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ВЪВЕДЕНИЕ
Подсемейство Maloideae принадлежи към семейство Rosaceae Juss. и включва
икономически важни за човека култури – ябълка (Malus Mill.), круша (Pyrus L.), дюля
(Cydonia Mill.), мушмула (Mespilus L.), арония (Aronia Pers.), ирга (Amelanchier
Medikus). Някои видове на родовете котонеастер (Cotoneaster Medikus), хеномелес
(Chaenomeles Lindl.), пираканта (Pyracantha Roem.) и др. се използват широко в
градинарството за озеленяване, а други като глог (Crataegus L.) и офика (Sorbus L.) са
лечебни растения. Във Флора на НРБ т. V (Йорданов, 1973б) се разглеждат 9 рода и 25
вида диворастящи и 5 рода и 13 вида по-широко разпространени плодни и декоративни
представители на подсемейството.
Подсемейството обхваща 23 рода с над 1100 вида (Phipps et al., 1990),
отличаващи се със сочен ябълковиден плод и основно хромозомно число (х) 17. При
останалите представители на семейство Rosaceae, подсемействата Spiraeoideae,
Rosoideae и Prunoideae (Amygdaloideae), типът плод е мехунка, ахена или костилков и х
е 7,8 или 9. Това предизвиква голям интерес към Maloideae и поява на редица хипотези
относно произхода и еволюцията му.
Най-широко приеманата класификация на Rosaceae се базира на типа плод,
според която семейството се разделя на 4 подсемейства (Schulze-Menz, 1964), но след
получените резултати от генетични изследвания Morgan et al. (1994) предполагат, че в
Rosaceae хромозомният набор е по-добър показател за родство отколкото типа плод.
Potter et al. (2007) публикуват нова класификация на семейството, базирана на
молекулярни и морфологични анализи, където са приети три подсемейства: Rosoideae,
Dryadoideae и Spiraeoideae, а Prunoideae и Maloideae са включени в Spiraeoideae. Всички
таксони от подсемейство Maloideae са обединени в триб Pyreae, подтриб Pyrinae
(Campbell et al., 2007). Според авторите (Campbell et al., 2007) при тази таксономична
концепция подсемейството е с монофилетичен произход.
Подсемейство Maloideae обхваща както монотипни родове (Mespilus, Cydonia),
така и родове включващи над 100 вида (Crataegus, Cotoneaster, Sorbus). Гаметофитен
апомиксис е установен в почти 100 таксона на 6 рода (Campbell, Dickinson, 1990;
Campbell et al., 1991; Talent, Dickinson, 2007). Многостранността в размножаването при
Maloideae, която води до екстензивна хибридизация и полиплоидност, несъмнено е
довела до еволюционен успех и вероятно е една от причините за таксономичната
сложност, с която това подсемейство е известно (Campbell et al., 1991).
В това отношение не е без значение изучаването на структурата на листния
епидермис и кутикула, тъй като те са консервативни белези, които на фона на
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морфологичната пластичност на листата могат да дадат допълнителна ценна
информация за таксономичните и филогенетични взаимоотношения в подсемейство
Maloideae.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на нашето изследване е пълно и точно да се характеризира, с помощта на
СЕМ (сканиращ електронен микроскоп) и СМ (светлинен микроскоп), структурата на
листния епидермис и кутикула на представители от подсемейство Maloideae и да се
определят основните белези с таксономична стойност.
За постигане целта бяха поставени следните задачи:
1.

Да

се

изготви

подробно

микроморфологията

описание

на

на

листната

структурата
повърхност

на
при

епидермиса

и

изследваните

представители, подкрепено с подходящи илюстрации.
2.

Да се направят измервания на основните количествени (метрични и меристични)
белези, от които след статистическа обработка да се намерят числовите
характеристики на белезите на отделните таксони.

3.

Да се проследят взаимоотношенията между таксоните въз основа на данните за
структурата на листния епидермис.

ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД
Представителите на Maloideae сa всестранно изследвани: кариологично (Sax,
1931, 1932, 1937, 1938; Гладкова, 1972), химично (Challice, Kovanda, 1978; Challice,
1981), анатомично и морфологично (Sterling, 1964, 1965, 1965а, 1965б, 1966; Zhang,
1992; Бенькова, Некрасова, 1998; Lotova, Timonin, 2002; Rohrer et al., 1991; Robertson et
al., 1992; Rohrer et al., 1994 и др), изучава се тяхната репродуктивна биология (Campbell
et al., 1991, Dickinson et al., 2007) и структурата на популациите (Dickinson, Campbell,
1991), а в последните години се провеждат и редица молекулярни изследвания
(Campbell et al., 1995; Evans, Campbell, 2002; Potter et al., 2007; Campbell et al., 2007).
Въпреки този интерес и натрупания обем от данни обаче родствените връзки в
подсемейството и еволюцията на белезите остават недоизяснени.
Устройството

на

епидермиса

разкрива

страни

от

филогенетичното

и

онтогенетичното развитие на растенията (Stace, 1966; Inamdar, Patel, 1971, 1973;
Baranova, 1972; Inamdar et al., 1977 и др.). Структурата на епидермиса се определя от
генотипа, но се влияе и от екологичните условия, за които е косвен показател.
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Изследванията на анатомията на листа при представителите на Maloideae са
недостатъчни като особено оскъдни са данните за епидермиса и кутикулата. Има данни
за анатомичното устройство на листа при три вида от род Sorbus (Сальникова, 1982).
По-подробни изследвания за структурата на листния епидермис и кутикула има за
представители на родовете Pyrus (Ковачева, 1988; Попова и съавт., 1995), Cotoneaster,
Pyracantha и Mespilus (Uzunova, Mladenova, 2000; Song-Shuang et al., 2008).

МАТЕРИАЛИ
За изследването са използвани хербарийни материали предоставени от
Институт

по

биоразнообразие

и

екосистемни

изследвания,

БАН

(SOM),

Лесотехнически Университет (ЛТУ), Пловдивски Аграрен Университет (SOA) и
Биологически Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” (SO). В
някои случаи са използвани в допълнение и лични сборове. В дисертацията е приложен
списък на изследвания материал. След всеки вид са посочени място на съхранение,
номер на хербарийния материал, номер на приготвения светлинно-микроскопски
препарат и находище.
За изследвания материал е възприета таксономичната схема на Phipps et al.
(1990), които публикуват пълен списък на представителите от подсемейство Maloideae,
в който са включени 23 рода с 1110 вида, както и 13 хибридни рода с 33 вида. Авторите
използват традиционното разделяне на подсемейството на два триба Crataegeae и
Maleae (Sorbeae Koehne), приемат широкото тълкуване за род Sorbus с подродове
Sorbus, Cormus, Aria, Torminaria, Chamaemespilus и Micromeles, а монотипният род
Eriolobus е включен в род Malus като M. trilobata. За род Crataegus таксономичната
схема е по Christensen (1992).
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ТАКСОНОМИЧНА СХЕМА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ МАТЕРИАЛ
СЕМ. ROSACEAE JUSS.

подсем. Maloideae Weber
триб Crataegeae Koehne
род Cotoneaster Medikus

род Pyrus L.

подрод Cotoneaster
секция Cotoneaster

секция Pashia Koehne
подсекция Armoricana (Decne.) Terpó

подсекция Cotoneaster
серия Cotoneaster

P. magyarica Terpó
секция Pontica Decne. emend. Terpó

C. nebordensis (Guss.) К. Koch

подсекция Pontica Decne. emend. Terpó

C. integerrimus Medikus
серия Melanocarpi Pojark.

P. amygdaliformis Vill.
P. bulgarica Kuth. & Sachok.

C. niger (Thunb.) Fries

P. elaeagrifolia Pall.
P. nivalis Jacq.

род Crataegus L.
секция Crataegus
серия Orientales (Schneider) Pojarkova
C. orientalis Bieb.

секция Pyrus
P. communis L.
P. pyraster Burgsd.

