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БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЛОДІВ FRAXINUS EXCELSIOR L.
ТА ЙОГО ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ
Досліджено біометричні показники повітряно-сухих плодів ясена звичайного та його декоративних
форм, описано будову плодів і насіння. Визначено масу 1000 шт. повітряно-сухих плодів-крилаток та їх
складників у ясена звичайного та декоративних форм. Встановлено, що на відміну від декоративних
форм, найбільшу валову масу цільних плодів (84,0 г), цільних плодів з повноцінною сім'янкою (96,0 г),
оплоднів із крилом без зародків (92,5 г) та самих зародків (3,5 г) мають плоди аборигенного виду.
Найбільше недорозвинених плодів трапляється у декоративної форми 'Pendula' (21 %) та у ясена звичайного (14 %).
Ключові слова: ясен звичайний, декоративні форми, плід, насіння, крилатка.

Вступ. У багатьох типів плодів, особливо у сім'янок,
оплодень часто має шкірясті або плівчасті крилоподібні
утворення. Сім'янка ясена – плід зі шкірястим або плівчастим оплоднем, який не приростає до насінини – крилата однонасіннєва сім'янка, яка згідно із класифікацією плодів покритонасінних належить до горіхоподібних однонасінних нерозкривних плодів із сухим оплоднем (Debryniuk et al., 1998; Hordiienko et al., 2005).
Мета дослідження – визначити біометричні показники повітряно-сухих плодів ясена звичайного та його
декоративних форм.
Об'єкти дослідження – крилаті однонасіннєві
сім'янки ясена звичайного та його декоративних форм:
'Aurea', 'Monophylla Pendula' та 'Pendula', які зростають
на території Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України та міста Умань.
Методика проведення дослідження. Для визначення маси 1000 шт. однонасінних крилаток ясена звичайного та його декоративних форм використали ДСТУ
5036:2008 (DSTU 5036:2008, 2009). Довжину та ширину
крилаток визначали за допомогою штангенциркуля.
Дослідження проводили в шести повторностях. Статистичне оброблення даних проводили з використанням
комп'ютерної програми (А. Н. Бочкарьова, 1992).
Результати дослідження. Плід – однонасінна
сплюснута лінійно-ланцетна крилатка (Yeslin et al.,
1975) із плоским волокнистим крилоподібним виростом; шкіряста, шорстка, світло-коричнева, довжиною
3,4-4,6 см, шириною (по крилу) 0,8-1,1 см. Насіння
плоске, у плані – видовжено-ромбічне, коричневе, тверде, довжиною 12-19 мм, шириною 3-6 мм (Kohno et al.,
1991). Із різних дерев крилатки мають різні розміри та
масу (рис.).
Крилатка складається із насіннєвої шкірочки, оплодня і зародка. Сильно розвинений ендосперм насіння
легко розділяється на дві плоскі, зв'язані по краях половинки, у поглибленнях між внутрішніми поверхнями
яких міститься зародок. Він складається з корінця, гіпокотиля і двох складених разом сім'ядоль зі слаборозвиненим епікотилем. При розкритті насінини зародок легко з неї виймається (Hordiienko et al., 2005). Найдовший
зародок – у насінні кримського походження (80-90 %
від довжини насінини). Він оточений слизовими клітинами ендосперму. Корінцем зародок звернений до

сім'яніжки, сім'ядолями – до протилежного кінця (до
крила).
Шкірка насінини не відділяється від ендосперму.
Зовнішній епідерміс її складається з великих порожніх
клітин, що тягнуться ланцюжками вздовж насінини.
При цьому частина більших клітин чергується із дрібними, внаслідок чого поверхня насінини нерівна, мілкогорбиста, з поздовжньою зморшкуватістю. Клітини епідермісу підстилаються дрібними паренхімними клітинами й утворюють загальний зовнішній шар. Під ним
розташовується шар склеренхімних клітин, що тягнуться уздовж насінини. Наступний шар – тонкостінні паренхімні клітини, які тісно примикають до клітин внутрішнього епідермісу (Zaborovskij, 1962).

