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Особливості будови зародка відіграють важливу роль у систематиці Brassicaceae 

Burnett. Пріоритет дослідження й використання ознак зародка для впорядку-

вання родини належить О.П. Декандолю (A.P. De Candolle). Він розробив мор-

фологічну класифікацію зародків і застосував її для побудови власної системи. 

Усе ж першим, хто звернув увагу на відмінність положення корінця в зародку 

під час проростання насінин, був Й. Гертнер (J. Gaertner). А В. Ейтон 

(W.T. Aiton) уперше використав цю ознаку для опису родів та видів [2, 8, 12, 

16—19, 21, 23—28, 32—36 та ін.].

У кожній насінині представників Brassicaceae є один великий зародок, ди-

ференційований на корінець і дві сім’ядолі. Характерна особливість зародків 

видів цієї ро дини — вміст міозину, клітини з яким наявні в усіх або в окремих 

його тканинах [18, 19, 32, 36, 37].

Зародок може бути зігнутим (більшість видів) або майже прямим, як у 

видів роду Leavenworthia Torr. [11, 13, 16, 17]. У різних представників родини 

спостерігають ся неоднакове розташування корінця щодо сім’я доль і відмінна 

будова та конфігурація останніх. О.П. Де кан доль розрізняв два типи зародків: 

краєкорінцеві (accumben ti bus; корінець прилягає до краю обох сім’ядоль) і 

спинкокорінцеві (incumbentibus; корінець лежить зверху на сім’ядолях і торка-

ється дорзальної поверхні однієї з них) [18, 19]. У межах другого типу автор ви-

окремив чотири підтипи (залежно від фор ми сім’ядоль) і на основі розробленої 

класифікації розділив родину на п’ять підродин (subordo): Pleurorhizeae DC., 

Notorhizeae DC., Orthoploceae DC., Spiro lo beae DC., Diplecolobeae DC.

Типи зародків, описані О.П. Декандолем, використовували й інші автори 

як характерні таксономічні ознаки родів або надродових таксонів (триб і під-

триб), незалежно від того, приймали вони систему О.П. Декандоля чи ні [1—3, 

8, 10, 11, 13, 28, 32—36, 38, 39 та ін.]. У результаті подальших широких дослі-

джень значно збагатився обсяг даних щодо будови зародка [1—4, 8, 10, 20, 23, 

24—28, 32 та ін.]. Також з’ясовано, що його ознакам (зокрема, розташуванню 

корінця стосовно сім’ядоль і конфігурації останніх) властива певна морфоло-

гічна пластичність, яка припускає неоднозначне трактування їх філогенетич-

ного значення [1, 6, 13, 14]. Крім того, пізніше було встановлено, що будова 

зародка може варіювати в межах триб, родів або навіть видів, а отже, сформо-
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ваний ще О.П. Декандолем «авторитет» морфологічних особливостей зародка 

як стійких діагностичних та цінних філогенетичних ознак, на думку цих авто-

рів, дещо похитнувся [1, 6, 13, 14, 29—31, 38 та ін.].

Мета нашої роботи — дослідити зародки у видів родини Brassicaceae флори 

України, зважаючи на морфологічну пластичність і неоднозначне трактування 

систематичного та філогенетичного значення їхніх ознак.

Матеріал і методика дослідження

Будова зародка вивчена у 226 видів Brassicaceae флори України. Для 119 із них 

такі дані отримані вперше. Насінини кожного виду досліджені в рослин із трьох 

різних місцезнаходжень. Їх відбирали із гербаризованих рослин (KW) або зі-

браних у природі, зволожували в чашках Петрі на фільтрувальному папері, а 

потім виділяли зародки, знімаючи насінну шкірку.

Фотографії виконані за допомогою мікроскопа Prima Star цифровою каме-

рою Canon Cam PS за однакового збільшення.

Результати дослідження та їх обговорення

Узагальнені результати дослідження наведені в таблиці. Як бачимо, для предс-

тавників Brassicaceae флори України характерні спинкокорінцеві, краєкорін-

цеві та прямокорінцеві зародки. Останні мають лише види роду Leavenwothia [11, 

13, 16, 17] (рис. 1), описаного 1837 р., тобто вже після видання праць О.П. Де-
кандоля. Можливо, тому прямокорінцеві зародки як окремий, третій, їх тип у 

класифікації автора відсутні.

