
535ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(6)

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Судинні рослини: систематика, 
географія, флора

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Судинні рослини: систематика,  
географія, флора

doi: 10.15407/ukrbotj73.06.535

О.М. ЦАРЕНКО, З.М. ЦИМБАЛЮК
Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна 
palynology@ukr.net 
Tsarenko_Olga@ukr.net

ПАЛІНОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ TAMARIX (TAMARICACEAE), 
ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ФЛОРІ УКРАЇНИ

Tsarenko O.M., Tsymbalyuk Z.M. Palynomorphology peculiarites of species of the genus Tamarix (Tamaricaceae) 
represented in the flora of Ukraine. Ukr. Bot. J., 2016, 73(6): 535–544.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine 
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

Abstract. Pollen morphology of 6 species of the genus Tamarix  was studied using light and scanning electron microscopy. 
Pollen grains of the studied species are 3-colpate, sometimes 3-colporate, prolate, spheroidal and oblate-spheroidal, 
small- and medium-sized, with reticulate exine sculpture. Some of the revealed taxonomically valuable features (size of 
pollen grains and colpi, particularities characters of exine sculpture) can be used as additional ones for identification at 
species level. Using palynological data to resolve controversial taxonomic issues in this genus is considered. However, 
despite similarities in morphological features of pollen grains (size of pollen grains, exine thickness and elements of exine 
sculpture) of T. odessana and T. ramosissima and differences in these characters of T. hohenackeri and T. smyrnensis, it is 
difficult to come to conclusions on the species status of T. odessana and, respectively, T. hohenackeri and T. smyrnensis. 
Their further studies using various methods is required.
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Вступ

Рід Tamarix L. представ ле ний у сві то вій фло рі по-
над 50 ви да ми рос лин, які по ши ре ні у Єв ро пі, Азії, 
Пів ніч но-Схід ній та Пів ден ній Аф ри ці, а та кож як 
ін ва зій ні та на ту ра лі зо ва ні в Аме ри ці та Авст ра лії. 
Най більш ха рак тер ні та ма рик си для Се ред зем но-
морської та Іра но-Ту ранської фло ристич них об-
лас тей. На те ри то рії Ук ра ї ні види ро ду зроста ють 
у при род них еко то пах пів ден них та пів ден но-схід-
них ре гіо нів (Tsarenko, 2007). Дея кі представ ни ки 
роду ма ють сум нів ний так со но міч ний ста тус та 
пот ре бу ють де таль них до слі джень (Tsarenko et al., 
2009; Tsarenko, Nasteka, 2013).

За га лом цей рід є од ним з най склад ні ших так со-
нів се ред по кри то на сін них (Baum, 1978), біль шість 
його ви дів прак тич но не мож ли во ви зна чи ти у не-
кві ту чо му ста ні (Crins, 1989). На яв ність гіб ри ди за-
ції між представ ни ка ми роду уск лад нює ви зна чен-
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ня ви дів і ство рює так со но міч ні про бле ми (Gaskin, 
Schaal, 2003).

Про ана лі зу вав ши ос нов ні зве ден ня по роду 
Тamarix, мож на зро би ти ви сно вок про від сут ність 
єди но го ро зу мін ня щодо йо го об ся гу, ді аг ностич-
ності оз нак на ви до во му та над ви до во му рів нях, 
ви до вої представ ле ності у фло рі Ук ра ї ни. Так, 
О.Д. Ві сю лі на (Visyulina, 1955), здій снюю чи кри-
ти ко-так со но міч ну об роб ку роду для «Фло ри Ук-
ра ї ни», вста но ви ла, що на те ри то рії Ук ра ї ни (без 
вклю чен ня на той час кримських ви дів) зростає 
чо ти ри види та ма рик сів – Tamarix tetrandra Pall. 
ex M. Bieb., T. gracilis Willd., T. ramosissima Ledeb. 
та T. odessana Steven ex Bunge. Роз ме жу ван ня нею 
ви дів ба зу ва ло ся в ос нов но му на від мін ностях у 
фор мі лист ків, дов жи ні ки тиць, їх роз мі щен ні на 
па го ні (біч ні чи вер хів ко ві), фор мі при кві ток та 
спів від но шен ні їхньої дов жи ни до дов жи ни квіт-
ко ні жок тощо. 
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С.Л. Мо ся кін та М.М. Фе до рон чук (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999) у но менк ла тур но му чеклис ті 
су дин них рос лин Ук ра ї ни вка зу ють чо ти ри види – 
T. tetrandra, T. gracilis, T. ramosissima та T. hohenackeri 
Bunge. Ав то ри цьо го зве ден ня, як і дея кі інші вче-
ні (Skripnik, 1987; Cherepanov, 1995), не ви зна ва ли 
вид Т. odessana за са мостій ний, а для T. hohenackeri 
на во ди ли як си но нім T. smyrnensis Bunge. Дея кі 
до слід ни ки (Baum, 1968; Cherepanov, 1973, 1981; 
Bobrov, 1979) вка зу ва ли T. smyrnensis як ок ре мий 
вид. Та ким чи ном, уза галь нюю чи ві до мості з від по-
від них лі те ра тур них дже рел, ми ді йшли ви снов ку, 
що се ред та ма рик сів фло ри Ук ра ї ни спiрний так со-
но міч ний ста тус ма ють T. hohenackeri, Т. odessana, 
T. smyrnensis. 

