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Вступ

Дослідження репродуктивних структур 
рослин, зокрема суцвіть, є одним із класичних 
напрямків морфології рослин. Існуючі 
сьогодні системи опису та класифікації, 
різноманіття трактовок термінів і понять 
морфології суцвіть викликають необхідність 
детального дослідження флоральної структури 
представників окремих таксономічних груп. 
Нашу увагу привернули види роду Agastache 
Clayt. ex Gronov. (родина Lamiaceae). Рід 
налічує 22 види, які розподілено на дві секції: 
Agastache (8 видів) та Brittonastrum (Briq.) 
Lint & Epling (14 видів) (Буданцев 1993). 
Більшість рослин у природі зростають в 
Північній Америці, один вид (A. rugosa (Fisch. 
& C.A. Mey.) Kuntze) – у Південно-Східній Азії, 
на Далекому Сході Росії (Wu 1994). Рослини 
використовують в якості ефіроолійних, 
лікарських, пряно-ароматичних, медоносних 
та декоративних культур.

У літературних джерелах зустрічаються 
розбіжності стосовно морфологічної 
характеристики типу суцвіть рослин 
даного роду: «ложные мутовки скучены... 
в плотные цилиндрические соцветия» 

(Комаров 1954), «inflorescences are usually 
spike-like being composed of very compact 
verticillasters» (Fuentes-Granados 
1997), «inflorescence thyrsoid, terminal, 
spike-like or panicle-like» (Harley et  al. 
2004). Результати детального вивчення 
морфології суцвіть представників роду 
Agastache можуть суттєво допомогти при 
вирішенні питань філогенії і систематики та 
ідентифікації видів, що особливо важливо 
при проведенні інтродукційних досліджень. 
Таким чином, метою нашої роботи став 
порівняльний аналіз морфологічної будови та 
структурований опис морфологічних ознак 
суцвіть представників роду Agastache ex situ.

Матеріали і методи досліджень

Об’єктами наших досліджень були 
суцвіття Agastache breviflora (A. Gray) 
Epling, A.  rugosa та A.  rupestris (Greene) 
Standl., інтродукованих у Ботанічному саду 
ім. акад. О.В. Фоміна. Рослини вирощували в 
умовах відкритого ґрунту розсадним методом 
з насіння (еремів), отриманого згідно з 
насіннєвими списками. Спостереження 
проводили протягом 2013-2015 рр. 
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Характеристику морфологічних ознак суцвіть 
надано з використанням загальноприйнятої 
термінології (Федоров и Артюшенко 
1979; Зиман та ін. 2004). Аналіз структури 
суцвіть надано з позицій фізіономічного і 
типологічного підходів (Кузнецова 1992).

результати та їх обговорення

В умовах лабораторії в чашках Петрі 
ереми починали проростати через 3-4 доби. 
Рослини у стані проростків висаджували 
у пікірувальні ящики в теплиці, де вони 
проходили ювенільний та іматурний 
етапи розвитку. В І декаді травня рослини 
переносили у відкритий ґрунт на постійне 
місцезростання. Рослини A. breviflora та 
A.  rugosa при інтродукції характеризувались 
швидкими темпами розвитку: протягом 
першого року життя особини проходили 
три періоди онтоморфогенезу: латентний, 
віргінільний та генеративний. У рослин 
A.  rupestris генеративний період починався 
протягом другого року життя.

Описові характеристики суцвіть базуються 
на таких основних морфологічних ознаках, як 
розташування на пагоні, ступінь та характер 
галуження головної й бічних осей, тип 
наростання, будова головної та бічних осей, 

чисельність та компактність квіток, орієнтація 
головної осі й квіток у просторі, наявність чи 
відсутність приквіток.

Флоральна зона вегетативно-генеративних 
монокарпічних пагонів всіх досліджених 
рослин представлена складним політелічним 
термінальним суцвіттям – тирсом з 
моноподіальним наростанням головної осі 
та симподіальним наростанням бічних осей. 
На бічних осях формуються парціальні 
бічні суцвіття цимоїдного типу (цимоїди), 
утворені сукупністю дихазіїв. Залежно від 
довжини базального міжвузля бічних осей, 
тирс у рослин може бути колосоподібним 
(базальна частина бічної осі редукована) або 
китицеподібним (базальна частина бічної осі 
видовжена). У напрямку до верхівки суцвіття 
відбувається зменшення галуження бічних 
осей та кількості квіток у цимоїдах. Суцвіття 
фрондулозно-брактеозні з маленькими 
зеленими приквітками (брактеями) та 
ланцетними приквіточками (брактеолами) 
або брактеозні з шилоподібними 
приквіточками (брактеолами).

