilous �i în renumitele herberii briologice de la Gr�dina 
Botanic� a Universit��ii din Bucure�ti, Institutul de Biologie al Academiei Cluj-Napoca, 
Ia�i, Muzeul de �tiin�e Naturale din Sibiu, Bac�u, Institutul de Biologie al Academiei 
din Bucure�ti, �.a.

Acestor colec�ii briologice li se adaug� cea întocmit� de Muzeul de �tiin�e Naturale 
din Ploie�ti, care prin contribu�ia unor botani�ti, colec�ionari �i muzeografi a reu�it s�-�i 
organizeze un herbar la ini�iativa pasionatei naturaliste Margareta Mo�neaga, care cu-
prinde taxoni recolta�i din diferite regiuni ale ��rii �i din str�in�tate.

Pe lâng� aceste colec�ii generale, în �ara noastr� sunt cunoscute colec�ii particula-
re ale lui : A. Coman, care cuprinde briofite din Maramure� (cea mai mare parte din ea, 
trimis� în Ungaria lui A. Boros �i numai o mic� parte, la Bucure�ti, profesorului Tr. I. 
�tefureac) ; colec�ia lui Fr. Gündisch din Mun�ii Cibinului ; colec�ia lui Gh. Mohan din 
Mun�ii Iezer-P�pu�a �i alte zone din România, depus� la Gr�dina Botanic� din Bucure�ti 
�i Gr�dina Botanic� a Universit��ii de Vest „V. Goldi�“ – Arad, colec�ia lui R. Wallfisch 
din diferite zone ale ��rii �.a.
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CAPITOLUL 2
Caracterizarea generală a briofi telor

Briofitele sunt plante verzi, autotrofe, cunoscute popular sub denumirea de „mu�chi“, 
r�spândite pe solul umed, trunchiuri putrezite, scoar�a copacilor, în turb�rii, apa izvoare-
lor �i râurilor montane, pe stânc�riile umede sau aride, pe cadavrele �i excrementele ani-
malelor intrate în putrefac�ie.

Dup� natura substratului pe care se dezvolt�, briofitele se împart în : tericole (pe 
sol), corticole (pe scoar��), saprolignicole (pe putregaiuri), turficole (în turb�rii sau 
tinoave), saxicole (pe stânci), coprofile (pe cadavre �i excrementele animalelor).

Briofitele sunt plante inferioare încadrate în grupa THALLOPHYTA – deoarece 
aparatul lor vegetativ este reprezentat printr-un tal, format din rizoizi, tulpin� �i frun-
ze microfile, care difer� ca organizare morfo-anatomic� de aparatul vegetativ al plante-
lor superioare, format din r�d�cini, tulpin� �i frunze care reprezint� cormul.

Urm�rind ciclul de dezvoltare al briofitelor constat�m c� el este reprezentat din 
dou� genera�ii subordonate : a. genera�ia gametofitic� sau gametofitul, dominant, re-
prezentat de protonem�, mu�chiul propriu-zis, de culoare verde care este legat de un 
anumit substrat, ce poart� la maturitate organele de reproducere (anteridiile �i arhe-
goanele) ; b. genera�ia sporofitic� sau sporofitul, care este purtat �i hr�nit de gameto-
fit, având rol în formarea sporilor care asigur� înmul�irea asexuat� (Pl. 1, 2).

a. GAMETOFITUL (Gn) – este reprezentat de protonem� �i mu�chiul propriu-zis 
de culoare verde, al c�rui corp vegetativ se nume�te tal. La unele specii, în special din Cl. 
Anthocerotopsida, Cl. Hepaticopsida (Ord. Marchantiales �i Jungermanniales ana-
crogymae), talul este de tip eutalic, care are forma unor lame foliacee, fâ�ii cu numero�i 
lobi dispu�i în rozet� sau dihotomic ramifica�i, cu o structur� sau simetrie dorso-ventral�, 
care se fixeaz� de substrat cu ajutorul rizoizilor. La majoritatea speciilor de briofite, cu-
prinzând unele grupe din Cl. Hepaticopsida (Ord. Jungermanniales acrogyne) �i to�i 
reprezentan�ii Cl. Bryopsida, întâlnim un tal mai evoluat, cu simetrie radiar�, format din 
rizoizi �i tulpini�e erecte care sus�in frunzele sesile. Acest tip de tal se nume�te cormoid.