Для ви рі шен ня дис ку сій них пи тань ми де таль но 
вив чи ли мор фо ло гіч ні особ ли вості рос лин, про-
ана лі зу ва ли про то ло ги ви дів роду фло ри Ук ра ї ни, 
зо се ре див ши ува гу на по шу ку но вих мік ро мор-
фо ло гіч них оз нак, кот рі мали б ді аг ностич ну зна-
чу щість. Зок ре ма, па лі но мор фо ло гіч ні ха рак те-
ристи ки рос лин, як ві до мо, мо жуть слу гу ва ти до-
дат ко ви ми кри те рія ми при роз ме жу ван ні дея ких 
кри тич них ви дів (Tsymbalyuk, Mosyakin, 2013).

Стислі ві до мості про пил ко ві зер на Tamarix 
gallica L. та T. tetrandra на ве де ні у пра ці Г. Ердт ма на 
(Erdtman, 1952). Л.А. Ку прія но ва та Л.А. Альо ши-
на (Kupriyanova, Aleshina, 1978) до слі ди ли пил ко-
ві зер на T. hohenacheri, T. laxa Willd. і T. ramosissima 
під світ ло вим мік ро ско пом.

Б. Баум зі спів ав то ра ми (Baum et al., 1970) вив-
ча ли під світ ло вим і ска ну валь ним елек трон ним 
мік ро ско па ми мор фо ло гію пил ко вих зе рен п'яти 
ви дів роду Tamarix, се ред яких не було представ ни-
ків фло ри Ук ра ї ни. 

Най де таль ні ше пил ко ві зер на 35 ви дів ро ди ни 
Tamaricaceae фло ри Па киста ну, се ред них пил ко ві 
зер на T. smyrnensis й T. ramosissima, з ви ко ристан-
ням світ ло во го і ска ну валь но го елек трон но го мік-
ро ско пів були до слі дже ні М. Кай зер та А. Пер він 
(Qaiser, Perveen, 2004). Нами раніше та кож були  
до слі дже ні пил ко ві зер на T. ramosissima (Tsymbalyuk 
et al., 2012).

Ме тою цієї ро бо ти було вив чен ня мор фо ло гії 
пил ко вих зе рен представ ни ків роду Tamarix фло ри 
Ук ра ї ни для уточ нен ня па лі но мор фо ло гіч ної ха-
рак те ристи ки ви дів, з'ясування мож ли востей ви-
ко ристан ня цих характеристик для ці лей сис те ма-
ти ки та ви рі шен ня спір них так со но міч них пи тань.

Об'єкти та ме то ди до слі джень

Для па лі но мор фо ло гіч них до слі джень ви ко риста но 
гер бар ний ма те рі ал Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо-
лод но го НАН Ук ра ї ни (KW) та Ні кітсько го бо та-
ніч но го саду – На ціо наль но го нау ко во го цен тру 
НААН Ук ра ї ни (YALT), пі сля уточ нен ня так со-
но міч ної на леж ності яко го були ві діб ра ні зраз ки 
пил ко вих зе рен. Особ ли ву ува гу при від бо рі пил-
ку на да ва ли гер бар ним зраз кам рос лин з кла сич-
них міс цез ростань. Ети кет ки ци ту ють ся згід но з 
ори гі наль ним текстом. Для до слі джен ня під світ-
ло вим мік ро ско пом (CM, Biolar) ма те рі ал об роб-
ля ли за за галь но при йня тим аце то ліз ним ме то дом 
(Erdtman, 1952). Для вив чен ня пил ко вих зе рен під 
ска ну валь ним елек трон ним мік ро ско пом (CEM, 
JSM-6060 LA) ма те рі ал фік су ва ли в 96%-му ета но лі 
та на пи лю ва ли ша ром зо ло та за стан дарт ною ме-
то ди кою (Tsymbalyuk, Mosyakin, 2013). При опи сі 
пил ку ви ко риста но за галь но при йня ту тер мі но ло-
гію (Kupriyanova, Aleshina, 1972; Tokarev, 2002). До-
слі джу ва ли пил ко ві зер на (п. з.) шес ти ви дів роду 
Tamarix. 

