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Статтяєпродовженнямдослідженняультраструк
туриповерхніплодіввидівродуHieraciumL.s.l.[2]
іприсвяченавивченнюплодіввидівPilosellaVaill.
флориКриму.

Рід Pilosella у флорі Криму налічує 12 видів [1,
4, 5, 7], із яких п’ять належать до трьох секцій —
Pilosella, Praealtina (Gremli) Schljak., Echinina 
(Nägeli et Peter) Schljak., а сім є позасекційними,
внаслідок гібридогенного походження. Види роду
Pilosella різняться між собою за кількістю коши
ків, структурою загального суцвіття, а також сту
пенем опушеності генеративних органів. Проте
макроморфологічні ознаки можуть досить сильно
варіювати залежно від екологічних факторів, на
відміну від мікроморфологічних, які характеризу
ються значною константністю. Результати дослі
дженняHieracium  s.st.показали,щокарпологічні
ознакиєсталимийможутьбутивикористаніякдо
датковідіагностичніпривизначеннісекційівидів.
Ґрунтовнедослідженнясім’яноктрибиHieraciinae
Dumort.булопроведенеО.СєнніковимтаІ.Ілла
ріоновою[3].Урезультатіздійснениханатомічних,
морфологічних і мікроморфологічних досліджень
автори виявили значну різноманітність форми й
анатомічної структури плодів. У межах цього до
слідженнямивзялилишепоодномувидузкожної
секції,втомучисліP. officinarumVaill.іP. echioides
F.SchultzetSch.Bip.,якіростутьуКриму.Нашою
метою було дослідити ультраструктуру поверхні
плодів видів роду Pilosella з території Кримського
півострова та з’ясувати можливості використання
ознакцієїультраструктуридлясистематикироду.

Матеріалитаметодидослідження

Вивченоплоди12видівродуPilosellaфлориКриму,
зякихшість—завласнимизборами,арешта—за
матеріалами гербарних колекцій Гербарію Інсти
тутуботаніки іменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїни
(KW) і Гербарію Нікітського ботанічного саду —

Національного наукового центру УААН (YALT).
Плоди для дослідження були зібрані впродовж
2011—2012 рр. (табл. 1). Обсяг вибірки становив
4—6сім’янокіз2—3кошиків.Зразкиплодівзафік
сували на латунному столику й напиляли тонким
шаром золота у вакуумній камері, а відтак дослі
джувализдопомогоюСЕМJSM6060LA.Дляха
рактеристики ультраструктури плодів використо
вувализагальноприйнятутермінологію[3,6].

Результатидослідженьіїхобговорення

Описи ультраструктури та основні морфологічні оз
накиплодів.Основніознакинаведенівтабл.2

Sect.Echinina
Pilosella echioides 
Плід — чорна сім’янка зі звуженою основою.

Довжина плода — 1,5—1,8 мм. Паппус — щети
нисті волоски завдовжки 3,6—5,8 мм, зібрані на
верхівці плода в одне коло. Носик сформований
підковоподібно потовщеним валиком із колоно
подібнимрубчикомусередині(рис.1,А).Воснові
підковоподібноговалика—триребраплода.Вер
хівка сім’янки має кільцеподібний валик із добре
вираженими дзьобоподібними горбками за кіль
кістюреберплода(рис.1,Б).

Первиннийрельєфповерхніплодазморшкува
тий, утворений прозенхімними (співвідношення
ширини та довжини 1:4—5) чотирикутними клі
тинамиепідерми(рис.1,В).Клітиниепідермиек
зокарпіюнаапікальномукінцімаютьгоструватий
шипик(рис.1,Г),якийпідгостримкутомспрямо
ванийдоверхівкисім’янки.Розмірицьоговирос
тунеперевищують½загальногорозміруклітини,
його ширина при основі дорівнює ширині кліти
ни епідерми. Антиклінальні стінки не потовщені.
Вториннийрельєфплода—горбкуватосітчастий,
утворений периклінальними стінками клітин ек
зокарпію. По ребрах периклінальні стінки клітин
випуклійутворюютьгорбкуватийрельєф,наміж
реберних ділянках — рівні, відповідно, рельєф —
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Таблиця 1.СписокдослідженихзразківвидівродуPilosella

Секція Вид Місцезростання(заетикеткою) Колектор Дата Гербарій

Echinina 
(Nägeli
etPeter)
Schljak.

