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Сьо го дні в сис те ма ти ці ува га де да лі час ті ше скон-
цен тро ву є ть ся на кар по ло гіч них оз на ках. До слі-
джен ня, про ве де ні на ба га тьох об’єктах, під твер-
джу ють дум ку щодо мож ли вості ви ко ристан ня 
цих оз нак як до дат ко вих ді аг ностич них для ви-
зна чен ня сек цій та ви дів (Sulaiman, 1995; Johnson 
et al., 2004; Оль шанський, 2009; Пе ре грим, Ва ку-
лен ко, 2009). Вив чаю чи пло ди ро ди ни Asteraceae 
Bercht. et J. Presl., до слід ни ки (Schneider, Boldrini, 
2011; Shekhar, Pandey, Anderberg, 2011; Bednorz, 
Podsiedlik, 2013) вра хо ву ють такі ос нов ні оз на ки: 
ха рак тер ульт раструк ту ри по верх ні пло ду, зов ніш-
ня фор ма но си ка сім'янки, ре бер, фор ма та роз мі-
ри клі тин ек зо кар пію, на яв ність ви рос тів та ін ших 
струк тур. До слі джен ня ульт раструк ту ри по верх ні 
сім'янок ви дів роду Hieracium L. про во ди ло ся в ме-
жах за галь но го вив чен ня пло дів три би Hieraciinae 
Dum. (Сен ни ков, Ил ла рио но ва, 2001). У ре зуль та ті 
ана то міч них та мор фо ло гіч них до слі джень ви яв-
ле но знач ну різ но ма ніт ність фор ми й ана то міч ної 
струк ту ри пло дів. Чільну ува гу при ді ля ли кіль кості 
та ха рак те ристи кам ре бер. Ре зуль та ти до слі джен ня 
О.М. Сен ні ко ва та І.Д. Іл ла ріо но вої дали змо гу під-
твер ди ти від мін ності в мор фо ло гії й ана то мії пло-
дів на сек цій но му рів ні. До слі джую чи пло ди три би 
Hieraciinae, бра ли тіль ки по од но му представ ни ко-
ві з кож ної сек ції. Отже, іс нує на галь на пот ре ба у 
вив чен ні сек цій у пов но му об ся зі. 

Рід Hieracium у фло рі Кри му представ ле ний 
10 ви да ми (Че ре па нов, 1973; Шля ков, 1989; Ена, 
2012; Euro+Med Plant Base) із п’яти сек цій: Foliosa 
(Fr.) Zahn, Accipitrina Koch, Umbellata (Fr.) Williams, 
Tridentata (Fr.) G. Schneid. та Hieracium. У лі те ра ту рі 
іс ну ють мік ро мор фо ло гіч ні дані сто сов но двох ви-
дів не чуй віт рів (H. umbellatum L., H. virosum Pall.), 
що зроста ють на те ри то рії Кри му. На шою ме тою 
було вив чен ня ульт раструк ту ри по верх ні пло-
дів ви дів роду Hieracium фло ри Кри му, з’ясування 
мож ли вості ви ко ристан ня оз нак ульт раструк ту ри 
по верх ні пло ду для сис те ма ти ки роду.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джен ня

Вив че но 10 ви дів не чуй віт рів фло ри Кри му. Для 
з’ясування особ ли востей по верх ні сім'янок ви дів 
роду Hieracium фло ри пів ос т ро ва ви ко ристо ву ва-
ли ма те ріа ли, зі бра ні впро довж 2011—2012 рр., а 
та кож ві діб ра ні в гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки іме-
ні М.Г. Хо лод но го (KW) та гер ба рії Ні кітсь ко го 
бо та ніч но го саду (YALT). Об сяг ви бір ки ста но вив 
4—6 сім'янок з 2—3 ко ши ків. Зраз ки пло дів фік-
су ва ли на ла тун но му сто ли ку і на пи ля ли тон ким 
ша ром зо ло та у ва ку ум ній ка ме рі, від так до слі джу-
ва ли з до по мо гою СЕМ JSM-6060 LA. В опи сах 
ви ко ристо ву ва ли за галь но при йня ту тер мі но ло гію 
(Barthlott 1981; Сен ни ков, Ил ла рио но ва, 2001). 