Agastache breviflora. Рослини компактні, 
ортотропні, 30-75 см заввишки, з 
численними суцвіттями (Рис. 1 А). В умовах 
Києва є трав’янистими полікарпіками-

A B c

рис. 1. Загальний вигляд рослин: а – Agastache breviflora; В – A. rugosa; с – A. rupestris.
Fig. 1. General view of plants: а – Agastache breviflora; В – A. rugosa; с – A. rupestris.
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гемікриптофітами, надземна частина яких 
взимку відмирає, а бруньки поновлення 
розташовані на базальних частинах пагонів 
у верхніх шарах ґрунту. У ІІ декаді червня на 
верхівках пагонів спостерігали формування 
генеративних структур (фаза бутонізації), 
цвітіння починалось у І декаді липня і 
тривало до ІІ декади вересня. Квітки зібрані 
у верхівкове суцвіття – колосоподібний 
багатоквітковий монотирс 2-13 см завдовжки. 
Віночок трубчастий, рожево-пурпурового 
кольору, 0,6-0,9 см завдовжки; чашечка 
трубчасто-дзвоникоподібна, рожево-бузкова, 
0,5-0,7 см завдовжки. Тичинки не виступають 
назовні віночка. В базальній частині головної 
осі суцвіття переривчасте, довжина першого 
від основи міжвузля 3-5 см, другого – 1-1,5 см 
(Рис. 2 А). Бічні цимоїди нараховують від 
7 до 19 квіток, фізіономічно мають форму 
плейохазія (Рис.  3  А). Проте при більш 
детальному вивченні можна побачити, що 

цимоїд є складною системою численних 
дихазіїв із вкороченими міжвузлями бічних 
осей (Рис. 3 А). У процесі морфогенезу 
на осі першого порядку цимоїда під 
термінальною квіткою формується пара 
навхрест розташованих дихазіїв, на яких 
надалі послідовно розвиваються наступні 
пари дихазіїв (до 5-6 порядків). Квітки 
знаходяться на різних стадіях розвитку, 
більша частина квіток редукована і не цвіте. За 
наявністю приквіток і приквіточок суцвіття 
є фрондулозно-брактеозном, оскільки 
верхівкові листки значно менші порівняно 
зі стебловими, сидячі, у цимоїдах присутні 
видозмінені ланцетоподібні приквітки 
(брактеї). В акропетальному напрямку 
спостерігали спрощення будови цимоїдів 
і зменшення в них кількості квіток. Згідно 
сукупності морфологічних ознак суцвіття 
A.  breviflora можна охарактеризувати як 
термінальний політелічний багатоквітковий 

A B c

рис. 2. Окреме суцвіття: а – Agastache breviflora; В – A. rugosa; с – A. rupestris.
Fig. 2. Single inflorescence of: а – Agastache breviflora; В – A. rugosa; с – A. rupestris.

Рудік Г.О. Морфоструктура суцвіть Agastache breviflora, A. rugosa та A. rupestris
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щільний колосоподібний фрондулозно-
брактеозний монотирс.

Agastache rugosa. Рослини ортотропні, 
розгалужені, 80-90 см заввишки (Рис. 1 В). В 
умовах Києва є трав’янистими полікарпіками-
гемікриптофітами. У І декаді липня на 
апексах головного і бічних пагонів починали 
формуватись генеративні структури (фаза 
бутонізації), цвітіння тривало з ІІ декади 
липня до ІІІ декади жовтня. Квітки зібрані 
у верхівкове суцвіття – колосоподібний 
багатоквітковий монотирс 3-15  см 
завдовжки (Рис. 2 В). Чашечка трубчасто-
дзвоникоподібна, бузкового кольору, 
0,5-0,8 см завдовжки. Віночок бузково-
ліловий, 0,6-1,0 см завдовжки, тичинки 
виступають назовні з трубки віночка. Бічні 
цимоїди нараховують від 9 до 23 квіток. 
Морфоструктура цимоїдів A.  rugosa подібна 
до структури цимоїдів A.  breviflora і теж 
є складною системою численних дихазіїв 
із вкороченими міжвузлями бічних осей 
(Рис.  3  В). Суцвіття має брактеї і брактеолі. 
Також в акропетальному напрямку 
спостерігали спрощення будови цимоїдів і 
зменшення в них кількості квіток. Суцвіття 
A.  rugosa  можна охарактеризувати як 
термінальний політелічний багатоквітковий 
щільний колосоподібний фрондулозно-
брактеозний монотирс.

