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Вступ

Рід Pilosella є одним із найчисленніших 
у світовій флорі. За останніми зведеннями 
(Euro+Med 2012; Ена 2012) у Криму 
рід налічує 13 видів. Цей рід вважається 
дискусійним і таксономічно складною 
групою.

Анатомічна будова може допомогти 
при вирішенні теоретичних проблем, 
пов’язаних із обсягом виду та спорідненістю 
секцій (Ільїнська та Шевера 2003; 
Оптасюк 2006; Дремлюга та Футорна 
2012). Анатомія представників цього роду 
досліджувалася мало, тому ми вважаємо її 
вивчення актуальним як для флори Криму, 
так і для світової флори.

Матеріали і методи досліджень

Для дослідження особливостей 
поверхні листків секцій Prealtina (Gremli) 
Schljak. та Echinina (Naeg. et Peter) 
Schljak роду Pilosella  Vaill. флори Криму 
використовувалися матеріали, зібрані нами у 
2011-2012 роках, а також відібрані у гербарії 
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (KW). 

Зразки листків фіксувалися на латунному 
столику і напилялися тонким шаром золота у 
вакуумній камері, після чого досліджувалися 
з допомогою СЕМ JSM-6060  LA. 
Описи проводились з використанням 
загальноприйнятої термінології (Баранова 
1985; Джунипер и Джеффри 1986; 
Chakrabarty & Mukherjee 1986). Для 
даних секцій опрацьовували матеріал, 
відібраний з різних точок ареалу.

Досліджені зразки: Pilosella bauhini 
(Schult.) Arv.-Touv.: H. armeniacum 
(N.P.) Juxip ex Kotov Крым, г. Роман-Кош, 
13.07.1961 (KW), P. filifera (Tausch) Schljak. 
Над Симеизом, 1 ЛП, опушка леса, 31.05.2011 
(KW); P. megalomastix (N. P.) Schljak АР 
Крым, Алуштинский р-н, за с. Лаванда, 
пологий склон, 03.06.2011(KW); P. marginalis 
(N.  P.) Schljak. АР Крым, сосновый лес над 
пгт Симеиз, 31.05.2011(KW); P. glaucescens 
(Bess.) Sojak Біля виноградників над Сімеїзом, 
31.05.2011(KW); H. pseudauriculoides (N. P.) 
Juxip Симферопольский район, с. Донское, 
на правом берегу Бишберека, 08.09.1964 
(KW); P. fastigiata (Tausch ex Naeg. et Peter) 
Schljak. Возле трассы Ялта – Севастополь, 
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над Симеизом, 31.05.2011(KW); 
P.  cymantha (N.  P.) Schljak За переездом, 
стю ж/д Остряково, 28.05.2012 (KW); За 
Черноморским, каменисте обнажения, 
02.06.2012 (KW), P. limenyensis (Zahn) Schljak. 
Крим, с. Верхоречье, Бахчисарайский р-н, 
13.06.1982 (KW). Pilosella echioides (lumn.) 
Schultz et Sch. Bip.: H. asiatica (N. P.) Juxip 
Вершина Ай-Петри, біля метеостанції, 
відслонення вапняків, 20.05.1954 (KW), 
P.  echioides (Lumn.) Schultz et Sch. Bip. 
Крым, Ай-Птеринская яйла, северный 
склон, 18.05.1959 (KW), P. malacotricha 
(N. P.) Schljak Окрестности Черноморского, 
Тарханкут 31.05.2012 (KW). P. procera (Fr.) 
Schultz et Sch. Bip.: Ленінский р-н, західні 
околиці с. Завадское, степ вздовж кліфи 
Азовського моря у напрямку на с. Каліянське, 
спорадично, 30.05.2011 (KW).

результати та їх обговорення

Рід Pilosella у флорі Криму представлений 
трьома секціями: Pilosella, Prealtina, Echinina, 
а також видами гібридного походження. 
Найбільш розповсюдженими є представники 
секцій Pilosella та Prealtina. За останніми 
даними секція Prealtina включає один вид із 
двома підвидами, секція Echinina — два види.

і. Секція Praealtina
1. Pilosella bauhini (Schult.) Arv.-Touv. 

subsp. bauhini
Листок амфістоматичний. Контури клітин 

здебільшого чіткі, обриси звивисті. Клітини 
епідермісу мають потовщені бічні оболонки. 
Продихи аномоцитного типу, знаходяться 
на одному рівні з основними клітинами 
епідермісу, орієнтовані своєю довшою віссю 
вздовж центральної жилки листка. Замикаючі 
клітини продихів облямовані кутикулярним 
валиком.

Адаксіальна поверхня. Опушення відсутнє. 
Рельєф поверхні – остеогребінчастий 
(Рис. 1). Воскові відклади у великій кількості, 
сформовані платсиноподібними кристалами 
(Рис. 1).