Пло ди опи су ва ли за та ким пла ном: 
• роз мі ри та ко лір сім'янки;
• фор ма клі тин ек зо кар пію;
• роз та шу ван ня ан ти клі наль ної стін ки клі тин 

екзо кар пію щодо пе рик лі наль ної стін ки цих клі-
тин;

• ха рак тер по тов щен ня ан ти клі наль ної стін ки;
• тип ку ти ку ли;
• на яв ність і кіль кість мік ро па піл;
• рель єф по верх ні пло ду та пе рик лі наль ної стін ки;
• фор ма ви рос тів клі тин ек зо кар пію. 

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Плід у до слі дже них представ ни ків роду Hieracium — 
це ко рич не ва до чор но го, зрід ка жов та ци лін д рич-
на сім’янка з 10 реб ра ми. На її вер хів ці є па пус, що 
скла да є ть ся з ба га то клі тин них ще ти нистих три хом 
із вер хів ка ми клі тин, які висту па ють (Сен ни ков, 
Ил ла рио но ва, 2001). Но сик на кін ці пло ду має під-
ко во по діб ний по тов ще ний ва лик (рис. 1, А). Клі-
ти ни епі дер ми чо ти ри кут ні, про зен хім ні (дов жи на 
біль ша від ши ри ни у 4—5 ра зів). 

Представ ни ки роду Hieracium ха рак те ри зу ю ть ся 
на яв ністю ши пи ків (ко ну со по діб но-за гос тре них 
ши по по діб них ви рос тів) на апі каль но му кін ці клі-
ти ни (рис. 1, Б). Вони роз мі щу ю ть ся під гос трим 
ку том до по верх ні сім’янки і спря мо ва ні в бік па-
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Досліджені зразки: 

Sect Вид Місцезростання Колектор Дата Гербарій
F

ol
io

sa

Hieracium virosum 
Pall.

Пойма р. Сев. Донец. на меловом склоне. Луганская обл., 
окрестности с. Станично - Луганское*

Конопля О.Н. 22.07.2002 KW

Hieracium 
robustum Fr.

Донецкая губерния, Луганский округ, окр. с. Кут, с. Троицкое. 
Обнажение скалы пещанника 

Лавренко Е. 04.09.1925 KW

Склон Долгоруковской яйлы, за с. Перевальное, на северо-
восток

Павленко-Баришева В. 18.08.2011 KW

A
cc

ip
it

ri
na

Hieracium 
sabaudum L.

Лес над Ангарским перевалом Павленко-Баришева В. 20.07.2011 KW

Hieracium 
vasconicum Jord. 

ex Martrin-Donos 
Крым, урочище Таракташ Павленко-Баришева В. 21.07.2011 KW

U
m

be
lla

ta

Hieracium 
umbellatum L.

Яйла Сев. Демерджи, центральная часть, раковошейково — 
коротконожковая узколистноковыльная ассоциация между 
скалистыми бартерами в седловине

Голубев Н.В. 24.08.1990 YALT 

Полтава, Триби, піски ІІ тераси, вкриті молодим лісом Зеров Д.К. 03.09.1923 KW

T
ri

de
nt

at
а

Hieracium 
dshurdshurense

Üksip
Никитский хребет, Грушовая поляна, сосновый лес Голубев Н.В. 08.08.1976 YALT

H
ie

ra
ci

um

Hieracium 
levicaule Jord.

Алуштинский р-н, склоны г. Караби Корженевский В.В. 26.06.1984 YALT

Hieracium 
murorum L. 

I лесной пояс, Долгоруковская яйла Павленко-Барышева В. 29.05.2012 KW

Симферопольский район, Перевальное лесничество, верховья 
р. М. Бурульча, буковый лес, на поляне

Дидух Я., Вакаренко Л. 23.05.1972 KW

Hieracium 
laevimarginatuim 

Sennik.

АР Крым, Ялтинский район, ІІ лесной пояс, возле водопада 
Учан-Су

Павленко-Барышева В. 02.06.2011 KW

Hieracium 
neglectipilosum

Sennik.
Крым, лес над Симеизом, ІІІ лесной пояс Павленко-Барышева В. 31.05.2011 KW

П р и м і т к а: * Через поганий стан сім'янок кримського екземпляра (склон Долгоруковской яйлы, на северо-восток от 
с. Перевальное, 18.08.2011, Павленко-Барышева В.С.) ми вирішили дослідити плоди рослини, що ідентична до кримського 
зразка за макроморфологічними ознаками та умовами зростання. Тому в таблиці зазначено зразок із Луганської області.

