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Вступ

Кількість і ступінь розгалуженості бічних коренів
(БК)визначаєефективністьпоглинанняводи,за
своєнняпоживнихречовинізакріпленнярослину
ґрунті. Як відомо, в переважної більшості рослин
зачаткибічнихкоренів (ЗБК)утворюютьсяв зоні
диференціювання,абозрілійчастинібатьківсько
гокореня,шляхомподілуклітинперициклу.Однак
у деяких видів рослин, наприклад у видів родин
Cucurbitaceae та Polygonaceae (Гуляев, 1964; Дуб
ровский,1986;DemchenkoK.N.,DemchenkoN.P.,
2001), формування ЗБК відбувається в апікальній
меристемі зародкового кореня або в апікальній
меристемі адвентивних коренів у повітряновод
нихрослин:Eichhornia crassipes(Mart.)Solms, Pistia 
stratiotes L., Butomus umbellatus L., Sparganium erec-
tum L. і Sagittaria sagittifolia L. (O’Dell and Foard,
1969;Malloryetal.,1970;Seago,1973;Clowes,1985).

На прикладі Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 
Allium cepa L., Raphanus sativus L. — модельних
об’єктів при дослідженні формування кореневої
системи (Laskowski et al., 1995; Lloret, Casero,
2002;DeSmet,2012)—детальновивченоініціацію
зачатків бічних коренів у зоні диференціювання
головногокоренятаїхподальшийріст.Однакпос
лідовністьпочатковихподійприутворенніЗБКу
меристемі адвентивних коренів повітряноводних
рослинзалишаєтьсяневідомою.Томуметоюнашої
роботи було дослідження ініціації та росту ЗБК у
Butomus umbellatus і Sagittaria sagittifolia на клітин
номуйультраструктурномурівнях.

Об’єкти та мето ди до слі джень

Ми вивчали адвентивні корені повітряноводних
рослин B. umbellatus і S. sagittifolia, що зростали в
природнихумовахнар.ПселурайонісмтВелика
БагачкаПолтавськоїобл.Матеріалзбираливпро

довж вегетаційного періоду 2011—2013 рр. Від
різки адвентивних коренів фіксували в розчині
2,5%вогоглютаровогоальдегідуна0,1Мкокоди
латномубуфері(рН7,2)затемператури4ºС.Потім
зразкипромиваликількаразів0,1Мрозчиномтого
ж буфера (рН 7,2) для видалення надлишку фік
сатора.Постфіксаціюзразківздійснювали1%вим
розчиномOsO

4
протягом4годпритемпературі4ºС.

Зразкипромивалидистильованоюводою,зневод
нюваливсеріїспиртівзростаючоїконцентраціїта
ацетоні,післячогозаливалисумішшюепонарал
дитзастандартнимметодом(Carde,1986).

Світ лова мік ро ско пія. Для дослідження анато
мічної будови отримували поздовжні зрізи зав
товшки1,0мкмнаультрамікротоміMTXL(RMС
Instrument, США). Зрізи забарвлювали 1 %вим
розчином толуїдинового синього в суміші з
1%вимрозчиномбури(Na

2
B

4
O

7
)ідосліджувалиу

світлооптичномумікроскопіAxioscope(CarlZeiss,
Німеччина).Розмір  клітин вимірювали оку
лярмікрометромМОВ115.Результатиобробляли
статистично з використанням програми Statistica
7.0. Цифрові зображення зразків одержували за
допомогоюцифровоїфотокамериNikonD3100.

Транс мі сій на елек трон на мік ро ско пія. Ультра
тонкі зрізи (50—70 нм) отримували на ультрамік
ротомі MTXL (RMС Instrument, США), кон
трастували ураніл ацетатом і цитратом свинцю
(C

12
H

10
O

14
Pb

3
) (Reynolds, 1963). Зразки досліджу

вали на електронних мікроскопах JEM 1200EX і
JEM 1230EX (Jeol, Японія) та фотографували на
плівкуAgfaAllianceCameraCE.Проявленізобра
ження сканували з роздільною здатністю 600 dpi,
використовуючисканерHPScanjet5470c.

Результати досліджень і їх обговорення 

Анатомічна будова адвентивних коренів B. umbel-
latus іS. sagittifolia єтиповоюдляоднодольнихрос
лин. Клітини епідермісу не утворюють кореневих
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волосків.Кораскладаєтьсяз12—14шарівклітин.
Під корою розташований центральний циліндр,
зовнішній шар якого сформований одношаровим
перициклом.