Для території України дуже ймовірним є трапляння адвентивного виду 

Leavenworthia torulosa A. Gray. Вперше у Європі його зразки (sub Cardamine den-

ta ta Schult. var. uniflora (Stern. et Hop.) Kotov) зібрав М.І. Котов по р. Оскол у 

Кур ській обл. (Ро сія) неподалік від кордону з Україною [8, 9].

Значній частині досліджених видів Brassicaceae властиві спинкокорінцеві 

зародки з рівними сім’ядолями (рис. 2, 1а, 1б). До таких належать види 20 родів 

(таблиця). В окремих із них спостерігаються незначні відмінності. Так, у 

Hesperis matronalis L. корінець інколи може розміщуватися під кутом до серед-

ньої жилки сім’ядольного листка. Для Neslia paniculata (L.) Desv. характерні 

товсті, овальні, з випуклою адаксиальною і майже рівною абаксиальною по-

верхнями сім’ядолі. Тільки в нижній частині однієї з них є невелика борозенка, 

в якій розміщується корінець. Попри ці відмінності, О.П. Декандоль відніс їх 

до рівних (planae) [18]. Видовжені й також незначно виїмчасті лише в нижній час-

тині сім’ядольні листки спостерігаються в Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W. Ball.

Спинкокорінцеві зародки із складе ни-

ми (кондуплікатними) сім’ядолями мають 

види частини родів, які більшою чи мен-

шою мірою споріднені з Brassica L. (таб-

ли ця). Більшість авторів об’єднують їх у 

трибу Brassiceae. Сім’ядолі в таких зарод-

Рис. 1. Прямий за-

родок із рівними 

сім’ядолями, Lea-

ven wor thia sp. (за 

Gray, 1848)
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Рис. 2 (кольорова вклейка). Спинкокорінцевий та краєкорінцевий зародки видів Brassicaceae:

1 — спинкокорінцевий (а, б — сім’ядолі рівні, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.; в — складені 

(кондуплікатні), Brassica napus L.; г — розгорнена сім’ядоля того са мого виду; д — жолобчас-

ті, Conringia austriaca Sweet; е — різножолобчасті, Goldbachia lae vi ga ta DC.; є — спірально за-

кручені, Bunias orientalis L.; ж — двічі складені, Subularia aquatica L.; з — згорнені, Calepina 

irregularis Thell.; і, и — фрагменти розсічених сім’ядоль Lepidium sativum L.; 2 — краєкорінце-

вий (а — сім’ядолі рівні, Cardamine pratensis L.; б — листкоподібні, Lunaria rediviva L.; в — 

фрагмент зародка Cakile euxina Pobed. із випуклими сім’ядолями; г — краєкорінцевий і ко-

соспинкокорінцевий зародки Turritis glabra L.)

ках широкі, зверху виїмчасті, вздовж складені, майже повністю охоплюють ко-

рінець, розміщений у борозенці, яка утворена внаслідок їх складання (рис. 2, 

1в, 1г). Аналіз наведених літературних даних засвідчив, що сім’ядолі видів ін-

ших родів — Diplotaxis DC., Kibera Adans., Myagrum L., Isatis L., Goldbachia DC., 

Conringia Heist. ex Fabr. (C. orientalis (L.) C. Presl та C. austriaca (Jacq.) Sweet) одні 

автори визначали як кондуплікатні, інші — як рівні. За нашими відомостями, у 

видів Diplotaxis вони видовжені, на верхівці тупуваті або ледве виїмчасті й не 

стільки складені вздовж, скільки жолобчасті. Подібні сім’ядолі властиві також 

дослідженому нами виду Kibera gallica (Willd.) V.I. Dorof., іншим видам цього 

роду [5] і Myagrum perfoliatum L. В останнього вони овальні, на верхівці заокру-

глені й глибокожолобчасті. Такі самі за формою сім’ядольні листки мають види 

Isatis. Отже, сім’ядолі цих представників родини Brassicaceae не відповідають 

кондуплікатним. Ми виділяємо їх в окрему групу жолобчастих (таблиця; рис. 2, 

1д). У Goldbachia laevigata (M. Bieb.) DC. спостерігається досить довгий і дещо 

зігнутий на верхівці корінець, потовщені та різною мірою жолобчасті (одна 

більше, інша — менше) сім’ядолі. Їх ми відносимо до окремої групи різножо-

лобчастих (таблиця, рис. 2, 1е).