Рис. 1. Структурні особливості будови поверхні сім'янки представників роду Hieracium флори Криму: А — носик плоду 
(H. sabaudum); Б — первинний рельєф: шипоподібні вирости та ребра (H. murorum); В — вторинний рельєф: зморшки та 
мікропапіли (H. murorum)

Fig. 1. Structural features of the achene surface of the genus Hieracium of the Crimean flora: А — spout of achene (H. sabaudum); Б — 
primary sculpture: spikes and ribs (H. murorum); В — secondary sculpture: wrinkles and micro-papillae (H. murorum)

А Б В
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висту па ють над ан ти клі наль ни ми. Та ким чи ном, 
рель єф по верх ні сім'янок, за леж но від ло ка лі за ції, 
різ ний: у ре бер ній ді лян ці — горб ку ва тий, у між ре-
бер ній — ям частий.

Плід H. robustum — ко рич не ва до тем но-ко-
рич не во го сім’янка зі зву же ною ос но вою. Роз мі-
ри дещо біль ші, ніж у по пе ред ньо го виду, — 3,2—
3,6 мм. Ек зо кар пій пло ду ха рак те ри зу є ть ся ви дов-
же ни ми клі ти на ми. По тов щен ня ан ти клі наль них 
сті нок не спос те рі га є ть ся. Пе рик лі наль ні стін ки 
ма ють змор шку ва тий рель єф. Як і в по пе ред ньо го 
виду, ви різ няє мо два типи рель є фу по верх ні пло-
ду: в між ре бер ній ді лян ці рель єф сіт частий, у ре-
бер ній — горб ку ва тий (пе рик лі наль ні стін ки вище 
рів ня ан ти клі наль них). Ши пи ки клі тин ек зо кар-
пію ма ють гос тру ва тий кі нець (рис. 2, Б). Ве ли ка 
кіль кість мік ро па піл на по верх ні епі дер ми ек зо-
кар пію, про те тра п ляю ть ся по оди но кі зраз ки і без 
мік ро па піл. 

пу су. Пе рик лі наль ні стін ки клі тин ек зо кар пію від-
зна ча ю ть ся змор шку ва тим рель є фом та на яв ністю 
мік ро па піл (рис. 1, В). Слід за зна чи ти, що кіль кість 
мік ро па піл у до слі дже них ви дів різ на, і за ле жить, 
на наш по гляд, від сту пе ня зрі лості пло дів. У зрі лих 
пло дів їхня кіль кість біль ша по рів ня но з не до зрі ли ми.

Sect. Foliosa

Плід H. virosum — ко рич не ва до тем но-ко рич-
не во го сім’янка зі зву же ною ос но вою. Роз мі ри 
пло ду — 2,9—3,3 мм. Епі дер ма ек зо кар пію пло ду в 
па ра дер маль ній пло щи ні сфор мо ва на ви дов же ни-
ми клі ти на ми з ши пи ка ми із за ок руг ле ним кін цем 
(рис. 2, А). Ан ти клі наль ні стін ки цих клі тин по тов-
ще ні. Пе рик лі наль ні стін ки клі тин ха рак те ри зу ю-
ть ся змор шку ва тим рель є фом та ве ли кою кіль кістю 
мік ро па піл. У ме жах сім'янки спос те рі га ю ть ся два 
типи рель є фу. У між ре бер них ді лян ках ан ти клі-
наль ні стін ки міс тять ся вище пе рик лі наль них, а по 
ре бер них ді лян ках, на впа ки, пе рик лі наль ні стін ки 

А Б В

Г Д Е

Hieracium H. virosum; H. robustum; H. sabaudum;  
H. leavimarginatum; H. umbellatum; E H. dshurdshurense