ІніціаціяутворенняЗБКумеристемідослідже
них видів відбувається в клітинах зовнішнього
шару плероми (майбутнього перициклу). На від
стані 0,35—0,40 мм від верхівки кореня на зрізах
помітно6—7клітин,розміриякихзбільшені.Вони
у1,5—2разиширшізаоточуючіклітини(рис.1, а).
Першими периклінально діляться ініціальні клі
тини,якірозміщуютьсявсерединігрупи,навідстані
0,4ммвідверхівкикореняуB. umbellatus і0,5мм
у S. sagittifolia, що вказує на початок формування
ЗБКумеристемі.Незабаромусіклітини ініціаль
ної групи діляться периклінально, внаслідок чого
утворюєтьсядвошароваструктураЗБК.Їїклітини
продовжують інтенсивно ділитися тоді, коли клі
тинимеристемизакінчуютьподіліпочинаютьрос
тирозтягом.

ЗБК у коренях досліджених видів закладаю
тьсястрогоакропетально.Вкінцімеристемитав
дистальній частині зони розтягу вони набувають
округлої або злегка витягнутої форми. На відста
ні 1—2 мм від верхівки кореня розмір ЗБК різко
збільшуєтьсяу2,5—3разизарахунокінтенсивного
поділуклітин(рис.2).ШвидкийрістЗБКсупрово
джуєтьсязменшеннямплощіклітинна32%іпро
порційнимзниженнямрозміруядер(рис.3).Уна
слідок потужної мітотичної активності інтенсив
нийрістзачатківпродовжуєтьсявзонімеристеми
та дистальній зоні розтягу на відстані до 4 мм від
верхівкикореня.УльтраструктуравсіхклітинЗБК

Рис. 1. Ініціація ЗБК в адвентивних коренях Sagittaria 
sagittifolia: а — збільшені клітини зовнішнього шару
плероми — формування групи ініціалей; b — утворення
двошарової структури ЗБК. Стрілками вказані клітини
зовнішньогошаруплероми.Масштаб—70мкм

Fig.1.Initiationoflateralrootprimordia(LRP)inthe
Sagittaria sagittifoliaadventitiousroots:а—increasedcellsin
thepleromeoutermostlayerastheformationofafoundercells
group;b—LRPtwolayerstructureformation.Arrowsindicate
pleromecells.Bar—70µm

Рис. 2. Розмір ЗБК Butomus 
umbellatus іS. sagittifoliaнарізній
відстанівідапексукореня

Fig. 2. The Butomus umbellatus
and S. sagittifolia LRP size at the
differentdistancefromtherootapex
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на цьому рівні є типовою для меристематичних
клітин(рис.4, a).Удистальнійзонірозтягуелек
тронна щільність клітин ЗБК значно перевищує
такувприлеглихклітинкори,яківжеперейшлидо
ростурозтягомімаютьпочатковіознакидиферен
ціювання. Периферійні клітини ЗБК відмежовані
від кори досить товстою клітинною стінкою без
плазмодесм,щообмежуєметаболічнітасигнальні
контактиміжнимийклітинамикори,щоїхоточу
ють(рис.4, b).ДляклітинЗБКхарактернеокругле
абоовальнеядро,щозаймаєцентральнеположен
ня.Йогоплощастановитьблизько50%відплощі
клітининазрізах.Гіалоплазмазаповненавільними
рибосомами (рис. 4). Матрикс поодиноких міто
хондріймаєнизькуелектроннущільність.Кристи
нерозвинені (рис.4, c).Пластидомсформований
лейкопластами, в яких зрідка спостерігаються
дрібнікрохмальнізерна(рис.4, d).Вакуоліпооди
нокі й дрібні. Трапляються ліпідні краплі. Ендо
плазматичний ретикулум і диктіосоми розвинуті
слабо,щохарактернодлямеристематичнихклітин.