Din punct de vedere al organiz�ri anatomice, briofitele nu prezint� o diferen�iere pro-
priu-zis�, structural� �i func�ional� a �esuturilor. La ele întâlnim un strat exterior epider-
mic �i un tip de �esut conductor, reprezentat prin celule alungite, înguste, parenchimatice, 
formând ducesul (exemplu, la Polytrichum sp.). Fixarea de substrat a acestor plante se face 
prin ni�te filamente fine, numite rizoizi ; ei sunt unicelulari �i neramifica�i la reprezentan�ii 
Cl. Hepaticopsida (Hepatice) �i pluricelulari la reprezentan�ii Cl. Bryopsida (Musci). 
Rizoizii au rol în fixarea talului de substrat �i la absorb�ia apei, pe care prin capilaritate o 
conduc pân� la celulele talului care o absorb. La maturitate pe gametofit se formeaz� or-
ganele sexuale sau de reproducere, reprezentate prin anteridie �i arhegon.
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PL. 1. CICLUL EVOLUTIV LA HEPATICE (Marchantia polymorpha)
1. tal feminin; 2. arhegoniofor; 3. receptacul arhegonial; 4. arhegoane; 5. oosferă; 
6. tal masculin; 7. anteridiofor; 8. receptacul anteridial; 9. anteridie; 10. anterozoizi; 
11. zigot; 12. picior; 13. setă; 14. capsulă; 15. elatere; 16. spori în diviziune; 
17. capsulă matură; 18. spori germinaţi; 19. tal feminin tânăr; 20. tal masculin tânăr; 
G (n) – generaţia gametofi tică haploidă; S (2n) – generaţia sporofi tică diploidă; 
R! – diviziunea reducţională (meioza).
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PL. 2. CICLUL EVOLUTIV LA MUŞCHII FRUNZOŞI (Cl. Musci)
1. gametofi t masculin; 2. anteridie; 3. anterozoizi; 4. arhegon; 5. gametofi t femel; 6. oosferă; 
7. zigot; 8. picior; 9. vaginulă; 10. frunze pericheţiale; 11. setă; 12. capsulă; 13. caliptră; 
14. capsulă cu ţesut arhesporal; 15. spori în diviziune; 16. capsulă matură; 17. spori; 
18. opercul; 19. spori germinaţi; 20. protonemă ; S (2n) – generaţia sporofi tică masculină; 
21. protonemă feminină; G (n) – generaţia gametofi tică; R! – reducerea cromatică (meioza).
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Anteridia – reprezint� organul sexual mascul de form� ovoid� sau alungit� care este 
sus�inut de un pedicel scurt, pluricelular. Peretele anteridiei este alc�tuit dintr-un singur 
rând de celule, în interior prezint� un �esut spermatogen, format din numeroase celule 
cubice care prin diviziune dau na�tere anterozoizilor, care sunt bispirala�i �i biflagela�i. 
(Pl. 3, 4, Fig. F, 2, 4, Pl. 9, Fig. A, 1, 2)

Arhegonul – reprezint� organul sexual femel, care are forma unei mici butelii. Ea 
este format� dintr-o parte bazal� oval� �i un gât alungit, fiind sus�inut de un peduncul 
pluricelular. Peretele arhegonului este alc�tuit dintr-un singur rând de celule, iar în in-
terior prezint� oosfera (gametul femel), celula ventral� �i celulele canalare care prin 
gelificare favorizeaz� p�trunderea anterozoidului la oosfer�.

Ambele organe sexuale au la început acela�i mod de dezvoltare. O celul� epidermi-
c� se divide transversal în dou� celule : celula inferioar� va deveni pedicel, iar cea supe-
rioar�, prin pere�i periclinali, va da na�tere la o celul� central� înconjurat� de trei celu-
le parietale. Pentru diferen�ierea anteridiei, celulele parietale printr-o serie de diviziuni 
longitudinale �i transversale dau na�tere la un sac ovoidal cu înveli� unistratificat care 
ad�poste�te la interior celulele mame ale anterozoizilor.

La formarea arhegonului, una sau mai multe dintre celulele parietale se divide �i 
formeaz� un înveli� alc�tuit din 4-6 rânduri de celule. Aceste celule se divid transver-
sal, jum�tatea inferioar� va forma partea umflat� a arhegonului, iar jum�tatea supe-
rioar�, gâtul arhegonului. Celula central� se divide �i d� na�tere la o celul� superioa-
r� care constituie celula de origine a celulelor canalare ale gâtului �i o celul� inferioar� 
care se divide o singur� dat� �i formeaz� celula ventral� �i oosfera (gametul feminin). 
Anterozoizii bispirala�i �i biflagela�i înoat� în pic�turile de ap� �i unul singur va p�trun-
de prin substan�a gelatinoas� a gâtului arhegonului pân� la oosfer�, pe care o fecundea-
z�, dând na�tere unui zigot diploid (2 n) cu care începe genera�ia sporofitic� sau spo-
rofitul (2 n). (Pl. 4, F, 1, 3 ; Pl. 9, Fig. A 3, 4)

b. SPOROFITUL (S2n)
Zigotul prin germinare va diferen�ia sporogonul care reprezint� genera�ia asexu-

at�. El este lipsit de clorofil� �i la maturitate are culoare brun�. La Cl. Hepaticopsida 
(Hepaticae), sporogonul str�punge peretele arhegonului �i, ca atare, el este lipsit de va-
ginul� �i caliptr�, pe când la Cl. Bryopsida (Musci), sporogonul rupe peretele arhe-
gonului în dou� p�r�i, o parte r�mâne la baza sa �i formeaz� vaginula, iar partea supe-
rioar� este ridicat� în sus de capsul� �i formeaz� caliptra.

Sporogonul este format din urm�toarele p�r�i (Pl. 4, Fig. F, 5, G, Pl. 9, Fig. C, D, E) :
a. haustorul sau piciorul este situat la baza setei �i reprezint� organul de absorb�ie 

cu ajutorul c�ruia se fixeaz� �i absoarbe hrana din gametofit ;
b. seta sau pedicelul de m�rimi diferite care sus�ine capsula ;
c. capsula este purtat� de set� �i este format� dintr-un perete pluristratificat rezultat 

din celulele înveli�ului extern al embrionului numit amfiteciu. �esutul central al embri-
onului numit endoteciu va da na�tere la un �esut fertil numit arhespor, generator al ce-
lulelor mame ale sporilor �i un �esut steril care va forma columela, o coroan� în mijlo-
cul sporogonului care la unele hepatice ea lipse�te. La unele Hepatice �i Musci, o parte 
dintre celulele arhesporului r�mân sterile �i au rol în nutri�ia celulelor mame ale sporilor, 
iar unele dintre ele formeaz� elaterele cu rol în r�spândirea sporilor.

Capsulele sunt foarte variate ca form� �i m�rime, dar, în general, ele sunt formate 
din : apofiz�, urn� �i opercul, care poart� caliptra (scufia). În partea superioar� a urnei 
se afl� peristomiul, care este format din unul sau dou� rânduri de din�i�ori.




