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ОЗНАКИ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ЕПІДЕРМИ У ТАКСОНОМІЇ
ВИДІВ BROMOPSIS RAMOSA (HUDS.) HOLUB І B. BENEKENII (LANGE) HOLUB (POACEAE) 

ОЛЕНА І. КРАСНЯК

Анотація. У статті викладені результати дослідження ультраструктури епідерми пластинки листка двох видів – Bromopsis 
ramosa і B. benekenii. Виявлено, що кристали епікутикурярного воску належать до типу «пластиночки». Довгі клітини, 
скрем’янілі клітини, шипики і клітини продихів, які входять до складу епідерми зразків обох таксонів, мають подібні 
морфологію і розподіл на поверхні пластики. Довгі трихоми має частина зразків виду B. benekenii, а у зразків B. ramosa 
наявність таких трихомів не встановлена. Тому на мікроморфологічному рівні надійних диференційних ознак виявити не 
вдалося.
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Вступ

Серед видів складного у таксономічному 
відношенні роду Bromopsis певний інтерес 
становлять види вузького розуміння B. ramosa i 
B. benekenii. Це таксони переважно євразійського 
поширення, представники яких зростають у 
лісах, трав’янистих угрупованнях і на узбіччях 
доріг (Liang et al. 2006; Smith 1980; ВВЕДЕНСКИЙ 
и др. 1934; СЛЮСАРЕНКО 1977; ЦВЕЛЕВ 1976, 2006). 
Їхні ареали значною мірою перекриваються (Bor 
1970; Liang et al. 2006; Pavlik & Anderton 2007; 
Seybold 2006; Smith 1980, 1985; ВВЕДЕНСКИЙ 
и др. 1934; ЛАВРЕНКО 1940; СЛЮСАРЕНКО 1977; 
ЦВЕЛЕВ 1976, 2006). Згідно із базою даних 
Tropicos (2011), обидва таксони були описані 
як окремі види із базіонімами Bromus ramosus 
Huds. (1762 р.) і Schedonorus benekenii Lange 
(1871 р.). Серед решти бромопсисів вони 
вирізняються переважно наявністю вушок при 
основі пластинки листка, широкими листками 
і відсутністю обгортки при основі пагонів. За 
даними наведеної вище літератури, відмінності 
між цими двома таксонами полягають у 
наявності різних за довжиною волосків на 
листках, у різниці розлогості волоті і у наявності 
чи відсутності волосків на верхівковому 
редукованому листку при основі нижніх гілочок 
суцвіття. На підставі значної морфологічної 
подібності існує два підходи до тлумачення 
їхнього статусу: або визнання їхньої видової 
самостійності (Bor 1970; Seybold 2006; Smith 
1980; ВВЕДЕНСКИЙ и др. 1934; ЛАВРЕНКО 1940; 
СЛЮСАРЕНКО 1977; ЦВЕЛЕВ 2006), або визнання 
належності їх до єдиного виду B. ramosa s.l. у 

статусі підвидів або різновидів (Josifović 1976; 
Soó & Jávorka 1951; ЦВЕЛЕВ 1976).

Така невизначеність спонукає до пошуку 
нових таксономічно важливих ознак, зокрема 
на мікроморфологічному рівні. З метою 
з’ясування таксономічної значущості ознак 
ультраструктури епідерми і можливості їх 
застосування для обґрунтування внутрішньої 
диференціації виду B. ramosa s.l. у флорі 
України ми провели електронномікроскопічне 
дослідження ознак будови епідерми листкової 
пластинки.

Матеріали і методи досліджень

Для дослідження ультраструктури було 
обрано середню частину листкової пластинки 
другого зверху листка генеративного пагона. З 
метою безперешкодного дослідження поверхні 
епідерми ми видаляли восковий покрив шляхом 
витримування фрагментів листкової пластинки 
у ксилолі протягом однієї або кількох діб. 
Для дослідження морфології кристалів воску 
відмивання не проводили. Підготовлені зразки 
напилювали тонким шаром золота. У процесі 
дослідження використовували електронний 
скануючий мікроскоп JEOL JSM-35C.

Опис ультраструктури поверхні проводили 
із використанням термінології, запозиченої 
із праць, присвячених вивченню епідерми 
злакових та інших груп рослин (Acedo & Llamas 
2001; Barthlott & Frölich 1983; Barthlott 
& Theisen 1998; Ellis 1979; Ilvessalo-Pfäffli 
1995; Ortúñez & de la Fuente 2010; Palmer 
& Tucker 1983; Yousaf et al. 2008; ЗАХАРЕВИЧ 

© О.І. Красняк, 2012



108 Modern Phytomorphology 1 (2012)

1954; КРАСНЯК 2011). При виконанні описів 
ми реєстрували наступні ознаки: форма 
кристалів епікутикулярного воску, тип і 
форма клітин, форма антиклінальних стінок 
довгих клітин, особливості розміщення клітин 
певного типу в структурі епідерми (наприклад, 
утворення ланцюжків клітин та/або ступінь 
занурення відносно рівня основних клітин). 
До клітин, які називаються «короткі клітини», 
відносять скрем’янілі й зкорковілі клітини 
(Ilvessalo-Pfäffli 1995), проте ми у цій статті 
диференціювали їх. Серед екзодермних клітин 
ми розрізняли шипики і довгі трихоми.

Для дослідження ультраструктури 
рослинний матеріал був відібраний нами із 
кількох географічних пунктів: B. ramosa – 
Юж. склон горы в окрестностях с. Теребля, 
Тячевского р-на Закарпатской обл. В тени 
кустарников. 21.VI.1958 г. Борисенко (CWU). 
B. benekenii – Крим, Сімферопольський р-н, 
окол. с.Перевальне; кам’янистий берег р. Кизил-
Кобінки. Крим, Сімферопольський р-н, окол. 
с.Перевальне; ліс під урочищем Крутоїр.