Fig. 2. Achene surface of Hieracium of the Crimean H. virosum; H. robustum; H. sabaudum;  
H. leavimarginatum; H. umbellatum; E H. dshurdshurense
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Отже, види H. virosum та H. robustum із sect. 
Foliosa ха рак тер зу ю ть ся ви дов же ни ми клі ти на ми 
ек зо кар пію (дов жи на пе ре біль шує ши ри ну в 6—9 
ра зів). Рель єф пло ду по ре бер них ді лян ках в обох 
ви дів горб ку ва тий. Мік ро па пі ли роз мі щу ю ть ся 
рів но мір но по всій по верх ні епі дер ми ек зо кар пію. 
Пе рик лі наль ні стін ки обох ви дів ма ють змор шку-
ва тий рель єф. Види роз різ няю ть ся за роз та шу ван-
ням пе рик лі наль них сті нок щодо ан ти клі наль них 
у між ре бер них ді лян ках та за ши пи ка ми клі тин 
ек зо кар пію. Так, у виду H. virosum у між ре бер них 
ді лян ках ан ти клі наль ні стін ки вище рів ня пе ри-
клінальних і, від по від но, рель єф ям частий, ши-
пи ки із за ок руг ле ним кін цем; у виду H. robustum 
у між ре бер них ді лян ках ан ти клі наль ні стін ки на 
од но му рів ні з пе рик лі наль ни ми, отже, рель єф сіт-
частий, ши пи ки із за гос тре ним кін цем.

Sect. Accipitrina

Плід H. sabaudum — тем но-ко рич не ва до чор но го 
сім’янка зі зву же ною ос но вою. Роз мі ри біль ші, ніж 
у по пе ред ніх ви дів, — 3,5—4,0 мм. Епі дер міс ек зо-
кар пію ха рак те ри зу є ть ся ви дов же ни ми клі ти на ми. 
Як і в по пе ред ніх ви дів, у ме жах сім'янки спос те-
рі га ю ть ся два типи рель є фу по верх ні. По ре бер них 
ді лян ках пе рик лі наль ні стін ки клі тин епі дер ми 
висту па ють над ан ти клі наль ни ми; в між ре бер них 
ді лян ках — на од но му рів ні з пе рик лі наль ни ми 
стін ка ми. Рель єф, від по від но, по ре бер них ді лян-
ках — горб ку ва тий, у між ре бер них — сіт частий. Ін-
ко ли спос те рі га є ть ся по тов щен ня ан ти клі наль них 
сті нок. Пе рик лі наль ні стін ки від зна ча ю ть ся змор-
шку ва тим рель є фом. Ши пи ки клі тин ек зо кар пію 
ма ють за ок руг ле ний кі нець. Мік ро па пі ли на по-
верх ні ек зо кар пію від сут ні або є в не ве ли кій кіль-
кості.

За зов ніш нім ви гля дом та роз мі ра ми (3,4—
4,0 мм) пло ди H. vasconicum по діб ні до плодів 
H. sabaudum. По тов щен ня ан ти клі наль них сті нок 
не спос те рі га є ть ся. Пе рик лі наль ні стін ки ха рак те-
ри зу ю ть ся сла бо змор шку ва тим рель є фом. Рель єф 
пло ду схо жий із пло дом по пе ред ньо го виду. Ши-
пи ки клі тин ек зо кар пію, як і в по пе ред ньо го виду, 
ма ють за ок руг ле ний кі нець. Мік ро па пі ли від сут ні. 

До слі дже ні види H. sabaudum та H. vasconicum 
(sect. Accipitrina) від зна ча ю ть ся про зен хім ни ми клі-
ти на ми епі дер ми ек зо кар пію (дов жи на біль ша від 
ши ри ни в 5—6 ра зів). По ре бер них ді лян ках пе-
рик лі наль ні стін ки вище рів ня ан ти клі наль них і 
рель єф, від по від но, горб ку ва тий; у між ре бер них 

ді лян ках пе рик лі наль ні стін ки на од но му рів ні з 
ан ти клі наль ни ми, рель єф — сіт частий. Види роз-
різ няю ть ся за рель є фом пе рик лі наль них сті нок 
клі тин і на яв ністю мік ро па піл. Так, H. sabaudum 
від зна ча є ть ся змор шку ва тим рель є фом пе рик лі-
наль них сті нок, мік ро па пі ли бу ва ють у не ве ли кій 
кіль кості. Вид H. vasconicum ха рак те ри зу є ть ся сла-
бо змор шку ва тим рель є фом пе рик лі наль них сті нок 
клі тин, мік ро па пі ли від сут ні.