На відстані 4 мм від верхівки кореня, в цен
тральнійзонірозтягу,ЗБКскладаютьсязсемиша
рівклітинуS. sagittifoliaтавосьми—у B. umbellatus.
На поперечних зрізах зачатки мають чітку, дифе
ренційовануструктуру,щосвідчитьпрозакінчен
ня закладання гістогенів. Зовнішній шар клітин
ЗБК — протодерма, утворена невеликими, щіль
но розташованими ізодіаметричними клітинами.
Під протодермою розміщена периблема (майбут
ня кора), 3—4 шари якої складаються з відносно
великихокруглихабоовальнихклітин.Найглибша
гістологічназонаЗБК—плерома(майбутнійцен
тральнийциліндр)—утворена3—4шарамищіль
но розташованих клітин овальної форми (рис. 5).
У клітинах різних шарів спостерігаються мітози.
Збільшення об’єму вакуолей клітин основи ЗБК
свідчить про початок їхнього диференціюван
ня у спеціалізовані тканини майбутнього кореня.
Характер проходження ЗБК через кору батьків
ського кореня відрізнявся в досліджених видів. У
S. sagittifolia ріст ЗБК спричиняє розходження су
міжних із зачатками шарів кори і, таким чином,
формування досить великих порожнин навколо
ЗБК. У B. umbellatus спостерігається деформація
клітинних рядів і частковий лізис оточуючих клі
тин, навколо зачатка утворюються порожнини
меншогорозміру(рис.5).

З’ясовано, що у вищих рослин, за винятком
папоротей,ініціалямиЗБКузонідиференціюван

Рис. 3. Площа клітин і ядер апікальної частини ЗБК
S. sagittifoliaнарізнійвідстанівідверхівкикореня
Fig.3.TheS. sagittifoliacellandnucleusareaintheLRPapical
partatthedifferentdistancefromtherootapex

Рис.4.УльтраструктураклітинЗБКS. sagittifoliaнавідстані
2,5 мм від верхівки кореня: a — апікальна частина ЗБК,
що межує з клітинами ендодерми; b — потовщена стінка
клітини зовнішнього шару ЗБК; с, d — фрагменти клітин
апікальноїчастиниЗБК;с—мітохондрії,d—пластидита
ліпідні краплі. Скорочення: КС — клітинна стінка, М —
мітохондрія,П—пластида,ЛК—ліпіднакрапля,Я—ядро.
Масштаб:a—5мкм;b, c, d —0,5мкм

Fig.4.UltrastructureoftheS. sagittifolia LRPcellsatthe
distanceof2.5mmfromtherootapex:a—LRPapicalpart
adjacenttoendodermiscells,b—thickenedwallofacellof
theLPRoutermostlayer;candd—cellfragmentsoftheLPR
apicalpart;c—mitochondria,d—plastidsandlipiddrops.
Abbreviations:КС—cellwall,М—mitochondrion,П—
plastid,ЛК—lipiddrop,Я—nucleus.Bar:a—5µm;b, c, 
d—0.5µm
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няголовногокоренязавждиєклітиниперициклу
(LloretandCasero,2002).Удеякихвидівпокритона
сіннихрослинклітиниендодермита,зрідка,кори
(в Ipomoea purpurea (L.) Roth, Cucumis sativus L., 
Cucurbita pepo L.)можутьтакожбратиучастьуфор
муванні ЗБК або утворювати тимчасові їх покро
ви, що з часом злущуються (Mallory, 1970; Seago,
1973; McCully, 1975; Дубровський,1986; Charlton,
1996; Demchenko et al., 2001; Ilina et al., 2012).
Як показали наші дослідження, у S. sagittifolia та 
B. umbellatusЗБКформуютьсялишезклітинпери
циклу.Отже,отриманінамиданінепідтверджують
наявне в  літературі єдине повідомлення (Severin,
1932) про те, що у  S. latifolia клітини ендодерми
утворюютьпокровиЗБК.Якмивжевідзначали,в
S. sagittifoliaта B. umbellatusформуваннягрупіні
ціальних клітин ЗБК відбувається у зовнішньому
шаріплероми—майбутньомуперициклуапікаль
ної меристеми адвентивних коренів. Переконли
вим доказом такого положення є також уперше
описане нами на ультраструктурному рівні по
товщення стінок периферійних клітин ЗБК, які
межують із ендодермою. Товста клітинна стінка
безплазмодесмвиконуєрольметаболічногобар’єра
між клітинами кори та ЗБК, що виключає мож
ливість безпосередньої участі клітин ендодерми у
формуваннібічнихкоренів(БК).