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Tamarix gracilis Willd. (рис. 1, 1, 2; рис. 2, 1–4)
СМ. П. з. 3-бо роз ні, зрід ка 3-бо роз но-оро ві, сфе- 

ро ї даль ні за фор мою, зрід ка еліп со ї даль ні, в об-
ри сах з по лю са 3-ло па те ві, з ек ва то ра – еліп тич ні. 
По ляр на вісь (п. в.) 19,9–25,3(26,6) мкм, ек ва то рі-
аль ний діа метр (е. д.) (17,3)18,6–23,9 мкм. Бо роз ни 
дов гі, 2,4–2,7 мкм зав шир шки, дещо зву же ні до за-
гос тре них кін ців, з не чіт ки ми, не рів ни ми края ми, 
бо роз ні мем бра ни зер нисті. Ши ри на ме зо коль піу-
мів (ш. мк.) 13,3–15,9 мкм, діа метр апо коль піу мів 
(д. ак.) 2,7–4,0 мкм. Ек зи на 2,0–2,4 (2,7) мкм зав-
тов шки. Стовп чи ки чіт кі, роз та шо ва ні рів но мір но. 
Скульп ту ра чіт ка, сіт часта. 

СЕМ. Скульп ту ра сіт часта. Ко мір ки пе ре важ но 
дріб ні, різ ної фор ми: ок руг лі, ви дов же ні, ок руг ло-
ку тасті; стін ки вузькі, зви висті. Сіт ка рів но мір но 
ви ра же на по всій по верх ні. Бо роз ні мем бра ни гла-
день кі, зрід ка зер нисті.

До слі дже ні зраз ки: 1. Хер сонська обл., Якимів-
ський р-н, с. Ки ри лів ка. Коса Фе до то ва, пі ща-
но-ра куш ня ко вий вал. 15.VI 1952. Н. Бі лик (KW).  
2. За по різька обл., Яки мівський р-н, коса Фе до то-
ва (в 6 км від с. Сте пок), пі ща ний степ, зрід ка. Leg. 
16.V 2012, Det. 20.V 2012. Ко ло мій чук В.П. (KW).
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Tamarix hohenackeri Bunge (рис. 1, 3, 4; рис. 2, 
5–8)

СМ. П. з. 3-бо роз ні, зрід ка 3-бо роз но-оро ві, сплю- 
ще но-сфе ро ї даль ні або сфе ро ї даль ні, зрід ка еліп-
со ї даль ні за фор мою, в об ри сах з по лю са 3-ло-
па те ві, з ек ва то ра еліп тич ні, зрід ка ок руг лі. П. в. 
15,9–21,3 мкм, е. д. 17,3–21,3 мкм. Бо роз ни дов гі, 
1,1–1,3 мкм зав шир шки, з не чіт ки ми або з більш-
менш чіт ки ми, не рів ни ми края ми, зву жу ють ся до 
не чіт ких, більш-менш за гос тре них кін ців, бо роз-
ні мем бра ни гла день кі. Ори не чіт кі. Ш. мк. 11,9–
13,3 мкм, д. ак. 2,4–2,7 мкм. Скульп ту ра чіт ка, 
сіт часта. Ек зи на 1,3–2,0 мкм зав тов шки. По крив 
до рів нює стовп чи ко во му шару. Стовп чи ки чіт кі, 
ко рот кі, роз та шо ва ні рів но мір но.

СЕМ. Скульп ту ра сіт часта. Ко мір ки дріб ні, різ-
ної фор ми: ок руг лі, ви дов же ні; стін ки вузькі. Сіт ка 
рів но мір но ви ра же на по всій по верх ні, біля бо ро-
зен ко мір ки дріб ні ші. Бо роз ни зде біль шо го за кри ті.

До слі дже ний зразо к: Elisabetpol [Гянджа, Азербай-
джан], Hohenacker (KW). Цей зразок є синтипом виду 
(Bunge, 1852).

