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Сьогоднівсистематиціувагадедалічастішескон
центровується на карпологічних ознаках. Дослі
дження, проведені на багатьох об’єктах, підтвер
джують думку щодо можливості використання
цих ознак як додаткових діагностичних для ви
значеннясекційтавидів (Sulaiman,1995; Johnson
et al., 2004; Ольшанський, 2009; Перегрим, Ваку
ленко, 2009). Вивчаючи плоди родини Asteraceae
Bercht.etJ.Presl.,дослідники(Schneider,Boldrini,
2011; Shekhar, Pandey, Anderberg, 2011; Bednorz,
Podsiedlik, 2013) враховують такі основні ознаки:
характерультраструктуриповерхніплоду,зовніш
няформаносикасім'янки,ребер,форматарозмі
риклітинекзокарпію,наявністьвиростівтаінших
структур. Дослідження ультраструктури поверхні
сім'яноквидівродуHieracium L.проводилосявме
жах загального вивчення плодів триби Hieraciinae
Dum.(Сенников,Илларионова,2001).Урезультаті
анатомічних та морфологічних досліджень вияв
ленозначнурізноманітністьформийанатомічної
структуриплодів.Чільнуувагуприділяликількості
тахарактеристикамребер.Результатидослідження
О.М.СенніковатаІ.Д.Ілларіоновоїдализмогупід
твердитивідмінностівморфологіїйанатоміїпло
дівнасекційномурівні.Досліджуючиплодитриби 
Hieraciinae,бралитількипоодномупредставнико
візкожноїсекції.Отже, існуєнагальнапотребау
вивченнісекційуповномуобсязі.

Рід Hieracium у флорі Криму представлений
10 видами (Черепанов, 1973; Шляков, 1989; Ена,
2012;Euro+MedPlantBase)ізп’ятисекцій: Foliosa
(Fr.)Zahn,AccipitrinaKoch,Umbellata(Fr.)Williams,
Tridentata(Fr.)G.Schneid.таHieracium.Улітературі
існуютьмікроморфологічніданістосовнодвохви
дівнечуйвітрів (H. umbellatumL.,H. virosumPall.),
що зростають на території Криму. Нашою метою
було вивчення ультраструктури поверхні пло
діввидівродуHieraciumфлориКриму,з’ясування
можливості використання ознак ультраструктури
поверхніплодудлясистематикироду.

Матеріалитаметодидослідження

Вивчено 10 видів нечуйвітрів флори Криму. Для
з’ясування особливостей поверхні сім'янок видів
роду Hieracium флори півострова використовува
ли матеріали, зібрані впродовж 2011—2012 рр., а
також відібрані в гербарії Інституту ботаніки іме
ні М.Г. Холодного (KW) та гербарії Нікітського
ботанічного саду (YALT). Обсяг вибірки становив
4—6 сім'янок з 2—3 кошиків. Зразки плодів фік
сували на латунному столику і напиляли тонким
шаромзолотаувакуумнійкамері,відтакдосліджу
вали з допомогою СЕМ JSM6060 LA. В описах
використовували загальноприйняту термінологію
(Barthlott1981;Сенников,Илларионова,2001).

Плодиописувализатакимпланом:
• розміритаколірсім'янки;
• формаклітинекзокарпію;
• розташування антиклінальної стінки клітин

екзокарпіющодопериклінальноїстінкицихклі
тин;

• характерпотовщенняантиклінальноїстінки;
• типкутикули;
• наявністьікількістьмікропапіл;
• рельєфповерхніплодутапериклінальноїстінки;
• формавиростівклітинекзокарпію.

Результатидослідженьтаїхобговорення

ПлідудослідженихпредставниківродуHieracium — 
цекоричневадочорного,зрідкажовтациліндрич
насім’янказ10ребрами.Наїїверхівцієпапус,що
складаєтьсязбагатоклітиннихщетинистихтрихом
із верхівками клітин, які виступають (Сенников,
Илларионова,2001).Носикнакінціплодумаєпід
ковоподібнийпотовщенийвалик(рис.1,А).Клі
тиниепідермичотирикутні,прозенхімні(довжина
більшавідшириниу4—5разів).