Для аналізу динаміки росту ЗБК ми виміряли
розмірокремихзачатківнарізнійвідстанівідвер
хівки. Проаналізувавши розподіл зачатків за роз
мірами вздовж кореня, ми встановили, що ріст
ЗБК S. sagittifolia та B. umbellatus має двофазний
характер. На віддалі до 4 мм (перший етап) від
буваєтьсяшвидкийрістЗБКзарахунокактивних

клітинних поділів, а також формується структура
(закладаютьсягістогени)майбутньогоБК.Навід
станібільше4ммвідверхівкикореня(другийетап)
рістЗБКзначносповільнюється(рис.2).ВихідБК
наповерхнюспостерігаєтьсянавіддалі6—8смвід
верхівкибатьківськогокореня.Одержаніданіціка
вобулопорівнятизтакимидляЗБК,щозакладаю
ться в меристемі зародкового кореня проростків
гарбузових. На відміну від досліджуваних повіт
ряноводних рослин, перші переклінальні поділи
перициклу в меристемі зародкового кореня гар
бузових,наприкладC. pepo,відбуваютьсянавідста
ніблизько1ммвідйоговерхівки.СформованіЗБК
швидкоростутьівиходятьнаповерхнюкореняна
віддалі близько 7 мм від верхівки кореня (Гуляев,
1964),томуможнавважати,щотакийрістЗБКмає
лінійнийхарактер.

Отже,активністьперициклувмеристемізарод
кових коренів Cucurbitaceae та Polygonaceae одно
часнозабезпечуєформуванняірістЗБК,унаслідок
чого БК виходять на поверхню на незначній від
станівідверхівкиголовногокореня.Групаініціаль
них клітин у перициклі в зоні диференціювання,
наприклад у Zea mays, де меристема закінчується
на рівні  1,9—2,0 мм від верхівки кореня (Luxová,
1975),стаєпомітноюнавідстані12—15ммвідвер
хівки, перший периклінальний поділ яких (утво
рення ЗБК) відбувається на віддалі 21—24 мм від
апексу(Caseroetal.,1995),авихідЗБКнаповерхню
органу спостерігається на відстані 90—110 мм від
апексу(MacLeodandThompson,1979),тобтопери
цикл послідовно реалізує свою ростову функцію,
післячого—функціюформуванняЗБК.ТомуБК
виходятьнаповерхнюназначнійвіддалівідверхів

Рис.5.Поперечні(а, с)тапоздовжні(b, d)зрізи
зрілих ЗБК на відстані 4—8 мм від верхівки
кореня S. sagittifolia (a, b) і B. umbellatus (c, d).
Масштаб—50мкм

Fig.5.Transversal(a, c)andlongitudinal(b, d)
sectionsofmatureLRPatthedistanceof4—8mm
fromtheS. sagittifolia(a, b)and B. umbellatus (c, d)
rootapices.Bar—50µm
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кибатьківськогокореня.Такимчином,рістЗБКу
Z. maysзарахунокзбільшенняоб’ємутакількості
домоментуйоговиходунаповерхню,яківC. рepo,
має лінійний характер (Mac Leod and Thompson,
1979). Загалом утворення бічних коренів є реа
лізацієюпрограмованоїфункціїмеристематичних
ініціалівперициклу,якіабоодночасно(утворення
ЗБК у меристемі), або послідовно (формування в
зоні диференціювання) реалізують ростову функ
цію, пов’язану з подовженням кореня, та функ
цію формування архітектури кореневої системи.
Вдослідженихповітряноводнихрослин ініціація
таутворенняЗБКумеристемібатьківськогокоре
ня здійснюється подібно таким у Cucurbitaceae та
Polygonaceae, але відрізняється наявністю латент
ногоперіодуросту.Останнє,допевноїміри,нага
дує послідовність стадій утворення ЗБК у період
пізнього ембріогенезу в насінні. Для опису цього
явищазапропонованотермін«латентназародкова
коренева система» (Дубровский, 1987), під яким
авторрозумієсукупністьусіхЗБК,щоформуються
у зародковому корені в насінні. Утворення ЗБК у
зародковомукоренівнасінніпідчаспізньогоем
бріогенезу характерне також для Cucumis sativus
(Гуляев, 1964; Ilina et al., 2012).  Але вихід БК на
поверхнювповітряноводнихрослинздійснюєть
сяназначнобільшійвідстанівідверхівкикореня
подібнодотакої,колиБКформуютьсявзонідифе
ренціюваннябатьківськогокореня.

