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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКА
ЛІАНОПОДІБНИХ ФІКУСІВ (FICUS L., MORACEAE LINK)
ЄВГЕН В. СОСНОВСЬКИЙ
Анотація. Наведено особливості анатомічної будови та ультраструктури поверхні листкової пластинки ліаноподібних
фікусів підроду Synoecia (Miq.) Miq. за умов ex situ у захищеному ґрунті ботанічних садів України.
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Рід Ficus L. (Moraceae Link), який включає
близько 750 видів рослин тропічного і
субтропічного
походження,
відзначається
значною
гетерогенністю
за
екологоморфологічними та анатомічними ознаками
його представників (Berg 1989). Своєрідну
групу фікусів складають ліаноподібні види
підроду Synoecia (Miq.) Miq. (Berg 2003a,
2003b), дослідженню морфолого-анатомічних
особливостей яких, як окремого таксону та
екологічної групи, приділяли небагато уваги,
не зважаючи на доволі значну кількість праць,
присвячених будові вегетативних органів фікусів
(ГОРНИЦЬКА І МАРТИН 1992; Kuo-Huang et al. 2002;
Sharawy 2004; Chen & Chen 2005; Sonibare et al.
2005, 2006; Klimko & Truchan 2006; Ogunkunle
& Oladele 2008; Khan et al. 2011).
Для з’ясування морфолого-анатомічних
особливостей ліаноподібних видів підроду
Synoecia дослідили 3 види фікусів: F. hederacea
Roxb., F. pumila L. і F. sagittata J. König ex Vahl, які
вирощуються у колекціях оранжерейних рослин
ботанічних садів Львова, Києва й Донецька.
З рослин відбирали зрілі листки і фіксували їх
у 70% етанолі для зберігання. Для з’ясування
анатомічних
особливостей
виготовляли
тимчасові препарати поперечних зрізів листків
за допомогою леза від руки, а також постійні
препарати за відповідною методикою (Sonibare
et al. 2006). Дослідження ультраструктури
поверхні листків проводили з використанням
скануючого електронного мікроскопа Jeol JSMT220A та фотокамери Olympus C8080WZ, а
також світлового мікроскопа МБИ-3, попередньо
знявши епідерму від руки за допомогою леза
(Ogunkunle & Oladele 2008). Визначення типів
епідермальних структур листків проводили за
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атласом епідерми листка (АНЕЛИ 1975).
Вдалося виявити, що анатомічна будова
листків досліджуваних видів фікусів зближує
їх із мезофітами, виявляючи навіть ознаки
ксероморфності. Варто зазначити, що деякі
автори (Cai & Song 2001) також відносять
окремих представників цієї групи фікусів до
ксерофітів. Листкова пластинка досить тонка, її
товщина між провідними пучками коливається
у межах 0,1-0,15 мм у F. hederacea і F. pumila та
0,21-0,24 мм у F. sagittata. Кутикула листків
тонкошарова з приблизно однаковою товщиною
на абаксіальній та адаксіальній поверхнях.
Епідерма на адаксіальній поверхні листка
одно- або двошарова, товста, займає 23-40 %
поперечного зрізу листка. Абаксіальна епідерма
у 3-6 разів тонша за адаксіальну, одношарова.
Клітини епідерми переважно неправильної
полігональної форми. Над жилками епідермальні
клітини видовжені, майже прямокутні. У
F. pumila зовнішня поверхня клітин абаксіальної
епідерми із добре вираженими вузликовими
потовщеннями, які слугують для мінімізації руху
повітря біля продихів (Kuo-Huang et al. 2002).