ПредставникиродуHieracium характеризуються
наявністю шипиків (конусоподібнозагострених
шипоподібнихвиростів)наапікальномукінціклі
тини (рис. 1, Б). Вони розміщуються під гострим
кутомдоповерхнісім’янкиіспрямованівбікпа
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Дослідженізразки:

Sect Вид Місцезростання Колектор Дата Гербарій
F

ol
io

sa

Hieracium virosum 
Pall.

Поймар.Сев.Донец.намеловомсклоне.Луганскаяобл.,
окрестностис.СтаничноЛуганское*

КонопляО.Н. 22.07.2002 KW

Hieracium 
robustum Fr.

Донецкаягуберния,Луганскийокруг,окр.с.Кут,с.Троицкое.
Обнажениескалыпещанника

ЛавренкоЕ. 04.09.1925 KW

СклонДолгоруковскойяйлы,зас.Перевальное,насеверо
восток

ПавленкоБаришеваВ. 18.08.2011 KW

A
cc

ip
itr

in
a

Hieracium 
sabaudum L.

ЛеснадАнгарскимперевалом ПавленкоБаришеваВ. 20.07.2011 KW

Hieracium 
vasconicumJord.

exMartrinDonos
Крым,урочищеТаракташ ПавленкоБаришеваВ. 21.07.2011 KW

U
m

be
lla

ta

Hieracium 
umbellatum L.

ЯйлаСев.Демерджи,центральнаячасть,раковошейково—
коротконожковаяузколистноковыльнаяассоциациямежду
скалистымибартерамивседловине

ГолубевН.В. 24.08.1990 YALT 

Полтава,Триби,піскиІІтераси,вкритімолодимлісом ЗеровД.К. 03.09.1923 KW

T
ri

de
nt

at
а

Hieracium 
dshurdshurense

Üksip
Никитскийхребет,Грушоваяполяна,сосновыйлес ГолубевН.В. 08.08.1976 YALT

H
ie

ra
ci

um

Hieracium 
levicauleJord.

Алуштинскийрн,склоныг.Караби КорженевскийВ.В. 26.06.1984 YALT

Hieracium 
murorumL.

Iлеснойпояс,Долгоруковскаяяйла ПавленкоБарышеваВ. 29.05.2012 KW

Симферопольскийрайон,Перевальноелесничество,верховья
р.М.Бурульча,буковыйлес,наполяне

ДидухЯ.,ВакаренкоЛ. 23.05.1972 KW

Hieracium 
laevimarginatuim 

Sennik.

АРКрым,Ялтинскийрайон,ІІлеснойпояс,возлеводопада
УчанСу

ПавленкоБарышеваВ. 02.06.2011 KW

Hieracium 
neglectipilosum

Sennik.
Крым,леснадСимеизом,ІІІлеснойпояс ПавленкоБарышеваВ. 31.05.2011 KW

Примітка:*Черезпоганийстансім'яноккримськогоекземпляра(склонДолгоруковскойяйлы,насеверовостокот
с.Перевальное,18.08.2011,ПавленкоБарышеваВ.С.)мивирішилидослідитиплодирослини,щоідентичнадокримського
зразказамакроморфологічнимиознакамитаумовамизростання. ТомувтаблицізазначенозразокізЛуганськоїобласті.

Рис. 1. Структурні особливості будови поверхні сім'янки представників роду Hieracium флори Криму: А — носик плоду
(H. sabaudum);Б—первиннийрельєф:шипоподібнівироститаребра(H. murorum);В—вториннийрельєф:зморшкита
мікропапіли(H. murorum)

Fig.1.StructuralfeaturesoftheachenesurfaceofthegenusHieraciumoftheCrimeanflora:А—spoutofachene(H. sabaudum);Б—
primarysculpture:spikesandribs(H. murorum);В—secondarysculpture:wrinklesandmicropapillae(H. murorum)

А Б В
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виступають над антиклінальними. Таким чином,
рельєфповерхнісім'янок,залежновідлокалізації,
різний:уребернійділянці—горбкуватий,уміжре
берній—ямчастий.

