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Rezumat: Cercetările morfo-anatomice şi embriologice efectuate asupra speciei Eclipta

prostrata L.. neofită în flora României, au reuşit să surprindă o serie de aspecte capabile să

explice capacitatea adaptative semnificativă, dezvoltată în raport cu condiţiile din zonele

inundabile ale Dunării inferioare. Ele vizează plasticitatea cormului (în special rădăcina şi

tulpina), eficienţa reproducerii sexuate şi a efortului reproductiv.
Cuvinte cheie: adaptabilitatea cormului, eficienţa reproducerii, supravieţuire, colonizare.

Introducere

Eclipta prostrata (fam. Asteraceae) este o specie originară din America Tropicală şi

Sub-Tropicală (Lisowski 1991; Tutin 1976). Aria ei actuală de răspândire include, pe lângă

America şi Africa, Asia, Iranul, Caucazul, Europa de SV şi SE. în România a fost descrisă

pentru prima dată în anul 1998 (Dihoru & Sârbu 1998), ca specie bine reprezentată în

zonele inundabile din lungul Dunării inferioare.

în dorinţa de a înţelege mai bine mecanismele care au permis extinderea arealului

acestei specii şi dezvoltarea unor populaţii semnificative au fost efectuate o serie de

cercetări anatomice (structura cormului) şi embriologice (tipul de reproducere şi efortul

reproductiv).

Material şi metodă

Materialul biologic, recoltat în intervalul 1994-2000 din zona inundabilă a Dunării

inferioare (înainte de inundaţie şi după perioada de inundaţie), a fost prelucrat şi analizat în

microscopie fotonică în anul 2000. în acest sens au fost utilizate tehnicile tradiţionale:

dubla coloraţie (Verde iod şi Carmin alaunat) pentru secţiunile efectuate prin organele

vegetative şi tehnica împarafinării (coloraţie cu Hematoxilină Ehrlich) pentru preparatele

embriologice.

Rezultate

Rezultatele obţinute privind structura cormului au evidenţiat capacitatea adaptative

semnificativă a rădăcinii şi tulpinii în raport cu variaţiile factorului hidric. O perioadă de

inundaţie prelungită (15-20 zile) induce formarea canalelor aerifere în scoarţa rădăcinii şi

tulpinii. în cazul rădăcinii se formează un adevărat aerenchim caracterizat prin canale

aerifere mari ce străbat toată zona corticală (Fig. 1, Fig. 2). în porţiunile de tulpină

acoperite de apă se constată, de asemenea, apariţia unor canale aerifere în parenchimul

cortical de sub colenchim (Fig. 3, Fig. 4). Tulpina, cilindrică, prezintă un colenchim angular

subepidermal, parenchim cortical, un cilindru central de tip eustelic cu structură secundară,
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având fascicule conducătoare colateral deschise şi parenchim fundamental alcătuit din

celule izodiametricemari.

Din analiza preparatelor embriologice s-au desprins o serie de aspecte care explică

eficienţa procesului de reproducere sexuată, deosebit de importantă pentru capacitatea de

colonizare a speciei. Planta formează două tipuri de flori: flori radiale (periferice) aproape

albe, femele şi flori centrale albe-verzi, hermafrodite. Rezultatele obţinute atestă faptul că

ambele tipuri de flori conţin ovule anatrope şi sunt fertile (Fig. 5).

în ambele tipuri de flori se formează saci embrionari şi embrioni (Fig. 6, Fig. 7, Fig.

8). Florile hemafrodite au 4-5 staminé cu polen fertil (Fig. 9, Fig. 10).

Planta formează două tipuri de achene: periferice, cu lăţime maximă la vârf, ciliate

pe apexul trunchiat şi centrale
comprese. Ambele tipuri de achene conţin embrioni pe

deplin formaţi şi viabili (Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14).

O serie de determinări adiţionale privind efortul reproductiv au fost, de asemenea,

efectuate. Rezultatele au evidenţiat formarea a 5.000 - 10.000 de achene/individ şi existenţa

unei rezerve germinative în banca de seminţe cuprinsă între 95 şi 215 seminţe/m
2

.