C. heldreichii Boiss.
серия Pentagynae (Schneider) Russanov

род Sorbus L.
подрод Aria (Pers.) G. Beck

C. pentagyna Waldst. & Kit.
серия Crataegus

секция Aria Pers.
подсекция Aria (Pers.) Gabr.

подсерия Crataegus
C. micrоphylla Koch.
C. rhipidophylla Gand.
C. monogyna Jacq.
род Mespilus L.
M. germanica L.
род Pyracantha Roem.
P. coccinea Roem.

S. aria (L.) Crantz
S. graeca (Spach) Kotschy
подсекция Umbellatae Gabr.
S. umbellata (Desf.) Fritsch
subsp. umbellata
subsp. koevessii (Pénzes) Kárpáti
секция Aria х Sorbus
S. austriaca (Beck) Hedl.

триб Maleae (Sorbeae Koehne)
род Amelanchier Medikus

S. intermedia (Ehrh.) Pers.
подрод Chamaemespilus (Medikus) K. Koch

A. ovalis Medikus
род Chaenomeles Lindl.

секция Chamaemespilus (Medikus) Schauer
S. chamaemespilus (L.) Crantz

C. japonica Lindl.
род Cydonia Mill.

подрод Cormus (Spach) Duchartre
секция Cormus (Spach) Boiss.

C. oblonga Mill.

S. domestica L.
подрод Sorbus
секция Sorbus

род Malus Mill.
секция Malus
серия Malus
M. domestica Borkh.
M. dasyphylla Borkh.
M. praecox (Pall.) Borkh.
M. sylvestris Mill.

серия Sorbus
S. aucuparia L.
подрод Torminaria (DC.) K. Koch
секция Torminaria (DC.) Dumort.
S. torminalis (L.) Crantz

секция Eriolobus (DC.) Schneider
M. trilobata (Labill.) C. K. Schneid.
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МЕТОДИ
Светлинно-микроскопски. За изследването са изготвяни кутикуларни препарати
от хербаризирани листа. Изследваните таксоните са най-малко от 5 различни находища,
което според Stace (1965) отразява достатъчно цялостната картина на устройството на
епидермиса на съответния вид. Някои от таксоните заради ограниченото си
разпространение са представени от по-малко образци. Отрязвани са парченца от
средата на листната петура, от пространството между листния ръб и средната жилка и
материалът е обработван по методиката на Stace (1965). Като най-подходящ за багрене
на получените след мацерацията на тъканите кутикуларни мембрани сме избрали 1%
разтвор на Судан IV.
За всеки изследван вид са направени по минимум 30 измервания за всеки
образец на следните елементи: дължина и ширина на основните епидермални клетки на
горен и долен епидермис, дължина и ширина на устицата (съотношението
дължина/ширина на устицата е използвано за по-добро определяне на формата на
устицата и приложено в сравнителните таблици); изброени са брой устица и брой
трихоми на горен и долен епидермис в минимум 30 видни полета за всеки образец, на
базата на които е изчислена средната аритметична устична и трихомна гъстота за 1 мм2.
Направените измервания (с окуляр-микрометър) са на микроскоп Amplival при
увеличение 280 пъти. Светлинно-микроскопските снимки са направени на микроскоп
Opton Axioplan, с автоматичен експономер Opton, при увеличение 200 и 400 пъти. За
по-добро характеризиране трихомите допълнително са наблюдавани на нетретирани
листа и след остъргването им от повърхността на листа са приготвяни глицеринови
препарати. Жлезистите структури по горната повърхност на листа и листния ръб са
наблюдавани на нетретирани листа и фотографирани със стереомикроскоп Olympus
SZ61.
Получените количествени данни са използвани за биостатистически анализ
(Sokal, Rohlf, 1997; Zar, 1999): 1. дескриптивна статистика – за всички количествени
белези (метрични и меристични) на отделните видове са изчислени и представени
таблично основните статистически показатели: n - обем на извадката; x - средна
аритметична;

s

x

- стандартна грешка на средната аритметична; STD - стандартно

отклонение; CV - коефициент на вариация; min - минимална стойност; max максимална стойност; Me – медиана; 2. тест за нормалност на разпределението –
използван е тестът на Колмогоров-Смирнов, който сравнява натрупаните емпирични
честоти с теоретичните честоти по закона за нормалното разпределение. Изчислени са
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стойностите на коефициента K-S и вероятността p. При стойност на p ≥ α (α - ниво на
значимост), разпределението се счита за нормално; 3. тест за различие – сравняването
на видовете по изследваните белези е направено с помощта на рангов дисперсионен
анализ – Kruskal-Wallis. Изчислени са стойностите на теста H, степените на свобода
(d.f.) и стойностите на p. При p ≤ α наблюдаваните различия между извадките се считат
за достоверни. Резултатите са представени графично с box plot, на които са
визуализирани медианата и най-важните процентили P25, P75, P10 и P90, както и
случаите, отклоняващи се по стойност от групите. Използван е метода на Dunn за
проверка на различия между видовете по двойки, приложим при анализ на извадки с
различен обем; 4. кластърен анализ – за установяване на фенетичното сходство между
видовете по изследваните белези. С помощта на алгоритъм за йерархична
класификация, отделните видове са обединени в кластъри на базата на Евклидовото
разстояние между груповите средни. Използваният метод на присъединяване е
Unweighted pair-group average (UPGMA) - „непретеглено средно аритметично”.
Построени са дендрограми на фенетично сходство между всички изследвани видове и
между видовете от родовете Crataegus, Malus и Sorbus. Използвани са програми за
обработка на данните и графично представяне на резултатите – SigmaStat и SigmaPlot и
STATISTICA for Windows.
Електронно-микроскопски. За сканиращата микроскопия са използвани листа от
хербарийни материали. Отрязвани са сегменти с площ около 0.5 см2 от средната част на
листната петура, между листния ръб и средната жилка. За по-добро наблюдаване на
кутикуларните характеристики при по-силно овласинените представители механично
са премахвани част от трихомите. За наблюдаване на адаксиалните жлези и жлезистите
зъбци са отрязвани съответно парченца от средната жилка и листния ръб. Препаратите
са монтирани на покривни стъкла чрез сребърна паста без допълнителна обработка.
Пробите са позлатявани във вакуум-изпарител Jeol JFC-1200 fine coater с дебелина на
слоя – 0.1nm. Наблюдаването на препаратите е извършено на сканиращ електронен
микроскоп Jeol JSM- 5510, при напрежение на катода 10 kV.
При описание на устройството на епидермиса и кутикулата сме се придържали
към терминологията, въведена от Stace (1965), Barthlott et al. (1998), Metcalfe, Chalk
(1965), Uphof, Hummel (1962), Baranova (1992) и др. За да се избегнат затруднения при
тълкуването на епидермисовите белези и ненужни повторения, в дисертационния труд
сме приложили кратко описание на използваната терминология със съответните
илюстрации.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Нашето изследване на листния епидермис и кутикула обхваща 10 рода, 35 вида и
2 подвида от подсемейство Maloideae. Включените таксони от родовете Crataegus,
Amelanchier, Chaenomeles, Cydonia, Malus и Sorbus (23 вида и 2 подвида) се анализират
за първи път. За видовете от родовете Cotoneaster и Pyrus извършихме СЕМ анализ, в
допълнение на изследвания на листния епидермис и кутикула проведени съответно от
Uzunova, Mladenova (2000) и Ковачева (1988). За видовете от родовете Mespilus и
Pyracantha използвахме данни от Uzunova, Mladenova (2000), но в допълнение
прегледахме материали за установяване на жлезисти структури.
Тази част включва подробни описания на структурата на листния епидермис и
кутикула

за

видовете

от

изследваните

родове,

подкрепени

с

направените

микрофотографии. Таблично и графично са представени данните за количествените
белези

след

статистическа

обработка.