Своєрідну будову зародка мають представники Subularia L., Bunias L. та 

Calepina Adans. (рис. 2, 1є, 1ж, 1з). Для S. aquatica L. характерні двічі складені 

сім’ядолі, у видів другого роду вони спірально закручені (відповідно biplicatis та 

spiralibus за О.П. Декандолем), а в C. irregularis (Asso) Thell. у незрілих насінинах — 

пласкі, округлі й разом із корінцем утворюють дугоподібний зародок, а в дости-

глих — кожна сім’ядоля згорнена так, що краї лише однієї із них (нижньої) охоп-

люють корінець, а друга — згорнена і розташована під корінцем. На таку їх незви-

чайну форму звернув увагу ще О.П. Декандоль (але визначав як напівдуплікатні), 

і на цій підставі зближував рід Calepina з родом Crambe [18, 19]. Деякі сучасні автори 

не відрізняють їх від кондуплікатних [36]. Зважаючи на рідкісність такої конфігу-

рації сім’ядоль, ми відносимо їх до окремої групи згорнених сім’ядоль. 

Неоднакові взаєморозміщення корінця і сім’ядоль та форма останніх спо-

стерігаються в роді Lepidium L. Якщо для більшості його видів характерні спин-

кокорінцеві зародки з рівними сім’ядолями, то в L. sativum L. вони розсічені [4] 

(рис. 2, 1і, 1и), а в L. virginicum L. — торкаються своїми краями корінця, тобто 

краєкорінцеві (таблиця). Розсічені сім’ядолі — рідкісне явище в родині Bras-

sicaceae. Крім L. sativum, вони властиві лише видам південноамериканського 

Schizopetalum Simps. [32].
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Досить мінлива форма сім’ядоль у представників роду Conringia. Аналіз лі-

тературних даних і результати нашого дослідження показали, що в C. orien-

talis (L.) C. Presl, C. austriaca (Jacq.) Sweet та C. planisiliqua Fisch. et C.A. Mey. 

вони більшою чи меншою мірою жолобчасті, отже, відповідають тим, котрі ми 

відносимо до групи жолобчастих [7]. У зрілих насінинах C. clavata Boiss. заро-

док кососпинкокорінцевий (корінець розташований не вздовж середньої жил-

ки, а по діагоналі сім’ядольного листка), а в недозрілих — майже краєкорінце-

вий. Ще O.E. Schulz помітив мінливе розміщення корінця стосовно сім’ядоль 

у цього виду й тому зближував його із C. persica Boiss., зародок якого визначав 

як краєкорінцевий [34]. Пізніше для останнього виду вказували спинкокорін-

цевий зародок із рівними сім’ядолями [25, 32, 35].

Результати нашого дослідження засвідчили, що у видів із краєкорінцевими 

зародками форма сім’ядоль більш одноманітна, ніж у таких із розташуванням 

корінця на «спинці» однієї з них. Спинкокорінцеві зародки з рівними сі м’я до-

лями властиві представникам 35 родів Brassicaceae флори України (таблиця; 

рис. 2, 2а). У небагатьох видів спостерігаються сім’ядольні листки, які незна-

чно або різко відмінні від рівних. Так, у Matthiola W.T. Aiton, Clausia Korn.-

Trotzky та Chorispora R. Br. ex DC. вони дещо видовжені й ледь потовщені. 

Представники Lunaria L. (єдиний рід триби Lunarieae (Hayek) O.E. Schulz) ма-

ють досить своєрідний за будовою краєкорінцевий зародок із пласкими, тон-

кими, великими овальними або майже круглими сім’ядолями, які деякі автори 

визначали як листкоподібні [16]. Ми відносимо їх до окремої групи — листко-

подібних сім’ядоль (таблиця, рис. 2, 2б).

Своєрідна будова зародка характерна (за нашим дослідженням) для Cakile 

euxina Pobed.: корінець розташований між видовженими і потовщеними, й 

внаслідок цього випуклими, сім’ядолями, а не торкається їхніх країв, як це ха-

рактерно для краєкорінцевих зародків більшості видів. Сім’ядолі цього виду 

ми виділяємо в окрему групу випуклих (рис. 2, 2в).