Tamarix odessana Steven ex Bunge (рис. 1, 5, 6; 
рис. 2, 9–12)

СМ. П. з. 3-бо роз ні, еліп со ї даль ні, сфе ро ї даль ні, 
зрід ка сплю ще но-сфе ро ї даль ні за фор мою, в об ри-
сах з по лю са 3-ло па те ві, з ек ва то ра еліп тич ні, або 
ок руг лі. П. в. 15,9–18,6 мкм, е. д. 14,6–18,6 мкм. 
Бо роз ни дов гі, 1,1–2,0 мкм зав шир шки, з не чіт ки-
ми, не рів ни ми края ми, зву жу ють ся до за гос тре них 
кін ців, бо роз ні мем бра ни гла день кі. Ш. мк. 10,6–
13,3 мкм, д. ак. 2,4–3,3 мкм. Скульп ту ра чіт ка, сіт-
часта. Ек зи на 1,6–2,4 мкм зав тов шки. По крив тон-
ший за стовп чи ко вий шар. Стовп чи ки чіт кі, роз та-
шо ва ні рів но мір но.

СЕМ. Скульп ту ра сіт часта. Ко мір ки ве ли кі й 
дріб ні, різ ної фор ми: ок руг лі, ок руг ло-ку тасті, ви-
дов же ні; стін ки ши ро кі. Сіт ка рів но мір но ви ра же-
на по всій по верх ні, інколи біля бо ро зен ко мір ки 
дріб ні ші, по верх ня май же гла день ка. Бо роз ні мем-
бра ни гла день кі або бо роз ни за кри ті.

До слі дже ний зра зок: In argillosis ad Liman 
occidenalem rarissime. Jno. Jlo. Nro 146. Herb. 
ruth. Cent. II. c. Lang et Szovits (KW). Цей зразок, 
ймовірно, є синтипом виду (Bunge, 1852).

Tamarix ramosissima Ledeb. (рис. 1, 7, 8; рис. 2, 
13–16)

СМ. П. з. 3-бо роз ні, еліп со ї даль ні, зрід ка сфе ро-
ї даль ні за фор мою, в об ри сах з по лю са 3-ло па те ві, 

з ек ва то ра еліп тич ні, зрід ка ок руг лі. П. в. 15,9–19,9 
(21,3) мкм, е. д. 13,3–17,3 мкм. Бо роз ни се редньої 
дов жи ни, 1,1–2,0 мкм зав шир шки, з не чіт ки-
ми, не рів ни ми края ми, зву жу ють ся до не чіт ких, 
більш-менш за гос тре них кін ців, бо роз ні мем бра ни 
гла день кі. Ш. мк. 9,3–11,9 мкм, д. ак. 2,4–2,7 мкм. 
Скульп ту ра чіт ка, сіт часта. Ек зи на 2,0–2,4 мкм 
зав тов шки. По крив до рів нює стовп чи ко во му шару. 
Стовп чи ки чіт кі, роз та шо ва ні рів но мір но.

СЕМ. Скульп ту ра сіт часта. Ко мір ки ве ли кі й 
дріб ні, різ ної фор ми: ок руг лі, ок руг ло-ку тасті, ви-
дов же ні; стін ки ши ро кі. Сіт ка рів но мір но ви ра же-
на по всій по верх ні, біля бо ро зен ко мір ки дріб ні ші, 
по верх ня май же гла день ка. Бо роз ні мем бра ни гла-
день кі, зрід ка зер нисті, або бо роз ни за кри ті.
При міт ка. Пил ко ві зер на зраз ка № 2 мали де що біль ші 
роз мі ри і дов ші бо роз ни з чіт кі ши ми края ми, під СЕМ 
пе ре важ но за кри ті.

До слі дже ні зраз ки: 1. Херсонская обл., Голо-
пристанский район, Бехтерский лес 29.11.1951, 
Ф. Гринь (KW). 2. In arenosis ad lacum Noor-Saisan 
Fr. et Augusts. Kar. et Kir. 1840 (KW).

Tamarix smyrnensis Bunge (рис. 1, 9, 10; рис. 2, 
17–20)

СМ. П. з. 3-бо роз ні, зрід ка 3-бо роз но-оро ві, еліп-
сої даль ні, зрід ка сфе ро ї даль ні за фор мою, в об-
ри сах з по лю са 3-ло па те ві, з ек ва то ра еліп тич ні, 
зрід ка ок руг лі. П. в. 14,6–19,9 мкм, е. д. 13,3–
17,3 мкм. Бо роз ни дов гі, 1,1–1,3 мкм зав шир-
шки, з нечіткими, не рів ни ми края ми, зву жу ють-
ся до нечітких, більш-менш за гос тре них кін ців, 
бо роз ні мем бра ни гла день кі. Ори не чіт кі. Ш. мк. 
9,3–11,9 мкм, д. ак. 2,0–2,7 мкм. Скульп ту ра чіт ка, 
сіт часта. Ек зи на 1,1–1,6 мкм зав тов шки. По крив 
до рів нює стовп чи ко во му шару. Стовп чи ки чіт кі, 
ко рот кі, роз та шо ва ні рід ко.

