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Вступ

Рід Anemone L. є одним з найбільших 
у родині Ranunculaceae Juss. (включає за 
даними різних авторів від 100 до 200 видів). 
На території України в природних умовах 
зростає 4 види анемон, що належать до 3 
секцій: Omalocarpus DC. (A.  narcissiflora L.), 
Eriocephalus Hook. f. & Thoms (A. sylvestris L.) 
та Anemonanthea DC. (A. nemorosa L., 
A. ranunculoides L.).

Для представників роду властиві 
плоди, що відрізняються за формою, 
розмірами, наявністю опушення та 
іншими ознаками. Саме тому в систематиці 
Anemone, як і усієї родини в цілому, 
традиційно використовуються карпологічні 
характеристики. Ще в першій системі 
цього роду DeCandolle (1817, 1824) 
враховував особливості плодів, а саме їх 
форму та опушення при виділенні секцій. Ці 
ж ознаки були взяті до уваги автором першої 
монографії з роду Anemone (Pritzel  1841). 
Автор іншої монографії (Ulbrich  1906) у 
своїх розробках щодо систематики цього 
роду також використовував карпологічні 
ознаки, переважно особливості форми плодів 

та їх стилодіїв.
Анатомічні дослідження представників 

роду розпочав E. Janczewski (1889, 1892) та 
продовжив G.N. Smith (1926). В подальшому 
важливість морфолого-анатомічних 
досліджень з метою розробки таксономії роду 
в цілому та діагностики видів зокрема була 
обґрунтована в працях С.Ф. Пономаренко 
і Т.Б. Берестецкої (Пономаренко и 
Берестецкая 1981), Р.П. Чаудхарі і 
В.І.  Трифонової (Чаудхари и Трифонова 
1988), В.М. Стародубцева (Стародубцев 
1989, 1991) та інших дослідників.

Протягом майже десяти років ми також 
детально вивчали морфолого-анатомічні 
особливості представників роду Anemone 
у світовому масштабі. Було досліджено 
понад 100 видів, що належать до 22 секцій, 
та використано для таксономії роду понад 
25 кількісних та якісних характеристик 
плодів. Отримані результати висвітлені 
нами в низці праць, присвячених таксономії 
та філогенії роду (Зиман і Царенко 
2003; Зиман и  др. 2004, 2007; Ziman et 
al. 2003, 2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2006a, 
2006b, 2007; Ehrendorfer et  al. 2009). 
Проте в своїх публікаціях ми аналізували 
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переважно лише узагальнені карпологічні 
відомості, з розглядом деякими співавторами 
морфологічних ознак інших генеративних 
та вегетативних органів, а детальні 
карполого-анатомічні характеристики 
природних видів флори України залишилися 
неопублікованими. Мета цієї роботи 
– виявлення морфолого-анатомічних 
особливостей плодів представників Anemone 
флори України для діагностики рослин у 
неквітучому стані та формування детальних 
карпологічних описів досліджених видів 
і розроблення ключа для їх визначення 
за цими ознаками. Вивчення структури 
плодів необхідно також для отримання 
нових діагностичних ознак, важливих для 
систематики і філогенії роду та родини в 
цілому.

Матеріали і методи досліджень

Для дослідження використані зразки 
плодів чотирьох видів Anemone, що 
зростають в Україні у природних умовах, які 
були отримані з Національного гербарію 
Інституту ботаніки ім.  М.Г. Холодного 
(KW) та зібрані нами під час експедицій по 
Україні. Дослідження анатомічної структури 

проводили за стандартною методикою 
на препаратах, виготовлених з плодів, 
попередньо оброблених на водяній бані в 
суміші спирту, гліцерину та води (1:1:1). Для 
кожного зразка плодів виготовлено по 25 
зрізів, перпендикулярних до їх поздовжньої 
осі. Для достовірного порівняння отриманих 
даних будови горішків різних видів усі 
зрізи були зроблені у їх середній частині 
(Пономаренко  1974). Анатомічну будову 
вивчали за допомогою світлового ( Jenaval) та 
сканувального мікроскопів ( JSM-6060  LA). 
Зразки для СЕМ фіксували на латунних 
столиках, напилювали у вакуумному 
напилювачі тонкий шар золота за стандартною 
методикою. За допомогою сканувального 
мікроскопа також були відфотографовані 
поперечні зрізи та мікроскульптура поверхні 
горішків.