Плід H. robustum — коричнева до темноко
ричневого сім’янка зі звуженою основою. Розмі
ридещобільші,ніжупопередньоговиду,—3,2—
3,6мм.Екзокарпійплодухарактеризується видов
женими клітинами. Потовщення антиклінальних
стінок не спостерігається. Периклінальні стінки
маютьзморшкуватийрельєф.Яківпопереднього
виду, вирізняємо два типи рельєфу поверхні пло
ду: в міжреберній ділянці рельєф сітчастий, у ре
берній—горбкуватий(периклінальністінкивище
рівня антиклінальних). Шипики клітин екзокар
пію мають гоструватий кінець (рис. 2, Б). Велика
кількість мікропапіл на поверхні епідерми екзо
карпію,протетрапляютьсяпоодинокізразкиібез
мікропапіл.

пусу.Периклінальністінкиклітинекзокарпіювід
значаютьсязморшкуватимрельєфомтанаявністю
мікропапіл(рис.1,В).Слідзазначити,щокількість
мікропапіл у досліджених видів різна, і залежить,
нанашпогляд,відступенязрілостіплодів.Узрілих
плодівїхнякількістьбільшапорівнянознедозрілими.

Sect.Foliosa
Плід H. virosum — коричнева до темнокорич

невого сім’янка зі звуженою основою. Розміри
плоду—2,9—3,3мм.Епідермаекзокарпіюплодув
парадермальнійплощинісформованавидовжени
миклітинамизшипикамиіззаокругленимкінцем
(рис.2,А).Антиклінальністінкицихклітинпотов
щені.Периклінальністінкиклітинхарактеризую
тьсязморшкуватимрельєфомтавеликоюкількістю
мікропапіл.Умежахсім'янкиспостерігаютьсядва
типи рельєфу. У міжреберних ділянках антиклі
нальністінкимістятьсявищепериклінальних,апо
ребернихділянках,навпаки,периклінальністінки

А Б В

Г Д Е

Рис. 2. Ультраструктура поверхні плоду Hieracium: А — H. virosum; Б — H. robustum; В — H. sabaudum;  
Г — H. leavimarginatum; Д — H. umbellatum; E — H. dshurdshurense

Fig. 2. Achene surface of Hieracium of the Crimean flora: А — H. virosum; Б — H. robustum; В — H. sabaudum;  
Г — H. leavimarginatum; Д — H. umbellatum; E — H. dshurdshurense
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Отже, види H. virosum та H. robustum із sect.
Foliosa характерзуються видовженими клітинами
екзокарпію (довжина перебільшує ширину в 6—9
разів). Рельєф плоду по реберних ділянках в обох
видів горбкуватий. Мікропапіли розміщуються
рівномірноповсійповерхніепідермиекзокарпію.
Периклінальністінкиобохвидівмаютьзморшку
ватийрельєф.Видирозрізняютьсязарозташуван
ням периклінальних стінок щодо антиклінальних
у міжреберних ділянках та за шипиками клітин
екзокарпію. Так, у виду H. virosum у міжреберних
ділянках антиклінальні стінки вище рівня пери
клінальних і, відповідно, рельєф ямчастий, ши
пики із заокругленим кінцем; у виду H. robustum
у міжреберних ділянках антиклінальні стінки на
одномурівнізпериклінальними,отже,рельєфсіт
частий,шипикиіззагостренимкінцем.

Sect.Accipitrina
ПлідH. sabaudum —темнокоричневадочорного

сім’янказізвуженоюосновою.Розмірибільші,ніж
упопередніхвидів,—3,5—4,0мм.Епідермісекзо
карпіюхарактеризується видовженимиклітинами.
Як івпопередніхвидів,умежахсім'янкиспосте
рігаютьсядватипирельєфуповерхні.Пореберних
ділянках периклінальні стінки клітин епідерми
виступають над антиклінальними; в міжреберних
ділянках — на одному рівні з периклінальними
стінками. Рельєф, відповідно, по реберних ділян
ках—горбкуватий,уміжреберних—сітчастий.Ін
колиспостерігаєтьсяпотовщенняантиклінальних
стінок.Периклінальністінкивідзначаютьсязмор
шкуватим рельєфом. Шипики клітин екзокарпію
мають заокруглений кінець. Мікропапіли на по
верхніекзокарпіювідсутніабоєвневеликійкіль
кості.