На основі результатів нашого дослідження можна простежити ще одну спе-

цифічність будови, головним чином краєкорінцевих зародків Brassicaceae, що 

виразно проявляється у Nasturtium officinale W.T. Aiton. В останнього формуються 

неоднакові за розміром сім’ядолі, через що корінець разом із меншою сім’ядолею 

розташований на більшій. Такий зародок одні автори визначали як краєкорінце-

вий, інші — як кососпинкокорінцевий [27, 38]. Різні за розміром сім’ядолі (по-

ряд із однаковими) ми спостерігали також у видів родів Rorippa (дуже чітко — в 

R. amphibia (L.) Bess. та R. palustris (L.) Bess.), Barbarea, Arabidopsis (DC.) Heynh., 

Armoracia та ін. Звичайно, причини такого явища можуть бути різні — самозапи-

лення, гібридизаційні процеси (особливо характерні для видів Rorippa), щільне 

розташування насінин у плодах, але привертає увагу той факт, що всі ці види 

ростуть в умовах достатнього або навіть надмірного зволоження.

Ще одна особливість зародків Brassicaceae — зміна орієнтації корінця щодо 

середньої жилки сім’ядольного листка, яка веде до формування проміжних, 

кососпинкокорінцевих, зародків. Дуже рідкісні випадки (принаймні серед ви-
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дів флори України), коли в насінинах того чи іншого виду розвиваються зарод-

ки лише з косим розташуванням корінця. Як підтвердило наше дослідження, 

значно частіше вони трапляються разом з одним із основних їхніх типів. Так, у 

багатьох видів Erysimum L. такі зародки спостерігаються сукупно зі спинкоко-

рінцевими, а в Cheiranthus cheiri L. — поряд із краєкорінцевими (за нашими 

даними, в одному й тому ж плоді). Хоча для останнього виду в літературі на-

водять дещо суперечливі відомості [27, 36]. Поєднання в одному плоді косо-

спинкокорінцевих і краєкорінцевих зародків характерне також для Turritis glab-

ra L., Arabis alpine L., видів роду Barbarea, окремих представників Rorippa, Nas-

tur tium, Armoracia, Strigosella тощо (рис. 2, 2г).

Розташування корінця під кутом до середньої жилки сім’ядоль обумовлене, ма-

буть, різними чинниками. Досить часто такі зародки спостерігаються у разі дуже 

щільного розміщення насінин у плоді, яке особливо характерне для видів із вираз-

ною схильністю до самозапилення. Тоді насінини мають неправильну форму й чітко 

Розподіл представників Brassicaceae флори України за будовою зародка та сім’ядоль

Зародок Сім’ядолі Таксон

Прямокорінцевий Рівні Leavenwothia

Спинкокорінцевий Рівні Alliaria, Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Car da-

ria, Capsella, Conringia (C. clavata Boiss.), Coro-

no pus, Descurainia, Erysimum, Hesperidium, Hes-

pe ris, Hymenolobus, Lepidium, Neotorularia, Nes-

lia, Pseudoarabidopsis, Sisymbrium, Sobolewskia, 

Strigosella, Syrenia, Velarum 

Складені Brassica, Crambe, Erucastrum, Eruca, Hirschfeldia, 

Raphanus, Rapistrum, Sinapis

Жолобчасті Conringia (C. orientalis (L.) Dumort., C. austriaca 

(Jacq.) Sweet), Diplotaxis, Isatis, Kibera, Myag rum 

Різножолобчасті Goldbachia

Спірально закручені Bunias

Двічі складені Subularia

Згорнені Calepina  

Розсічені Lepidium sativum L.

Краєкорінцевий Рівні Arabis, Arabidopsis (p. p.), Alyssum, Armoracia, Auri-

nia, Barbarea, Berteroa, Biscutella, Cardamine, Ca-

tolobus, Cheiranthus, Chorispora, Clausia, Clypeola, 

Cochlearia, Dentaria, Draba, Erophila, Euclidium, 

Hornungia, Iberis, Lepidium virginicum L., Lobu-

la ria, Matthiola, Meniocus, Microthlaspi, Nastur ti-

um, Noccaea, Pseudoturritis, Rorippa, Syrenia, Schi-

vereckia, Thlaspi, Teesdalia, Turritis 

Листкоподібні Lunaria

Випуклі Cakile 
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різняться за розміром. У дуже невеликої кількості видів (серед досліджених) взаємо-

розташування корінця й сім’ядоль може змінюватися в процесі онтогенезу зародка. 

Так, у Euclidium syriacum (L.) W.T. Aiton у незрілих насінинах зародок спинкокорінце-

вий, а в достиглих — кососпинкокорінцевий або краєкорінцевий [25, 27, 36]. Таке 

явище характерне також, як уже зазначалося, для деяких видів роду Conringia. 

