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У статті пропонується ро���ядат� с�пта�ьн�� н��тарн�� я� с�ст��у ���о��н�о���ядат� с�пта�ьн�� н��тарн�� я� с�ст��у ���о��н�
н�х порожн�н ус�р�д�ні �ав’я�і, я�а фор�ується в р��у�ьтаті т�х са��х �орфо��н��
т�чн�х проц�сів, що і порожн�н� �ні�д �ав’я�і (�он��ніта�ьн� та пост��ніта�ьн� �рос�
тання, д�ф�р�нціа�ьн�� ріст). Враховуюч� �ож��вість рі�но�о способу об’єднання 
п�одо��ст�ів пр� утвор�нні с�н�арпно�о �ін�ц�я, �ожна в�ді��т� два основні, т�о�
р�т�чно ��од��ьовані, т�п� с�пта�ьн�х н��тарн��ів: об’єднан�� і ро�ді�ьн�� sensu 
novo. Кож�н і� ц�х т�пів н��тарн��а �ає �і�ь�а в�рт��а�ьн�х �он, я�і �ожна в�яв�т� 
��ш� на повні� с�рії поп�р�чн�х �рі�ів �аточ��. Оп�сані в �іт�ратурі с�пта�ьні н��
�тарн��� однодо�ьн�х п�р�важно відповідають об’єднано�у т�пу sensu novo � рі�ною 
в�рт��а�ьною �она�ьністю, а пош�р�ння ро�ді�ьно�о т�пу sensu novo с�пта�ьно�о н��
�тарн��а потр�бує підтв�рдж�ння.

Ключові слова: однодо�ьні, �ін�ц��, с�пта�ьні н��тарн���, в�рт��а�ьна �о�
на�ьність, пост��ніта�ьн� �ростання. 

Описова морфологія септальних нектарників
С�пта�ьні н��тарн��� – ц� ву�ь�і порожн�н� в п�р��ород�ах �ав’я�і, я�і в�р�ті �а�о�

��ст�� �під�р�ісо�, що в�ді�яє н��тар. Вон� хара�т�рні д�я ба�атьох родів, я�і на��жать 
до 38% род�н однодо�ьн�х рос��н, і відсутні с�р�д дводо�ьн�х [16, 17]. Рі�но�анітність 
стру�тур� с�пта�ьн�х н��тарн��ів а�т�вно в�вчається у �в’я��у � п�тання�� походж�ння 
� �во�юції с�н�арпно�о �ін�ц�я с�р�д однодо�ьн�х по�р�тонасінн�х [12–14]. �снуючі ��а�–14]. �снуючі ��а�14]. �снуючі ��а�
с�фі�ації с�пта�ьн�х н��тарн��ів – оп�сово��орфо�о�ічні. С�пта�ьн�� н��тарн�� у н�х 
ро���ядається я� фун�ціона�ьна од�н�ця або н��а��жна �істо�о�ічна стру�тура. Та�, у на��
бі�ьш д�та�ьно�у �в�д�нні про рі�но�анітність с�пта�ьн�х н��тарн��ів с�р�д однодо�ь�
н�х рос��н Е. Дау�ан [7] ��ас�фі�ував с�пта�ьні н��тарн��� �а трьо�а �рупа�� о�на�: �а 
�істо�о�ічною стру�турою с��р�торно�о �під�р�ісу, �а особ��востя�� с��р�ції н��тару та 
�а в�ає�оро��іщ�ння� в�відно�о �ана�у і ті�а н��тарн��а. Е. Дау�ан [7] та�ож ро�ді��в 
с�пта�ьні н��тарн��� на два т�п�: �овнішні (у в���яді по�довжніх н��тарн�х боро��но� 
на �овнішні� пов�рхні �ав’я�і) та внутрішні (�а��н�ні ��овні та �с�р�д�н� н��тароносні 
порожн�н� в п�р��ород�ах �ав’я�і).

Р. Ш�ід [16] в��навав важ��в��� д�я ��ас�фі�ації с�пта�ьн�х н��тарн��ів та�і 
о�на��: 1) по�ож�ння �ав’я�і, 2) наявність боро��но� на �овнішні� пов�рхні �ав’я�і, по 
я��х сті�ає н��тар, 3) �овнішні�, внутрішні� ч� �о�бінован�� (� поєднання� �овнішньої 
та внутрішньої стру�тур�) т�п н��тарн��а �а Дау�ано�, 4) в�рт��а�ьну протяжність, 5) 
ступінь відо�р����ння, 6) обр�с� н��тарн��а на поп�р�чно�у п�р�рі�і, 7) відстань від ц�н�
тра �ав’я�і, 8) ро��іщ�ння в�відн�х отворів. Він ж� [16] поді��в с�пта�ьні н��тарн��� на 
п’ять т�пів �а їх в���ядо� на поп�р�чно�у �рі�і: н��абір�нтні ро�ді�ьні (“�і�іоїдні”), н��
�абір�нтні об’єднані, �абір�нтні ро�ді�ьні, �абір�нтні об’єднані та �абір�нтні об’єднані 
�і с��адчастою про�іф�рацією �раїв п�одо��ст�ів. До об’єднан�х с�пта�ьн�х н��тарн��ів 
Р. Ш�ід �араховував та�і н��тарн���, в я��х �а�о��ст�� �під�р�іс трьох порожн�н н��тар� Ш�ід �араховував та�і н��тарн���, в я��х �а�о��ст�� �під�р�іс трьох порожн�н н��тар�Ш�ід �араховував та�і н��тарн���, в я��х �а�о��ст�� �під�р�іс трьох порожн�н н��тар�
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н��а об’єднується в ц�нтрі �віт��, та� що фор�ується спі�ьна н��тароносна порожн�на, в 
п�р�рі�і тр�про��н�ва або похідної від тр�про��н�вої фор�� (у �абір�нтн�х н��тарн��ах).