Характеристиките

на

кутикуларната

орнаментация, епикутикуларните восъци, основните епидермални клетки, трихоми и
устица при изследваните видове от родовете са представени в сравнителни таблици
(таблица 1 – таблица 6). За видовете от всеки изследван род са обсъдени
характерстиките на епидермиса и таксономичната стойност на наблюдаваните белези.
Тук представяме обобщените резултати и обсъждането за всички изследвани таксони
от подсемейство Maloideae.
При изследваните за първи път от нас таксони от подсемейство Maloideae,
наблюдавахме аномоцитен (фиг. 8), циклоцитен (фиг. 3) и актиноцитен (фиг. 6) устичен
тип. Аномоцитен устичен тип, установен досега в родовете Pyrus (Ковачева, 1988),
Cotoneaster и Mespilus (Uzunova, Mladenova, 2000), наблюдавахме и при всички
изследвани видове от родовете Chaenomeles и Malus. Циклоцитен устичен тип
наблюдавахме при всички видове от родовете Crataegus, Amelanchier и Cydonia. Заедно
с установения в предишни изследвания от Ковачева (1988) за род Pyrus и Uzunova,
Mladenova (2000) за род Pyracantha такъв устичен тип, това още веднъж опровергава
твърдението на Metcalfе, Chalk (1965), че аномоцитният устичен тип е единствен за
представителите на семейство Rosaceae. В род Sorbus изследваните видове са предимно
с аномоцитен устичен тип, а циклоцитен устичен тип наблюдавахме единствено в
подрод Cormus. За първи път наблюдавахме устица от актиноцитен тип при род
Cydonia. Получените от нас резултати подкрепят твърденията на Stace (1965) и
Baranova (1992), че устичният тип е един от белезите на епидермиса с най-голяма
таксономична стойност и намирането на два или повече устични типа на една и съща
листна повърхност, както и в едно семейство, също е белег с таксономичната стойност.
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Няма еднозначен отговор дали устичният тип е свързан с филогенетичната
възраст или е приспособление към условията на средата. За семейство Fagaceaе,
Узунова (1984) установява, че циклоцитен устичен тип имат по-старите геологично
вечнозелени и полувечнозелени видове. От включените в това изследване родове
единствено представителят на род Pyracantha – P. coccinea, е вечнозелен и с
циклоцитен устичен тип. Можем само да предположим, че в подсемейство Maloideae
циклоцитният устичен тип е вероятно по-примитивен.
При изследваните от нас видове установихме, че и формата на устицата може да
послужи за таксономично диференциране. При всички изследвани видове от род
Crataegus устицата са широко елиптични до кръгли, с двоен устичен ръб (фиг. 3, фиг.
4), а при родовете Malus и Chaenomeles те са с характерна навикуларна форма (фиг. 7,
фиг. 8). При видовете от род Sorbus, устицата са най-често елиптични (фиг. 12, фиг. 13),
но се наблюдават вариации в отделните подродове.
При всички изследвани представители наблюдавахме единични прости
едноклетъчни покривни (нежлезисти) трихоми (фиг. 11, фиг. 12, фиг. 15). При нашите
многобройни наблюдения на този тип трихоми избрахме за разграничаване в подтипове
следните характеристики: дебелина на клетъчна стена и ширина на лумена; форма в
напречен пререз; наличие на усукване, прегъване или нагъване по дължина;
орнаментация на кутикулата; дължина; заобикалящи трихомната основа клетки. Въз
основа на тези характеристики дефинирахме 4 подтипа, които обхващат техните
вариации. Установихме, че така дефинираните подтипове имат таксономична стойност
за изследваните от нас представители. Доколкото ни е известно такова разделяне на
подтипове по комплексни характеристики за тези видове не е правено досега.
Различните подтипове трихоми могат да послужат за разграничаване на видовете,
например на ниво серия (в род Crataegus, секция Crataegus) и ниво подрод (род Sorbus).
Основните епидермални клетки при изследваните от нас таксони са полигонални
или с неправилна форма. Наблюдават се клетки с прави, извити или вълновидни стени
(фиг. 3, фиг. 6, фиг. 8). Макар да има вариации в нагъването на антиклиналните стени,
нашите резултати потвърждават таксономичната стойност на този белег. Той може да
послужи за таксономичното разграничаване на видовете в родовете Crataegus, Sorbus и
Cydonia.
При направената статистическа обработка на данните от метричните и
меристични

измервания

на структурните елементи,

получихме статистически

достоверни различия между видовете в изследваните родове. Затова използвахме
кластърен анализ за установяване на фенетично сходство по количествените белези
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между всички изследвани видове и между видовете в родовете Crataegus, Malus и
Sorbus. Получихме следните резултати (фиг. 1):
•

видовете S. umbellata и S. aria формират общ кластър и са далечно свързани с
всички останали. Двата вида формират самостоятелен и по-отдалечен кластър и
тогава, когато в кластърния анализ са включени само видовете на рода;

•

видовете S. graeca и S. austriaca са сравнително далечно свързани помежду си и
с останалите;

•

най-рязко се отличава представителят на род Chaenomeles – C. japonica, който не
се групира с никой от другите изследвани видове и заема изолирано положение
в тази група;

•

видовете S. intermedia и S. aucuparia са най-близко разположени в сравнение с
останалите видове от рода;

•

прави впечатление близостта на кластъра на C. rhipidophylla и C. microphylla с S.
chamaemespilus и сходството между S. torminalis и представителят на род
Cydonia – C. oblonga;

•

видът S. domestica се отделя от S. torminalis чрез включването на кластърите на
видовете от род Malus и C. monogyna между тях;

•

представителят на род Amelanchier – A. ovalis има най-голямо сходство на
количествените белези с C. heldreichii и C. orientalis.
Количествените