P. procera (Fr.)
F.W.SchultzetSch.Bip.

Ленинскийрн,западныеокрестностис.Завадское,
степьвдольклифыАзовскогоморявнаправлении

с.Калиянское,спорадично
В.П.Коломійчук 30.05.2011 KW

P. echioides (Lumn)F.W.
SchultzetSch.Bip.

Крым,Ялтинскийзаповедник,Ливадийскоелесничество,
АйПетринскаяяйла,формацияосокинизкой Я.П.Дидух 24.07.1974 KW

Крым,Карадаг И.Биличенко,
И.Коротченко,Т.Фицайло 19.07.2003 KW

Крым,Симферопольскийрайон,северныйсклон
г.Чатырдаг,Крымскийзаповедник М.И.Котов 10.07.1974 KW

Praealtina
(Gremli)
Schljak.

P. bauhini (Schult.)Arv.
Touv.

Крым,Симферопольскийрайон,междупоселками
ГвардейскоеиШирокое В.С.ПавленкоБарышева 28.05.2012 KW

Крым,Симферопольскийрайон,заст.Остряково В.С.ПавленкоБарышева 28.05.2012 KW

Pilosella
P. officinarum Vaill.

СклонДолгоруковскойяйлы В.С.ПавленкоБарышева 03.06.2011 KW
Крым,Ялтинскийзаповедник,АйПетринскаяяйла,

нарушенныйслойпочвы Я.П.Дидух 10.06.1975 KW

P. hoppeana(Schult.)
F.W.SchultzetSch.Bip. Крым,АйПетри,высота1198мн.у.м. В.С.ПавленкоБарышева 29.05.2013 KW 

Гібридо
генні
види

P. ×auriculoides (Láng)
Arv.Touv.

Крым,окрестностис.Школьное В.С.ПавленкоБарышева 03.06.2012 KW
АйПетринскаяяйланакаменистомместеучастка1990г.

приметеостанции
К.Левандовский,

А.Яната
12.07.1913 YALT

P. ×bifurca (M.Bieb.) 
F.W.SchultzetSch.Bip. Зас.Школьное В.С.ПавленкоБарышева 03.06.2012 KW

P. ×calodon (Peter)Soják Крым,запос.Черноморское,каменистыеобнажения В.С.ПавленкоБарышева 31.05.2012 KW
P. ×euhaetia (Nägeliet

Peter)Soják АРКрым,зас.Лаванда.Напологомсклоне В.Павленко 03.06.2011 KW

P. ×hypeurya (Peter)
Soják

Крым,зас.Лаванда,напологомсклоне В.Павленко 03.06.2011 KW
АРКрым,Симферопольскийрайон,с.Перевальное,

склонуДолгоруковскойяйлы В.Павленко 03.06.2011 KW

P. ×hypeurya (Peter)Soják АРКрым,Алуштинскийрайон,зас.Лаванда,пологий
склон В.Павленко 03.06.2011 KW

P. ×tephrocephala (Vuk.)
Soják ВдольтрассынаОленевку,зас.Калиновка В.С.ПавленкоБарышева 31.05.2012 KW

Таблиця 2.МорфологічніособливостіплодівродуPilosella флориКриму

Вид
Морфологічнабудова Ультраструктураповерхні

Третиннийрельєф
форма

довж.
(lim),мм

колір
шипики рельєф

наребрах
антикл.

стінкикл.форма розмір
P. procera (Fr.)F.W.Schultz
etSch.Bip.

ц. 2,0—2,5 чорний загострений широкий ямчастий потовщені
зм.,мпап.у

значнійкількості
P. echioides (Lumn)F.W.
SchultzetSch.Bip.

» 1,5—1,8 » » » сітчастий тонкі
зм.,мпап.у

значнійкількості
P. bauhini (Schult.)Arv.
Touv.