В. Ван Хі� [8] уп�рш� �в�рнув ува�у на рі�ні способ� � �тап� фор�ування стіно� 
с�пта�ьно�о н��тарн��а в �о�о основі, ��овні та �с�р�д�н�. Та�, �овнішня стін�а с�пта�ь�
но�о н��тарн��а фор�ується �он��ніта�ьно ���т��� бічн��� пов�рхня�� сусідніх п�одо�
��ст�ів (��р�ст��ат�чна ці�існість), внутрішня стін�а н��тарн��а фор�ується в р��у�ьтаті 
пост��ніта�ьно�о ���пання пов�рхонь сусідніх п�одо��ст�ів (д�р�а�ьн� ���пання), а осно�
ва н��тарн��а об��жується ро�рос��� у проц�сі �орфо��н��у ап��со� �віт��. С��адчаста 
пов�рхня н��тарн��а та боро��н�� на �овнішні� пов�рхні �ав’я�і в�н��ають на пі�ніх ста�
діях �орфо��н��у �аточ�� [8]. 

В�яв��ння напря�ів �во�юції с�пта�ьн�х н��тарн��ів дос�ідн��� ба�ують на ана�
�і�і п�р��іч�н�х в�щ� оп�сов�х о�на� і с�ст��ат�чні� пр�на��жності та�сонів і� рі�н��� 
оп�сов��� т�па�� н��тарн��ів [6–8, 13, 14, 16, 17]. Пр� цьо�у дос�ідн��� �віт�� одно�
до�ьн�х часто ототожнюють �ін�ц�� �і с�пта�ьн��� н��тарн��а�� � ���іс�н�арпн�� т��
по� �ін�ц�я �а В. Ля�нф��ьн�ро� [9]. Напр���ад, існує ду��а [8], що с�пта�ьн�� н��тар�
н�� хара�т�рн�� ��ш� д�я та�о�о �ін�ц�я, в я�о�у п�одо��ст�� �а��адаються ві�ьн��� або 
��ш� част�ово �рос���� �іж собою, а ві�ьні �раї п�одо��ст�ів є н�обхідною п�р�ду�овою 
д�я фор�ування с�пта�ьно�о н��тарн��а.

Прот� останні� часо� с�пта�ьні н��тарн��� бу�� оп�сані у �ін�ц�ях апо�арпно�о 
[12, 18] та �вс�н�арпно�о [3] стру�турн�х т�пів. Р�сун�� �рі�ів �віт�� у ��ас�чні� роботі 
� �орфо�о�ії � анато�ії �аточ�� М.Ф. Ван Ті���а [20, plates �����] дають підстав� ��ас�������] дають підстав� ��ас�����] дають підстав� ��ас����] дають підстав� ��ас��] дають підстав� ��ас��
фі�уват� �ін�ц�� �і с�пта�ьн��� н��тарн��а�� я� �вс�н�арпн�� у пр�дставн��ів род�н 
Convallariaceae, ��ar�lli�aceae, �o��aceae, ��acin��aceae, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a�, ��ar�lli�aceae, �o��aceae, ��acin��aceae, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a���ar�lli�aceae, �o��aceae, ��acin��aceae, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a�, �o��aceae, ��acin��aceae, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a��o��aceae, ��acin��aceae, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a�, ��acin��aceae, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a���acin��aceae, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a�, �ri�aceae, Cannaceae та �aran��a��ri�aceae, Cannaceae та �aran��a�, Cannaceae та �aran��a�Cannaceae та �aran��a� та �aran��a��aran��a�
ceae. Ц� о�начає, що одно�начно�о �в’я��у �іж наявністю с�пта�ьно�о н��тарн��а і т�по� 
�ін�ц�я н� існує. 

В��ор�стання �онц�пції В. Ля�нф��ьн�ра [9] щодо в�рт��а�ьної �она�ьності та 
��ас�фі�ації �ін�ц�їв набуває пош�р�ння в �во�юці�ні� �орфо�о�ії �віт�� [1–4, 10–12]. 
Стру�турн�� т�п �ін�ц�я (апо�арпн��, ���і� або �вс�н�арпн��) в��начається � урахуван�
ня� �о�о в�рт��а�ьної �она�ьності, тобто наявності ба�ато�ні�дної, одно�ні�дної та ро��
ді�ьноп�одо��ст�ової стру�турн�х �он і наявності повно�о або н�повно�о �ростання �раїв 
п�одо��ст�ів від п�р�ф�рії до ц�нтру �аточ��. Прот� будова с�пта�ьно�о н��тарн��а, я��� 
є суттєвою част�ною �ін�ц�я ба�атьох однодо�ьн�х, досі в�вч�на б�� �в’я��у і� �она�ьніс�
тю �ін�ц�я та б�� урахування способу об’єднання п�одо��ст�ів, і ц�� �а�ь�ується про�р�с 
у ро�у�інні напря�ів �во�юції ці�о�о �ін�ц�я однодо�ьн�х.

У �в’я��у � ц�� �� в�ріш��� пров�ст� порівня�ьно��орфо�о�ічн�� ана�і� 
стру�тур� с�пта�ьно�о н��тарн��а, ба�уюч�сь на дося�н�ннях �орфо�о�ії �ін�ц�я, 
�о�р��а на �онц�пції в�рт��а�ьної �она�ьності �ін�ц�я [9] та уяв��ннях про �а�оно�ірності 
�орфо��н�т�чн�х проц�сів �о�о ро�в�т�у [5, 8, 15]. Та��� підхід дав на� ��о�у встанов�т� 
основні т�ор�т�чні �од��і ор�ані�ації с�пта�ьн�х н��тарн��ів, пов’я�ані � п�вн�� 
стру�турн�� т�по� �ін�ц�я.