На поверхні листка виявлено три типи
трихом: одно- і багатоклітинні конусоподібні,
часто нитчастої форми, та багатоклітинні
сферичні, або залозисті, із одноклітинною
ніжкою та багатоклітинною голівкою (АНЕЛИ
1975; Klimko & Truchan 2006). Трихоми цих
типів виявлені на обох поверхнях листкової
пластинки. Конусоподібні трихоми трапляються
переважно на абаксіальній поверхні листка
вздовж жилок, а на адаксіальній поверхні
вони виявляються групами ближче до краю
пластинки. Варто відзначити, що інші дослідники
при аналізі будови листка культиварів F. pumila
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із конусоподібних трихом відзначали лише
одноклітинні, тоді як за наших досліджень
багатоклітинні трихоми були добре помітні під
світловим мікроскопом на препаратах епідерми
та поперечних зрізів листків. Залозисті трихоми
найбільш часто виявлялись вздовж жилок листка.
На
адаксіальній
поверхні листкової
пластинки
виявлені
характерні
для
представників роду ламінарні гідатоди, які
складаються із численних водяних пор, схожих
на продихи (Chen & Chen 2005); із гідатодами
часто асоційовані трихоми. Такий тип гідатод
добре описаний у роботах авторів з Тайваню
(Kuo-Huang et al. 2002; Chen & Chen 2005). У F.
sagittata гідатоди виявлені також на абаксіальній
поверхні листка.
Листки досліджених видів гіпостоматичні,
продихи розкидані по поверхні листка між
жилками. Продихи аномоцитні, без вираженого
кутикулярного потовщення, або воно незначно
розвинене (F. sagittata), та знаходяться на рівні
епідермальних клітин. У F. sagittata у полі зору
(окуляр ×20, об’єктив ×20) між провідними
пучками нараховували 30-46 продихів, а у
F. hederacea і F. pumila – 25-37 та 18-27 продихів
відповідно.
У клітинах листків фікусів виявлено
кристали карбонату та оксалату кальцію.
Перші
представлені
цистолітами,
які
траплялися у літоцистах абаксіальної епідерми
уздовж провідних пучків. Оксалат кальцію
накопичується
у
формі
призматичних
кристалів, поодиноких та об’єднаних у
друзи тощо (Kuo‑Huang et al. 2002; Sharawy
2004). Друзи виявлені у клітинах губчастої
паренхіми, а також у клітинах абаксіальної і
зовнішнього шару адаксіальної епідерми, рідко
відмічалися у клітинах стовпчастої паренхіми.
Поодинокі призматичні кристали траплялися
у великій кількості в обкладкових клітинах
довкола провідних пучків. Листки F. sagittata
відзначалися
значно
меншою
кількістю
кристалів у порівнянні з іншими видами, а
призматичний тип в обкладкових клітинах його
листків взагалі не виявлено.
Стовпчастий
мезофіл
у
листках
досліджуваних видів складається з одного-двох
шарів клітин. Внутрішній шар, як правило, дещо
тонший за зовнішній. Губчастий мезофіл займає
порівняно невелику частку поперечного зрізу
листка – близько 15-34% у F. hederacea і F. pumila
та 42-49% – у F. sagittata. У перших двох видів
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клітини розміщені досить щільно, формуючи
невеликі міжклітинники, тоді як у F. sagittata
міжклітинники помітно більші. Кількість шарів
клітин губчастої паренхіми варіює від 1 до 5 у
F. hederacea і F. pumila та від 5 до 7 –у F. sagittata.
Губчастий мезофіл пронизують численні
колатеральні провідні пучки. У F. pumila
провідні пучки сильно вип’ячені з абаксіальної
поверхні листкової пластинки, утворюючи на
ній характерний сітчастий рельєф.
Таким чином, дослідження дозволили
виявити низку структурних особливостей, які
відрізняють ліаноподібні фікуси підроду Synoecia
від інших видів роду. Головними серед них є
наявність відносно товстої абаксіальної епідерми
та досить тонкого шару губчастої паренхіми;
присутність багатоклітинних конусоподібних
трихом, асоційованих із гідатодами, та численних
призматичних кристалів в обкладкових клітинах
провідних пучків.
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LEAF STRUCTURAL FEATURESOF CLIMBING FIGS (FICUS L., MORACEAE LINK)
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Abstract. The paper contains the data on leaf anatomy and surface ultrastructure in climbing figs of subgenus Synoecia (Miq.) Miq.
grown under protected cultivation conditions in botanical gardens in Ukraine.
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