СЕМ. Скульп ту ра сіт часта. Ко мір ки ве ли кі й 
дріб ні, різ ної фор ми: ок руг лі, ок руг ло-ку тасті, все-
ре ди ні спос те рі га ють ся стовп чи ки; стін ки вузькі, 
зви висті. Сіт ка рів но мір но ви ра же на по всій по-
верх ні, біля бо ро зен ко мір ки дріб ні ші. Бо роз ни 
зде біль шо го за кри ті.

До слі дже ний зра зок: Marais d'eau saumàtre situés 
entre la Papeterie et la mer, prés de Smyrne. 12 mai. B. 
Balansa, Pl. D'orient, 1854 (KW). 

Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb. (рис. 1, 11, 12; 
рис. 2, 21–24)

СМ. П. з. 3-бо роз ні, зрід ка 3-бо роз но-оро ві, еліп- 
со ї даль ні, зрід ка сплю ще но-сфе ро ї даль ні або сфе-
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Рис. 1. Пилкові зерна роду Tamarix (сканувальний електронний мікроскоп): 1, 2 – T. gracilis; 3, 4 – T. hohenackeri; 5, 
6 – T. odessana. 1, 3, 5 – вигляд з екватора; 2, 4, 6, – сітчаста скульптура екзини

Fig. 1. Pollen grains of Tamarix (scanning electron microscopy): 1, 2 – T. gracilis; 3, 4 – T. hohenackeri; 5, 6 – T. odessana. 1, 
3, 5 – equatorial view; 2, 4, 6 – reticulate sculpture

1 2

3 4

5 6



539ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(6)

Рис. 1 (закінчення). Пилкові зерна роду Tamarix (сканувальний електронний мікроскоп): 7, 8 – T. ramosissima; 9, 10 – 
T. smyrnensis; 11, 12 – T. tetrandra. 7, 9, 11 – вигляд з екватора; 8, 10, 12 – сітчаста скульптура екзини

Fig. 1 (end). Pollen grains of Tamarix (scanning electron microscopy): 7, 8 – T. ramosissima; 9, 10 – T. smyrnensis; 11, 12 – 
T. tetrandra. 7, 9, 11 – equatorial view; 8, 10, 12 – reticulate sculpture
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Рис. 2. Пилкові зерна роду Tamarix (світловий микроскоп): 1–4 – T. gracilis; 5–8 – T. hohenackeri; 9–12 – T. odessana; 
13–16 – T. ramosissima. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 – вигляд з екватора; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 – вигляд з полюса

Fig. 2. Pollen grains of Tamarix (light microscopy): 1–4 – T. gracilis; 5–8 – T. hohenackeri; 9–12 – T. odessana; 13–16 – 
T. ramosissima. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 – equatorial view; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 – polar view

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16



541ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(6)

ро ї даль ні за фор мою, в об ри сах з по лю са 3-ло-
па те ві, з ек ва то ра еліп тич ні, зрід ка ок руг лі. П. в. 
19,9–23,9 мкм, е. д. 17,3–23,9 мкм. Бо роз ни дов-
гі, 1,3–2,4 мкм зав шир шки, з не чіт ки ми більш-
менш рів ни ми края ми, зву жу ють ся до за гос тре-
них кін ців, бо роз ні мем бра ни гла день кі. Ш. мк. 
11,9–13,3 мкм, д. ак. 2,7–4,0 мкм. Скульп ту ра чіт-
ка, дріб но сіт часта. Ек зи на 2,0–2,4 мкм зав тов шки. 
По крив до рів нює стовп чи ко во му шару. Стовп чи ки 
чіт кі, роз та шо ва ні рів но мір но.

СЕМ. Скульп ту ра сіт часта. Ко мір ки дріб ні, різ-
ної фор ми: ок руг лі, ви дов же ні; стін ки вузькі, зви-
висті. Сіт ка рів но мір но ви ра же на по всій по верх ні. 
Бо роз ні мем бра ни гла день кі, зрід ка зер нисті.