Порівняльно-морфологічна та функціональна інтерпретація 
септального нектарника

С�пта�ьн�� н��тарн�� �� ро���ядає�о я� ���о��нну (тобто в�ст���ну �під�р�ісо�) 
с�ст��у порожн�н ус�р�д�ні �ав’я�і, я�а �’єднується � �овнішні� с�р�дов�щ�� ч�р�� в�відні 
�ана�� або щі��н�, а та�ож (�ож��во, ��ш� на ранніх стадіях ро�в�т�у) � порожн�на�� 
�ні�д �ав’я�і. С�пта�ьн�� н��тарн�� наявн�� у рі�но�анітн�х �а будовою �ін�ц�ях, у я��х 
ступінь і спосіб �ростання п�одо��ст�ів �ожуть бут� рі�н���, я� і їхня внутрішня стру�тура 
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(в�рт��а�ьна �она�ьність, т�п п�ац�нтації, �і�ь�ість насінн�х �ачат�ів тощо). Зростання 
п�одо��ст�ів є н�обхідною п�р�ду�овою фор�ування с�пта�ьно�о н��тарн��а [8].

Про н�обхідність ро�ді�ят� �он��ніта�ьн� та пост��ніта�ьн� �ростання ор�анів �віт�
�� на�о�ошува�� давно [1, 5, 9, 15]. Ра�о� � т��, цьо�у часто н� надають �нач�ння, �о�р��а 
ч�р�� т�, що у �рі�і� стру�турі �під�р�іс�, я�і ���п��ся на ранніх стадіях ро�в�т�у �віт��, 
важ�о відрі�н�т� від пар�нхі�н�х ��іт�н. Кон��ніта�ьн� �ростання �� ро���ядає�о я� р��
�у�ьтат стру�турно�о об’єднання ор�анів або їхніх част�н протя�о� �во�юції. Воно в�яв�я�
ється н� я� �орфо��н�т�чн�� проц�с, а я� ці�існість �орфо�о�ічної стру�тур� (continuity 
�а [15]), що �а��адається на ап��сі �віт��, від са��х п�рш�х �тапів її �орфо��н��у. То�у 
в �ісцях �іпот�т�чн�х “швів” �іж �он��ніта�ьно �рос���� ор�ана�� �авжд� відсутні їхні 
�під�р�іс�. Пост��ніта�ьн� �ростання є фун�ціона�ьн�� об’єднання� ор�анів або їхніх 
част�н, я�� �ожна спост�рі�ат� протя�о� �орфо��н��у ц�х ор�анів [15]. Пост��ніта�ьн� 
�ростання на��вають злипанням поверхонь, або дермальним злипанням, пр�чо�у на ранніх 
�тапах �орфо��н��у ор�анів по�ітні їх �під�р�іс�, я�і ��одо� щі�ьно ���паються і в �рі�і� 
стру�турі �ожуть н� в�яв�ят�ся ��тода�� світ�ової �і�рос�опії. Вважається, що пост��ні�
та�ьн� �ростання є бі�ьш пр��іт�вн�� способо� об’єднання ор�анів і протя�о� �во�юції 
�а�інюється на �он��ніта�ьн�. А�� та�а т�нд�нція в ба�атьох в�пад�ах н� дов�д�на, а в 
�ін�ц�ї однодо�ьн�х часто наявні об�два способ� �ростання [12], у �в’я��у � ч�� їх с�ід 
ро�ді�ят� пр� �во�юці�но��орфо�о�ічно�у ана�і�і �ін�ц�я, я� ц� роб�в Ван Хі� [8]. 

Ро�рі�няюч� �он��ніта�ьн� та пост��ніта�ьн� �ростання п�одо��ст�ів і б�руч� до 
ува�� �ож��вість н�рівно�ірно�о ро�ростання т�ан�н �аточ�� � ап��су �віт�� протя�о� 
�орфо��н��у (д�ф�р�нціа�ьн�� ріст), �ожна пр�пуст�т�, що д�ф�р�нціація внутрішньої 
стру�тур� по в�рт��а�і хара�т�рна я� д�я ці�о�о �ін�ц�я, та� і д�я с�пта�ьно�о н��тарн��а 
�о�р��а. Основа с�пта�ьно�о н��тарн��а у �рі�і� �вітці �ож� ро��іщуват�сь на рі�но�у 
рівні �ав’я�і [7] – н� �авжд� на �ран�ці п�одо��ст�ів і ап��су �віт��, я� вважав Ван Хі� 
[8]. Протя�о� �орфо��н��у �ін�ц�я відбувається ��іна пропорці� част�н н��тарн��а, я�а 
�ож� ��ін�т� �о�о �она�ьність, а�� н� вп��ває на пр�нц�пову ор�ані�ацію. Та� �ожуть 
фор�уват�ся в��нуті у в�рт��а�ьні� п�ощ�ні в�відні �ана��, а дно та дах н��тарн�х щі��н 
�ожуть в�довжуват�сь �а��жно від ступ�ня ро�тя�у т�ан�н �ав’я�і. Відповідно, у н�жні� 
част�ні с�пта�ьно�о н��тарн��а �о�о щі��н� �ожуть бут� об��ж�ні �н��у, ��овні та �с��
р�д�н� �он��ніта�ьно ���т��� пов�рхня�� п�одо��ст�ів (а на р�с. 1, А). На цьо�у рівні 
с�пта�ьн�� н��тарн�� пр�дстав��н�� трьо�а о�р����� од�н�ця��, я�і �он��ніта�ьно від�
ді��ні від порожн�н �ні�д �ав’я�і і від �овнішньо�о с�р�дов�ща. Ця �іш�оподібна част�на 
с�пта�ьно�о н��тарн��а є ана�о�ічною ба�а�ьні� асц�діатні� част�ні п��ьтатно�о п�одо�
��ст�а і �ож� бут� бі�ьш� або ��нш� ро�в�нута. В�щ� �під�р�іс�, що в�р�вають порож�
н�н� с�пта�ьн�х н��тарн��ів, об’єднуються в ц�нтрі �віт�� (б на р�с. 1, А), фор�уюч� 
спі�ьну порожн�ну, або ���паються пост��ніта�ьно (в на р�с. 1, А). Щ� в�щ�, в �овнішні� 
стінці н��тарн��а фор�ується в�відн�� �ана�, я��� �’єднує порожн�ну н��тарн��а і� �о�
внішні� с�р�дов�щ�� (г на р�с. 1, А). Пр� цьо�у в�щ� відходж�ння в�відно�о �ана�у �ож� 
бут� наявна �она пост��ніта�ьно�о ���пання пов�рхонь п�одо��ст�ів (д на р�с. 1, А), на 
рівні я�ої ті�о н��тарн��а �ож� продовжуват�сь або бут� відсутні�, я�що �ана� відход�ть 
апі�а�ьно.