» 1,3—1,6 коричневий » вузький ямчастий потовщені
зм.,мпап.у

значнійкількості

P. officinarum Vaill. » 2,3—2,7
коричневий—

чорний
загострений широкий сітчастий »

зм.,мпап.
розсіяні,дрібні,на

міжреб.ділянці

P. hoppeana(Schult.)
F.W.SchultzetSch.Bip.

» 2,4—2,7 » заокруглений » ямчастий тонкі
зм.,мпап.

розсіяні,дуже
дрібні

P. ×auriculoides (Láng)
Arv.Touv.

» 1,8—2,3
коричневий—

темнокоричневий
дочорного

» » сітчастий »
зм.,мпап.у

значнійкількості

P. ×bifurca (M.Bieb.) 
F.W.SchultzetSch.Bip.

» 1,5—1,8 » » » » »
зм.,мпап.

небагато

P. ×calodon (Peter)Soják » 1,2—2,0 » загострений » » »
зм.,мпап.у

значнійкількості

P. ×hypeurya (Peter)Soják » 1,8—2,1 » » » ямчастий потовщені
зм.,лускоподібні

відклади
P. ×leptophyton (Nägeliet
Peter)S.Bräut.etGreuter

» 1,7—2,1 » » » сітчастий тонкі
слабозм.,мпап.у
значнійкількості

P. ×euhaetia (Nägeliet
Peter)Soják

» 1,2—1,6 » заокруглений » ямчастий »
зм.,мпап.у

значнійкількості
P. ×tephrocephala (Vuk.)
Soják

» 1,7—2,2 » загострений » потовщені
зм.,мпап.

розсіяні,дрібні

Примітка.Утаблиціприйнятітакіскорочення:антикл.—антиклінальні,довж.—довжина,кл.—клітини,мпап.—
мікропапілли,ц.—циліндричні,зм.—зморшкуватий.
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Рис. 1. Структурні особ
ливості будови поверхні
сім’янки P. echioides фло
ри Криму: А — носик пло
да; Б — верхівка сім’янки з
дзьобоподібними горбка
ми;В—первиннийрельєф:
шипоподібні вирости та
ребра; Г — вторинний
рельєф: зморшки та мікро
папілли

Fig. 1. Structural features
of the achene surface in
species P. echioides of the
Crimean flora: А — spout of
achene; Б — achene tip with
beaklike outgrowths; В —
primary sculpture: spikelike
outgrowths and ribs; Г —
secondary sculpture: wrinkles
andmicropapillae

А Б

В Г

сітчастий.Третиннийрельєфутворенийвиростами
та відкладами на поверхні периклінальних стінок
клітин екзокарпію. Він зморшкуватий, у великій
кількостінаявнімікропапілли.

Pilosella procera 
Плід — чорна сім’янка зі звуженою основою.

Довжина плода — 2,0—2,5 мм. Морфологічні оз
накитапервиннийрельєфподібнідотакихпопе
реднього виду. Антиклінальні стінки потовщені.
Периклінальні стінки на міжреберних ділянках
рівні, відповідно, вторинний рельєф горбкувато
ямчастий. Третинний рельєф також подібний до
такого P. echioides.

Отже, для плодів обох видів sect. Echinina роду
Pilosella характерні прозенхімні клітини (1:4—5),
зморшкуватийпервиннийрельєфпереклінальних
стінок клітин, гоструваті шипики, мікропапілли,
розміщеніповсійповерхніклітинекзокарпію,які
утворюють подібний до третинного рельєф. Від
міннимєступіньпотовщенняантиклінальнихсті
нокклітин іхарактеррельєфунаміжребернихді

лянках:уP. еchioides—непотовщеністінки,відпо
відно,вінсітчастий;у P. procera — ямчастийрель
єф,потовщеністінки.