Вважається, що відстань, на якій утворюються
ЗБК, кількість їх і частота закладання є видос
пецифічними,тобтоціпоказникидетермінуються
на генетичномурівні, апосередникомупроцесах
ініціаціїтаподальшогоростуЗБКвиступаєауксин
(DeSmet,2007,2012;Laplazeetal.,2007;Ivanchenko
etal.,2008;Negietal.,2008,2010;Péretetal.,2009;
Overoorde,2010).Визнаєтьсятакож,щопроцесіні
ціаціїЗБКконтролюєтьсяапікальноюмеристемою
коренята інгібуєтьсяфакторомапікальногодомі
нування(McCully,1975),рольякогоможевідігра
вати цитокінін (Mac Isaac et al., 1989; Van Staden
and Ntigane, 1996). Роль ендогенного ауксину
показанаякнарівнійогонакопиченнявініціаль
нихклітинахЗБК,такіпридослідженнімутантівіз
підвищеним рівнем ауксину (sur1), порушеннями
катаболізму ауксину (alf1) та не чутливих до аук
сину (axr, alf1) (Celenza et al., 1995; Scheres et al.,
1996; Malamy and Benfey,1997). Оброблення коре
нів екзогенними ауксинами також індукує ЗБК
(Malamy and Benfey,1997; Casimiro 2001; De Smet

2007). Стосовно гормональної регуляції проце
сів ініціації та росту ЗБК у апікальній меристемі
коренів у літературі є лише окремі повідомлення.
Так, обробка екзогенним ауксином тридобових
проростківCucurbita pepo тапроростків Ceratopteris 
richardii Brongn. in vitro не впливала на ініціацію
ЗБК(Houetal.,2004;,Ilinaetal.,2012).Томупо
дальшідослідженнясамероліендогенногоауксину
в індукції ЗБК у меристемі адвентивних коренів
повітряноводних рослин викликають безсумнів
ний інтерес, оскільки завдяки наявності періоду
сповільненогоростуЗБКлогічноконстатуватидію
цьогогормонувутвореннітанапочатковихетапах
ростуЗБК.

Фізичнітахімічніфакторисередовища,наприк
ладтемпература,механічнийімпеданс,світло,ніт
рати, важкі метали,  можуть суттєво впливати на
розвиток бічних коренів. Більшість цих факторів,
як припускається, опосередковано впливають на
метаболізмцілісногоорганізму(LloretandCasero,
2002).  Рослини, для яких характерне формуван
ня ЗБК у меристемі, відрізняються за своєю еко
логією: Cucurbita pepo, Cucumis. sativus і Fagopyrum 
esculentum Moench. є суходільними, а E. crassipes,
P. stratiotes, B. umbellatus, S. erectum, S. sagittifolia,
Typha glauca Godr. іPontederia cordata L.—водними
таповітряноводнимирослинами,кореніякихзна
ходятьсяуводіабовґрунтіпідводою.Припускає
ться,щоутворенняЗБКуапікальніймеристеміад
вентивнихкоренівповітряноводнихрослинможе
бутипов’язанезособливостямизростанняцієїгру
пирослин.Безумовно,щорісткоренівуводному
середовищі потребує низки суттєвих адаптивних
структурнофункціональнихперетворень,щообу
мовлені, насамперед, дією фактора гіпоксії/анок
сії.Отже,рістЗБКуцієїекологічноїгрупирослин
можеобмежуватисяпрямочиопосередкованоче
рез ендогенні сигнали (гормональні чи трофічні)
гіпоксією і корелювати з утворенням повітряних
порожнинукорені,тобтоаеренхіми.

Ви снов ки

ФормуванняЗБКуB. umbellatus іS. sagittifoliaвід
бувається в апікальній меристемі адвентивних
коренівізклітинмайбутньогоперициклу.Вперше
на ультраструктурному рівні доведено, що ендо
дерма не бере безпосередньої участі в утворенні
ЗБКудослідженихвидів.