Фун�ціона�ьно с�пта�ьн�� н��тарн�� н� пов’я�ан�� і� внутрішньою стру�турою 
�ав’я�і � т�по� п�ац�нт. Він �ож� ро��іщуват�ся на рі�но�у рівні: під �ні�да�� �ав’я�і, в 
їхні� основі, в с�р�дні� або в�рхні� част�ні [7]. Кі�ь�ість насінн�х �ачат�ів, їхнє ро��іщ�н�7]. Кі�ь�ість насінн�х �ачат�ів, їхнє ро��іщ�н�]. Кі�ь�ість насінн�х �ачат�ів, їхнє ро��іщ�н�
ня стосовно н��тарн��а, т�п п�ац�нтації та т�п �ав’я�і (в�рхня, напівн�жня або н�жня) та�
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�ож бувають рі�но�анітні. Фун�ціона�ьн� �нач�ння �ає ��ш� ро��іщ�ння в�відн�х отво�
рів с�пта�ьно�о н��тарн��а � об’є� н��тару, що проду�ується, ос�і�ь�� ці о�на�� пов’я�ані 
�і способо� і ��хані��о� �ап���ння. А�� стру�турно с�пта�ьн�� н��тарн�� ро��іщ�н�� 
дуж� б���ь�о � на�важ��віш��� част�на�� �ав’я�і – п�ац�нта�� та �рая�� п�одо��ст�ів, 
що фор�ують провідн��ов�� тра�т д�я росту п���ов�х трубо�. То�у, пр�на��ні в о�р���х 
в�пад�ах, с�ід ро���ядат� п�р�хр�щ�ння фун�ці� с�пта�ьно�о н��тарн��а та �о�піту�а 
(спі�ьно�о провідн��ово�о тяжа д�я всіх п�одо��ст�ів) у т�х �онах �ін�ц�я, д� �під�р�і�
с� с�пта�ьно�о н��тарн��а та провідн��ов�х т�ан�н б��пос�р�дньо �онта�тують. Об�дві 
�істо�о�ічні стру�тур�, – с�пта�ьн�� н��тарн�� та провідн��ов�� тра�т, – фор�уються я� 
рі�нов�д� �а�о��сто�о �під�р�ісу п�одо��ст�ів і, відповідно, �ожуть бут� об’єднані �а 
походж�ння� або фун�ціона�ьно. Напр���ад, у н�жні� �ав’я�і Stratiotes aloides L. – пр��
�іт�вно�о пр�дставн��а під��асу а�іс�ат�д�, відсутні� с�пта�ьн�� н��тарн�� і н��ає да�
н�х про �о�піту�, а�� є ро�в�нута ф�рт��ьна ���іс��п�і�атна �она �ін�ц�я [2], я�а �ож� 
бут� основою д�я фор�ування об�двох �істо�о�ічн�х стру�тур (р�с. 2, А). Про�с��а�ьні 
ді�ян�� ада�сіа�ьно�о �під�р�ісу п�одо��ст�ів у �ін�ц�ях бі�ьш в�со�о�о �во�юці�но�о 
рівня д�ф�р�нціюються у провідн��ову т�ан�ну (р�с. 2, Б, Г), а �овнішні�, аба�сіа�ьн�� 
�під�р�іс п�одо��ст�ів п�р�творюється на с��р�торн�� �під�р�іс с�пта�ьн�х н��тарн��ів 
(р�с. 2, В, Г).

З іншо�о бо�у, �ожна пр�пуст�т� ро�поді� фун�ці� с�пта�ьно�о н��тарн��а та 
провідн��ово�о тра�ту, що пр��в�д� до відо�р����ння ц�х стру�тур у в�рт��а�ьн�х �онах 
�ін�ц�я. Просторов� ро���жування ц�х т�пів �а�о��сто�о �під�р�ісу �ож� пр��в�ст� до 
�а���ання �ні�д �ав’я�і в �оні ро��іщ�ння спі�ьної порожн�н� н��тарн��а (р�с. 2, В) 
або, навпа��, до фор�ування о�р���х щі��н н��тарн��а, �а��нут�х від ц�нтру, в �оні 
ро��іщ�ння спі�ьно�о тяжа провідн��ової т�ан�н� (р�с. 2, Б, Г). 

