Modern Phytomorphology 4: 317–318, 2013

УДК 582.52:581.46

Вертикальна зональність септальних
нектарників однодольних
Анастасія В. Одінцова
Анотація. Розглядаючи септальний нектарник як систему екзогенних порожнин всередині зав’язі, та з огляду на
можливості різного способу формування стінок септальних нектарників пропонується застосовувати концепцію
вертикальної зональності по відношенню до аналізу структури септального нектарника. Порівняльний аналіз
гінецея з септальними нектарниками повинен містити дані про вертикальні зони нектарника та його розміщення в
структурних зонах гінецея.
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У порівняльній морфології квітки
все ширше використовують концепцію
вертикальної зональності та класифікацію
гінецеїв, запропоновану W. Leinfellner
(1950). Особливо це стосується представників
однодольних, у яких за спільною, на перший
погляд, зовнішньою морфологічною будовою
гінецея виявилась значна різноманітність
його внутрішньої структури (Rudall
2002; Sajo et al. 2004; Remizova et al. 2006;
Ремизова 2007; Novikoff & Odintsova
2008). У загальних рисах гінецей однодольних
рослин характеризується постгенітальним
злипанням плодолистків у місцях контакту
їх бічних поверхонь, що створює передумови
для виникнення септальних нектарників. Ці
нектарники розміщені у перегородках зав’язі
між її гніздами або під ними, іноді – у верхній
частині зав’язі (Daumann 1970).
Септальні нектарники розглядають як
внутрішню гістологічну структуру в межах
зав’язі, використовуючи для їх аналізу такі
описові ознаки, як: розміри та розміщення
тіла нектарника, особливості секреторного
епідермісу та способи виведення нектару,
форму і розміщення вивідних каналів, форму
тіла нектарних щілин на поперечному зрізі
тощо (Daumann 1970; Schmid 1985).
Ці ознаки пов’язані з функціонуванням
нектарника як елементу адаптації квітки
до певного способу і механізму запилення і
повинні розглядатися у зв’язку із загальною
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функціональною організацією гінецея.
Натомість, для здійснення еволюційноморфологічного
аналізу
гінецея
із
септальними
нектарниками
необхідно
застосувати
порівняльно-морфологічний
підхід і використовувати комплексні і
стабільні ознаки, що відображують його
рівень еволюційної спеціалізації. Найкращий
методологічний базис для цього дає
концепція вертикальної зональності гінецея
W. Leinfellner (1950).
Ми розглядаємо септальний нектарник
як систему екзогенних порожнин у зав’язі,
яка формується протягом морфогенезу
одночасно зі структурою цілого гінецея. При
цьому порожнини нектарника формуються у
результаті тих самих процесів морфогенезу,
що і порожнини гнізд зав’язі, а саме,
конгенітального і постгенітального зростання
плодолистків та їх диференціального
росту (Van Hееl 1988). Це означає, що
зонування внутрішньої структури по
вертикалі характеризує як цілий гінецей, так
і септальний нектарник зокрема.
Якщо розглядати структуру септального
нектарника на серії поперечних зрізів зав’язі,
то в нижній частині нектарника у деяких
видів будуть наявні нектарні щілини, які
ззовні і зсередини замкнуті конгенітально
зрослими поверхнями сусідніх плодолистків,
як наприклад, у Hyacinthus orientalis L.,
Polygonatum vulgare Desf., Narcissus poeticus L.,

318

Modern Phytomorphology 4 (2013)

Funkia subcordata Spreng., Crocus vernus All.,
Canna warszewiczii A. Dietr. (Van Tieghem
1875), Ornithogalum caudatum Ait. (Новіков
2008), Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce
(Фіщук і Одінцова 2013), Gladiolus ×hybridus
C. Morren (Скрипець і Одінцова 2013). Ця
зона, у якій нектарні щілини не з’єднані між
собою епідермально, може бути названа зоною
роздільного септального нектарника. Вона може
розміщуватись під гніздами зав’язі, на рівні
синасцидіатноі і симплікатної зон гінецея.
Найбільш
типова
структура
септального нектарника виявляється у
зоні, де внутрішня стінка нектарних щілин
сформована постгенітально з’єднаними
бічними поверхнями плодолистків, а при
їх розходженні три щілини нектарника
об’єднуються у спільну трипроменеву щілину.
Це зона об’єднаного септального нектарника.
Вона характеризує гемісинасцидіатну і
гемісимплікатну зони гінецея. Вище рівня
виведення септальних нектарників назовні
гінецей відповідає асимплікатній зоні.
Якщо тіло нектарника продовжується вище
вивідного каналу або канал є вигнутим у
вертикальній площині, то зовнішня стінка
тіла нектарника також може бути сформована
постгенітально з’єднаними плодолистками.
Зонування нектарника у таких випадках
ускладнено зміною пропорцій вихідної
структури гінецея і потребує ретельного
дослідження. Зони септального нектарника не
пов’язані однозначно з вертикальними зонами
гінецея, тому для здійснення порівняльноморфологічного
аналізу
необхідно
враховувати і зональність цілого гінецея.
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Vertical zonality of septal nectaries of Monocots
Аnastasiya Odintsova
Abstract. Considering the septal nectary as a system of exogenous cavities inside the ovary and taking account of
possibilities of various ways of the formation of nectary walls we propose to apply the concept of vertical zonality to the
analysis of the septal nectary structure. The comparative analysis of the gynoecium with septal nectaries must include data
about the nectary vertical zones and its location in the structural zones of the gynoecium.
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