Абаксіальна поверхня. На відміну від 
адаксіальної поверхні епідермісу, опушення 

представлене поодинокими щетинистими 
та зірчастими трихомами. Рельєф поверхні 
– остеогребінчастий, зрідка горбкувато-
остистий. Кількість продихів значно 
більша. Воскові відклади у великій кількості, 
представлені платсиноподібними кристалами.

2. Pilosella bauhini (Schult.) Arv.-Touv. 
subsp. magyarica (Peter) S. Bräut.

Листок амфістоматичний. Контури 
клітин здебільшого не чіткі. Клітини 
епідермісу мають потовщені бічні оболонки. 
Продихи аномоцитного типу, на одному 
рівні із основними клітинами епідермісу, 
своєю довшою віссю орієнтовані вздовж 
центральної жилки. Замикаючі клітини 
продихів облямовані кутикулярним валиком.

Адаксіальна поверхня. Опушення відсутнє. 
Рельєф поверхні — гребнеохоплюючий або 
остеоргебінчастий (Рис. 1). На поверхні 
також наявний у великій кількості віск, що 
представлений у вигляді суцільної кірки 
(Рис. 1) або пластиноподібних відкладень.

Абаксіальна поверхня. Опушення 
представлене поодинокими щетинистими 
волосками, які розташовуються вздовж 
центральної жилки листка. Рельєф поверхні 
здебільшого гребнеохоплюючий, може бути 
остеогребінчастий. Кількість продихів значно 
більша. Воскові відклади у значній кількості, 
утворені, як і на адаксіальній поверхні, 
пластиноподібними кристалами.

іі. Секція echinina
3. Pilosella echioides (lumn.) Schultz et 

Sch. Bip. subsp. echioides
Листок амфістоматичний. Контури клітин 

чіткі. Клітини епідермісу мають потовщені 
бічні оболонки. Продихи аномоцитного типу, 
розташовані на одному рівні з основними 
клітинами епідермісу. Продихи не орієнтовані 
своєю довшою віссю відносно центральної 
жилки. Навколо продихів є добре виражений 
кутикулярний валик.

Адаксіальна поверхня. Опушення 
представлене поодинокими щетинистими 
трихомами. Може бути присутнє поодиноке 
опушення зірчастими трихомами. Рельєф 
поверхні – остеоргебінчастий, у районі 
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центральної жилки – зморшкуватий. На 
поверхні у незначній кількості наявний віск, 
що представлений у вигляді пластиноподібних 
відкладень.

Абаксіальна поверхня. На листковій 
пластинці, особливо вздовж центральної 
жилки, наявні щетинисті та, у невеликій 
кількості, зірчасті трихоми. Рельєф поверхні, 

на відміну від адаксіальної поверхні – 
горбкувато-остеоргебінчастий. Кількість 
продихів значно більша, ніж на адаксільній 
поверхні. Воскові відклади подібні до 
адаксіальної поверхні і представлені 
пластиноподібними кристалами.

а

В

Б

Г

рис. 1. Рельєф листкової поверхні та типи воскових відкладів у секції Prealtina: а – остеогребінчастий рельєф 
(P.  bauhini subsp. bauhini); Б – гребнеохоплюючий рельєф (P. bauhini subsp. magyarica); В – пластинки воску 
(P. bauhini subsp. bauhini); Г – кірка (P. bauhini subsp. magyarica).
Fig. 1. Leaf surface and types of wax in section Prealtina: а – ossiform ridges surface (P. bauhini subsp. bauhini); Б – captor-
redger surface (P. bauhini subsp. magyarica); В – platelets of wax (P. bauhini subsp. bauhini); Г – crusts (P. bauhini subsp. 
magyarica).
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4. Pilosella echioides (lumn.) F.W. Schultz 
et Sch. Bip. subsp. proceriformis (Nägeli et 
Peter) S. Bräut. et Greuter

Листок амфістоматичний. Контури клітин 
чіткі. Клітини епідермісу мають потовщені 
бічні оболонки. Продихи аномоцитного 
типу, на одному рівні з основними клітинами 
епідермісу. Продихи не орієнтовані своєю 
довшою віссю відносно центральної жилки. 
Навколо продихів є добре виражений 
кутикулярний валик.

Адаксіальна поверхня. Як і у попереднього 
підвиду, опушення представлене 
поодинокими щетинистими трихомами. 

Може бути присутнє опушення 
поодинокими зірчастими трихомами. Рельєф 
поверхні – остеоргебінчастий, у районі 
центральної жилки – зморшкуватий. На 
поверхні у досліджуваних зразків виявлено 
пластинчастий віск у значній кількості.