Об’єднаний і роздільний септальні нектарники
Ро���ядаюч� с�пта�ьн�� н��тарн�� я� с�ст��у ���о��нн�х порожн�н у �ав’я�і, �� 

в��нач��� �ож��вість існування двох пр�нц�пово від�інн�х �од���� ор�ані�ації с�пта�ь�
н�х н��тарн��ів однодо�ьн�х. Ц� об’єднан�� sensu novo та ро�ді�ьн�� sensu novo с�п�
та�ьн�� н��тарн��. Т�р�ін� об’єднаний та роздільний �� в��ор�стовує�о н� в оп�сово�у 
�нач�нні, я� ц� роб�в Р. Ш�ід [16], а в порівня�ьно��орфо�о�ічно�у �нач�нні. В�щ��а�на�16], а в порівня�ьно��орфо�о�ічно�у �нач�нні. В�щ��а�на�], а в порівня�ьно��орфо�о�ічно�у �нач�нні. В�щ��а�на�
ч�ні т�р�ін�, на нашу ду��у, на��ращ� відображають суть від�інност�� �іж дво�а т�па�� 
н��тарн��ів, то�у �� �б�рі�ає�о їх, прот� надаюч� ї� ново�о �нач�ння.

Об’єднан�� с�пта�ьн�� н��тарн�� �ає об’єднані �під�р�іс� д�я всіх н��тарн�х щі�
��н �ав’я�і пр�на��ні в ті� част�ні, я�а в�н��ає упродовж �орфо��н��у п�ршою (р�с. 1, 
А). Об’єднан�� с�пта�ьн�� н��тарн�� в�н��ає в ���іс�н�арпно�у або �вс�н�арпно�у �і�
н�ц�ї у р��у�ьтаті н�повно�о в�нтра�ьно�о �ростання бічн�х част�н п�одо��ст�ів, або в 
пост��ніта�ьно с�н�арпно�у �ін�ц�ї, я��� �� вважає�о стру�турно апо�арпн�� �ін�ц�� 
і� пост��ніта�ьно ���т��� п�одо��ст�а�� [4]. С��р�торні порожн�н� та�о�о н��тарн��а 
�ожуть бут� об’єднан��� і фор�уват� ці�існу тр�про��н�ву н��тарну щі��ну (об’єднані 
с�пта�ьні н��тарн��� sensu Ш�ід [16]) (б на р�с. 1, А) або пост��ніта�ьно �і��нут��� в 
ц�нтрі (в на р�с. 1, А), тоді фор�уються тр� о�р��і н��тарні щі��н� (ро�ді�ьні с�пта�ь�
ні н��тарн��� sensu Ш�ід [16]). Стру�турна рі�н�ця �іж ц��� дво�а варіанта�� по�я�ає 
��ш� в наявності пост��ніта�ьно�о ���пання ц�нтра�ьн�х част�н н��тарн��а або у відсут�
ності та�о�о ���пання. З �во�юці�ної точ�� �ору, та�а від�інність є н��начною і ����о �ож� 
�н��ат� у �в’я��у �і ��іною �і�ь�ості н��тару (тр�про��н�ва н��тарна щі��на �ає �начно 
бі�ьшу п�ощу пов�рхні �а�о��сто�о �під�р�ісу і відповідно бі�ьшу проду�цію н��тару, 
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ніж тр� о�р��і н��тарні щі��н�). У �в’я��у �і �бі�ьш�ння� с��р�ції н��тару �ожуть в��
н��ат� �абір�нтні об’єднані н��тарн��� та �абір�нтні с��адчасті н��тарн��� sensu Ш�ід 
[16], я�і на��жать до то�о са�о�о стру�турно�о т�пу об’єднано�о н��тарн��а sensu novo.

Р�с. 1. Сх��а в�рт��а�ьної �она�ьності с�пта�ьн�х н��тарн��ів об’єднано�о sensu novo (А, В) 
та ро�ді�ьно�о sensu novo т�пу (Б, Г). Гні�да �ав’я�і н� по�а�ані. Ліва і права по�ов�н� 
по�довжньо�о �рі�у на р�с. В і Г пров�д�ні на радіусах двох с�пта�ьн�х н��тарн��ів, під 
�уто� 120о. Бу�в� a-д на р�с. В і Г відповідають поп�р�чн�� �рі�а� на р�с. А і Б, ді�ян�а 
пост��ніта�ьно�о �ростання �аштр�хована, ді�ян�а об’єднан�х порожн�н н��тарн��а 
по�а�ана подві�ною штр�хов�ою. 

В�рт��а�ьна �она�ьність об’єднано�о с�пта�ьно�о н��тарн��а �ож� бут� с��адною 
(р�с. 1, В). Та�, у �о�о основі н��тарні щі��н� �ожуть бут� відо�р����н��� �он��ніта�ьно 
(а на р�с. 1, А, В), в�щ� – об’єднуват�сь (б на р�с. 1, А, В), а щ� в�щ� – бут� відо�р���, А, В), а щ� в�щ� – бут� відо�р��� А, В), а щ� в�щ� – бут� відо�р���
��н��� �іж собою пост��ніта�ьно (в, г на р�с. 1, А, В). Кон��ніта�ьн� об’єднання стіно� 
п�одо��ст�ів ��овні н��тарн�х щі��н в�щ� відходж�ння в�відно�о �ана�у об’єднано�о н��
�тарн��а �орфо��н�т�чно н��ож��в�. У на�простішо�у в�пад�у об’єднан�� с�пта�ьн�� 
н��тарн�� �іст�ть ��ш� дві �он�, напр���ад, �он� б та г або в та г на р�с. 1, А.
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Р�с. 2. Сх��а д�ф�р�нціації �он �ін�ц�я і �а�о��сто�о �під�р�ісу ві�ьн�х �раїв п�одо��ст�ів на 
с�пта�ьні н��тарн��� та провідн��ов�� тра�т (А–Г). За�о��ст�� �під�р�іс по�нач�н�� 
�рап�а��. Поясн�ння у т��сті.