До слі дже ні зраз ки: 1. Херсонська обл., Якимів-
ський р-н, с. Ки ри лів ка Коса Фе до то ва, пі ща но-
ра куш ня ко вий вал. 15.VI 1952. Зібр., визн. Н. Бі-
лик (KW). 2. Кримська обл. УРСР, Су дакський р-н, 
с. Морське, ді лян ка річ ки. 07.VI 1955. Зібр., визн. 
А.І. Бар ба рич, Д.М. Доб ро чає ва, М.Я. Ку ка ло 
(KW). 3. Крым, Су дак ский р-н, окр. Ка ра даг ской 
био ло ги че ской стан ции, у берега моря. 16.V 1948. 
Зібр., визн. М. Ко тов, Е. Кар на ух (KW).

От ри ма ні дані по ка за ли, що пил ко ві зер на до-
слі дже них ви дів роду Tamarix пе ре важ но 3-бо роз-
ні. У T. smyrnensis, T. hohenackeri, T. tetrandra та 
T. gracilis в од но му зраз ку, ок рім 3-бо роз них пил-
ко вих зе рен, по оди но ко тра п ляють ся й 3-бо роз-
но-оро ві. В усіх ви дів роду фор ма не пос тій на, в 
од но му і тому ж зраз ку ви яв ле но еліп со ї даль ні, 
сфе ро ї даль ні й сплю ще но-сфе ро ї даль ні пил ко ві 
зер на. Пе ре ва жає еліп со ї даль на фор ма пил ко вих 
зе рен, у T. hohenackeri – сплю ще но-сфе ро ї даль на, 
а в T. gracilis – сфе ро ї даль на. 

Рід ха рак те ри зу єть ся пил ко ви ми зер на ми пе ре-
важ но дріб них роз мі рів, зрід ка се ред ніх: по ляр на 
вісь ста но вить 14,6–25,3 (26,6) мкм, ек ва то рі аль-
ний діа метр – 13,3–23,9 мкм. Най мен ші за роз-
мі ром пил ко ві зер на ха рак тер ні для T. smyrnensis 
(14,6–19,9 × 13,3–17,3 мкм), най біль ші – для 
T. tetrandra та T. gracilis (19,9–25,3(26,6) × 17,3–
23,9 мкм). У всіх до слі дже них ви дів бо роз ни дов гі, 
1,1–2,7 мкм зав шир шки, з чіт ки ми або не чіт ки-
ми, пе ре важ но не рів ни ми, зрід ка більш-менш рів-
ни ми края ми, зву жу ють ся до за гос тре них кін ців. 
Най вуж чі бо роз ни ха рак тер ні для пил ко вих зе рен 
T. smyrnensis та T. hohenackeri (1,1–1,3 мкм), най-

17 18 19 20

21 22 23 24

Рис. 2 (закінчення). Пилкові зерна роду Tamarix (світловий мікроскоп): 17–20 – T. smyrnensis; 21–24 – T. tetrandra. 17, 
18, 21, 22 – вигляд з екватора; 19, 20, 23, 24 – вигляд з полюса

Fig. 2 (end). Pollen grains of Tamarix (light microscopy): 17–20 – T. smyrnensis; 21–24 – T. tetrandra. 17, 18, 21, 22 – 
equatorial view; 19, 20, 23, 24 – polar view
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шир ші – для та ких T. gracilis (2,4–2,7 мкм). Бо роз-
ні мем бра ни пе ре важ но гла день кі, зрід ка зер нисті. 
Ори не чіт кі. Ек зи на 1,1–2,4 (2,7) мкм зав тов шки. 
По крив до рів нює стовп чи ко во му шару або тон ший 
за ньо го. Стовп чи ки чіт кі, ко рот кі, роз та шо ва ні 
рів но мір но.

Скульп ту ра ек зи ни у пил ко вих зере н усіх до-
слі дже них ви дів роду Tamarix сіт часта, ви яв ле но 
не знач ні від мін ності за еле мен та ми бу до ви сіт-
ки. У пил ко вих зе рен T. smyrnensis ко мір ки ве ли-
кі й дріб ні, на дні спос те рі га ють ся стовп чи ки, що 
не ви яв ле но в та ких ін ших ви дів. У пил ко вих зе-
рен T. hohenackeri ко мір ки дріб ні, стін ки вузькі. У 
T. gracilis ко мір ки дріб ні, стін ки вузькі й зви висті, 
у T. tetrandra ко мір ки дріб ні, стін ки дещо шир-
ші й зви висті. У пил ко вих зер ен T. ramosissima й 
T. odessana ко мір ки різ но го роз мі ру, стін ки ши ро кі. 