Отже, зародки представників родини Brassicaceae флори України за осо-

бливостями взаєморозташування корінця й сім’ядоль належать до трьох ти-

пів — спинкокорінцевих, краєкорінцевих і прямокорінцевих. Залежно від кон-

фігурації сім’ядоль у межах перших двох типів ми виділяємо 11 підтипів (рис. 3). 

Серед досліджених видів найпоширеніший рівносім’ядольний підтип, до яко-

го належать краєкорінцеві зародки 35 родів і спинкокорінцеві — 20. Більша 

кількість підтипів (вісім) характерна для спинкокорінцевих зародків, порівня-

но із краєкорінцевими, яких тільки три (рис. 3). Leavenwothia torulosa має пря-

мокорінцевий рівносім’ядольний зародок.

Можна припустити, що кількість підтипів зародка Brassicaceae може зрос-

ти у процесі дослідження представників родини з інших регіонів.

Діагностична та філогенетична цінність ознак зародка. Зазвичай, в межах од-

ного й того ж роду види за будовою зародка дуже подібні між собою. Відхилення 

від такої закономірності спостерігаються досить рідко. Серед Brassicaceae флори 

України є всього кілька родів, представники яких різняться за особливостями роз-

ташування корінця стосовно сім’ядоль. Так, для видів роду Lepidium характерний 

спинкокорінцевий зародок із рівними сім’ядолями. Виняток становлять два з них: 

L. sativum L., сім’ядольні листки якого розсічені, а не суцільні, як в інших ви-

дів, та L. virginicum, котрий має краєкорінцевий зародок. Зазначимо, що остан-

ній природно росте в Північній Америці, а в Україні належить до інвазійних.

Для Cheiranthus cheiri L. характерний краєкорінцевий зародок, тоді як видам 

роду Erysimum L., до складу якого його часто відносять, властиві спинкокорінце-

ві або кососпинкокорінцеві зародки. Більшість видів Cardamine мають краєко-

рінцеві зародки й лише окремі — спинкокорінцеві (у флорі України відсутні). 

Серед представників роду Arabidopsis (DC.) Heynh. (sensu Al-Shehbaz et al. [15, 30, 

31 та ін.]) останній спостерігається тільки у A. thaliana (L.) Heynh. [39]. 

Отже, тип зародка та форму сім’ядоль лише для окремих видів можна ви-

користовувати як видові діагностичні ознаки. Здебільшого вони належать до 

стійких родових відмінностей. 

Аналіз отриманих даних показав, що спостерігається цікава, на наш по-

гляд, тенденція: зазвичай рівні сім’ядольні листки властиві представникам ба-

гатовидових і широкоареальних родів, а для видів монотипних або оліготипних — 

характерні сім’ядолі іншої конфігурації. Останні часто займають ізольоване 

систематичне положення в родині — їх відносять до окремих триб або підтриб, 

наприклад, Subularia — до Subularieae DC., Lunaria — до Lunarieae (Hayek) 

O.E. Schulz, Calepina — до Calepineae Horan., Bunias — до Buniadeae DC. тощо. 

Ві докремлене положення у системі Brassicaceae двох останніх родів (у складі 

однойменних триб) підтверджене результатами молекулярно-біологічних до-
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сліджень [22, 29, 38 та ін.]. Зауважимо, що за даними цих досліджень, до триби 

Calepineae віднесено і рід Goldbachia, зародок якого подібний до такого Calepina 

тим, що також має різні за формою сім’ядолі. Крім того, на основі цих дослі-

джень від триби Brassiceae відокремлена триба Conrigieae D. German et Al-Shehbaz., 

до якої віднесено Conringia та кілька інших родів [22]. Місце у системі родини 

таких родів, як Lunaria та Subularia (також мають специфічні за формою сім’ядолі), 

за результатами аналогічних досліджень визначити ще не вдалося [39]. У класич-

них системах їх, як уже підкреслювалося, часто відносять до окремих триб. 

Заслуговує на увагу і той факт, що за результатами молекулярно-біологічних до-

сліджень усі роди (Nasturtium, Rorippa, Barbarea, Armoracia та ін.), у представників 

яких одна з рівних сім’ядоль може бути недорозвиненою, також об’єднують в 

одну трибу — Cardamineae. До цієї ж триби відносять і подібний за екологією рід 

Leavenwothia, види якого мають прямокорінцевий зародок. 

