
СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ

на гл. ас. д-р Елина Янкова-Цветкова

Кандидатът е член на единственото научно звено в България, в което се провеждат

изследвания върху биологията на размножаване и репродуктивните механизми на различни

родове и видове висши растения от българската флора, и по-конкретно тези проучвания са

в  областта  на  анатомията,  екологичната  и  експериментална  растителна  ембриология.

Изследванията  в областта  на  сравнителната  и  екологична  ембриология  са  във  връзка  с

изучаване на биологичното разнообразие и природните ресурси, резултатите от които са

основа за заключения и важни изводи относно особеностите на репродуктивната биология,

степента на реализация на репродуктивния потенциал, характера и размера на популациите

на редки, защитени, ендемични, инвазивни чужди и лечебни видове, глациални реликти и

видове с висока консервационна значимост от различни растителни семейства. Проучвани

са особеностите на репродуктивните системи, механизмите на размножаване /вкл. степента

на разпространение и типа апомиксис/,  характера на популационните структури и др.  –

важна информация, необходима за провеждане на съвременните комплексни разработки в

областта  на  екологичната  и  консервационна  биология  на  растенията.  Провеждани  са  и

проучвания  в  областта  на  експерименталната  ембриология,  чиито  основни  задачи  са

свързани  с  разкриване  размера  на  популациите  и  потенциалните  възможности  за

реализацията на репродуктивния потенциал на видовете обект на изследване в условия in

vivo, чрез оценка на степента на жизненост на полена и семената.

По-надолу накаратко са изложени резултатите от провежданите от кандидата научни
изследвания и приносите, които имат основно теоретичен и отчасти приложен характер.

1. Проучване  на  репродуктивната  биология  на  редки,  защитени,  ендемични  и
лечебни растителни видове

Изучаването  на  процесите  на  развитие  на  мъжкия  и  на  женския  гаметофити,

опрашването, оплождането и развитието на зародиша и ендосперма и други репродуктивни

особености  дава  ценна  информация  относно  причините  ограничаващи  потенциалните

възможности на растенията да реализират своя репродуктивен потенциал. Освен това, тези

изследвания  се  оказват  необходими  и  полезни  и  при  създаване  на  методика  за  тяхната

ефективна регенерация. В този смисъл, ембриологичните изследвания имат важна роля, тъй

като  спомагат  за  разкриване  на  критичните  моменти  в  хода  на  протичане  на

репродукционните процеси. Затова, резултатите от такъв род изследвания могат да послужат
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и  като  база  за  разработване  на  ex situ консервационни  техники  за  редки,  ендемични,

застрашени от изчезване и икономически ценни лечебни растения.

► Като продължение на започнатото с дисертацията комплексно изследване на видовете

от род Angelica разпространени в България, са проведени допълнителни проучвания върху

тези видове:

- В резултат на сравнително-анатомично изследване на корена и семената на видовете от

род  Angelica,  разпространени в България  /публикация №.11./,  е установено, че основните

разлики се отнасят до формата и големината на мерикарпа, докато по отношение анатомията

на корена не са констатирани значими различия. Направен е изводът, че морфологията на

мерикарпа  може  да  бъде  използвана  като  таксономичен  белег  за  разграничаване  и

определяне на отделните таксони в рамките на род Angelica. 

-  За  първи път е  проведено  и  детайлно  ембриологично  проучване  на  A.  archangelica

/публикаця №.23/, резултатите от което характеризират този вид като половоразмножаващ

се.  Нормалното  протичане  на  процесите  в  генеративната  сфера  и  стабилността  на

ембриологичните структури осигуряват на вида ефективна реализация на репродуктивния

му потенциал. Резултатите от проучванията на A. archangelica, носещи важна информация за

начина на размножаване и особеностите на репродуктивната система могат да послужат като

основа за изготвяне на стратегия за успешното култивиране на това ценно лечебно растение.

