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Rezumat: Ranunculus acris L. se reproduce atât amfimictic cât şi apomictic. Majoritatea

microsporilor şi a granulelor de polen diferenţiate sunt sterile. Specia formează predominant
embrioni apogametici cu origine antipodială, frecvent observaţi în ovule anatrope şi mai rar în

cele ortotrope şi hemianatrope. Embrionii se formează din antipode. în toate cazurile aceştia

sunt însoţiţi de endosperm nuclear sau celular, condiţie necesară dezvoltării lor ulterioare.

Cuvinte cheie: apomixie. diversitate ovulară apogamie, embrioni antipodiali.

Introducere

Apogamia este o formă de apomixie în care embrionul se formează din sinergidele

sau antipodele sacului embrionar, în lipsa unui proces de fecundaţie.

Datele cito-histologice şi embriologice referitoare la apomixie sunt încă destul de

sumare. Terminologia utilizată în definirea fenomenelor apomixiei este complicată şi încă

destul de confuză, iar clasificările sunt destul de numeroase, dar nici una dintre ele nu a fost

până în prezent în totalitate acceptată.

O clasificare a tipurilor de apomixie destul de actuală şi agreată (Batygina 1989;

Solntzeva 1990; Nogler 1994), se bazează pe două principii fundamentale: 1 - nucela este tratată

ca megasporange cu celule potenţial generative; 2 - celulele sacului embrionar sunt considerate

gârneţi potenţial capabili să dezvolte embrioni, în lipsa unui proces de fecundaţie.
în aceste condiţii, apomixia a fost subîmpărţită în trei tipuri (diplosporie, aposporie

şi embrionie adventivă), care se manifestă sub trei forme (partenogeneză, apogamie şi

hemigamie).

Cele trei tipuri fundamentale de apomixie (diplosporia, aposporia şi embrionia

adventivă) sunt iniţiate în celule ale nucelei sau, uneori, ale integumentelor, iar criteriul

care le separă este sacul embrionar.

Formele sub care se manifestă apomixia (partenogeneză, apogamie, hemigamie) se

adresează diplosporiei şi aposporiei iar criteriul lor de departajare are la bază tipul de celulă

din sacul embrionar din care se formează.

Material şi metodă

Materialul folosit, reprezentat de flori de Ranunculus acris L. 5.1., a fost colectat

stadial din Grădina Botanică "D. Brandza" a Universităţii din Bucureşti în anul 2000.

Pentru prelucrare a fost folosită metoda includerii în parafină şi secţionarea la

microtom. Secţiunile au fost colorate cu hematoxilină Ehrlich, montate în balsam de

Canada, analizate şi microfotografiate la microscopul fotonic docuval.
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Rezultate şi discuţii
In antera matură, care prezintă doar endoteciul unistratificat, cu îngroşări fibroase

caracteristice (epiderma fiind complet dezorganizată), aproape toţi microsporii sunt sterili (Fig.l).

Totodată, la nivelul stigmatului au fost observate, pe lângă puţinele granule de polen

cu tuburi polinice diferenţiate, şi numeroase granule de polen deformate, sterile (Fig. 2).

Majoritatea ovulelor analizate sunt anatrope, apotrope, ascendente, crassinucelate cu

obturator funicular (Fig. 3). In aceste ovule, sacul embrionar matur este voluminos şi

alungit. Elementele aparatului oosferei au dimensiuni mici şi sunt greu
de evidenţiat, uneori

fiind dezorganizate. Antipodele sunt evidente.

în puţine ovule se remarcă formarea unor proembrioni zigotici, globulari (Fig. 4).

Majoritatea proembrioni lor observaţi sunt de origine antipodială (Fig. 5-9).

Proembrionii antipodiali apar sub forma unor structuri pluricelulare, mai mult sau

mai puţin globulare, legate evident printr-un picioruş pluricelular de zona chalazală a

sacului embrionar (Fig. 5-9). Celulele proembrionilor antipodiali au dimensiuni mari,

nucleele sunt voluminoase, iar citoplasmă este densă. Picioruşul este alcătuit din celule

mult mai mici, iar colorabilitatea nucleelor şi a citoplasmei acestora este mult mai scăzută.

Proembrionii antipodiali sunt însoţiţi iniţial de endosperm nuclear (Fig. 6, 8), care

ulterior se celularizează.

Ranunculus acris formează pe lângă ovule anatrope şi ovule ortotrope (unitegmice,

crassinucelate) şi hemianatrope.
în ovulele ortotrope sacul embrionar are dimensiuni mari şi proemină în zona apicală a

nucelei
pe care o dezorganizează (Fig. 10). Aparatul oosferei fie că nu se individualizează, fie că

elementele sale sunt atipice, cu colorabilitate redusă. Embrionii observaţi sunt de origine

exclusiv antipodială. De regulă, o singură antipodă îşi continuă dezvoltarea în timp ce celelalte

două degenerează. în aceste ovule se formează ulterior proembrioni antipodiali, pluricelulari,

mari, globulari sau piriformi, ataşaţi zonei chalazale a sacului embrionar (Fig. 11 ).