Sect. Umbellatum

Плід H. umbellatum (рис. 2, Д) — ко рич не ва до 
чор но го сім’янка зі зву же ною ос но вою. Роз мі-
ри мен ші, ніж у по пе ред ніх ви дів, — 2,4—3,3 мм. 
Епі дер ма ек зо кар пію пло ду ха рак те ри зу є ть ся ви-
дов же ни ми клі ти на ми (дов жи на біль ша від ши ри-
ни в 10—12 ра зів). Як і в представ ни ків по пе ред-
ніх сек цій, на яв ні два типи рель є фу. По ре бер них 
ді лян ках пе рик лі наль ні стін ки висту па ють над 
ан ти клі наль ни ми — рель єф горб ку ва тий, у між-
ре бер них ді лян ках ан ти клі наль ні стін ки висту-
па ють над пе рик лі наль ни ми — рель єф ям частий. 
За фік со ва не по тов щен ня ан ти клі наль них сті нок. 
Пе рик лі наль ні стін ки ма ють змор шку ва тий рель-
єф. Ши пи ки клі тин ек зо кар пію із за гос тре ним 
кін цем. Мік ро па пі ли на по верх ні епі дер ми ек зо-
кар пію міс тять ся в між ре бер них ді лян ках пло ду в 
не ве ли кій кіль кості.

За зов ніш нім ви гля дом та роз мі ра ми пло ди виду 
H. levicaule та кож по діб ні до пло дів H. murorum. На 
від мі ну від по пе ред ніх ви дів цієї сек ції, рель єф у 
між ре бер них ді лян ках та по реб рах не від різ ня є ть-
ся. На обох ді лян ках пе рик лі наль ні стін ки клі тин 
ек зо кар пію міс тять ся над ан ти клі наль ни ми. Рель-
єф по верх ні горб ку ва тий. По тов щен ня ан ти клі-
наль них сті нок не спос те рі га є ть ся. Рель єф пе ри-
клі наль них сті нок, ши пи ки та мік ро па пі ли по діб ні 
до та ких у H. laevimarginatum.

Отже, види sect. Hieracium ха рак те ри зу ю ть ся ви-
дов же ни ми клі ти на ми ек зо кар пію, змор шку ва тим 
рель є фом пе рик лі наль них сті нок клі тин, за гос тре-
ни ми кін ця ми ши ло по діб них ви рос тів і на яв ністю 
мік ро па піл. Про те в усіх ви дів цієї сек ції дов жи на 
клі тин пе ре ви щує ши ри ну лише в 3—4 рази, що 
може бути до дат ко вою ді аг ностич ною оз на кою у 
ви зна чен ні sect. Hieracium. Ді аг ностич ни ми на рів-
ні ви дів мо жуть бути такі оз на ки: ши ри на ос но ви 
ши по по діб них ви рос тів, роз та шу ван ня пе рик лі-
наль них сті нок щодо ан ти клі наль них у між ре бер-
них ді лян ках і на яв ність по тов щен ня ан ти клі наль-
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них сті нок. Так, у H. murorum рель єф по верх ні у 
між ре бер них ді лян ках ям частий, га чок клі тин епі-
дер ми ек зо кар пію при ос но ві вуж чий за саму клі-
ти ну; у ви дів H. laevimarginatum та H. neglectipilosum 
рель єф по верх ні в між ре бер ній ді лян ці сіт частий, 
ши пик при ос но ві за ши ри ною до рів нює клі ти ні 
епі дер ми ек зо кар пію, у H. levicaule рель єф між ре-
бер них ді ля нок — горб ку ва тий, ши пи ки по діб ні до 
та ких у H. laevimarginatum.

Отже, в ре зуль та ті по рів няль но го ана лі зу ульт-
раструк ту ри по верх ні пло дів Hieracium фло ри Кри-
му ви яв ле но, що види до слі джу ва них сек цій ха-
рак те ри зу ю ть ся горб ку ва тим рель є фом пло ду по 
ре бер них ді лян ках, ши пи ка ми в клі ти нах ек зо кар-
пію, змор шку ва тим рель є фом по верх ні клі тин ек-
зо кар пію та на яв ністю мік ро па піл. 

До дат ко ви ми ді аг ностич ни ми оз на ка ми на рів ні 
сек ції є: від но шен ня дов жи ни клі тин епі дер ми ек-
зо кар пію до їх ньої ши ри ни, фор ма ви рос тів клі тин 
епі дер ми ек зо кар пію, на яв ність і ло ка лі за ція мік-
ро па піл, рель єф по верх ні пло ду в між ре бер них ді-
лян ках. Ми під твер джує мо дані О.М. Сен ні ко ва та 
І.Д. Іл ла ріо но вої (Сенников, Илларионова, 2001) 
сто сов но мор фо ло гії пло дів ви дів H. umbellatum і 
H. virosum та до пов нює мо їх ві до мостя ми щодо мік-
ро мор фо ло гії сім'янок цих ви дів.