параметри

до

голяма

степен

отразяват

влиянието

на

екологичните фактори и приспособяването към средата. В отделните родове
ксероморфните видове имат сравнително по-малки размери на клетките и устицата и
по-голяма устична и трихомна гъстота от мезоморфните видове. Размерите на
основните епидермални клетки и устицата, както и средната устична и трихомна
гъстота варират при отделните видове. Границите на вариране, обаче, са генетично
определени. При видове с полиполоиден хромозомен набор, например, има разлики в
количествените характеристики (размери на епидермалните клетки, размери и гъстота
на устица) спрямо останалите диплоидни представители, независимо от сходните
условия на местообитанията (Sax, Sax, 1937). Това се потвърждава и от получените от
нас резултати за полиплоидни видове от родовете Crataegus (C. rhipidophylla и C.
orientalis) и Sorbus. Според нас количествените белези допълват наблюдаваните
морфологични характеристики на епидермиса и са необходима част от структурното
изследване.
При изследваните представители от родовете в подсемейство Maloideae не
установихме жлезисти трихоми, но наблюдавахме жлезисти структури под формата на
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жлезисти зъбци и адаксиални жлези (фиг. 15, фиг. 16). Потвърдихме наличието червени
до червено-черни цилиндрични адаксиални жлези и жлезисти зъбци при представители
на родовете Malus, Pyrus и Sorbus (Robertson et al., 1992). Наблюдавахме жлезисти
зъбци и при някои от представителите на род Crataegus (Metcalfе, Chalk, 1965). До
момента не ни бяха известни данни за жлезисти структури при видове от родовете
Amelanchier, Chaenomeles и Pyracantha, но ние установихме жлезисти зъбци и при тях.
За всички изследвани видове от родовете Cotoneaster, Mespilus и Cydonia не
наблюдавахме жлезисти структури. Robertson et al. (1992) описват адаксиални жлези по
рахиса при видовете със сложни перести листа от род Sorbus и при Sorbaria (Ser.) A.
Br., род от подсемейство Spiraeoideae, което според авторите може би подкрепя близки
филогенетични отношения на двата рода. Подобни жлезисти структури не са
установени за представителите на подсемействата Prunoideae и Rosoideae, а
характерните за Prunoideae извънцветни нектарници не се наблюдават при
представителите на Maloideae (Robertson et al., 1992). Вероятно посочените жлезисти
структури имат подобна на тях функция (Metcalfе, Chalk, 1965). Според нас само след
натрупване на повече данни за видове и родове от подсемейството и в комбинация с
други изследвания може да се определи филогенетичната стойност на този белег.
Използването на СЕМ в изследването на структурата на епидермиса и
кутикулата ни позволи обстойно наблюдение на микроморфологията на повърхността
на листа. При много от представителите установихме стриации по горната и долна
повърхност, понякога и с характерно разположение – радиално на устицата, около
устицата или върху затварящите клетки (фиг. 7, фиг. 8, фиг. 12). Кутикуларната
орнаментация под формата на единични кутикулни гънки или гъсти стриации вероятно
е приспособление, което предпазва повърхността от намокряне, не позволява
задържането на водните капки и развитието на паразитни гъби и микроорганизми.
Разположението и типа на орнаментацията, в комбинация с други белези на
епидермиса, може да има таксономична стойност.
Папилозният долен епидермис е интересен белег, който установихме за всички
видове на един род или подрод – например Amelanchier, Cotoneaster, Sorbus подрод
Sorbus, но може да се наблюдава и в единични видове в рода – например P.
amygdaliformis в секция Pyrus на род Pyrus (Ковачева, 1988). Можем, обаче, да
разграничим папилите при отделните видове по структура, форма, разположение,
гъстота, височина и т.н. (фиг. 5, фиг. 9, фиг. 13). От това следва, че папилозният
епидермис може да е белег, възникнал независимо при отделните родове или видове в
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рамките на рода и трудно би могъл да бъде използван за проследяване на родствени
връзки.
С помощта на СЕМ за първи път установихме голямо разнообразие от
епикутикуларни кристалоидни восъци и синтопизъм (фиг. 2, фиг. 4, фиг. 5, фиг. 10,
фиг. 14). Според Barthlott et al. (1998) микроморфологията на кристалоидните восъци
зависи главно от тяхната химична структура и по-малко от външните условия по време
на кристализацията. Според авторите формата, размерите и ориентация спрямо
повърхността на кристалоидните восъци са характерни белези за дадения таксон.
Нашето изследване потвърждава таксономичната стойност на епикутикуларните
восъци. В род Cotoneaster установихме синтопизъм и по двете повърхности, като се
наблюдават разлики между видовете от различните серии. Само при представителите
на този род установихме тубули от епикутикуларен восък (фиг. 2). В род Crataegus
само при един вид наблюдавахме синтопизъм по долната повърхност (C. monogyna)
(фиг. 4), за разлика от останалите видове от същата серия. Единствено при този вид
наблюдавахме плочки восък. Наличието на пръчковидни епикутикуларни восъци при
представителите от род Sorbus (S. aucuparia и S. intermedia) може да се посочи като
доказателство за генетичната детерминация на типа восъци и за родствената връзка
между двата вида, тъй като S. intermedia е единствения от изследваните представители
на подрод Aria, при който се наблюдава този тип восъци, а има генетични
доказателства за участието на S. aucuparia (от подрод Sorbus) в произхода му. При
двата изследвани вида със сложни листа от род Sorbus (S. aucuparia и S. domestica)
наблюдавахме пръчковидни восъци (фиг. 14). Според Габриэлян (1978) и Aldasoro et al.
(2004) тези видове са по-древни от видовете с прости листа в този род. Следователно
може да предположим, че наличието на този тип восъци е вероятно примитивен белег в
този род или има корелация между типа восъци и морфологията на листа. При много от
представителите на род Pyrus наличието и типа восъци например може да се приеме
като приспособление към ксероморфните условия на средата (фиг. 9, фиг. 10).
Често младите листа са силно овласинени, но при напълно диференцираните
листа трихомите по горната повърхност (Crataegus, Sorbus, Cydonia), а понякога и по
долната (Amelanchier), опадат. Опадващите трихоми са със защитна функция при ранно
пролетното развитие на листата. При някои от изследваните представители
овласиняването е много слабо (Crataegus, Sorbus, Malus) или почти липсва
(Chaenomeles). Овласиняването, допълнителното отлагане на епикутикуларни восъци,
наличието на папили и орнаментацията на кутикулата осигуряват по-добра адаптация
на растенията към условията на средата. Тези белези на епидермиса вероятно
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допринасят и за широкото географско разпространение на някои от видовете (A. ovalis,
C. oblonga, C. monogyna, S. aucuparia и др.).
В резултат на детайлното изследване на структурата на епидермиса и
кутикуларните характеристики, можем да посочим някои основни белези, които да
послужат за диференцирането на родовете и видовете в подсемейство Maloideae.
При наблюдение със СЕМ на видове от род Cotoneaster получихме нови данни
за повърхността на листа. Установихме, че типа на епикутикуларните восъци и
синтопизма допринасят за разграничаването както на видовете в рода, така и на рода от
всички изследвани.
В род Crataegus за първи път установихме, че всички изследвани видове се
характеризират с циклоцитен устичен тип и единични прости едноклетъчни покривни
трихоми. Устицата са с широко елиптична до кръгла форма и ясно обособен двоен
външен устичен ръб (фиг. 3, фиг. 4). Видовете от отделните серии ясно се
разграничават. Всеки един от изследваните представители на рода има характерни
белези на епидермиса и кутикулата, които го отличават от останалите (таблица 1,
таблица 2):
•

C. orientalis е с най-силно овласинена листна петура и с най-голяма
трихомна гъстота по горен и долен епидермис;

•

C. heldreichii е с най-голяма устична гъстота и най-малки размери на
устицата;

•

C. pentagyna е с гъсти успоредни стриации на кутикулата на горната
повърхност, най-малки размери на епидермалните клетки и голяма
устична гъстота;

•

кутикулата на горната повърхност при C. microphylla е с едри, груби
стриации, а устицата са предимно с отчетлив външен устичен ръб;

•

C.

rhipidophylla

се

отличава

ясно

по

U-образно

вълновидните

антиклинални стени на епидермалните клетки на долния епидермис и
най-големите размери на основните епидермални клетки и устицата;
•

единствено при C. monogyna по долната повърхност се наблюдава
синтопизъм на кристалоидните епикутикуларни восъци (фиг. 4).

Изследваният представител от род Amelanchier – A. ovalis се характеризира с
пръчковидни епикутикуларни восъци, които плътно покриват и двете повърхности,
папилозен долен епидермис, циклоцитен устичен тип, липса на овласиняване по горния
епидермис и добре овласинена долна повърхност (фиг. 5). Трихомите са единични
прости едноклетъчни покривни.
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От

род

Chaenomeles

изследвахме

епидермалните

и

кутикуларните

характеристики на вида C. japonica, който се диференцира с почти пълна липса на
овласиняване и по двете повърхности, аномоцитен устичен тип, навикуларна форма на
устицата и най-голяма устична гъстота от всички изследвани видове.
Родът Cydonia е монотипен с представител C. oblonga, който единствен се
характеризира с циклоцитен и с актиноцитен устичен тип (фиг. 6).
Всички изследвани представители род Malus се характеризират с аномоцитен
устичен тип, навикуларна форма на устицата (фиг. 7, фиг. 8) и единични прости
едноклетъчни покривни трихоми (таблица 3, таблица 4). Видовете от двете секции ясно
се разграничават. Нашето изследване установи, че в секция Malus серия Malus, въпреки
общите белези, всеки отделен вид притежава отличителни характеристики на листния
епидермис и кутикула:
•

M. domestica има кристалоидни епикутикуларни восъци по горната
повърхност и най-голяма трихомна гъстота по горен и долен епидермис;

•

единствено M. dasyphylla има гъсти стриации на кутикулата на горния
епидермис и най-голяма устична гъстота;

•

M. praecox се отличава с гладка кутикула на горния епидермис и
разпръснати зрънца восък и най-големи размери на клетките;

•

M. sylvestris е с най-силно изявени мезоморфни белези – гладка кутикула,
големи размери на епидермалните клетки и устицата, много слабо
овласиняване и сравнително малка устична гъстота (фиг. 7).