Розвиток кососпинкокорінцевих зародків, поряд із крає- або спинкоко-

рінцевими, у плодах із дуже щільним розташуванням неправильних за формою 

насінин, дає змогу припустити, що коса стосовно середньої жилки сім’ядоль 

орієнтація корінця може обумовлюватися механічним чинником. У цьому сен-

сі привертає увагу той факт, що різна конфігурація сім’ядоль спостерігається у 

видів із дуже твердими й часто нерозкривними плодами, як, наприклад, у ро-

дах Bunias, Calepina, Myagrum, Crambe тощо.

Ми припускаємо, що анцесторні типи Brassicaceae мали саме спинкоко-

рінцевий зародок. На користь цього свідчать зміна в процесі онтогенезу на-

сінини орієнтації корінця щодо сім’ядоль від спинкокорінцевого до краєко-

рінцевого, як це наявне, наприклад, у Euclidium syriacum (L.) W.T. Aiton, а та-

Рис. 3. Класифікація зародків (типи та підтипи) видів Brassicaceae флори України
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кож більша різноманітність будови сім’ядоль у таких зародках порівняно із 

краєкорінцевими.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що зародки 226 видів Bras-

sicaceae флори України за орієнтацією корінця стосовно сім’ядоль та особливос-

тями будови останніх належать до трьох типів і 11 підтипів, зокрема: прямоко-

рінцевих, спинкокорінцевих (підтипи: рівно-, складено-, жолобчасто-, різножо-

лобчасто-, спірально-, двічіскладено-, згорнено-, роз січе но сім’я до льний) та 

крає корінцевих (підтипи: рівно-, листкоподібно- та випук ло сім’я дольний).

З’ясовано, що серед представників Brassicaceae флори України види най-

більшої кількості родів мають рівносім’ядольні краєкорінцеві (35) та рів но-

сім’я дольні спинкокорінцеві (20) зародки. Незначному числу видів, які вхо-

дять до складу небагатьох родів, притаманні зародки інших типів і підтипів.

Тип зародка та конфігурація сім’ядоль належать, як правило, до діагнос-

тичних ознак родів, триб і підтриб. Тільки в деяких родах окремі види можуть 

відрізнятися від інших за цими особливостями. До таких у флорі України на-

лежать Lepidium virginicum, L. sativum, Conringia clavata.

Отримані дані дають підстави припустити, що анцесторні типи Brassicaceae 

мали, мабуть, спинкокорінцеві зародки.
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СТРОЕНИЕ ЗАРОДЫША ВИДОВ СЕМЕЙСТВА BRASSICACEAE ФЛОРЫ УКРАИНЫ

Исследовано строение зародыша 226 видов Brassicaceae флоры Украины. Зародыши отнесе-

ны к трем типам и 11 подтипам, в частности: прямокорешковым, спинкокорешковым (под-

типы: ровно-, сложено-, желобчасто-, разножелобчасто-, спирально-, дваждысложено-, 

свернуто-, рассеченносемядольный) и краекорешковым (подтипы: ровно-, листовидно- и 

выпуклосемядольный). Подтипы выделены на основании различия зародышей по форме 

семядоль. Установлено, что среди представителей Brassicaceae флоры Украины наибольшее 

количество видов и родов имеют ровносемядольные краекорешковые и ровносемядольные 

спинкокорешковые зародыши (соответственно виды 35 и 20 родов). Обсуждается диагнос-

тическое, филогенетическое и эволюционное значение признаков зародыша.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Brassicaceae, зародыш, морфология, систематика, флора Украины.

A.P. Iljinska, L.M. Nytsenko 

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

EMBRYO STRUCTURE OF THE SPECIES OF BRASSICACEAE

IN THE FLORA OF UKRAINE

The structure of the embryo of 226 species of Brassicaceae in the flora of Ukraine was studied. The 

embryos are attributed to three types and 11 subtypes. The direct embryos with equal cotyledons of 

Leavenworthia species are considered as the third type. Subtypes are allocated on the basis of the 

distinction between the embryos in the form of cotyledons. Incumbent embryos are very diverse in 

their form of cotyledon, which can be plane, conduplicate, sulcate, heterosulcate, spiral, biplicate, 

involute, and sectional. In accumbent ones they are often plane, and only in some species can be 

foliaceous or convex. Diagnostic, phylogenetic and evolutionary value of the embryo features as well 

as the factors causing development of the obliquely incumbent embryo are discussed.

K e y  w o r d s: Brassicaceae, embryo, morphology, systematics, flora ofUkraine.