Ви снов ки

Отже, впер ше опи са но ульт раструк ту ру по верх-
ні епі дер ми пло дів 10 ви дів роду Hieracium фло ри 
Кри му. Зок ре ма, вста нов ле но спіль ні (горб ку ва-
тий рель єф пло ду по ре бер них ді лян ках, ши пи ки 
на апі каль них кін цях клі тин епі дер ми ек зо кар пію, 
змор шку ва тий рель єф по верх ні клі тин епі дер ми 
ек зо кар пію, на яв ність мік ро па піл) і від мін ні (від-
но шен ня дов жи ни клі тин епі дер ми ек зо кар пію 
до їх ньої ши ри ни, ло ка лі за ція мік ро па піл, фор ма 
кін ця ши пи ка, роз та шу ван ня ан ти клі наль них сті-
нок клі тин ек зо кар пію сто сов но пе рик лі наль них 
у між ре бер них ді лян ках) оз на ки ульт раструк ту ри 
по верх ні пло ду. Ви яв ле ні до дат ко ві ді аг ностич ні 
оз на ки: на рів ні сек цій (від но шен ня дов жи ни клі-
тин епі дер ми ек зо кар пію до їх ньої ши ри ни, ло ка-
лі за ція мік ро па піл); на рів ні виду (роз та шу ван ня 
ан ти клі наль них сті нок клі тин епі дер ми ек зо кар-
пію щодо пе рик лі наль них у між ре бер них ді лян ках, 
фор ма кін ця ши пи ку (sect. Foliosa), його ши ри на 
при ос но ві (sect. Hieracium), на яв ність або від сут-
ність мік ро па піл (sect. Accipitrina).

Ав тор ви слов лює по дя ку нау ко во му спів ро біт-
ни ко ві Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
С.М. Жи га ло вій, стар шо му нау ко во му спів ро біт-
ни ко ві цієї ус та но ви З.М. Цим ба люк та стар шо му 
нау ко во му спів ро біт ни ко ві Бо та ніч но го саду іме ні 
О.В. Фо мі на О.А. Фу тор ній за до по мо гу в під го тов ці 
стат ті до дру ку та цін ні по ра ди.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОДОВ ВИДОВ 
РОДА HIERACIUM ФЛОРЫ КРЫМА

Впервые с помощью сканирующего электронного микро-
скопа исследована ультраструктура поверхности семянок 
10 видов рода Hieracium флоры Крыма. Установлены общие 
(холмистый рельеф, крюки на апикальных концах клеток 
эпидермы экзокарпия, складчатый рельеф поверхности 
клеток экзокарпия, наличие микропаппил) и специфиче-
ские признаки ультраструктуры плода исследованных ви-
дов. Большинство из них являются дополнительными диаг-
ностическими признаками на уровнях секции (отношение 
длины клеток экзокарпия к их ширине, локализация мик-
ропаппил) и вида (форма кончика шипика в sect. Foliosa; на-
личие микропаппил у представителей sect. Accipitrina, ши-
рина основы клюка (sect. Hieracium), рельєф поверхности 
плода в межреберном участке).

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Hieracium, семянка, ультраструктура 
поверхности, СЭМ, флора, Крым.

V.S. Pavlenko-Barysheva 
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

ULTRASTRUCTURE OF THE ACHENES SURFACE 
IN SPECIES OF THE GENUS HIERACIUM IN THE 
CRIMEAN FLORA

For the first time, the fruit surface ultrastructure for 10 species of 
the genus Hieracium in the Crimean flora was studied using SEM. 
Both common (tumulose surface on the costal region; hooks on 
the apical ends of exocarp cells, wrinkled surface of the cells; 
globular structures — micropapillae) and specific characteristics 
of the achenes ultrastructure of the studied species have been 
revealed. Most of them are additional diagnostic characters at 
the section level (ratio of length to width of the exocarp cells, 
localization of micropapillae) and at the species level (shape 
of the hook ends in sect. Foliosa; presence of micropapillae in 
sect. Accipitrina; basal width of hooks in sect. Hieracium; type of 
surface in the intercostal region). 

K e y  w o r d s : Hieracium, achene, SEM, surface ultrastructure, 
flora, Crimea.