- Направена е ревизия на разпространението на видовете от род  Angelica  в България,

поради съществуващите в литературата противоречиви данни. В тази връзка бяха сравнени

наличните хербарните образци в българските хербариуми на българските видовете от род

събраната собствена  Angelica /според Флора на България, у нас родът е представен от три

вида – A. sylvestris, A, pancicii и A. archangelica/ със сбирка от живи растения от съответните

флористични райони, посочени в литературата като райони на разпространение на видовете

Angelica и от A. archangelica с чужд произход /публикация №.12./. Потвърдено е наличието в

българската флора само на два вида - A. sylvestris и A. pancicii. Установено е, че растенията,

събрани  от  oт  описаните  локалитети  на  разпространение  на  A.  archangelica,  по

морфологични белези отговарят на A. sylvestris. Поради това е направено заключението, че

видът  A.  archangelica не трябва да бъде считан като елемент на българската диворастяща

флора.
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► Проведено е комплексно изследване на Arnica montana – ценно лечебно растение със

статут на рядък и ендемичен вид за Европа и на «застрашен» в много европейски страни. В

България е намирана преди повече от сто година в Рила планина /хербарен образец SO 86331

в  хербариума  на  Софийския  Университет/,  но  до  настоящия  момент  не  е  потвърдено

разпространението й в българската флора. Проучена е репродуктивната биология на вида,

разкрити са особеностите на мъжкия и женски гаметофит, ембрио- и ендоспермогенезата

Направена е оценка на жизнеността на полена и семената – важни критерии за реализиране

на  репродуктивния  потенциал,  който  от  своя  страна  влияе  пряко  върху  състоянието  и

размера на популациите на вида. Установена е висока пластичност на женската генеративна

сфера /развитие на зародиш, освен след оплождане на яйцеклетката, така и от неоплодена

яйцеклетка – гаметофитен апомиксис-в зародишна торбичка развиваща се по Taraxacum-

диплоспорен тип/. От една страна, това компенсира големия брой стерилни и дегенериращи

зародишни торбички, наблюдавани в хода на изследването, а от друга - осигурява по-добри

адаптивни  възможности  на  вида.  Резултатите  от  проведените  проучвания  на  A.  montana

характеризират  вида  като  факултативен  апомикт,  в  който  преобладава  половото

размножаване  /амфимиксис/  над безполовото  /апомиксис/.  Направено  е заключението,  че

характерът  и  размерът  на  популациите  на  този  вид  зависят  по-скоро  от  половото  и

вегетативното размножаване,  отколкото от  гаметофитния апомиксис,  установен в хода на

това изследване /публикация №.10/. Създаден е и протокол за  in vitro размножаване на  A.

montana чрез калусни култури /публикация №.3./.

►  За първи път,  не само върху български популации на  видове от род  Sideritis,  но и

върху  този  род,  е  проведено  ембриологично  изследване  на  S.  scardica и  S.  syriaca

/публикации №.17, 18,  21/ -  Двата са включени в Червена книга на Република България,

първият в категорията „застрашен” вид, вторият – в категорията „критично застрашен”, като

S. scardica е и балкански ендемит. Установено бе, че двата вида са  половоразмножаващи се.

Наблюдаваната слаба пластичност на генеративната сфера /балансирани процеси, стабилни

структури,  отсъствие  на  апомиксис/,  е  основният  фактор  ограничаващ  тяхното

разпространение  и  адаптивни  възможности,  независимо  от  установения  в  изследването

висок репродуктивен потенциал /висока жизненост на полена и семената. Установено бе, че

кълняемостта на семената на S. scardica – /публикация №.18./ е комплексен процес, зависещ

от множество фактори, като температура, влажност, осветление, зрялост на семената, както

и  че  няма  строга  зависимост  между  жизнеността  и  кълняемостта  на  семената,  и

продължителността на тяхното съхранение и/или третиране с растежни регулатори.  Най-
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вероятно  жизнеността  на  полена  и  семената  /два  основни  параметъра  характеризиращи

репродуктивния  потенциал/  зависят  и  от  климатичните  условия  в  годината  на  тяхното

събиране.

►  Направена  е  пълна  ембриологична  характеристика  на  5  вида  от  два  рода  на  сем.

Gentianaceae: два вида от род Gentiana – G. lutea и G. сruciata и три от род Gentianella – G.

ciliata,  G.  germanica и  G.  bulgarica –  всички те,  с  изключение  на  G.  сruciata,  са  ценни

лекарствени  растения,  със  статут  на  „застрашен  вид”,  а  G.  bulgarica е  и  балкански

ендемит  /публикации  №  .22/.  Резултатите  от  това  изследване  обогатяват  и  допълват

ембриологичната  характеристики  както  на  родовете  към  които  изследваните  видове

принадлежат, така и на сем.  Gentianaceae. При всички изследвани видове бе наблюдавано

образуването на интегументален тапетум (ендотелий), което е новост за ембриологичната

характеристика на сем. Gentianaceaе.  