Видът M. trilobata се отнася към секция Eriolobus и ясно се отличава от
останалите изследвани видове от рода по кутикуларната орнаментация на горния и
долния епидермис и върху затварящите клетки на устицата, наличието на кристалоидни
епикутикуларни восъци и по двете повърхности, устица с по-малки размери (фиг. 8).
При СЕМ-анализа на представители от род Pyrus за първи път наблюдавахме
някои характерни особености в микроморфологията на листната повърхност, които
допълват установените различия между видовете на секционно ниво:
•

при P. magyarica горната и долната повърхност на листа са плътно
покрити с плочици епикутикуларен восък;

•

при P. amygdaliformis двете повърхности сa плътно покрити с плочици
восък, като на долната те са от мембраноподобен тип (фиг. 9, фиг. 10);

•

при P. bulgarica, P. elaeagrifolia и P. nivalis и двете повърхности са силно
овласинени; кутикулата е гладка; долният епидермис има стриации на
кутикулата разположени радиално на устицата и по трихомите;
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•

при P. pyraster и P. communis установихме разлики в орнаментацията на
кутикулата

на

горния

епидермис

и

типа

на

епикутикуларните

кристалоидни восъци по долния.
При направеното изследване на листния епидермис и кутикулата на
представители от род Sorbus наблюдавахме ясно диференциране по белезите на
епидермиса на видовете от 5-те подрода (таблица 5, таблица 6) и получихме достоверни
различия на количествените характеристики:
•

видовете S. aria, S. graeca, S. umbellatа, S. austriaca и S. intermedia (подрод
Aria) се диференцират с гладка кутикула по горен епидермис и
орнаментация на кутикулата по долен (фиг. 12); видовете имат голяма
устична и трихомна гъстота (фиг. 11); в този подрод най-ясно се
разграничава S. intermedia по пръчковидните епикутикуларни восъци на
горната повърхност;

•

видът S. chamaemespilus (подрод Chamaemespilus) е с най-големи размери
на епидермалните клетки на долния епидермис и най-малка устична
гъстота от всички изследвани и почти пълна липса на овласиняване и по
двете повърхности;

•

от всички изследвани видове най-ясно се разграничава S. domestica
(подрод Cormus) по циклоцитния устичен тип и широко елиптичните до
кръгли по форма устица с двоен устичен ръб;

•

единствено S. aucuparia (подрод Sorbus) от изследваните е с папилозен
долен епидермис (фиг. 13);

•

при S. torminalis (подрод Torminaria) кутикулата на горния епидермис е с
гъсти, успоредни стриации и има устица с неясно обособен пръстен от
придружаващи клетки. Видът е с най-малки размери на устицата и висока
устична гъстота.

Филогенетичните взаимоотношения в подсемейство Maloideae са неопределени,
тъй като в неговата еволюция по всяка вероятност са протекли процеси, които не могат
да доведат до еднозначни филогенетични заключения. Някои от тези процеси са:
междуродова хибридизация; бърза радиация в древността; бавна дивергенция;
удвояване на гените и последвало измиране на предшественика (Campbell et al., 2007).
Показатели за недостатъчната дивергенция между родовете са: мейотично сдвояване на
хромозоми от видове на различни родове (Sax, 1932); фертилност на хибридите
(Robertson et al., 1991); съвместимост на присадките и групирането на GBSSI-интроните
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(Robertson et al., 1991); анатомичното устройство на дървесината (Zhang, 1992) и др.
Трябва да се подчертае, че в рамките на родовете, където доказано са протекли процеси
на хибридизация и апомиксис, това дава отражение и върху структурните особености
на епидермиса.
Според Aldasoro et al. (2005) анатомичните и морфологичните данни не са
достатъчни, за да обяснят сегашното разпространение на родовете и еволюцията на
повечето белези в подсемейството. Potter et al. (2007) смятат, че филогенетичните
взаимоотношения между отделните кладове все още не могат да бъдат подкрепени
еднозначно от никое от изследванията. Според Campbell et al. (1995) корелацията
между генетичните и анатомо-морфологичните данни позволява обединяването им в
общо изследване. Получените от нас резултати също не са достатъчни за еднозначно
тълкуване на сложните филогенетични взаимоотношения между родовете и видовете,
но могат да допринесат за разрешаването им.
Силна подкрепа за филогенетичните взаимоотношения според молекулярните и
морфологични данни например има за клада, включващ родовете AmelanchierMalacomeles-Peraphyllum-Crataegus-Mespilus (Rohrer et al., 1994; Campbell et al., 2007).
Според авторите този клад е най-големия и повече или по-малко постоянен в
подсемейството. При изследване на епидермисовите характеристики род Amelanchier
ясно се разграничава от останалите изследвани родове в подсемейство Maloideae. В
този клад Amelanchier и Crataegus имат циклоцитен устичен тип, но по останалите
белези – тип восъци, орнаментация на кутикулата, овласиняване, подтипове трихоми и
др., двата рода се различават.
Кладистичен анализ, базиран на морфологични белези, проведен от Phipps et al.
(1991), обаче, показва, че родът Crataegus е най-близкородствен с род Osteomeles
Lindley, по-малко близък с Mespilus, Hesperomeles Lindley и Pyrus, и само много
далечно свързан с Cotoneaster и Pyracantha. Род Mespilus (с представител M. germanica)
показва сходства в устройството на епидермиса с изследваните представители на род
Crataegus, но двата рода ясно се разграничават по устичния тип и характеристиките на
трихомите – трихомен подтип, основа, орнаментация на кутикулата и др. От друга
страна циклоцитният устичен тип и други общи белези на листния епидермис,
наблюдавани при Crataegus и Pyracantha показват, че двата рода може да имат поблизки взаимоотношения или притежават по-примитивни белези на епидермиса. При
кариологично изследване на видове от родовете Crataegus и Cotoneaster Гладкова
(1968) установява, че в Cotoneaster преобладават тетраплоидите за разлика от
Crataegus, където се срещат ди-, три- и тетраплоидни видове. Според авторката
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наличието на повече тетраплоиди означава, че в род Cotoneaster вероятно еволюцията е
протекла по-бързо отколкото при Crataegus или, че видовете са претърпели по-дълго
историческо развитие. Микроморфологията на повърхността на листа при Crataegus и
Cotoneaster ясно отличава представителите на двата рода.
При изследване на плодовете при представителите на подсемейство Maloideae
Rohrer et al. (1991) поставят Cotoneaster и Pyracantha в общ клад, който според
авторите стои близо до основата на кладограмата, с минимални изменения от древния
предшественик. Това се подкрепя и от хипотезата на Iketani, Ohashi (1991), според
която ябълковидния плод при Pyracantha е най-примитивен и таксоните, включени в
Crataegeae, са по-примитивни от тези в Sorbeae. Структурата на епидермиса при двата
рода, обаче, силно се различава.
Друг клад, който се подкрепя при различните изследвания, е CydoniaPseudocydonia, който вероятно включва Chaenomeles и Docyniopsis-Eriolobus-Malus
(Campbell et al., 2007). Взаимоотношенията на Cydonia с останалите родове обаче се
различават според резултатите, получени при изследването на хлоропластната и
ядрената ДНК, което вероятно е доказателство за протекла обмяна на гени (Campbell et
al., 2007). Родът Cydonia е включен в един клад заедно с родовете Pseudocydonia C. K.
Schneider, Chaenomeles и Docynia Decaisne заради наличието на по-голям брой семена в
плодовете (Campbell et al., 2007), но според Rohrer et al. (1994) Cydonia не изглежда
свързан с останалите многосеменни родове. От друга страна по устройството на
хипания, гинецея и разположението на склереидите в плодовете, Cydonia и Pyrus
показват близки взаимоотношения (Rohrer et al., 1994). Според Rohrer et al. (1994)
Chaenomeles и Docynia изглежда са по-близко свързани с Malus отколкото с Cydonia
или Pyrus.
При изследване на епидермиса установихме, че между родовете Cydonia и
Chaenomeles има значителни разлики в белезите с таксономична стойност. При Cydonia
устичният тип е циклоцитен и актиноцитен, докато при Chaenomeles е аномоцитен и
при последния почти липсва овласиняване. Двата рода показват сходство единствено в
орнаментацията на кутикулата на горната и долната повърхност. Според нашите
изследвания род Cydonia има общи белези с представителите на род Pyrus – устичен
тип, тип трихоми, но не може да се потвърдят близки взаимоотношения. От друга
страна род Chaenomeles има сходства с видовете от род Malus по устичния тип,
формата на устицата и епидермалните клетки и др. и показва по-голяма близост
отколкото с Cydonia.
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Родовете Malus и Pyrus се различават по морфологията на цветовете и плодовете
си и попадат в различни групи при кладистичен анализ (Rohrer et al., 1991, 1994).
Нашето изследване показа, че двата рода имат общи белези на епидермиса – устичен
тип, тип трихоми, орнаментация на кутикулата и восъци. При представителите на
Pyrus, обаче, белезите са по-разнообразни – различни типове устица, восъци,
кутикуларна орнаментация и т.н.
Според получените от Campbell et al. (2007) резултати, има хипотетични
взаимоотношения между Sorbus s.str. и Pyrus и Cotoneaster с Malus или Pyrus, но тези
кладове не са еднозначно подкрепени. Според Challice, Kovanda (1978) Sorbus е повече
свързан с Cotoneaster, Crataegus и Malus заради междувидовата хибридизация,
комбинирана с полиплоидия и апомиксис, отколкото с Pyrus, при който такава не се
наблюдават в естествено състояние. Според Robertson et al. (1991) род Aria (включващ
видовете от подрод Aria) е по-близък до Malus и Pyrus отколкото до Sorbus s. str., но
това не се потвърждава при изследване на ITS (internal transcribed spacers)
последователности (Campbell et al., 1995).
При изследване на епидермиса на видовете от подрод Aria установихме, че те се
различават