Ро�ді�ьн�� sensu novo с�пта�ьн�� н��тарн�� с��адається � трьох н��тарн�х щі��н, 
я�і на всі� в�соті н� �ають спі�ьн�х �під�р�ісів (а-г на р�с. 1, Б, Г). Та��� н��тарн�� в��
н��ає в �вс�н�арпно�у �ін�ц�ї sensu Ля�нф��ьн�р [9] і у своє�у в�н��н�нні пов’я�ан�� 
і� �овнішні� н��тарн��о� sensu Дау�ан [7], в я�о�у підс���ння с��р�торної фун�ції �у�
�ов��о �а���б��ння н��тароносн�х боро��но� у���б п�р��ородо� �ав’я�і. Ро�ді�ьн�� с�п�
та�ьн�� н��тарн�� в�яв�яє простішу в�рт��а�ьну �она�ьність, ніж до�во�яють �орфо���
н�т�чні �ож��вості д�я об’єднано�о н��тарн��а. На поп�р�чно�у �рі�і �ав’я�і �овнішні� 
с�пта�ьн�� н��тарн�� �авжд� буд� в��начат�сь я� ро�ді�ьн�� sensu Ш�ід [16]. За���б��н�
ня н��тарн�х щі��н протя�о� �орфо��н��у �аточ�� �ож� відбуват�сь у ба�а�ьно�у на�
пря��у, і тоді �’яв�ться н�жня �она � �он��ніта�ьно �а��н�н��� н��тарн��� порожн�на�� 
(а на р�с. 1, Б, Г). Ця �она ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н��тарн��а ана�о�ічна ба�а�ьні� �оні 
об’єднано�о с�пта�ьно�о н��тарн��а (а на р�с. 1, А), а�� в�н��ає на пр�нц�пово від�ін�, А), а�� в�н��ає на пр�нц�пово від�ін� А), а�� в�н��ає на пр�нц�пово від�ін�
ні� �орфо��н�т�чні� основі. То�у в��начат� �од��ь с�пта�ьно�о н��тарн��а н�обхідно 
�а всією с�рією поп�р�чн�х �рі�ів ч�р�� �ав’я�ь від основ� до в�рхів�� н��тарн��а. Осо�
б��во спр�ят��ві у�ов� д�я в�н��н�ння ро�ді�ьно�о н��тарн��а створюються у �вітці � 
н�жньою �ав’я��ю, в я�і� навіть н����бо�і н��тарні боро��н�� �ожуть фор�уват� �ана�
�� � �он��ніта�ьно пр�рос�ою ��овні до �ав’я�і �віт�овою труб�ою. Збі�ьш�ння с��р�ції 
н��тару ро�ді�ьно�о н��тарн��а �ож� дося�ат�ся ш�яхо� �бі�ьш�ння п�ощі �а�о��сто�о 
�під�р�ісу і фор�ування ро�ді�ьно�о �абір�нтно�о sensu Ш�ід [16] н��тарн��а. Можна 
п�р�дбач�т� та�ож �іпот�т�чну �ож��вість фор�ування в�рхньої �он� � �он��ніта�ьно �а�
��нут��� ��овні щі��на�� ро�ді�ьно�о н��тарн��а в�щ� відходж�ння в�відн�х �ана�ів (г 
на р�с. 1, Б, Г), на від�іну від об’єднано�о н��тарн��а, в я�о�у ц� н��ож��во.  

У д�я��х в�пад�ах с��р�торну фун�цію �ожуть в��онуват� ті ді�ян�� �під�р�ісу 
п�одо��ст�ів, я�і ро��іщ�ні в �ісці об’єднання н��тарн�х порожн�н і� �овнішні� с�р�дов��
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щ�� (г на р�с. 1, А та в на р�с. 1, Б), та��� т�п н��тарн��а на��вають �овнішні� sensu Дау�
�ан [7]. Від�інність �овнішньо�о н��тарн��а від внутрішньо�о по�я�ає ��ш� в ро��іщ�нні 
с��р�торно�о �під�р�ісу в н��тарн��ах рі�но�о стру�турно�о т�пу, я�і в�ді�яє�о ��. То�у 
внутрішні� і �овнішні� т�п н��тарн��а �ожуть поєднуват�ся в одні� �вітці та фор�ува�
т� �о�бінован�� т�п н��тарн��а (confluent nectaries �а Ш�ід [16]). Внутрішні� с�пта�ьн�� 
н��тарн�� sensu Дау�ан �ож� бут� я� об’єднан��, та� і ро�ді�ьн�� sensu novo. Зо�р��а, 
внутрішньо�у т�пу н��тарн��а відповідають �он� г на р�с. 1, А (я�що ��овні пов�рхні п�о�, А (я�що ��овні пов�рхні п�о� А (я�що ��овні пов�рхні п�о�
до��ст�ів пост��ніта�ьно �і��нуться) та б на р�с. 1, Б.

Ро��іщ�ння в�відн�х �ана�ів н� ��інює т�п н��тарн��а, ос�і�ь�� �ана�� �авжд� 
ро��іщуються в �овнішні� стінці н��тарн��а, а пр�нц�пов�� стру�турн�� т�п н��тарн��а 
�а��ж�ть від наявності або відсутності об’єднання �під�р�ісів внутрішньої стін�� 
н��тарн�х щі��н. Об�два т�п� н��тарн��ів на то�у ч� іншо�у рівні ��овні �’єднуються і� 
�овнішні� с�р�дов�щ��. 

Об’єднані sensu novo с�пта�ьні н��тарн��� пош�р�ні с�р�д рі�но�анітн�х та�сонів 
однодо�ьн�х рос��н [7, 16, 17]. Н� в���юч�но, що в д�я��х в�пад�ах ро�ді�ьні с�пта�ьні 
н��тарн��� по����ово оп�сува��сь та�, я� об’єднані дос�ідн��а��, я�і н� ро�рі�ня�� �он�
��ніта�ьн� та пост��ніта�ьн� �ростання стіно� н��тарн��а.