За зовнішнім виглядом та розмірами (3,4—
4,0 мм) плоди H. vasconicum подібні до плодів
H. sabaudum. Потовщення антиклінальних стінок
неспостерігається.Периклінальністінкихаракте
ризуються слабозморшкуватим рельєфом. Рельєф
плоду схожий із плодом попереднього виду. Ши
пикиклітинекзокарпію,яківпопередньоговиду,
маютьзаокругленийкінець.Мікропапіливідсутні.

Досліджені види H. sabaudum та H. vasconicum
(sect.Accipitrina) відзначаютьсяпрозенхімнимиклі
тинамиепідермиекзокарпію(довжинабільшавід
ширини в 5—6 разів). По реберних ділянках пе
риклінальні стінки вище рівня антиклінальних і
рельєф, відповідно, горбкуватий; у міжреберних

ділянках периклінальні стінки на одному рівні з
антиклінальними, рельєф — сітчастий. Види роз
різняються за рельєфом периклінальних стінок
клітин і наявністю мікропапіл. Так, H. sabaudum
відзначається зморшкуватим рельєфом периклі
нальних стінок, мікропапіли бувають у невеликій
кількості.ВидH. vasconicumхарактеризуєтьсясла
бозморшкуватимрельєфомпериклінальнихстінок
клітин,мікропапіливідсутні.

Sect.Umbellatum
ПлідH. umbellatum (рис.2,Д)— коричневадо

чорного сім’янка зі звуженою основою. Розмі
рименші,ніжупопередніхвидів,—2,4—3,3мм.
Епідермаекзокарпіюплодухарактеризується ви
довженимиклітинами(довжинабільшавідшири
нив10—12разів).Яківпредставниківпоперед
ніхсекцій,наявнідватипирельєфу.Пореберних
ділянках периклінальні стінки виступають над
антиклінальними — рельєф горбкуватий, у між
реберних ділянках антиклінальні стінки висту
паютьнадпериклінальними—рельєфямчастий.
Зафіксованепотовщенняантиклінальнихстінок.
Периклінальністінкимаютьзморшкуватийрель
єф. Шипики клітин екзокарпію із загостреним
кінцем. Мікропапіли на поверхні епідерми екзо
карпіюмістятьсявміжребернихділянкахплодув
невеликійкількості.

Зазовнішнімвиглядомтарозмірамиплодивиду
H. levicauleтакожподібнідоплодівH. murorum.На
відміну від попередніх видів цієї секції, рельєф у
міжребернихділянкахтапоребрахневідрізняєть
ся.Наобохділянкахпериклінальністінкиклітин
екзокарпіюмістятьсянадантиклінальними.Рель
єф поверхні горбкуватий. Потовщення антиклі
нальних стінок не спостерігається. Рельєф пери
клінальнихстінок,шипикитамікропапілиподібні
дотакиху H. laevimarginatum.

Отже,видиsect.Hieraciumхарактеризуютьсяви
довженимиклітинамиекзокарпію,зморшкуватим
рельєфомпериклінальнихстінокклітин,загостре
нимикінцямишилоподібнихвиростівінаявністю
мікропапіл.Протевусіхвидівцієїсекціїдовжина
клітин перевищує ширину лише в 3—4 рази, що
може бути додатковою діагностичною ознакою у
визначенніsect.Hieracium.Діагностичниминарів
нівидівможутьбутитакіознаки:ширинаоснови
шипоподібних виростів, розташування периклі
нальнихстінокщодоантиклінальнихуміжребер
нихділянкахінаявністьпотовщенняантикліналь
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них стінок. Так, у H. murorum рельєф поверхні у
міжребернихділянкахямчастий,гачокклітинепі
дермиекзокарпіюприосновівужчийзасамуклі
тину;увидівH. laevimarginatumтаH. neglectipilosum
рельєф поверхні в міжреберній ділянці сітчастий,
шипик при основі за шириною дорівнює клітині
епідермиекзокарпію,уH. levicauleрельєфміжре
бернихділянок—горбкуватий,шипикиподібнідо
такихуH. laevimarginatum.

Отже, в результаті порівняльного аналізу ульт
раструктуриповерхніплодівHieraciumфлориКри
му виявлено, що види досліджуваних секцій ха
рактеризуються горбкуватим рельєфом плоду по
ребернихділянках,шипикамивклітинахекзокар
пію,зморшкуватимрельєфомповерхніклітинек
зокарпіютанаявністюмікропапіл.