по

формата

на

устицата,

подтипа

трихоми

и

овласиняването,

орнаментацията на кутикулата и восъците и др. от представителите на Malus и Pyrus.
Това се отнася и за подрод Sorbus и Pyrus. Като цяло двата рода Malus и Pyrus са много
по-близки помежду си отколкото с род Sorbus. Близки отношения между Malus и
Cotoneaster или Pyrus и Cotoneaster също не се подкрепят.
Според получените от Challice, Kovanda (1978) резултати от хемотаксономично
изследване на видове от род Sorbus авторите предполагат филогенетична връзка между
подрод Torminaria (S. torminalis) и примитивен вид от род Crataegus. Наделянето на
листната петура е характерен белег при S. torminalis както и в много групи от Crataegus
(Robertson et al., 1992). От наблюдаваните характеристики на епидермиса при S.
torminalis като общи с представителите на Crataegus могат да се посочат наличието на
циклоцитни устица, типът трихоми и орнаментацията на кутикулата.
В класификацията на подсемейство Maloideae, сред таксономичните разработки,
се приемат различни родови концепции. Според Sax (1931), например, всички родове
трябва да се обединят в един. Друга концепция е за включването на 28 рода (Robertson
et al., 1991), а в последния публикуван пълен списък на таксоните от Maloideae (Phipps
et al., 1990) подсемейството обхваща 23 рода. Различни концепции има и за обема и
таксономията на родовете, макар че според Robertson et al. (1991) повечето родове на
подсемейството са добре охарактеризирани морфологично и има малко спорове за
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тяхното разграничаване. Изключение правят родовете Pyrus, Malus и Sorbus. Robertson
(1974) обединява Pyrus, Sorbus, Aronia, Aria, Chamamemespilus, Cormus, Malus и
Torminalis в един род – род Pyrus, а Campbell et al. (1995) ги разграничават като 8
отделни рода. Robertson et al. (1991) приемат Pyrus, Malus и Sorbus s. str., Aria,
Torminalis, Cormus и Chamaemespilus като отделни родове. Други автори, обаче, (Phipps
et al., 1991; Rohrer et al., 1991; Aldasoro et al., 2005 и др.) поддържат широката
концепция за род Sorbus, който включва 5 подрода (Aria, Chamaemespilus, Cormus,
Sorbus и Torminaria). При направеното изследване на листния епидермис и кутикула на
представители от родовете Malus, Pyrus и Sorbus наблюдавахме ясно диференциране по
белезите на листния епидермис и кутикула. Резултатите от проведеното изследване
подкрепят широката концепция за таксономичното разделяне на род Sorbus.
Род Eriolobus се включва като самостоятелна секция в род Malus (Phipps et al.,
1990; Robinson et al., 2001; Aldasoro et al., 2005) или се приема като отделен род (Вълев,
1973в; Robertson et al., 1992; Rohrer et al., 1994; Campbell et al., 2007). Според нашето
изследване, макар видът M. trilobata да се различава по епидермисовите си
характеристики от останалите представители на рода, само тези разлики не са
достатъчни за отделянето му в самостоятелен род Eriolobus.
Родовете Crataegus и Mespilus традиционно се разграничават като два отделни
рода, но според Lo et al. (2007) след получените резултати от молекулярни
изследавания, заедно с морфологичните данни за листата, цветовете и плодовете, род
Mespilus трябва да се включи в род Crataegus като монотипна секция. Въз основа на
получените до момента от нас резултати не можем да подкрепим предложението за
понижаване в ранг на Mespilus.
При цялостна ревизия на подсемейство Maloideae Koehne (1891) го разделя на
два триба – Crataegeae и Sorbeae, и това е общоприето. Според Robertson et al. (1991),
обаче, разделянето е изкуствено и не показва взаимоотношенията между родовете, а
Rohrer et al. (1991) установяват, че разделянето на двата триба е базирано само върху
един белег и това не се подкрепя от останалите белези на плода. Разделянето на два
триба – Crataegeae и Sorbaeae – не се поддържа от хемотаксономичните изследвания
(Challice, 1981), морфологията на цвета (Rohrer et al., 1994) и анатомията на
дървесината, кората и вторичния флоем (Zhang, 1992; Lotova, Timonin, 2002). Нашето
изследване не установи белези на листния епидермис и кутикула, които да подкрепят
разделянето на таксоните от подсемейство Maloideae в два триба – Crataegeae и Sorbeae.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При изследването детайлно е описана структурата на листния епидермис и
кутикулата на 33 вида и 2 подвида от подсемейство Maloideae, от които 23 вида и 2
подвида се анализират за първи път. Изследването обхваща всички диворастящи на
територията на България видове и някои широко култивирани. В описанията са
включени всички основни белези на епидермиса с повече или по-малка таксономична
стойност, техните морфологични особености, числови характеристики и границите им
на вариране.
При съставянето на описанията са използвани следните белези на горния и
долния епидермис: кутикула – орнаментация, наличие и тип на епикутикуларни
кристалоидни восъци; форма, очертания и размери на основни епидермални клетки;
устица – разпределение по повърхността, размери, форма, устичен тип и гъстота;
трихоми – разпределение, тип, подтипове и гъстота.
При СЕМ анализа е установено разнообразие в микроморфологията на листната
повърхност. Наблюдавана е орнаментация на кутикулата представена от стриации и
гънки с различна гъстота, височина и ориентация по горен и долен епидермис.
С помощта на СЕМ за първи път е установено голямо разнообразие от
епикутикуларни кристалоидни восъци и синтопизъм при изследваните представители
от подсемейство Maloideae. Изказано е предположение, че наблюдаваният общ тип
епикутикуларни кристалоидни восъци може да послужи за проследяване на
родствените взаимоотношения между изследваните видове S. aucuparia и S. intermedia
от род Sorbus.
Изказано е предположение, че наблюдаваният папилозен долен епидермис може
да е белег, възникнал независимо при отделните родове в подсемейство Maloideae или
видове в рамките на родовете и трудно би могъл да бъде използван за проследяване на
родствени връзки.
Въпреки наблюдаваните вариации във формата на основните епидермални
клетки и нагъването на антиклиналните стени и формата на устицата при
представителите, получените резултати потвърждават, че това са стабилни белези в
изследваните видове, които могат да се използват за разграничаване.
Потвърден е циклоцитен устичен тип освен аномоцитен, посочен като единствен
за семейство Rosaceae. За първи път е установен актиноцитен устичен тип за
подсемейство Maloideae. Получените резултати подкрепят твърдението, че устичният
тип е един от белезите на епидермиса с най-голяма информативност. Може да се
потвърди, че намирането на два или повече устични типа на една и съща листна
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повърхност, както и в едно семейство не намалява стойността на този белег.
При всички изследвани представители са наблюдавани единични прости
едноклетъчни покривни (нежлезисти) трихоми. За първи път е направен опит да се
изберат основни характеристики на този тип трихоми и да се дефинират подтипове,
които да обхващат техните вариации. Така дефинираните 4 подтипа могат да послужат
за разграничаване на изследваните представители. Това разделяне на подтипове се
прилага за първи път в класификацията на трихомите в семейство Rosaceae.
Наблюдавани са за първи път жлезисти зъбци при видовете от родовете
Amelanchier, Chaenomeles и Pyracantha и са допълнени данни за наличието на
адаксиални жлези и жлезисти зъбци при видове от родовете Crataegus, Malus, Pyrus и
Sorbus.
Въз основа на данните от метричните и меристичните измервания на
структурните елементи са получени статистически достоверни числови характеристики
на основните количествени белези, които са използвани за установяване на
фенетичното сходство между видовете от изследваните родове. Установено е, че
количествените параметри до голяма степен отразяват влиянието на екологичните
фактори и приспособяването на видовете към средата. Потвърдено е, че границите на
вариране са генетично определени, тъй като са свързани до голяма степен с
плоидността.