С�пта�ьні н��тарн��� � �он��ніта�ьно �а��нут��� від ц�нтру порожн�на�� �ожна 
�на�т� на р�сун�ах �рі�ів �віт�� у пр�дставн��ів поряд�ів ��paragale� �. l. та Cannale� у 
роботі М.Ф. Ван Ті���а [20] та Hydrocleis nymphaeoides (����. e� �onpl.) ��c�ena� (Li������. e� �onpl.) ��c�ena� (Li��. e� �onpl.) ��c�ena� (Li��e� �onpl.) ��c�ena� (Li�� �onpl.) ��c�ena� (Li���onpl.) ��c�ena� (Li��.) ��c�ena� (Li����c�ena� (Li�� (Li��Li��
noc�ari�aceae) [7]. Вон� та�ож оп�сані А.В. Нові�ов�� [3] в Ornithogalum caudatum �i�. 
В��начат� с�пта�ьні н��тарн��� я� ро�ді�ьні sensu novo �а �іт�ратурн��� дан��� пра��
т�чно н��ож��во, я�що автор� н� оп�сують в�рт��а�ьну �она�ьність �ін�ц�я. В�яв��ння 
ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н��тарн��а у �рі�і� �вітці �ож� бут� н�достовірн�� ч�р�� �начну 
трансфор�ацію т�ан�н п�одо��ст�ів протя�о� �орфо��н��у �аточ��. То�у дуж� бажан�, а 
іноді � н�обхідн�, �астосування онто��н�т�чно�о підходу � ��тод��а�� СЕМ і постаді�н�� 
в�вч�ння� стру�тур� �аточ�� на поп�р�чн�х �рі�ах, поч�наюч� від са��х п�рш�х �тапів 
�а��адання п�одо��ст�ів. Зарахування с�пта�ьно�о н��тарн��а дос�іджувано�о та�сону до 
об’єднано�о ч� ро�ді�ьно�о т�пу sensu novo пов’я�ан� �і встанов��ння� стру�турно�о т�пу 
�ін�ц�я �а Ля�нф��ьн�ро�. Ос�і�ь�� с�пта�ьні н��тарн��� відрі�няються �а своєю в�рт��
�а�ьною �она�ьністю, н�обхідно в�вчат� їхню стру�туру на всіх рівнях �ав’я�і. Важ��в�� 
�тапо� порівня�ьно��орфо�о�ічно�о ана�і�у с�пта�ьно�о н��тарн��а є в�яв��ння �он���
ніта�ьно�о та пост��ніта�ьно�о �ростання бічн�х пов�рхонь п�одо��ст�ів пр� утвор�нні 
рі�н�х �о�о �он.

Походження септальних нектарників
В�ді��ні на�� два основні т�п� с�пта�ьн�х н��тарн��ів, об’єднан�� і ро�ді�ьн�� 

sensu novo, н��ож��во �в�ст� од�н до одно�о ш�яхо� ��ін� пропорці�, і вон� н� �ожуть 
поєднуват�сь в одно�у �ін�ц�ї. Ана�о�ічно �ожуть в���ядат� на поп�р�чн�х �рі�ах �а�
точ�� ��ш� д�я�і їхні �он�. М� вважає�о їх т�ор�т�чн��� �од��я�� двох пр�нц�пово 
рі�н�х т�пів �ін�ц�я, пош�р�ння я��х с�р�д однодо�ьн�х рос��н потр�бує сп�ціа�ьно�о 
дос�ідж�ння.

В�ді��ння ц�х двох т�пів с�пта�ьн�х н��тарн��ів у��оджується � �іпот��ою про н��
однора�ов� в�н��н�ння с�н�арпно�о �ін�ц�я с�р�д однодо�ьн�х рос��н [12]. В�хідн�� с�ід 
вважат� апо�арпн�� �ін�ц�� (або �ін�ц�� і� ба�а�ьно �рос���� п�одо��ст�а��) � с��р�тор�
н��� бічн��� пов�рхня�� п�одо��ст�ів я�, напр���ад, у Butomus umbellatus [7]. Об’єднан�� 
sensu novo с�пта�ьн�� н��тарн�� �ож� сфор�уват�ся пр� утвор�нні с�н�арпно�о �ін�ц�я � 
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апо�арпно�о або пост��ніта�ьно с�н�арпно�о �а у�ов� �б�р�ж�ння ві�ьн�х �раїв п�одо��ст�
�ів. Він та�ож �ож� існуват� у двох останніх т�пах �ін�ц�я, я�і �� віднос��о до апо�арпно�о 
стру�турно�о т�пу [4]. Ро�ді�ьн�� с�пта�ьн�� н��тарн�� в�н��ає в �ін�ц�ї, в я�о�у п�одо�4]. Ро�ді�ьн�� с�пта�ьн�� н��тарн�� в�н��ає в �ін�ц�ї, в я�о�у п�одо�]. Ро�ді�ьн�� с�пта�ьн�� н��тарн�� в�н��ає в �ін�ц�ї, в я�о�у п�одо�
��ст�� повністю �он��ніта�ьно �ростаються �іж собою в�нтра�ьн��� �рая��, я� у дводо�ь�
н�х рос��н (�вс�н�арпн�� �ін�ц�� �а Ля�нф��ьн�ро� [9]). Та��� т�п �ін�ц�я хара�т�рн�� 
д�я однодо�ьн�х с�р�дньо�о та в�со�о�о �во�юці�но�о рівнів, �о�р��а, д�я пр�дставн��ів 
поряд�ів Liliale�, ��paragale� та Cannale� [10, 19]. Походж�ння ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н��Liliale�, ��paragale� та Cannale� [10, 19]. Походж�ння ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н��, ��paragale� та Cannale� [10, 19]. Походж�ння ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н����paragale� та Cannale� [10, 19]. Походж�ння ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н�� та Cannale� [10, 19]. Походж�ння ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н��Cannale� [10, 19]. Походж�ння ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н�� [10, 19]. Походж�ння ро�ді�ьно�о с�пта�ьно�о н��
�тарн��а �ож� бут� пов’я�ан� � фор�ування� н�жньої �ав’я�і або підс���ння� с��р�торної 
фун�ції �овнішньо�о н��тарн��а sensu Дау�ан [7] в �вс�н�арпно�у �ін�ц�ї. 