результати та їх обговорення

Для видів роду Anemone властивий 
збірний плід – апокарпний багатогорішок, 
що складається з однонасінних нерозкривних 
плодиків (горішків). На верхівці тіло 
горішка закінчується неопадним стилодієм. 
Плодики часто сплюснуті з боків у більшій 

а б В г

1 мм

рис. 1. Загальний вигляд горішків видів роду Anemone: а – A. narcissiflora; б – A. sylvestris; В – A. nemorosa; 
г – A. ranunculoides.
Fig. 1. General view of achenes in the species of Anemone: а – A. narcissiflora; б – A. sylvestris; В – A. nemorosa; 
г – A. ranunculoides.
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чи меншій мірі та мають латеральні ребра 
або крила – виступи перикарпу, що 
охоплюють тіло горішка зі “спинки” та 
“черевця”. За розмірами, формою, наявністю 
опушення та іншими ознаками плодики 
досить різноманітні. За анатомічними 
характеристиками плодикам анемон, як було 
доведено нами у попередніх дослідженнях, 
процитованих вище, властиві наступні 
ознаки: поперечний зріз еліптичний чи 
майже округлий, з вузькими виростами 
перикарпу, в яких містяться судинні пучки. 
За будовою перикарп різних представників 
внутрішньородових таксонів роду має низку 
спільниї рис будови. Він добре розвинений й 
диференційований на екзокарп, мезокарп та 
ендокарп.

Екзорарп складається з тангенціально 
витягнутих клітин з потовщеними 
зовнішніми стінками, вкритий кутикулою. 
Мезокарп складається з 3-4 шарів дещо 
потовщених клітин паренхіми, злегка 
тангенціально витягнутих, ендокарп – з 1-2 
чи більше шарів здебільшого товстостінних, 
склерифікованих клітин, які виконують 
механічну фунцію. Крім цієї механічної 
тканини, залишки провідного пучка 
(зберігаються у виростах перикарпу, що 
оточує тіло плодика зі спинки та черевця) 
також мають клітини зі склерифікованими 
оболонками, які додатково надають міцності 
горішку. Кількість шарів клітин ендокарпу, їх 
орієнтація відносно поздовжньої осі горішка 
(радіальна чи тангенціальна), форма їхніх 
порожнин (округла, овальна, видовжена 
та  ін.) мають діагностичне значення 
секційного рівня (Царенко та ін. 2002).

Поперечний зріз насінин нагадує такий у 
плодиків, а спермодерма у представників роду, 
як правило, щільно прилягає до перикарпу 
та характеризується одноманітністю ознак. 
На поперечному зрізі вона, звично, тонша за 
перикарп та складена з декількох, як правило 
досить стиснутих, шарів облітерованих 
тонкостінних клітин.

За результатами карпологічних 
особливостей видів роду Anemone флори 
України нами сформовано ключ для їхньої 
ідентифікації.

КлюЧ Для ВиЗНАЧЕННя ВиДІВ РОДУ 
AnEMOnE ФлОРи УКРАїНи

1. Тіла плодиків голі або з декількома 
голкоподібними волосками, сплюснуті з боків, 
з крилоподібними виростами перикарду зі 
“спинки” та черевця”, стилодії шаблеподібно 
зігнуті ..................................... 1. A. narcissiflora L.

– Тіла плодиків опушені, з ледь помітними 
виростами перикарпу зі “спинки” та “черевця” 
у вигляді ребер, стилодії майже прямі чи 
нахилені до “черевця” ......................................... 2

2. Основа плодика звужена та витягнута 
у довгу ніжку, тіло плодика опушене 
довгими (до 6-7  мм) волосками, а верхівка 
тіла плодика та стилодій – короткими (0,5-
1,0 мм) .......................................... 2. A. sylvestris L.

– основа плодика округла або видовжено-
округла, опушення з коротких волосків (0,1-
0,2 мм) ..................................................................... 3

3. Тіла плодиків кулясті, 2,2-2,5 × 2,3-2,4 мм, 
основа плодика округла ....... 3. A. ranunculoides L.

– Тіла плодиків дещо виповнені, в обрисі 
видовжено-еліпсоідальні, 3,0-4,5 × 1,5-2,5 мм, 
з видовжено-овальною верхньою частиною, в 
основі видовжено-округлі ....... 4. A. nemorosa L.

секція omalocarpus DC.
1. A. narcissiflora L. (incl. A.  laxa (Ulbr.) 

Juz.). Рис. 1; 2 А.
Тіла плодиків сплюснуті з боків, в 

обрисі овальні, яйцеподібні, еліптичні, 
5-8 × 4-6 мм, округлі в основі, переважно 
голі (рідко з поодинокими волосками); з 
двома латеральними крилами (виростами 
перикарпу) з “черевця” та “спинки”, 0,8-1,3 мм 
завширшки; стилодії шаблеподібно зігнуті від 
основи та дещо притиснуті до тіла плодика, 
до 1,4 мм завдовжки. Скульптура поверхні 
плодиків складчаста, чи зрідка зморшкувата.