Количествените

белези

допълват

наблюдаваните

морфологични

характеристики и са необходима част от структурното изследване на епидермиса.
Изказано е предположение, че овласиняването, епикутикуларните восъци,
папилите и кутикуларната орнаментация са белезите на епидермиса, които осигуряват
по-добра адаптация на растенията към условията на средата и вероятно допринасят и за
широкото географско разпространение на някои от видовете.
Установено е, че изследваните представители в отделните родове имат общи
белези в структурата на епидермиса и морфологията на повърхността на листа, но са
посочени и някои основни белези, които да послужат за разграничаването им.
При обстойното изследване на листния епидермис и кутикула бе установено, че
те

могат

да

допринесат

за

разрешаването

на

сложните

филогенетични

взаимоотношения между родовете и видовете в подсемейство Maloideae и могат да се
използват за целите на таксономията на видово и надвидово ниво.
Въз основа на детайлното изследване на структурата на епидермиса и
микроморфологията на листната повърхност е изказано мнение относно ранга на някои
от таксоните включени в изследването.
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При изследването на представители от подсемейство Maloideae са установени
нови и разнообразни белези на листния епидермис и кутикула. За да се обхване
пълният потенциал на структурното изследване са необходими допълнителни
проучвания, включващи повече видове от всички родове.

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
•

За първи път детайлно е описана и анализирана структурата на листния
епидермис и кутикула на 23 вида и 2 подвида от подсемейство Maloideae със
светлинен и сканиращ електронен микроскоп.

•

За първи път е илюстрирана повърхността на листа при изследваните
представители чрез многобройни микрофотографии.

•

Получена е нова информация за микроморфологията на листната повърхност и
епикутикуларните восъци на 33 вида.

•

Установена е комбинация от белези на единични прости едноклетъчни покривни
трихоми, които са използвани за разграничаване в 4 подтипа. Такова
разграничаване се използва за първи път в класификацията на покривните
трихоми в семейство Rosaceae.

•

За първи път е установен актиноцитен устичен тип за подсемейство Maloideae.

•

Потвърден е циклоцитен устичен тип освен аномоцитен, посочен като единствен
за семейство Rosaceae.

•

Получени са нови данни за жлезистите структури при всички видове от
изследваните родове.

•

За първи път са установени числовите характеристики на количествените
(метрични и меристични) белези при изследваните таксони.

•

Получените нови данни за епидермиса и листната повърхност имат приложение
за изясняване на широкото географско разпространение на някои от
изследваните видове.

•

При изследването на листния епидермис и кутикула бе установено, че те могат
да се използват за целите на таксономията на видово и надвидово ниво.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
C. orientalis
A. ovalis
C. h eldreichii
C. pen tagyna
C. ob longa
S. torm inalis
C. m onogyna
M. sylvestris
M. p raecox
M. trilob ata
M. d omestica
M. dasyphylla
S. d omestica
C. m icrоphylla
C. rhip idophylla
S. chamae mespilus
S. interme dia
S. aucuparia
C. ja ponica
S. graeca
S. austriaca
S. aria
S. umb ellata
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фиг. 1

фиг. 1 Кластърна дендрограма на всички изследвани видове по всички количествени
белези

фиг. 2

фиг. 2 C. nebrodensis Горен епидермис – епикутикуларни восъци – тубули (СЕМ)
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фиг. 3

фиг. 3 C. orientalis Долен епидермис – гладка кутикула, основни епидермални клетки,
устица – устичен тип, двоен външен устичен ръб, трихомна основа (СЕМ)

фиг. 4

фиг. 4 C. monogyna Долен епидермис – синтопизъм от епикутикуларни восъци –
плочици и плочки, устица, с широко елиптична до кръгла форма (СЕМ)

25

фиг. 5

фиг. 5 A. ovalis Долен епидермис – епикутикуларни восъци – пръчици, папили,
устице, трихомна основа (СЕМ)

фиг. 6

фиг. 6 C. oblonga Долен епидермис – основни епидермални клетки, устица от
циклоцитен и аномоцитен устичен тип, трихомни основи (СМ x 400)

26

фиг. 7

фиг. 7 M. sylvestris Долен епидермис – основни епидермални клетки, устица, с
навикуларна форма (СЕМ)

фиг. 8

фиг. 8 M. trilobata Долен епидермис – орнаментация на кутикулата, устица от
аномоците устичен тип, основа на трихом (СЕМ)

27

фиг. 9

фиг. 9 P. amygdaliformis Долен епидермис – папили, устица (СЕМ)

фиг. 10

фиг. 10 P. amygdaliformis Долен епидермис – епикутикуларни кристалоидни восъци –
плочици от мембраноподобен тип (СЕМ)

28

фиг. 11

фиг. 11 S. aria Долен епидермис – овласиняване, подтип трихоми (СЕМ)

фиг. 12

фиг. 12 S. umbellata Долен епидермис – устица, трихоми, трихомни основи (СЕМ)

29

фиг. 13

фиг. 13 S. aucuparia Долен епидермис – папили, устица (СЕМ)

фиг. 14

фиг. 14 S. aucuparia Долен епидермис – епикутикуларен восък – пръчици (СЕМ)

30

фиг. 15

фиг. 15 S. aria Горен епидермис – адаксиални жлези (СЕМ)

фиг. 16

фиг. 16 P. coccinea Листен ръб – жлезисти зъбци (СЕМ)
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Сравнителна характеристика на кутикуларната орнаментация, епикутикуларните восъци, основните епидермални клетки и трихомите
при изследваните видове от род Crataegus (таблица 1)

таблица 1
Вид

C. orientalis
C. heldreichii
C. pentagyna

C. microphylla
C. rhipidophylla

C. monogyna

Горен епидермис
Кутикуларна
Форма и нагъване на
орнаментация и
антиклиналните стени
епикутикуларни восъци
гладка кутикула
полигонална,
прави до извити
фини стриации, зрънца неправилна,
восък
прави до извити
гъсти стриации,
полигонална,
зрънца восък
прави или плитко
вълновидни
груби стриации
полигонална,
прави до извити
фини стриации
полигонална, прави