Ріст ЗБК адвентивних коренів має двофазний
характер:1)швидкеформуванняструктуриЗБК і
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2)наступнийповільнийрістЗБКдоповерхнібать
ківськогокореня.ТакийхарактерутворенняБКє
специфічним для досліджених повітряноводних
рослин, що, як припускається, зумовлено їхньою
екологією.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСО
БЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БОКОВЫХ КОРНЕЙ
У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВОЗДУШНОВОДНЫХ
РАСТЕНИЙ

Исследования образования боковых корней у Butomus 
umbellatus L.и Sagittaria sagittifolia L.показали,чтозачатки
боковыхкорней(ЗБК)формируютсяизклетокперицикла.
Процесс инициации ЗБК происходит в апикальной
меристеме. Первым видимым событием является увели
чение размеров группы инициальных клеток перицикла.
Рост ЗБК имеет двухфазный характер. В первой фазе
происходятактивныеклеточныеделенияиформирование
будущих тканей БК. Во второй — рост ЗБК значительно
замедляется. Выход ЗБК на поверхность наблюдался на
расстоянии6—8смотверхушкикорня.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Butomus umbellatus, Sagittaria
sagittifolia, адвентивные корни, зачатки боковых корней, 
перицикл.

I.V. Zhupanov, V.A. Brykov
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of
SciencesofUkraine,Kyiv

ANATOMICALANDULTRASCULPTURALFEATURESOF
LATERAL ROOT FORMATION IN SOME AMPHIBIOUS
PLANTS

The study of the lateral root formation in adventitious roots in
Butomus umbellatusL. and Sagittaria sagittifoliaL.demonstrated
that lateral root primordia (LRP) form from perіcycle cells.
The LRP initiation took place in the apical meristem. The
first morphological event related to the LRP initiation is the
enlargement of initial pericycle cells. The LRP growth has a
biphasic pattern. At the first phase, an active cell divisions and
formation of future tissues of LR are observed. At the second
phase, theLRPgrowthslowsconsiderably.MatureLRPsreach
theparentalrootsurfaceatthedistanceof6—8cmfromapex.

K e y  w o r d s: Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia,
adventitious roots, lateral root primordia, pericycle.

Barseghyan G.S., Wasser S.P. Operculate Discomycetes (Pezizales, Ascomycetes) of Israel / Biodiversity of
Cyanoprocaryotes,AlgaeandFungiofIsrael.OperculateDiscomycetes(Pezizales,Ascomycota)ofIsrael[Eds.
VolzP.A.,NevoE.]—Liechtenstein:Ruggell,AR.G.GantnerVerlagK.G.,KoeltzSci.Books,2013.—240р.

ThisbookisdevotedtothebiodiversityofOperculateDiscomycetes(Pezizales,Ascomycota)ofIsrael.Atotalof
121speciesbelongingto9families,40generafromwhichtwogenerawithuncertainfamilypositions(insertaesedis)
areoutlined;10speciesandonegenus(Pseudoplectania)arenewlyrecordedtaxaforIsrael.Thisbookisdivided
intotwomainparts:(a)ageneral partprovidingdataregardingmaterialsandmethods,phylogenyandtaxonomy
ofOperculateDiscomyceteswithspecialattentiontothegenusMorchella,togetherwithachapterdevotedtothe
studies of cultural morphology and molecular phylogeny of Morchella; and (b) a special part (taxonomic part)
providinginformationregardingdetailedmacroandmicromorphologicaldescriptions,ecology,distributionand
habitatinIsrael,generaldistribution,notesanddiscussions.Inaddition,plateswithillustrationsofsomespecies
arealsoprovided.

Книга присвячена результатам вивчення біорізноманіття оперкулятних дискоміцетів (Pezizales, 
Ascomycota)Ізраїлю.Встановлено,щоцягрупадискоміцетів налічує121вид,40родівіздев’ятиродин,
серед яких два види невизначеної систематичної належності, а 10 видів і один рід є новими для
мікобіоти Ізраїлю. Книга складається з двох основних частин: загальної, де представлені дані щодо
методикитаоб’єктівдослідження,питаньфілогеніїйтаксономіїоперкулятнихдискоміцетів.Особлива
увага звертається на рід Morchella. Дослідженню морфології його представників в умовах культури та
молекулярноїфілогеніїприсвяченаокремаглава.Спеціальна(таксономічна)частинаміститьінформацію
щодомакротамікроморфологічнихособливостей,екології,поширенняйоселищдосліджуванихоб’єктів
уІзраїлі,атакожприміткитаобговорення.Удодаткувміщенотаблицізілюстраціямиокремихвидів.
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