Додатковимидіагностичнимиознакаминарівні
секціїє:відношеннядовжиниклітинепідермиек
зокарпіюдоїхньоїширини,формавиростівклітин
епідермиекзокарпію,наявність ілокалізаціямік
ропапіл,рельєфповерхніплодувміжребернихді
лянках.МипідтверджуємоданіО.М.Сенніковата
І.Д. Ілларіонової (Сенников, Илларионова, 2001)
стосовно морфології плодів видів H. umbellatum і 
H. virosumтадоповнюємоїхвідомостямищодомік
роморфологіїсім'янокцихвидів.

Висновки

Отже, вперше описано ультраструктуру поверх
ні епідерми плодів 10 видів роду Hieracium флори
Криму. Зокрема, встановлено спільні (горбкува
тий рельєф плоду по реберних ділянках, шипики
наапікальнихкінцяхклітинепідермиекзокарпію,
зморшкуватий рельєф поверхні клітин епідерми
екзокарпію,наявністьмікропапіл) івідмінні (від
ношення довжини клітин епідерми екзокарпію
до їхньої ширини, локалізація мікропапіл, форма
кінцяшипика,розташуванняантиклінальнихсті
нок клітин екзокарпію стосовно периклінальних
у міжреберних ділянках) ознаки ультраструктури
поверхні плоду. Виявлені додаткові діагностичні
ознаки:нарівнісекцій(відношеннядовжиниклі
тинепідермиекзокарпіюдоїхньоїширини,лока
лізація мікропапіл); на рівні виду (розташування
антиклінальних стінок клітин епідерми екзокар
піющодопериклінальнихуміжребернихділянках,
форма кінця шипику (sect. Foliosa), його ширина
при основі (sect. Hieracium), наявність або відсут
ністьмікропапіл(sect.Accipitrina).

Ав тор ви слов лює по дя ку нау ко во му спів ро біт-
ни ко ві Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
С.М. Жи га ло вій, стар шо му нау ко во му спів ро біт-
ни ко ві цієї ус та но ви З.М. Цим ба люк та стар шо му 
нау ко во му спів ро біт ни ко ві Бо та ніч но го саду іме ні 
О.В. Фо мі на О.А. Фу тор ній за до по мо гу в під го тов ці 
стат ті до дру ку та цін ні по ра ди.
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УЛЬТРАСТРУКТУРАПОВЕРХНОСТИПЛОДОВВИДОВ
РОДАHIERACIUMФЛОРЫКРЫМА

Впервые с помощью сканирующего электронного микро
скопа исследована ультраструктура поверхности семянок
10видовродаHieraciumфлорыКрыма.Установленыобщие
(холмистый рельеф, крюки на апикальных концах клеток
эпидермы экзокарпия, складчатый рельеф поверхности
клеток экзокарпия, наличие микропаппил) и специфиче
ские признаки ультраструктуры плода исследованных ви
дов.Большинствоизнихявляютсядополнительнымидиаг
ностическимипризнакаминауровняхсекции(отношение
длиныклетокэкзокарпиякихширине,локализациямик
ропаппил)ивида(формакончикашипикавsect.Foliosa;на
личие микропаппил у представителей sect. Accipitrina, ши
рина основы клюка (sect. Hieracium), рельєф поверхности
плодавмежреберномучастке).

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Hieracium, семянка, ультраструктура 
поверхности, СЭМ, флора, Крым.

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

ULTRASTRUCTUREOFTHEACHENESSURFACE
INSPECIESOFTHEGENUSHIERACIUMINTHE
CRIMEANFLORA

Forthefirsttime,thefruitsurfaceultrastructurefor10speciesof
thegenusHieraciumintheCrimeanflorawasstudiedusingSEM.
Bothcommon(tumulosesurfaceonthecostalregion;hookson
the apical ends of exocarp cells, wrinkled surface of the cells;
globularstructures—micropapillae)andspecificcharacteristics
of the achenes ultrastructure of the studied species have been
revealed. Most of them are additional diagnostic characters at
the section level (ratio of length to width of the exocarp cells,
localization of micropapillae) and at the species level (shape
of the hook ends in sect. Foliosa; presence of micropapillae in
sect.Accipitrina;basalwidthofhooksinsect.Hieracium;typeof
surfaceintheintercostalregion).

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