гъсти стриации, зрънца
восък

полигонална,
прави до извити

Долен епидермис
Форма и нагъване на
антиклиналните стени

Кутикуларна
орнаментация и
епикутикуларни восъци
гладка кутикула
полигонална,
прави до извити
гладка кутикула,
неправилна,
зрънца восък
извити до вълновидни
гладка кутикула,
полигонална,
зрънца восък
прави до извити
гладка кутикула
груби стриации около
устицата, зрънца восък
гладка кутикула,
плочки и плочици
восък

неправилна,
прави до плитко вълновидни
неправилна,
плитко до U-образно
вълновидни
неправилна,
прави до извити

Трихоми
подтип
1и2
1и2
2 (3)

2и3
2

2
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Сравнителна характеристика на устицата при изследваните видове от род Crataegus (таблица 2)

таблица 2
Вид

Форма

Съотношение
дължина/ширина

C. orientalis

широко елиптична до
кръгла

1.25

Орнаментация и
епикутикуларни восъци
върху затварящите клетки
-

Външен
устичен ръб

Устичен тип

C. heldreichii

широко елиптична до
кръгла

1.22

восъци

двоен

циклоцитен

C. pentagyna

широко елиптична до
кръгла

1.20

-

двоен

циклоцитен

C. microphylla

широко елиптична до
кръгла

1.23

-

отчетлив

циклоцитен

C. rhipidophylla

широко елиптична до
кръгла

1.25

-

двоен

циклоцитен

C. monogyna

широко елиптична до
кръгла

1.24

восъци

двоен

циклоцитен

двоен

циклоцитен
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Сравнителна характеристика на кутикуларната орнаментация, епикутикуларните восъци, основните епидермални клетки и трихомите
при изследваните видове от род Malus (таблица 3)
таблица 3
Вид

Горен епидермис
Кутикуларна орнаментация и
епикутикуларни восъци

Долен епидермис

Форма и нагъване на
антиклиналните стени

Кутикуларна орнаментация и
епикутикуларни восъци

Форма и нагъване на
антиклиналните стени

Трихоми
подтип

M .domestica

гладка кутикула, фини стриации,
плочици от мембраноподобен тип
восък

полигонална,
прави до извити

гладка кутикула, зрънца восък,
фини стриации радиално на устицата и
трихомните основи

неправилна,
извити до вълновидни

1и2

M .dasyphylla

гъсти стриации

полигоналина,
прави до извити

гладка кутикула, зрънца восък,
фини стриации радиално на устицата

неправилна,
извити до вълновидни

2и3

M. praecox

гладка кутикула,
зрънца восък

полигонална,
прави до извити

гладка кутикула, зрънца восък,
фини стриации радиално на устицата

неправилна,
извити до вълновидни

2и3

M. sylvestris

гладка

полигонална,
прави до извити

гладка кутикула, зрънца восък,
фини стриации радиално на устицата

неправилна,
извити до вълновидни

2и3

M. trilobata

груби стриации, зрънца восък

неправилна,
извити до вълновидни

груби стриации,
зрънца и плочици восък

неправилна,
дълбоко вълновидни

2

Сравнителна характеристика на устицата при изследваните видове от род Malus (таблица 4)
таблица 4
Вид

Форма

Съотношение
дължина/ширина

Орнаментация и
епикутикуларни восъци върху
затварящите клетки

Външен устичен
ръб

Устичен тип

M .domestica

навикуларна

1.52

-

отчетлив

аномоцитен

M .dasyphylla

навикуларна

1.44

-

отчетлив

аномоцитен

M. praecox

навикуларна

1.52

-

-

аномоцитен

M. sylvestris

навикуларна

1.52

-

-

аномоцитен

M. trilobata

навикуларна

1.45

стриации

отчетлив

аномоцитен
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Сравнителна характеристика на кутикуларната орнаментация и епикутикуларните восъци, основните епидермални клетки и трихомите
при изследваните видове от род Sorbus (таблица 5)
таблица 5
Вид

Горен епидермис
Кутикуларна орнаментация и
епикутикуларни восъци

Форма и нагъване на
антиклиналните стени

Долен епидермис
Кутикуларна орнаментация и
епикутикуларни восъци

Форма и нагъване на
антиклиналните стени

Трихоми
подтип

S. aria

гладка кутикула,
зрънца восък

полигонална,
извити до плитко
вълновидни

гъсти успоредни стриации

полигонална,
извити до плитко
вълновидни

3 (4)

S. graeca

гладка кутикула

полигонална,
прави до извити

фини стриации около устицата

неправилна,
извити

3и4

S. umbellata

гладка кутикула,
зрънца восък

полигонална,
прави до извити

фини стриации радиално на устицата и
основата на трихомите

неправилна,
извити до вълновидни

S. austriaca

гладка,
зрънца восък

полигонална,
прави до извити

гъсти успоредни стриации

полигонална,
прави до извити

3и4

S. intermedia

фини стриации, пръчковидни
восъци

полигонална,
прави

гъсти успоредни стриации,
зрънца восък

неправилна,
извити до плитко
вълновидни

3

S. chamaemespilus

гладка,
зрънца восък

полигонална,
прави до извити

гладка,
радиални на устицата стриации

полигонална,
прави до извити

-

S. domestica

единични груби стриации,
пръчковидни восъци

неправилна,
извити до вълновидни

груби стриации,
пръчковидни восъци

неправилна
дълбоко вълновидни

1

S. aucuparia

груби стриации, пръчковидни
восъци

полигонална,
прави

груби страции,
пръчковидни восъци,
папили

полигонална,
прави до извити

S. torminalis

гъсти, успоредни стриации

полигонална,
плитко вълновидни

гладка,
груби стриации около устицата

неправилна,
U-образно вълновидни

4

1 (2)

2
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Сравнителна характеристика на устицата при изследваните видове от род Sorbus (таблица 6)
таблица 6

Вид

Форма

Съотношение
дължина/ширина

S. aria

елиптична

1.41

Орнаментация и
епикутикуларни восъци
върху затварящите
клетки
стриации

Външен устичен
ръб

Устичен тип

S. graeca

широко елиптична

1.31

стриации

отчетлив

аномоцитен

S. umbellata

широко елиптична

1.36

стриации

отчетлив

аномоцитен

S. austriaca

елиптична

1.48

стриации

отчетлив

аномоцитен

S. intermedia

елиптична

1.47

стриации

отчетлив

аномоцитен

S. chamaemespilus

елиптична

1.46

стриации

отчетлив

аномоцитен

S. domestica

широко елиптична
до кръгла

1.26

пръчковидни восъци

двоен

циклоцитен

S. aucuparia

елиптична

1.40

пръчковидни восъци

отчетлив

аномоцитен

S. torminalis

широко елиптична

1.34

-

отчетлив

аномоцитен и
циклоцитен с непълен
пръстен

отчетлив

аномоцитен
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на доц. д-р Димитрина Колева и Мирослава Стефанова както и на всички колеги от
катедра Ботаника за съдействието и подкрепата през годините. Специални
благодарности дължа на доц. д-р Елена Чакалова и доц. д-р Анна Ганева за ценните
съвети при разработването и оформянето на дисертацията; на Никола Димитров от
катедрата по Приложна неорганична химия, Химически Факултет на СУ, за помощта
и напътствията при изготвянето на снимките на светлинен и сканиращ електронен
микроскоп; на гл. ас. д-р Елена Ташева-Терзиева за практическите съвети и
консултации; на д-р Боян Златков и на д-р Живко Дучев за съветите относно
съдържанието на работата и техническата обработка на дисертацията. Благодаря
за помощта при събирането на материалите за изследването на доц. д-р Ана
Петрова, ИБЕИ-БАН, за съдействието при преглеждането на хербариумните
материали в Пловдивски Аграрен Университет, гр. Пловдив; на доц. д-р Петър Желев
и гл. ас. Евгени Цавков от катедра Дендрология в Лесотехнически Университет за
предоставянето на хербариумни материали.

37