Concluzii

Următoarele caracteristici care vizează structura cormului, reproducerea şi efortul

reproductiv al speciei Eclipta prostrata reprezintă suportul capacităţii semnificative de

colonizare a zonelor inundabile:

• capacitatea adaptative la variaţiile factorului hidric prin formarea şi extinderea

sistemului de canale aerifere în paralel cu prelungirea perioadei de inundaţie;

• reproducerea sexuată foarte eficientă, susţinută atât de fertilitatea totală a florilor

(inclusiv a polenului), cât şi de o embriogeneză normală;

• efortul reproductiv substanţial al indivizilor, marcat atât de producţia ridicată de

seminţe cât şi de capacitatea semnificativă de menţinere în banca de seminţe.
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ECLIPTA PROSTRATA, NEOPHYTE IN THE ROMANIAN FLORA:

STRUCTURAL AND EMBRYOLOG ICAL ASPECTS

The morpho-anatomical and embryological researches oi Eclipta prostrata L., neophyte in

the Romanian flora pointed out some important aspects supporting its significant adaptative
capacity to the fluctuation of the hydrological regime in the floodplain areas of the lower

Danube river. They are focused on the plasticity of the species body (especially the root and

the stem), the efficiency of the sexuate reproduction and on the reproduction effort
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Secţiune transversală prin rădăcină (înainte de inundaţie) cu evidenţierea
zonei corticale (Oc. 12,5 x Ob 10, amplificare 20).

Fig. 1

Secţiune transversală prin rădăcină (după inundaţie prelungită) cu evidenţierea

aerenchimului cortical (Ос. 12,5 x Ob 10, amplificare 6,3).

Fig. 2
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Secţiune transversală prin tulpină (după inundaţie prelungită) cu evidenţierea
canalelor aerifere în zona corticală (Oc. 12,5 x Ob 10, amplificare 12,5).

Fig. 3

Fig. 4 Secţiune transversală prin tulpină (după inundaţie prelungită) cu evidenţierea
canalelor aerifere în zona corticală (Oc. 12,5 x Ob 10, amplificare 25).
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Secţiune longitudinală prin antodiu cu evidenţierea florilor centrale

(hermafrodite) şi periferice (femele) prevăzute cu ovule anatrope (Oc 12,5 x Ob 6,

amplificare 6,3)-

Fig. 5

Secţiune longitudinală prin antodiu; flori periferice ligulate cu gineceu

inferior şi ovule anatrope cu sac embrionar (Oc 12,5 x Ob 6, amplificare 6,3).

Fig. 6.
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Secţiune longitudinală prin floare centrală cu gineceu inferior şi ovul anatrop
cu sac embrionar (Oc 12,5 x Ob 10, amplificare 12,5).

Fig. 7

Secţiune longitudinală prin floare centrală cu sac embrionar şi proembrion

(Oc 12,5x0b 10, amplificare 12,5).

Fig. 8



Secţiune transversală - flori hermafrodite cu 4-5 antere (Oc. 12,5 x Ob 10,

amplificare 12,5).

Fig. 9

Secţiune longitudinală prin anteră cu polen normal dezvoltat 3-nucleat şi rare

variaţii dimensionale (Oc 12,5 x Ob 10, amplificare 10).

Fig. 10
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Secţiune longitudinală prin achenă centrală cu embrion cordiform (Oc 12,5x
Ob 10, amplificare 6,3).

Fig. 11

Secţiune longitudinală prin achenă periferică cu embrion cordiform (Oc

12,5x0b 10, amplificare 6,3).

Fig. 12
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Secţiune transversală prin achenă centrală se observă cotiledoanele

embrionului (Oc 12,5 x Ob 10, amplificare 8).

Fig. 13

Fig. 14 Secţiune transversală prin achenă periferică se observă cotiledoaneie

embrionului (Oc 12,5 x Ob 10, amplificare 8).
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