Рис. Крилатки ясена звичайного

У структурі плодів ясена звичайного відзначено низку пристосувань до поширення плодів за допомогою
вітру: формування сухої не багатошарової стінки плоду, яка оточує насіння, наявність тяжів склеренхіми в
зовнішній частині плоду (Filonenko, 2008).
Маса 1000 насінин є одним з основних показників
їхньої якості, оскільки вона відображає повнозернистість насіння, його географічне походження, а на практиці використовується для розрахунку норм висіву насіння у розсаднику (Debryniuk et al., 1998). Повнозер-
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нистість насіння характеризується показником маси Такі зміни відбуваються до моменту, коли замість
1000 шт. плодів-крилаток. Чим повноцінніші плоди, сім'янки в нормально розвиненому оплодні залишається
тим вищий показник валової маси насіння та навпаки. тільки насінна оболонка. Подальші зміни в цьому напЦе залежить від якісного зав'язування у період цвітіння рямку призводять до деформації плодових оболонок і
рослини. Чим кращі погодні умови під час цвітіння, самого крила аж до його зникнення. Тобто, якщо запитим повноцінніше насіння і плід формує генотип росли- лення не відбулося, то квітка всихає та опадає, знижуни, і навпаки, чим далі від ареалу генцентру походжен- ючи показник зав'язування (Sobchenko, 2005).
ня виду або роду, тим більше відхилень у параметрах
Характеристику повноцінності зав'язування плодів
клімату, які спричинять фенотипічні зміни (Vavi- під час цвітіння дає показник валової маси 1000 шт.
lov, 1987). Такі зміни, насамперед, спричинять пору- плодів. Збільшення маси 1000 шт. плодів-крилаток, які
шення різних показників, у нашому випадку зав'язуван- містять повноцінне насіння стосовно валової маси зуня й виповненість плодів-крилаток і маси 1000 шт. пов- мовлено відбором плодів, які мають повноцінне насінноцінних плодів, насіння і оплодня із крилом. Чим кра- ня, тоді коли валовий аналіз охоплював усі розвинені
щі умови зростання, тим повноцінніше відбувається за- однонасінні крилатки, які могли і не мати повноцінного
пилення квітів і краще зав'язується насіння і плоди в насіння. Залежно від наповненості плодів насінням визрослини. У разі зміни кліматичних умов для розвитку начають показник маси 1000 шт. валових плодів. Рерослин у бік погіршення відбуваються різні порушення зультати дослідження з визначення біометричних поу формуванні плодів-крилаток. Зменшується маса на- казників повітряно-сухих плодів крилаток наведено в
сіння, відповідно до цього збільшується маса оплодня. таблиця.

Вид, форма
F. excelsior
'Aurea'
'Monophylla Pendula'
'Pendula'
НІР05

Табл. Біометричні показники повітряно-сухих плодів крилаток
Маса 1000 шт., г
цільних пло- цільних плодів (з пов- оплоднів із крилом зародків без опдів (валова*) ноцінною сім'янкою)
без зародків
лодня та крила
84,0
96,0
92,5
3,5
69,0
72,0
69,5
2,5
69,5
74,0
71,7
2,3
61,0
74,0
71,1
2,3
1,5
2,0
2,2
0,7

Довжина,
см

Товщина,
см

3,74
3,60
2,63
2,50
0,2

1,64
1,63
1,59
1,46
0,2

*Валова маса крилатих сім'янок ясена звичайного та його форм передбачає аналіз усіх плодів, які зав'язались з виповненими та повноцінними сім'янками, і тих, які мають недорозвинені сім'янки, або не мають їх, а тільки крило із оплоднем.

Аналізуючи дані таблиці, потрібно акцентувати, що
найбільшу масу 1000 шт. цільних валових плодів та
цільних плодів із повноцінною сім'янкою зафіксовано в
ясена звичайного, яка відповідно становить 84,0 г та
96,0 г. Отже, маса цільних плодів із повноцінною
сім'янкою в 1,14 раза більша, ніж маса цільних валових
плодів. Найменший показник встановлено у декоративної форми 'Pendula', маса насіння якої з повноцінною
сім'янкою в 1,21 раза перевищує масу валових плодів,
що свідчить про наявність 21 % недорозвинених плодів
у 1000 шт. валової маси насіння.
Також варто зазначити, що найбільша маса оплоднів
із крилом та зародків характерна для аборигенного виду, яка відповідно становить 92,5 г та 3,5 г. Найменшу
масу оплоднів із крилом без зародків установлено у
форми 'Aurea' – 69,5 г, а найменшу масу зародків без оплодня та крила зафіксовано у двох декоративних форм –
'Monophylla Pendula' та 'Pendula', що може впливати на
зниження показників схожості у польових умовах.
Найбільшу середню довжину крилаток виявлено у
ясена звичайного та декоративної форми 'Aurea' –
3,74 см та 3,60 см, які істотно відрізняються від двох інших декоративних форм. Щодо товщини крилаток, то
варто зазначити, що за цим показником вони істотно не
відрізняються. Хоча товщина крилатки ясена звичайного умовно достовірно відрізняється від декоративної
форми 'Pendula'.
Висновки:
1. У структурі плодів ясена звичайного відзначено низку
пристосувань до поширення плодів за допомогою вітру: формування сухої небагатошарової стінки плоду,