Результати та їх обговорення

Листок обох видів амфістоматичний, 
пластинка його ребриста за рахунок наявності 
склеренхімних балок провідних пучків. До 
складу епідерми листкової пластинки входять 
довгі клітини, скрем’янілі клітини, шипики, 
довгі трихоми і клітини продихів. Епідерма 
поверхні ребер має довгі клітини, довжина 
яких менша за такі міжреберної зони. Кіль 
добре виражений, обрис округлий. На його 
поверхні ідентифікуються переважно довгі 
клітини, з боків його містяться нечисленні 
скрем’янілі клітини і довгі трихоми; досить 
часто розміщуються шипики. На межі між 
ребрами і міжреберними зонами на адаксіальній 
і абаксіальній поверхнях розташовані ланцюжки 
продихів, які знаходяться на одному рівні 
з основними епідермальними клітинами. 
Бічні клітини продихів мають дещо вигнуті 
антиклинальні стінки. Папіл на жодному з типів 
клітин немає. Ознаки будови епідерми кожного 
таксону викладені у Таблиці 1.

Як видно з таблиці, дослідженим зразкам 
притаманний однаковий клітинний склад 
епідерми. Дещо відрізняються вони за 
кількісною представленістю скрем’янілих 
клітин і шипиків. На адаксіальній поверхні 

зразків B. ramosa знаходяться довгі трихоми, 
на абаксіальній – відсутні. У зразків B. benekenii 
ці трихоми можуть бути присутні або відсутні 
на кожній з поверхонь. Ознаки опушення піхв 
листків, як зазначалося вище, використовуються 
для розмежування B. ramosa і B. benekenii. 
Проте, ознаки будови епідерми пластинки 
листка, зокрема особливості його опушення, 
представників досліджених видів для цілей 
таксономії не мають значення. Таким чином, 
на рівні будови епідерми листкової пластинки 
діагностично важливих ознак знайти не вдалося.
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Ознаки
Вид

B. ramosa B. benekenii

Абаксіальна поверхня гетерогенна гетерогенна

тип кристалів воску пластиночки пластиночки

поверхня кіля

довгі клітини антиклинальні клітинні стінки прямі антиклинальні клітинні стінки прямі 

скрем’янілі клітини до 5 рядів з кожного боку до 3 рядів з кожного боку

видовжені, рідко квадратні видовжені, квадратні

антиклінальні клітинні стінки прямі антиклінальні клітинні стінки прямі

довгі трихоми поодинокі поодинокі

шипики до 5 рядів з кожного боку до 3 рядів з кожного боку

бічна частина пластинки

довгі клітини антиклінальні клітинні стінки прямі антиклінальні клітинні стінки прямі

скрем’янілі клітини нечасто, 1–10 рядів 1–6 рядів

видовжені, рідко квадратні видовжені, квадратні

антиклінальні клітинні стінки прямі 
або дещо хвилясті

антиклінальні клітинні стінки прямі 
або хвилясті

довгі трихоми немає є або немає

шипики розкидані, або 1–10 рядів рясні або рідко, 1–4 ряди

продихи 1–2 ланцюжки 1–2 ланцюжки

бічні клітини з паралельними або дещо вигнутими 
стінками

з паралельними або дещо вигнутими 
стінками

Адаксіальна поверхня гетерогенна гетерогенна

тип кристалів воску пластиночки пластиночки

довгі клітини антиклінальні клітинні стінки прямі антиклінальні клітинні стінки прямі

скрем’янілі клітини нечасто, 1–10 рядів 1–4, 10 рядів

видовжені, рідко квадратні видовжені

антиклінальні клітинні стінки прямі 
або дещо хвилясті

антиклінальні клітинні стінки пере-
важно прямі, дуже рідко хвилясті

довгі трихоми є є або немає

шипики рясні, 1–10 рядів рясні або рідко, 1–4, 10 рядів

продихи 1–2 ланцюжки 1–2 ланцюжки

бічні клітини з паралельними або дещо вигнутими 
стінками з дещо вигнутими стінками

Край пластинки 1 ряд шипиків 1 ряд шипиків

Табл. 1. Ознаки ультраструктури поверхні епідерми Bromopsis ramosa і B. benekenii.
Table 1. The characters of epidermal ultrastructure of Bromopsis ramosa and B. benekenii.

КРАСНЯК О.І. УЛЬТРАСТРУКТУРА ЕПІДЕРМИ ЛИСТКА Bromopsis ramosa i B. benekenii
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THE CHARACTERS OF EPIDERMAL ULTRASTRUCTURE FOR THE TAXONOMY
OF BROMOPSIS RAMOSA (HUDS.) HOLUB AND B. BENEKENII (LANGE) HOLUB (POACEAE)

Olena I. Krasniak

Abstract. In this paper the results of research of leaf blade epidermal ultrastructure in two species, Bromopsis ramosa and B. benekenii, 
are reported. It was revealed, that crystalloids of epicuticular waxes belong to ‘platelets’ type. The epiderma samples of the both taxa 
consist of the long cells, silica cells, prickles and stomatal cells. Both species have the same morphological cell characters and pattern. 
Macro-hairs were discovered on the leaf surfaces of some B. benekenii samples, whereas on the leaf surfaces of B. ramosa samples they 
are not revealed. Thus, the taxonomically significant features were not discovered on the micromorphologycal level.

Key words: Bromus, Bromopsis, SEM, Poaceae, taxonomy, epiderma, ultrastructure, leaf surface
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