Нов�� по��яд на стру�турно�фун�ціона�ьну ор�ані�ацію с�пта�ьн�х н��тарн��ів і� 
�астосування� порівня�ьно��орфо�о�ічно�о підходу дав ��о�у встанов�т� два т�ор�т�чно 
�ож��в�х т�п� с�пта�ьн�х н��тарн��ів, я�і відрі�няються �а в�рт��а�ьною �она�ьністю 
та походж�ння� у рі�н�х т�пах �ін�ц�я. Ц� об’єднан�� і ро�ді�ьн�� sensu novo т�п� н��
�тарн��ів. Об’єднан�� т�п н��тарн��а, ш�ро�о ро�повсюдж�н�� с�р�д однодо�ьн�х, ха�
ра�т�р��ується наявністю ві�ьн�х �раїв п�одо��ст�ів і об’єднання� н��тарн�х порожн�н 
спі�ьн�� �під�р�ісо�. В�рт��а�ьна �она�ьність �ін�ц�я та с�пта�ьно�о н��тарн��а �ож� 
бут� пов’я�ана � д�ф�р�нціацією фун�ці� двох т�пів с��р�торно�о �під�р�ісу п�одо��ст�
�ів на провідн��ов�� тра�т і н��тароносн�� шар. Пош�р�ння ро�ді�ьн�х н��тарн��ів по�
тр�бує дос�ідж�ння у �в’я��у � ана�і�о� в�рт��а�ьної �она�ьності ці�о�о �ін�ц�я однодо�ь�
н�х та �’ясування� ш�яхів �о�о �во�юції. 
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TWO PRINCIPAL MODELS OF MONOCOTS’ SEPTAL NECTARIES

A. Odintsova 
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�n ��i� ar�icle i� i� propo�e� �o con�i�er �ep�al nec�arie� a� a ����e� of exogeno�� 
cavi�ie� in�i�e ovar� w�ic� �evelope� �� ��e �a�e �orp�ogene�ical even�� a� loc�le� of ��e 
ovar� �o (congeni�al versus po��geni�al f��ion, �ifferen�ial grow��). S��jec� �o ��e po��i�ili�
�ie� of vario�� �o�e� of carpel� �nion in ��ncarpo�� g�noeci�� one can �efine �wo prin�
cipal ��eore�ical �o�el� of �ep�al nec�arie�, co��on an� �i��inc� sensu novo. �o�� of ��e� 
�ave �everal ver�ical zone� �e�ec�a�le onl� on ��e w�ole �erie� of �ran��ec�ion� of ��e pi��il. 
Sep�al nec�arie� of �onoco�� �e�cri�e� in ��e li�era��re �o��l� corre�pon� �o ��e co��on 
�o�el sensu novo wi�� vario�� ver�ical zonali��. �owever, �i��ri���ion of ��e �i��inc� �o�el 
of �ep�al nec�arie� nee�� verifica�ion. 

Keywords: �onoco��, g�noeci��, �ep�al nec�arie�, ver�ical zonali��, po��geni�al f���onoco��, g�noeci��, �ep�al nec�arie�, ver�ical zonali��, po��geni�al f��, �ep�al nec�arie�, ver�ical zonali��, po��geni�al f���ep�al nec�arie�, ver�ical zonali��, po��geni�al f�� zonali��, po��geni�al f��zonali��, po��geni�al f��
�ion.
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ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА СЕПТАЛЬНЫХ НЕКТАРНИКОВ ОДНОДОЛЬНЫХ
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В стать� пр�д�а�а�тся расс�атр�вать с�пта�ьны� н��тарн�� �а� с�ст��у 
э��о��нных по�ост��, �оторая фор��ру�тся в р��у�ьтат� т�х ж� �орфо��н�т�ч�с��орфо��н�т�ч�с��с�
��х проц�ссов, что � �н��да �авя�� (�он��н�та�ьно� � пост��н�та�ьно� срастан��, 
д�фф�р�нц�а�ьны� рост). Уч�тывая во��ожность ра���чных способов объ�д�н�н�я 
п�одо��ст��ов пр� во�н��нов�н�� с�н�арпно�о ��н�ц�я, выд���но два основных 
т�ор�т�ч�с�� с�од���рованных т�па с�пта�ьных н��тарн��ов, объ�д�н�нны� � 
ра�д��ьны� sensu novo. Кажды� �� н�х ����т н�с�о�ь�о в�рт��а�ьных �он, �оторы� 
обнаруж�ваются на по�но� с�р�� поп�р�чных ср��ов п�ст��а. Оп�санны� в 
��т�ратур� с�пта�ьны� н��тарн��� однодо�ьных пр���ущ�ств�нно соотв�тствуют 
объ�д�н�нно�у т�пу sensu novo с ра���чно� в�рт��а�ьно� �она�ьностью, а 
распростран�н�� ра�д��ьно�о т�па с�пта�ьно�о н��тарн��а тр�бу�т подтв�рдж�н�я.

Ключевые слова: однодо�ьны�, ��н�ц��, с�пта�ьны� н��тарн���, в�рт��а�ьная 
�она�ьность, пост��н�та�ьно� срастан��.