Абаксіальна поверхня. На листковій 
пластинці, особливо вздовж центральної 
жилки наявні щетинисті та у невеликій 
кількості зірчасті трихоми. Рельєф поверхні 
– горбкувато-остеоргебінчастий. Кількість 
продихів значно більша, ніж на адаксіальній 
поверхні. Воскові відклади подібні до 
адаксіальної поверхні і представлені також у 

рис. 2. Рельєф листкової поверхні та типи воскових 
відкладів у секції Echinina: а – горбкувато-
остеоргебінчастий тип рельєфу (P. echioides subsp. 
proceriformis); Б – горбкуватий тип рельєфу (P. procera); 
В – горбкуватий тип рельєфу (P. echioides subsp. 
proceriformis = P. asiatica).
Fig. 2. Leaf surface and types of wax in section Echinina: 
а  – tuberculate-ossiform ridges surface (P. echioides 
subsp. proceriformis); Б – tuberculate surface (P. procera); 
В – tuberculate surface (P. echioides subsp. proceriformis = 
P. asiatica).

а Б

В
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вигляді пластинчастих кристалів.
Зразки, що були визначені як H. asiatica, 

позбавлені воскових відкладів, їх клітини 
мають чіткі, різко-звивисті обриси, тип 
рельєфу – горбкуватий.

5. Pilosella procera (Fr.) F.W. Schultz et 
Sch. Bip.

Листок амфістоматичний. Контури клітин 
чіткі, проекції округлі. Клітини епідермісу 
мають потовщені бічні оболонки. Продихи 
аномоцитного типу, на одному рівні з 
основними клітинами епідермісу. Продихи 
не орієнтовані своєю довшою віссю відносно 
центральної жилки. Навколо продихів є 
добре виражений кутикулярний валик.

Адаксіальна поверхня. Опушення 
представлене поодинокими щетинистими 
та зірчастими трихомами. Рельєф поверхні 
горбкуватий. На поверхні у значній 
кількості наявний пластинчастий віск. Може 
утворюватись кірка.

Абаксіальна поверхня. На листковій 
пластинці, особливо вздовж центральної 
жилки наявні щетинисті та у значній 
кількості зірчасті трихоми. Рельєф поверхні 
– горбкувато-остеогребінчастий. Кількість 
продихів значно більша у порівнянні із 
адаксіальною поверхнею. Воскові відклади у 
меншій кількості, ніж на адаксіальній поверхні 
і представлені пластинчастии відкладами.

Висновки

У результаті порівняльного аналізу 
ультраструктури поверхні листкової 
пластинки видів секцій Prealtina та Echinina 
роду Pilosella флори Криму було виявлено, що 
ці види характеризуються амфістоматичним 
типом листка та наявністю воскових 
відкладів, а також аномоцитними продихами, 
що мають кутикулярний валик. Також було 
встановлено, що підвиди P. piloselloides subsp. 
bauhinia та subsp. magyarica характеризуються 
різними типами рельєфу поверхності 
листкової пластинки клітин (у subsp. bauhinia 
здебільшого остеоргебінчастий, а у subsp.
magyarica – гребнеохоплюючий), обрисами 
клітин (у subsp. bauhinia – чіткі, а у subsp. 

magyarica – нечіткі), а також характером 
воскових відкладів (для subsp. bauhinia 
характерні пластиноподібні різноспрямовані 
кристали, а для subsp. magyarica – кірка).

Секція Echinina роду Pilosella флори Криму 
не є однорідною. Зокрема, для P.  echioides не 
характерна наявність зірчастих трихом на 
адаксильній поверхні листкової пластинки, 
в той час як у P. procera дана поверхня в 
невеликій кількості опушена зірчастими 
трихомами. Також для виду P.  echioides 
характерний остеоргебінчастий тип рельєфу, 
а для виду P. procera – горбкуватий. Воскові 
відклади в межах секції представлені 
кіркою (P. procera), пластинчастим типом 
воску (P.  procera) із різноспрямованими 
пластинками (P.  echioides). Кількість воску 
значно варіює в межах видів.

Досліджені зразки H. asiatica, що 
відносяться до P. echioides subsp. proceriformis, 
мають відмінний від інших зразків тип 
рельєфу (горбкуватий) та обриси клітин 
(різко-звивисті), а також характеризуються 
відсутністю воскових відкладів.
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The STrucTure oF The leAF SurFAce iN SPecieS From The SecTioNS Prealtina 
(Gremli) SchljAk. ANd echinina (NAeG. eT PeTer) SchljAk From The GeNuS Pilosella 

VAill. iN Flora oF crimeA

Valeria S. Pavlenko-Barysheva

Abstract. At the first time the ultrastruture of leaf blade surface of representatives from the sections Prealtina and Echinina 
of the genus Pilosella in flora of Crimea was investigated. Common and specific features for studied species have been 
described.
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