От ри ма ні нами да ні по ка за ли, що пил ко ві зер-
на T. ramosissima й T. odessana по діб ні за роз мі ра ми, 
од нак у T. ramosissima (зра зок № 2) ви яв ле но дещо 
біль ші роз мі ри і дов ші бо роз ни з чіт кі ши ми края-
ми. Від зна чи мо, що у T. ramosissima й T. odessana ми 
вия ви ли лише 3-бо роз ні пил ко ві зер на, тим ча сом 
як в ін ших ви дів тра п ля ли ся й 3-бо роз но-оро ві. 
Та ким чи ном, за па лі но мор фо ло гіч ни ми особ ли-
востя ми ми не вия ви ли сут тє вих від мін ностей між 
T. odessana та T. ramosissima (з те ри то рії При чор но-
мор'я, зра зок № 1). Пил ко ві зер на цих ви дів сут тє во 
не від різ ня ли ся від та ких T. ramosissima з Се редньої 
Азії (зра зок № 2). За по даль ши ми різ но пла но-
ви ми до слі джен ня ми, мож ли во, бу дуть зна йде ні 
до дат ко ві мор фо ло гіч ні оз на ки щодо з'ясування 
так со но міч но го ста ту су T. odessana, який до те-
пер ви зна єть ся ба гать ма до слід ни ка ми як си но нім 
T. ramosissima, од нак чіт ко роз різ ни ти ці види ли ше 
за пил ко ви ми зер на ми не вда єть ся. 

У ви дів T. smyrnensis та T. hohenackeri, які не од но-
знач но трак ту ва ли ся бо та ні ка ми, ха рак те ристи ки 
пил ко вих зе рен вия ви ли ся дещо від мін ни ми. Так, 
у T. smyrnensis вони ма ють мен ші роз мі ри і тон шу 
ек зи ну по рів ня но з та ки ми у T. hohenackeri. Пил-
ко ві зер на цих ви дів від різ няють ся за ха рак те ром 
скульп ту ри: у T. smyrnensis на дні ко мі рок вид но 
стовп чи ки, яких не ви яв ле но у T. hohenackeri. Для 
до слі джен ня пил ку ми ви ко риста ли гер бар ні зраз-
ки обох ви дів не з те ри то рії Ук ра ї ни. У зв'язку з тим, 
що для фло ри Ук ра ї ни, зок ре ма Кри му, як вище за-
зна ча лось, різ ні вче ні вка зу ють T. hohenackeri або 
T. smyrnensis, важ ли во було вста но ви ти, який з цих 
ви дів від по ві дає за па лі но мор фо ло гіч ни ми ха рак-

те ристи ка ми от ри ма ним нами ре зуль та там до слі-
джень пил ку зраз ків T. hohenackeri або T. smyrnensis. 
Для від бо ру пил ку рос лин з те ри то рії Ук ра ї ни ми, 
для біль шої впев не ності їхньої ви до вої на леж ності, 
пе ре ви зна чи ли усі дос туп ні нам гер бар ні зраз ки. 
Зок ре ма, де кіль ка та ких T. ramosissima з те ри то рії 
пів ден ної Ук ра ї ни (Хер сонська, Одеська, Ми ко-
ла ївська обл.) (KW) мали Notae criticae, за ли ше ні 
І.І. Ру са но вич з пе ре ви зна чен ням як T. hohenackeri. 
Ми ви зна чи ли, що рос ли ни від різ ня ли ся за мор-
фо ло гіч ни ми оз на ка ми (фор ма пе люсток, під ма-
точ ко во го дис ку, при кві ток та ін., які були вка-
за ні A. Бун ге (Bunge, 1852) у пер шо опи сах ви дів) 
від ав тен тич них зраз ків цих ви дів і не на ле жа ли ні 
до T. smyrnensis, ні до T. hohenackeri, хоча на гер-
бар них ети кет ках ці на зви були по мил ко во вка за-
ні різ ни ми ав то ра ми. Отже, пос та ло пи тан ня, чи 
вза га лі представ ле ний хоч один з цих двох ви дів у 
фло рі Кри му. Ос кіль ки ми не зна йшли «справж ніх» 
T. smyrnensis і T. hohenackeri з те ри то рії Ук ра ї ни, у 
нас не було змо ги з чим по рів ня ти от ри ма ні нами 
па лі но мор фо ло гіч ні ха рак те ристи ки цих ви дів. 