Sect.Praealtina 
Pilosella bauhini
Плід — коричнева сім’янка зі звуженою осно

вою.Довжинаплода—1,3—1,6мм.
Епідермаекзокарпіюплодаподібнадотакоїви

дів попередньої секції (співвідношення 1:5—6).
Шипикгоструватий,приосновівужчий,ніжши
рина самої клітини епідерми. Антиклінальні клі
тинністінкипотовщені.Вториннийрельєфгорб
куватоямчастий (периклінальні стінки на міжре
бернихділянкахувігнуті);третинний—зморшку
ватий,мікропапіллбагато,вонирозміщуютьсяпо
всійповерхніклітини.

Sect.Pilosella
Pilosella officinarum
Плід—коричневадочорногосім’янказізвуже

ноюосновою.Довжинаплода—2,3—2,7мм.
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Первиннийрельєфподібнийдотакоговидупо
передньоїсекції.Довжинашипикаможестанови
тидо⅓довжиниклітини.Ширинашипикаприос
новідорівнюєшириніклітиниепідерми.Вторин
ний рельєф горбкуватосітчастий (периклінальні
стінки клітин на міжреберних ділянках рівні).
Антиклінальністінкипотовщені.Третиннийрель
єф — зморшкуватий, мікропапілл небагато, вони
дрібніші(порівнянозтакимиувидівіншихсекцій)
ірозміщенінаміжребернихділянкахплода.

Плід P. hoppeana за морфологічними ознаками
подібнийдоплодаP. officinarum.

Первинний рельєф також не відрізняється від
такоговпопередньоговиду,відмінністюєзаокруг
лені шипики. Вторинний рельєф горбкуватоям
частий (периклінальні клітинні стінки на міжре
бернихділянкахувігнуті).Антиклінальністінкине
потовщені. Третинний рельєф подібний до рель
єфу попереднього виду, однак мікропапілли дуже
дрібні(порівнянозтакимиувидівіншихсекцій).

Отже,видиsect.Pilosellaмаютьподібнийколір,
розмір, первинний і третинний рельєфи. Відмін
ними є особливості будови шипика, вторинний
рельєф і ступінь потовщення антиклінальних сті
нок.Так,P. officinarumмаєгоструватийшипик,сіт
частийрельєфуміжребернихділянкахіпотовщені
антиклінальністінки,аP. hoppeana—заокруглені
шипики,ямчастийрельєфнаміжребернихділян
кахітонкіантиклінальністінки.

Гіб ри до ген ні види
Pilosella ×auriculoides
Плід—коричневадочорногосім’янказізвуже

ноюосновою.Довжинаплода—1,8—2,3мм.
Первинний, вторинний і третинний рельєфи,

ступіньпотовщенняантиклінальнихстінокклітин
подібні до виду P. echioides (співвідношення 1:3—
4),протешипикзаокруглений(рис.2,А).Ширина
шипиківприосновідорівнюєшириніклітинепі
дерми.

Рис. 2. Ультраструктура
поверхніплодавидівроду
Pilosella флори Криму: 
А — P. ×auriculoides; 
Б — P. ×calodon; В — 
P. ×leptophyton; Г — 
P. ×tephrocephala

Fig. 2. Achene surface in
species of the genus
Pilosella of the Crimean
flora: А — P. ×auriculoides; 
Б — P. ×calodon; В — 
P. ×leptophyton; Г — 
P. ×tephrocephala

А Б

В Г
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Pilosella×bifurca
Плід—коричневадочорногосім’янказізвуже

ноюосновою.Довжинаплода—1,5—1,8мм.
Первинний, вторинний і третинний рельєфи

подібні до попереднього виду. Відмінністю є не
значнакількістьмікропапілл.

Pilosella ×calodon
Плідзаморфологічнимиознаками,первинним,

вторинним і третинним рельєфом, шипиком по
дібнийдоP. echioides(рис.2,Б).

Pilosella ×hypeurya
Плід — коричнева до чорного циліндрична

сім’янказі звуженоюосновою.Довжинаплода—
1,8—2,1мм.

Первинний,вториннийітретиннийрельєфипо
дібнізагаломдотакихуP. officinarum.Ультраструк
тура плодів цього виду відрізняється незначним
розвитком лускоподібних відкладів на периклі
нальнійповерхністінокклітинекзокарпію.