Şi în ovulele hemianatrope au fost identificate antipode voluminoase, potenţial
generatoare de structuri embrionare (Fig. 12).

Concluzii

La Ranunculus acris L. polenul este predominant steril.

Există o variaţie a tipurilor de ovule: anatrope (frecvent), hemianatrope şi ortotrope (rar).
Coexistă ambele tipuri de reproducere: amfimictică şi apomictică.
Planta formează preponderent embrioni apogametici în ovulele anatrope (foarte

frecvent), ortotrope şi chiar hemianatrope, dar şi embrioni zigotici, semnalaţi în puţine ovule

anatrope.

Endospermul secundar este prezent în toate cazurile.

Evoluţia antipodelor spre structuri embrionare se asociază cu dezorganizarea
aparatului oosferei.

La formarea embrionilor apogametici pot participa toate antipodele sau doar una singură.
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Apogamie la Ranunculus acris

Secţiune transversală printr-un sac polinic; se observă endoteciul,

microspori sterili şi puţini microspori fertili (Oc. 12,5x; Ob. 10; Amplific. 25; Orig.)

Fig. 1

Secţiune longitudinală prin carpelă (detaliu); la nivelul stigmatului se

observă granule de polen cu tub polinic şi numeroase granule de polen sterile (Oc. 12,5x;

Ob. 10; Amplific. 16; Orig.)

Fig. 2

49



Sârbu Anca. Vîrforeanu Petronela. Smarandache Daniela
50

Secţiune longitudinală prin

carpelă (detaliu); în cavitatea

ovariană se observă un ovul

anatrop (0c.12,5x; Ob. 10;

Amplific. 10; Orig.)

Fig. 3

Secţiune transversală prin carpelă la nivelul ovarului; se observă un ovul

anatrop cu proembrion zigotic, globular (0c.12,5x; Ob.2s;Amplific. 6,3; Orig.)

Fig. 4



Secţiune longitudinală prin gineceu; în carpela din dreapta, la nivelul ovarului se

observă un ovul anatrop cu proembrion antipodial (Oc. 12,5x; Ob. 10; Amplific.6,3; Orig.)

Fig. 5
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Secţiune longitudinală prin ovul anatrop; în sacul embrionar se observă

endosperm nuclear şi un proembrion antipodial (Oc. 12,5x; Ob. 10; Amplific. 10; Orig.)

Fig. 6
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53•\pogamie la Ranunculus cutis

Secţiune longitudinală prin carpelă şi ovul anatrop; în sacul embrionar

observă un proembrion antipodial pluricelular, mare (0c.12,5x; Ob. 10; Amplific. 12,5; Orig
Fig. 7



Fig. 8 Secţiune longitudinală prin

ovul anatrop; în sacul embrionar

se observă un proembrion

antipodial şi endosperm nuclear

(0c.12,5x; Ob. 10; Amplific. 16;

Orig.)

Secţiune longitudinală prin
carpelă şi ovul anatrop; în zona

halazală a sacului embrionar se

observă un proem br ion

antipodial piriform, mare,

înconjurat de celule

endospermale (0c.12,5x; Ob. 10;

Ampliflc.B; Orig.)

Fig. 9
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Secţiune longitudinală prin ovar; se observă un ovul ortotrop iar în sacul

embrionar oantipodă voluminoasă, fixată de peretele sacului embrionar printr-un picioruş
şi alte două antipode dezorganizate (Oc. 1 2,5x; Ob. 10; Amplific. 10; Orig.)

Fig. 10
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Secţiune longitudinală prin carpelă şi ovul ortotrop; în zona halazală a

sacului embrionar se observă un proembrion antipodial piriform (0c.12,5x; Ob.10;

Amplific. 10; Orig.)

Fig. 11
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Secţiune longitudinală prin carpelă; la nivelul ovarului se observă un ovul

hemianatrop şi antipode hipertrofiate, potenţial embriogene (0c.12.5\; Ob. 10:

Amplifie. 10; ()rig.)

Fig. 12
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APOGAMY IN RANUNCULUS ACRIS

Abstract: For survival Ranunculus acris uses both ways of reproduction

(amphimictic and apomictic), but the apomictic one is dominate. The proportion of sterile

microspores and pollen grains is high, supporting the idea of apomixis. The form of

apomixis, which was identified, is the apogamy, based on the antipodal origin of the

embryos. The species forms three types of ovules: anatropous, orthotropous and

hemianatropous and the antipodal embryos were observed in all the previous types of

ovules. In all the cases the secondary endosperm was developed, supporting the future

evolution of the embryos.

Key words: apomixis, ovules' variability, apogamy, antipodal embryos.
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