На поперечному зрізі плодики 
еліптичні, з вузькими довгими виростами 
перикарпу, в яких містяться судинні пучки. 
Перикарп 35-70 мкм, добре розвинений, 
диференційований на екзокарп й ендокарп. 
Екзокарп складається з тангенціально 
витягнутих клітин з потовщеними 
зовнішніми стінками, вкритий кутикулою. 
Мезокарп – з 3-4 шарів клітин, злегка 
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тангенціально витягнутих, ендокарп – з 
1(-2) шарів клітин, радіально витягнутих, 
склерифікованих, з овальними порожнинами 
та рівномірно потовщеними стінками. 
Насіннєва шкірка щільно прилягає до шару 
ендокарпу та складається з декількох шарів, 
зазвичай, досить стиснутих, 20-65  мкм. 
Помітний лише один, зовнішній шар клітин, 
з порівняно великими, дещо витягнутими 
в тангенціальному напрямку, клітинами з 
потовщеними зовнішнїми стінками.

секція eriocephalus Hook. f. & Thoms
2. A. sylvestris L. Рис. 1; 2 Б.
Тіла плодиків дещо виповнені, в обрисі 

видовжено-еліпсоїдальні, 3,5-4,5 × 1,7-1,9 мм, 
з видовжено-округлою верхньою частиною, 
в основі відтягнуті у ніжку, завдовжки з 
третину розширеної частини плодика, з 
двома вузькими, ледь помітними ребрами, що 
оточують тіло плодика з “черевця” та “спинки”; 
густо опушені довгими (5-6 мм) волосками та 
на верхівці, біля основи стилодія, з щільним 
пучком коротких (до 0,2  мм) волосків, 
що “заховують” стилодій, який від основи 
нахилений до “черевця”, до 0,8 мм завдовжки, 
хвостоподібний, опушений короткими 
волосками (0,1-0,2 мм). Скульптура поверхні 
плодиків складчаста.

На поперечному зрізі плодики видовжено-
еліптичні, з двома виростами перикарпу 
(80-100 мкм ), в яких містяться судинні пучки. 
Перикарп 43-55 мкм, добре розвинений, 
диференційований на екзокарп й ендокарп. 
Екзокарп складається з тангенціально 
витягнутих клітин з потовщеними зовнішніми 
стінками, вкритий кутикулою, мезокарп 
– з 3-4 шарів клітин, злегка тангенціально 
витягнутих, ендокарп – з 1 шару клітин, 
радіально витягнутих, склерифікованих, 
з конусоподібними порожнинами на 
поперечному зрізі через нерівномірно 
потовщені стінки - оболонки клітини, що 
прилягають до клітин мезокарпу мають 
меншу товщину ніж основи цих клітин, що 
міцно зрослися з клітинами тести. Насіннєва 
шкірка складається з декількох шарів, як 
правило, досить стиснутих, до 20  мкм. 
Помітний лише один, зовнішний шар клітин 

з порівняно великими, дещо витягнутими 
в тангенціальному напрямку, клітинами з 
потовщеними зовнішніми стінками.

секція Anemonanthea DC.
3. A. ranunculoides L. Рис.1; 2 В.
Тіла плодиків виповнені, майже кулясті, 

2,2-2,5 × 2,3-2,4  мм, з видовжено-округлою 
верхнею частиною, в основі округлі, з 
округлим випуклим плодовим рубчиком, з 
двома вузькими, ледь помітними ребрами, 
що оточують тіло плодика з “черевця” 
та “спинки”; опушені жорсткуватими 
відстовбурченими короткими (до 0,1  мм) 
мономорфними волосками, за виключенням 
ніжки та стилодія, останній прямий або 
дещо відхилений, до 1,0  мм завдовжки, 
хвостоподібний, заокруглений на верхівці. 
Скульптура поверхні плодиків борозенчаста.

На поперечному зрізі плодики округлі, 
видовжено-округлі, з двома виростами 
перикарпу (140-190  мкм), в яких містяться 
судинні пучки. Перикарп 85-100  мкм, 
добре розвинений, диференційований на 
екзокарп й ендокарп. Екзокарп складається 
з тангенціально витягнутих клітин з 
потовщеними зовнішніми стінками, вкритий 
кутикулою, мезокарп – з 3-4 шарів клітин, 
злегка тангенціально витягнутих, ендокарп – з 
1 шару клітин, високих, радіально витягнутих, 
склерифікованих, з конусоподібними 
порожнинами на поперечному зрізі через 
нерівномірно потовщені стінки – оболонки 
клітини, що прилягають до клітин мезокарпу 
мають меншу товщину ніж основи цих 
клітин, що міцно зрослися з клітинами тести. 
Насіннєва шкірка складається з декількох 
шарів, як правило, досить стиснутих, до 
10-20  мкм. Помітний лише один, зовнішній 
шар клітин з порівняно великими, 
витягнутими в тангенціальному напрямку, 
клітинами з дещо потовщеними зовнішними 
стінками.