Ви снов ки

У ре зуль та ті вив чен ня мор фо ло гії пил ко вих зе рен 
представ ни ків роду Tamarix фло ри Ук ра ї ни нами 
скла де ні де таль ні па лі но мор фо ло гіч ні ха рак те-
ристи ки шес ти ви дів та ви яв ле ні так со но міч но 
зна чу щі оз на ки (роз мі ри пил ко вих зе рен та бо ро-
зен, особ ли вості бу до ви скульп ту ри ек зи ни), які 
мож на ви ко ристо ву ва ти як до дат ко ві для їхньої 
іден ти фі ка ції. 

Мор фо ло гіч ні особ ли вості пил ко вих зе рен 
T. odessana по діб ні до та ких T. ramosissima. Ос та точ-
но під твер ди ти чи спросту ва ти їхню са мостій ність 
лише за па лі но мор фо ло гіч ни ми да ни ми не мож ли во. 

У ви дів T. hohenackeri та T. smyrnensis нами ви-
яв ле ні пев ні від мін ності за роз мі ра ми пил ко вих 
зе рен, тов щи ною ек зи ни та еле мен та ми бу до-
ви скульп ту ри. Проте од но знач ні ви снов ки щодо 
таксономічного статусу спір них ви дів ро би ти поки 
що за ра но. Не об хід ні по даль ші ком плекс ні до слі-
джен ня цих ви дів із за лу чен ням різ них ме то дів.
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Представлені результати вивчення пилкових зерен шести 
видів роду Tamarix  флори України з використанням світ-
лової та сканувальної електронної мікроскопії. Пилкові 
зерна 3-борозні, зрідка 3-борозно-орові, еліпсоїдальні, 
сфероїдальні, сплющено-сфероїдальні за формою, дріб-
них та середніх розмірів, з сітчастою скульптурою екзи-
ни. Виявлені таксономічно значущі ознаки, які можна 
використовувати як додаткові для ідентифікації тама-
риксів на видовому рівні. Разом з цим проведено вивчен-
ня та уточнення морфології пилкових зерен, з'ясована 
можливість використання паліноморфологічних даних 
для вирішення конкретних спірних таксономічних пи-
тань окремих видів цього роду. Однак, незважаючи на 
встановлену подібність морфологічних особливостей 
пилкових зерен T. odessana та T. ramosissima і виявлені 
деякі відмінності між пилковими зернами T. hohenackeri 
і T. smyrnensis (розміри пилкових зерен, товщина екзини 
та елементи скульптури), складно зробити однозначний 
висновок щодо видової самостійності T. odessana, T. ho-
henackeri та T. smyrnensis. Необхідні подальші досліджен-
ня зазначених видів з використанням різних методів.

Ключові слова: Tamarix, пилкові зерна, морфологія, 
систематика, Україна

Царенко О.Н., Цымбалюк З.Н. Палиноморфологические 
особенности видов рода Tamarix (Tamaricaceae), 
представленных во флоре Украины. – Укр. ботан. журн. – 
2016. – 73(6): 535–544.
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Представлены результаты изучения пыльцевых зерен 
шести видов рода Tamarix, которые указываются для 
флоры Украины, с помощью светового и сканирующего 
электронного микроскопов. Пыльцевые зерна 3-борозд-
ные, изредка 3-бороздно-оровые, эллипсоидальные, 
сфероидальные, сплющенно-сфероидальные по форме, 
мелких и средних размеров, с сетчатой скульптурой эк-
зины. Выявлены таксономически значимые признаки, 
которые можно использовать как дополнительные для 
идентификации тамариксов на видовом уровне. Наряду 
с этим изучена и уточнена морфология пыльцевых зерен, 
выяснена возможность использования палиноморфоло-
гических данных для решения конкретных спорных так-
сономических вопросов отдельных видов данного рода. 
Однако, несмотря на установленное сходство в морфо-
логических особенностях пыльцевых зерен T. odessana и 
T. ramosissima и выявленные некоторые отличия между 
пыльцевыми зернами T. hohenackeri и T. smyrnensis (раз-
меры пыльцевых зерен, толщина экзины и элементы 
строения скульптуры), сформировать однозначный 
вывод о видовой самостоятельности T. odessana, T. ho-
henackeri и T. smyrnensis сложно. Необходимы дальней-
шие исследования указанных видов с использованием 
различных методов.

Ключевые слова: Tamarix, пыльцевые зерна, 
морфология, систематика, Украина