Потвърдено е образуването на плацентоиди в прашниците, което се приема за начало на

дегенерацията  на тапетния слой на прашниковата  стена,  а  не на трансформирането му в

амебоиден, както твърдят някои автори предприемали ембриологично проучване на видове

от  сем.  Gentianaceae.  Направената  оценка  на  жизнеността  на  полена  и  семената  на  G.

lutea /публикация № .1/ показа, че върху кълняемостта на семената, освен физиологичният

покой,  влияние  оказва  и  бързият  спад  в  жизнеността  на  семената.  Това  понижава

ефективната реализация на репродуктивния потенциал, което от своя страна пряко влияе

върху размера на популациите на този вид. Направена е препоръка за култивирането G. lutea

чрез  метода  на  ембриокултурите,  с  цел  преодоляване  на  физиологичния  покой,  както  и

бързия  спад  в  жизнеността  на  семената,  предвид  ограниченото  му  разпространение  и

статуса му на застрашен вид в българската флора.

 ►  Установени  са  основните  особености  на  репродуктивната  биология  на  Atropa

belladonna на базата на проведеното за първи път ембриологично изследване на български

популации  на  вида,  в  хода  на  което  е  наблюдавано  и  описано  образуването  наред  с

легитимния и на ендоспермален зародиш – новост в ембриологичната характеристика не

само на род Atropa, но и на сем. Solanaceae /публикация № 15/.

► Проучени  са  особеностите  на  структурите  и  процесите  в  мъжката  и  женска

генеративна сфера на три сорта  Olea europaea (маслина) – два отглеждани в района на гр.

Севиля – Южна Испания и един – в Южна България (в района на гр. Петрич), във връзка с

тяхната роля за осигуряване на успешно плодоносене. Установена е корелация между хода
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на  протичане  на  основните  процеси  в  генеративната  сфера  и  ефективността  на

репродуктивните  структури,  участващи  в  оплождането  и  формирането  на  плодовете

/публикация № .2./

►  Проведено  е  комплексно  проучване  на  Tribulus terrestris –  ценно  лекарствено

растение:

- За първи път са проучени ембриологично български популации и е направена пълна

ембриологична характеристика на вида /публикация № 6/, данните за който в това

отношение  в  специализираната  литература  до  този  момент  бяха  откъслечни  и

непълни;

- Проучена е морфологията на полена и семената на T.  terrestris /публикация № 5/.  В

резултат на изследването е установено, че по тази и други важни особености, видът

заема изолирано положение в сем. Zygophillaceae и основателно е поставен в отделно

подсем.  Tribuloideae на  семейството.  Данните  получени  по  отношение  на

морфологията на семената са оригинални, тъй като подобна информация липсва в

достъпните литературни източници.

2. Проучване  на  биологията  на  размножаване  на  естествени  популации  на

моделни  видове  /чужди  инвазивни,  глациални  реликти/,  разпространени  в

България

2.1. Изучаване на репродуктивната биология на инвазивни видове в българската

флора

Разкриването на начина на размножаване и особеностите на репродуктивните системи на

инвазивните  чужди  видове  е  от  особено  значение,  защото  количеството  и  качеството  на

размножителните единици определят разсейването и разпространението им в нови условия на

средата,  което  от  своя  страна  има  демографски  и  биогеографски  последици.  Поленовата  и

семенната продукция и жизненост са важни характеристики, които разкриват  възможностите за

успешна реализация на репродуктивния потенциал, адаптацията и еволюционната динамика на

популациите  на  инвазивните  видове.  Без  съмнение,  успешното  размножаване  и  високия

репродуктивен потенциал играят важна роля за инвазията на чужди видове в локалните флори.

►  За първи път  са  проучени  начинът  на  размножаване  и  особеностите  на  репродуктивните

структури и процеси на 6 вида от 3 рода на сем. Asteraceae: 3 вида от род Erigeron (E. annuus, E.
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bonariensis, E. canadensis и E. sumatrensis),  Iva xanthifolia и Ambrosia artemisiifolia, във връзка с

изпълнение  на  задачи  по  проект  за  проучване  на  репродуктивните  механизми,  начините  на

размножаване и особеностите на репродуктивната сфера на инвазивни чужди видове в България

с  Фонд  научни  изследвания.  Aкцентирано  бе  върху  разкриване  на  онези  особености  на

репродуктивната  сфера,  които  имат  отношение  към  определяне  степента  на  инвазивност  на

проучените  видове.  Установено  е,  че  определени  особености  на  структурите  и  процесите  в