Pilosella ×leptophyton
Плід — коричнева до чорної сім’янка зі звуже

ноюосновою.Довжинаплода—1,7—2,1мм.
Первиннийітретиннийрельєфиподібнідота

ких P. bauhini. Відмінним є вторинний рельєф —
горбкуватосітчастий (периклінальні стінки на
міжребернихділянкахрівні)(рис.2,В).

Pilosella ×euhaetia
Морфологічні ознаки плода, первинний, вто

ринний і третинний рельєфи загалом подібні до
такихуP. bauhini.Дляультраструктуриплодацього
видухарактернідрібнізаокругленішипики(вдвічі
менші,ніжуP. bauhini).

ПлідвидуP. ×tephrocephala—коричневадочор
ного циліндрична сім’янка зі звуженою основою.
Довжинаплода—1,7—2,2мм.

Первиннийітретиннийрельєфизагаломподіб
нідотакихуP. officinarum.Відміннимєвторинний
рельєф — горбкуватоямчастий (периклінальні
стінкинаміжребернихділянкахувігнуті)(рис.2,Г ).

Отже,дляусіхкримськихвидівродуPilosellaха
рактернісім’янкизавдовжки1,2—2,7мм,здесять
маребрами.Їхнійколірваріюєвідкоричневогота
червонокоричневого(sect.Praealtina)добуроко
ричневого(sect. Pilosella, гібридогеннівиди)йна
вітьматовочорного(sect.Echinina).Паппус—ще
тинистіволоскизавдовжки3,6—5,8мм,зібраніна
верхівці плода в одне коло. Носик сформований
підковоподібнопотовщенимваликомізколонопо
дібнимрубчикомусередині.Восновіпідковопобід

ноговалика—триребраплода.Верхівкасім’янки
має кільцеподібний валик із дзьобоподібними
горбками за кількістю ребер плода. У P. ×bifurca
вонимайженепомітні,протевіншихвидівPilosella 
флориКримуцігорбикидужевиразні.Первинний
рельєфповерхніплодавусіхвидівзморшкуватий,
утворенийпрозенхімними(співвідношення1:4—6)
чотирикутнимиклітинамиепідерми.Вусіхдослі
дженихвидівPilosellaклітиниепідермиекзокарпію
наапікальномукінцімаютьшипики,формаяких
можеваріювати,алеїхрозмірнеперевищує½дов
жиниклітини.Їхнірозміри,якправило,наребрах
менші, ніж на міжреберних ділянках. У P. bauhini
клітини епідерми екзокарпію на ребрах розміщу
ютьсярядами,утворюючи,своєючергою,полоси
шипиків.Подібнаструктураповерхніплодаспос
терігається в гібридогенного виду P. ×lepthophyton
таувидівsect.Echinina. Видиsect.Pilosella характе
ризуютьсядещоширшимиприосновішипиками,
внаслідок чого останні нагадують луски. Подібні
лускоподібні вирости спостерігаються на плодах
видівP.×bifurcaтаP. ×tephrocephala.УP. hoppeana
йP.×hypeuryaнаміжребернихділянкахвонитро
хисплющеніприоснові.Третиннийрельєф,утво
рений поверхнею периклінальних стінок клітин
екзокарпію, зморшкуватий, наявні мікропапілли.
Також зрідка можуть спостерігатися лускоподібні
відклади(P.×hypeurya),щодужеподібнідовоско
вихутвореньнаповерхнілистків.

Результати нашого дослідження показали, що
ультраструктура поверхні плодів гібридогенних
видівP. ×calodonіP. ×auriculoidesзагаломподібна
до такої у плода P. echioides; плоди P. ×leptophyton
і P. ×euhaetia найбільш схожі на плоди P. bauhini,
а ультраструктура плодів інших гібридогенних
видів флори Криму (P. ×bifurca, P. ×hypeurya, 
P. ×tephrocephala) подібна до такої у видів sect.
Pilosella.