яка оточує насіння, наявність тяжів склеренхіми у зовнішній частині плоду.
2. Найбільшу валову масу цільних плодів (84,0 г) і цільних плодів з повноцінною сім'янкою (96,0 г) мають
плоди аборигенного виду, які в середньому на 22,2 %
перевищують масові показники досліджених форм.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ FRAXINUS EXCELSIOR L.
И ЕГО ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ
Исследованы биометрические показатели воздушно-сухих плодов ясеня обыкновенного и его декоративных форм, описано
строение плодов и семян. Определена масса 1000 шт. воздушно-сухих плодов-крылаток и их составляющих у ясеня обыкновенного и декоративных форм. Установлено, что в отличие от декоративных форм, наибольшую валовую массу цельных плодов
(84,0 г), цельных плодов с полноценной семянкой (96,0 г), околоплодника с крылом без зародышей (92,5 г) и самых зародышей
(3,5 г) имеют плоды аборигенного вида. Больше недоразвитых плодов встречается у декоративной формы 'Pendula' (21 %) и у
ясеня обыкновенного (14 %).
Ключевые слова: ясень обыкновенный; декоративные формы; плод; семена; крылатка.

О. M. Bayura

BIOMETRIC INDICATORS OF FRAXINUS EXCELSIOR L. FRUITS AND ITS ORNAMENTAL FORMS
Many types of fruits especially cypselas often have leathery or membrane pericarp. A European ash achene, a fruit with leathery or
membrane pericarp that contains a single seed but does not adhere to it, is monocarpellate, which according to the classification of angiosperms fruit belongs to nuciferous single-seeded indehiscent fruits with dry fruit cypsela. The main objective of the research is to identify biometric indicators of air-dried fruits of European ash and its ornamental forms. The objects of the research are winged single-seeded achenes of European ash and its ornamental forms: 'Aurea', 'Monophylla Pendula' and 'Pendula', which are grown in Sofiyivsky
Park, an arboretum and a scientific-researching institute of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU Department of Biology). The authors applied DSTU 5036: 2008 to weigh 1000 pieces of winged single-seeded achenes of European ash and its ornamental forms. Consequently research results are as follows. The fruit is oblate single-seeded linearly lanceolate samara with flat parenchymatous winglike outgrowth; leathery, rough, light brown, 3.4-4.6 cm long, 0.8-1.1 cm wide (over the wing). The seed is flat, of elongatedrhombic form, brown, solid, 12-19 mm long, 3-6 mm wide. Samaras of different trees have different size and weight. Secondly, the indicator of the fruiting efficiency during flowering is the gross weight of 1000 pieces of a fruit. The increase of weight of 1000 pieces of
fruits that contain full seeds in relation to gross weight is due to the selection of fruits, which have full seeds, whereas the gross analysis
includes all developed single-seeded samaras that might not have full seeds. The weight index of 1000 pieces of gross fruits depends on
the filling the fruits with seeds. Thirdly, the greatest weight of 1000 pieces of gross full fruits and whole fruits with full achene is recorded in European ash which is respectively 84.0 g and 96.0 g. European Ash and the ornamental form 'Aurea' have the highest average
length of samaras– 3.74 cm and 3.60 cm, which differ significantly from the other two ornamental forms. Thus, our conclusions are as
follows. Firstly, a number of adaptations to the spread of fruit by wind were found in European Ash fruit structure: formation of a dry
fruit wall with a few layers that surrounds the seeds, the presence of sclerenchyma cell bands in the outer part of the fruit. Secondly, native species have the most gross weight of full fruits (84.0 g) and whole fruits with full achene (96.0 g), which is on average 22.2 % higher
than the weight indicators of the studied forms.
Keywords: European ash; ornamental forms; fruit; seeds; samara.
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