4. A. nemorosa L. Рис. 1; 2 Г.
Тіла плодиків дещо повнуваті, в 

обрисі видовжено-еліпсоїдальні, 3,0-4,5 × 
1,5-2,5  мм, з видовжено-овальною верхньою 
частиною, в основі видовжено-округлі, з 
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округлим випуклим плодовим рубчиком, з 
двома вузькими, ледь помітними ребрами, 
що оточують тіло плодика з “черевця” 
та “спинки”; опушені жорсткуватими 
відстовбурченими короткими (0,1-0,2  мм) 
мономорфними волосками, за виключенням 
ніжки та стилодія, останній інколи опушений 
від основи до половини своєї довжини, 
прямий або дещо відхилений, до 1,3  мм 
завдовжки, хвостоподібний, заокруглений 
на верхівці. Скульптура поверхні плодиків 
дрібно зморшкувата.

На поперечному зрізі плодики 
видовжено-еліптичні, з двома виростами 
перикарпу (130-170 мкм), в яких містяться 
судинні пучки. Перикарп 45-65  мкм, 
добре розвинений, диференційований на 
екзокарп й ендокарп. Екзокарп складається 
з тангенціально витягнутих клітин з 
потовщеними зовнішніми стінками, вкритий 

кутикулою, мезокарп – з 3-4 шарів клітин, 
злегка тангенціально витягнутих, ендокарп 
– з 1 шару клітин, радіально витягнутих, 
склерифікованих, з конусоподібними 
порожнинами на поперечному зрізі через 
нерівномірно потовщені стінки (оболонки 
клітини), що прилягають до клітин мезокарпу 
товстіші ніж основи цих клітин, що міцно 
зрослися з клітинами тести. Насіннєва шкірка 
складається з декількох шарів, як правило, 
досить стиснутих, до 20  мкм. Помітний 
лише один зовнішній шар клітин з порівняно 
великими, витягнутими в тангенціальному 
напрямку, клітинами з дещо потовщеними 
зовнішніми стінками.

Висновки

Представники роду Anemone природної 
флори України можуть бути ідентифіковані у 

рис. 2. Фрагменти поперечного зрізу перикарпу та насінєвої шкірки горішків Anemone: а – A. narcissiflora; 
б – A. sylvestris; В – A. nemorosa; г – A. ranunculoides.
Fig. 2. Part of a cross section through the pericarp and seed coat of achenes of the species of Anemone: а – A. narcissiflora; 
б – A. sylvestris; В – A. nemorosa; г – A. ranunculoides.
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неквітучому стані за карполого-анатомічними 
характеристиками. Суттєвими ознаками 
для розмежування видів є розміри та форма 
тіла горішка, а також стилодія, особливості 
опушення (довжина волосків, їх локалізація 
на плодиках), наявність виростів перикарпу 
у вигляді ребер чи крил, що оточують тіло 
плодика, та їх довжина, а також товщина 
перикарпу та особливості потовщення клітин 
ендокарпу. За виявленими ознаками складені 
ключі для визначення видів. Отримані дані 
важливі для систематики та філогенії роду та 
родини в цілому.
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MORPHOLOGIcaL anD anaTOMIcaL FeaTuRes OF acHenes OF Anemone L. 
(RanuncuLaceae Juss.) OF THe FLORa OF uKRaIne

О.М. Tsarenko

abstract. Based on SEM and LM some morphological and anatomical features of achenes of Anemone L. of Ukrainian 
flora (A. narcissiflora, A. sylvestris, A. nemorosa, A. narcissiflora) have been investigated. Сarpological features after which 
it is possible to diagnose species are detected: the dimensions and shape of the achenes and beaks, the peculiarities of 
pubescence (length and character of localization of the hairs), a presence of different appendages of pericarp (as ribs or 
wings which surround body of fruit), thickness of pericarp and peculiarities of the thickness of the cell walls of endocarp. 
Detailed descriptions of fruitlets have been represented. The key for determination of species not in a flourishing condition 
on the revealed signs have been composed. Data obtained are important for systematics and phylogeny of the genus and 
the family as a whole.

Key words: Anemone narcissiflora, Anemone sylvestris, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, SЕМ, fruitlets, achenes, 
morphology, anatomy, pubescence
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