Висновки

Отже, вперше описано ультраструктуру поверх
ні епідерми плодів 12 видів роду Pilosella флори
Криму.З’ясовано,щодонайхарактернішихознак
ультраструктури плодів належать: кільцевий ва
ликіздзьобоподібнимигорбкаминаверхівціпло
да, горбкуватий рельєф плода по ребрах, шипики
наапікальнихкінцяхклітинепідермиекзокарпію,
зморшкуватий первинний і третинний рельєфи,
розвитокмікропапілл.Ознаки,щовідрізняютьдо
сліджені види, це: локалізація мікропапілл, фор
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ма шипиків, особливості вторинного рельєфу на
міжреберних ділянках. Як додаткові діагностичні
ознаки на рівні секцій можна використовувати:
відношеннядовжиниклітинепідермиекзокарпію
доїхньоїширини(sect.Praealtina),локалізаціямік
ропапілл,ступіньпотовщенняантиклінальнихсті
нок(sect.Echinina).Видовимидіагностичнимиоз
накамиєтакі:вториннийрельєфнаміжреберних
ділянках, форма шипиків, кількість мікропапілл.
Так,задужедрібнимирозсіянимимікропапіллами
можнавирізнитиP. hoppeana,завузькимшипиком
і горбкуватоямчастим вторинним рельєфом —
P. bauhini, за поодинокими, середнього розміру
мікропапіллами— P. ×bifurca. 

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку за цін ні по ра ди та 
до по мо гу при на пи сан ні стат ті ст. наук. спів роб. 
А.П. Іль їнській.
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УЛЬТРАСТРУКТУРАПОВЕРХНОСТИПЛОДОВВИДОВ
РОДАPILOSELLA(ASTERACEAE)ФЛОРЫКРЫМА

С помощью сканирующего электронного микроскопа ис
следована ультраструктура поверхности семянок 12 видов
родаPilosellaфлорыКрыма.Выявленынаиболеехарактер
ные(кольцевойваликсклювообразнымибугоркаминавер
хушке плода, холмистый рельеф, шипики на апикальных
концах клеток эпидермы экзокарпия, складчатый первич
ныйитретичныйрельефыповерхностиклетокэкзокарпия,
наличиемикропапилл)испецифическиепризнакиультра
структурыплодаисследованныхвидов.Большинствоизних
могутбытьдополнительнымидиагностическимипризнака
минауровняхсекций:отношениедлиныклетокэкзокарпия
кихширине(sect.Praealtina),формашипика,локализация
микропапилл, степень утолщения антиклинальных стенок
(sect.Echinina).Некоторыепризнакимогутбытьиспользо
ваны как диагностические на уровне вида: вторичный ре
льефнамежреберныхучастках,количествомикропапилл.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Pilosella, плод, ультраструктура 
поверхности, СЭМ, флора, Крым, Украина. 

V.S. Pavlenko-Barysheva 
M.G.KholodnyInstituteofBotany,NationalAcademyof
SciencesofUkraine,Kyiv

ULTRASTRUCTUREOFTHEACHENESURFACEOF
PILOSELLA (ASTERACEAE)SPECIESINTHECRIMEAN
FLORA

Thesurfaceultrastructure(achenesculpture)offruitsof12spe
ciesof thegenusPilosella in theCrimean florawas studiedus
ingSEM.Bothcommon(tumulosesurfaceonthecostalregion;
hooksontheapicalendsofexocarpcells,wrinkledsurfaceofthe
cells;globularstructures—micropapillae,achenetipwithbeak
likeoutgrowths)andspecificcharactersoftheacheneultrastruc
tureofthestudiedspecieshavebeenrevealed.Mostofthemare
additional diagnostic characters at the sectional level: length to
widthratioofexocarp,theshapeofhooktips(sect.Praealtina),
localization of micropapillae, presence of thickened anticlinal
walls(sect.Echinina);somecharactersarediagnosticatthespe
cieslevel:thetypeofsurfaceontheintercostalregion,andnum
berofmicropapillae.

K e y  w o r d s:Pilosella, achene, SEM, surface ultrastructure, 
fruit, flora, Crimea, Ukraine.