генеративната  сфера,  специфични  за  всеки  отделен  вид  /формиране  на  семена  чрез

агамоспермия  при  E.  annuus,  дългосъхраняващ  се  многоклетъчен  антиподиален  комплекс,

формиране на антиподиален и ендоспермален хаусторий при  E.  bonariensis,  E.  canadensis и  E.

sumatrensis, нормално протичане на процесите в мъжката и женска генеративна сфера при  Iva

xanthifolia и Ambrosia artemisiifolia/, в съчетание с образуването на висок процент жизнен полен

и  голям  брой  семена  при  всички  изследвани  видове  осигурява  надеждна  адаптация  към

различни условия на средата и бърза, успешна колонизация в нови местообитания /публикации

№ .7, 8, 9/.

2.2. Изучаване  на  репродуктивната  биология  на  глациални  реликти

разпространени в България

Разнообразието  от  репродуктивни  механизми  при  глациалните  реликти  осигурява

преживяването  на  популациите  им в  екстремните  условия  при  голяма  надморска  височина  в

планините, при които мъжките и женски репродуктивни органи на такива видове са изложени на

интензивния  селективен  натиск  на  средата.  Затова  във  връзка  с  проект  „Опазване  на

биоразнообразието  на  глациални  реликтни  растения  в  България” финансиран  от  европейски

фондове,  проучванията  в  тази  област  бяха  насочени  към  изясняване  на  особеностите  на

репродуктивната биология и степента на реализация на репродуктивния потенциал на избрани

видове глациални реликти, във връзка с възможностите за преживяването им в подобна среда. 

►  Разкрити са особеностите на репродуктивната система и репродуктивният потенциал на

Papaver degenii – реликтен вид и локален ендемит за Пирин планина. Установено е, че половото

размножаване има по-малка роля от вегетативното в запазването на популациите на вида in situ.

Като  вероятна  причина  за  ниския  ембриогенен  потенциал  на  вида  се  посочва  комбинацията

между неблагоприятните  условия на  средата  /кратък  период  на  вегетация  и  на  посещение  от

опрашители, ниски температури и други биотични и абиотични фактори/ и някои специфични

особености  на  вида  /съотношение  между  полово  и  вегетативно  размножаване,

самонесъвместимост, ниска поленова и семенна жизненост/, оказващи влияние върху характера и
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размера на популациите. На основата на получените резултати, видът P. degenii е характеризиран

като стрес-толерантен, а статусът му на „рядък” се обяснява с видовите особености и ниската

конкурентна способност, определящи ограниченото му разпространение/публикация № .16/.

► За първи път е проучен ембриологично реликтният вид Swertia punctata./ /публикация

№ .4./. Установено е, че протерандрията и високият процент дегенерирал и стерилен полен,

в комбинация с ограничения брой опрашители в алпийския пояс, където е локализиран, са

причина за малкия размер на популациите на този вид и са определящи за статуса му на

„критично застрашен” в българската флора 

Приноси с теоритично-приложен характер:

▬  Създаден  е  протокол  за  оценка  на  два  основни  параметъра  на  репродуктивната

биология  при  растенията  –  жизненост  на  полена  и  семената  чрез  прилагане  на

Ацетокарминов тест за жизненост на полена и Тетразолов тест за жизненост на семената.

Този протокол може да се прилага при изследване на репродуктивната биология на всеки

вид за разкриване на репродуктивния потенциал, от който зависи състоянието и размера на

популациите.

▬ Създадена е оптимизирана система за микроразмножаване чрез калусни култури на

Arnica montana 

3. Други изследвания

►  Тествано  е  влиянието  на  Isoxaflutole -  активната  съставка  на  почвения  хербицид

Merlin Flex SC 480 - върху листата на тютюна. Установено е, че този хербицид причинява

морфологични изменения в листата му, изразяващи се в хлороза, некроза и инхибиране на

растежа. Структурните и анатомични промени в листата са свързани с атрофия на защитните

клетки  на  устицата,  редуциране  на  техния  брой  върху  горната  и  долна  епидерма  и

намаляване дебелината на асимилиращия паренхим /публикация № 24/.

►  Наличната  литература  третираща  въпросите  на  растителната  ембриогенеза  –  от

първите публикации на тази тема до съвременните изследвания е събрана, анализирана и

обобщена в обзорна статия и е направен паралел между зиготната и соматична ембриогенеза

/публикация № .25/.
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28.12.2015 г. Изготвил:

София /гл.асистент д-р Елина Янкова-Цветкова/
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