Agastache rupestris. Рослини компактні, 
50-70  см заввишки, цвітіння щорічне 
з утворенням життєздатного насіння 
(Рис.  1  С). У природі запилюються 
метеликами й колібрі. В умовах Києва 
звичайно є трав’янистими полікарпіками-
гемікриптофітами, проте окремі екземпляри 
можуть бути напівкущиками при умові 
теплої зими. Надземна частина взимку 
відмирає, бруньки поновлення розташовані 
на базальних частинах пагонів у верхніх 
шарах ґрунту. Рослини зимостійкі, зимують 
без укриття. Фазу бутонізації спостерігали 
у ІІ декаді червня, цвітіння починалось у ІІІ 
декаді червня і тривало до І декади вересня. 
Квітки зібрані у верхівкове суцвіття – 
видовжений однобічний монотирс, 8-10  см 
завдовжки (Рис. 2 С). Міжвузля головної осі 
– 1-2 см завдовжки. Рослини 2-го року життя 

утворювали поодинокі суцвіття, особини 3-го 
року – до 20-25 суцвіть. Віночок витягнуто-
трубчастий, рожево-помаранчевого кольору, 
3,0-3,5  см завдовжки; чашечка трубчаста, 
бузково-фіолетового кольору, 0,7-0,8  см 
завдовжки. Тичинки виступають назовні 
віночка. За кількістю квіток суцвіття є 
малоквітковим порівняно з A. breviflora і 
A. rugosa. Бічні цимоїди нараховують від 
3 до 15 квіток, які знаходяться на різних 
стадіях розвитку. Цимоїди на базальній 
частині суцвіття фізіономічно мають форму 
подвійного дихазія (Рис. 3 С). За розмірами 
квіток суцвіття є великоквітковим, за 
наявністю приквіточок – брактеозним (несе 
видозмінені дрібні шилоподібні брактеолі, 
брактеї відсутні). В акропетальному 
напрямку спостерігали спрощення будови 
парціальних суцвіть, які в апікальній частині 
суцвіття набували вигляду простого дихазія. 
Тип суцвіття A. rupestris можна визначити як 
термінальний політелічний великоквітковий 
видовжений китицеподібний однобічний 
брактеозний монотирс.

Таким чином, згідно спільних 
морфологічних ознак, тип суцвіття 
досліджених видів можна визначити як 
термінальний політелічний монотирс з 
моноподіальним наростанням головної 
осі та симподіальним наростанням бічних 
осей, на яких формуються парціальні 
бічні суцвіття цимоїдного типу (цимоїди), 
утворені сукупністю дихазіїв. Відмінності 
проявляються у кількісних показниках 
(розміри суцвіть, чисельність і розміри 
квіток у цимоїдах), будові головної та бічних 
осей, орієнтації головної осі й квіток у 
просторі, наявності або відсутності брактей 
і брактеолей.

Слід зазначити, оскільки класифікація 
цимоїдних суцвіть типів дихазій і монохазій 
не розроблена, у роботі присвяченій 
вивченню морфології суцвіть рослин 
роду Verbascum (Берко і Грицина 2009), 
запропоновано вживання таких дефініцій 
як «множинний потенційно складний 
дихазій», «множинний простий дихазій з 
монохазіями» в якості підтипів суцвіть даних 
типів. Цей підхід заслуговує на увагу при 
подальших дослідженнях морфоструктури 
суцвіть представників родини Lamiaceae.



85 

Висновки

При інтродукції в Ботанічному саду ім. 
акад.  О.В. Фоміна рослини A.  breviflora, 
A.  rugosa та A. rupestris є трав’янистими 
полікарпіками-гемікріптофітами, які 
послідовно проходили всі етапи онтогенезу 
і сезонного розвитку, цвіли і плодоносили з 
утворенням життєздатного насіння.

Виявлено, що згідно сукупності 
морфологічних ознак суцвіття A. breviflora 
і A.  rugosa можна охарактеризувати як 
термінальний політелічний багатоквітковий 
щільний колосоподібний фрондулозно-
брактеозний монотирс, а суцвіття A.  rupestris 
– як термінальний політелічний велико-
квітковий видовжений китицеподібний 
однобічний брактеозний монотирс.

рис. 3. Цимоїди: а – Agastache breviflora; В – A. rugosa; с – A. rupestris.
Fig. 3. Cymoids of: а – Agastache breviflora; В – A. rugosa; с – A. rupestris.
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Рудік Г.О. Морфоструктура суцвіть Agastache breviflora, A. rugosa та A. rupestris
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Встановлено, що спільними морфо-
логічними ознаками суцвіть цих рослин 
є: розташування на пагоні (термінальне), 
тип наростання головної й бічних осей 
(моноподіальне наростання головної осі 
та симподіальне наростанням бічних осей, 
на яких формуються парціальні суцвіття 
цимоїдного типу), будова парціальних суцвіть 
(система дихазіїв). Відмінності проявляються 
у лінійних розмірах суцвіть, чисельності 
та розмірах квіток у цимоїдах, орієнтації у 
просторі головної осі й квіток, наявності або 
відсутності брактей і брактеолей.
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MOrphOlOGicAl structurE OF inFlOrEscEncEs OF AgAstAche  breviflora (A. Gray) 
EplinG, A. rugosA (Fisch. & c.A. MEy.) KuntzE, And A. rupestris (GrEEnE) stAndl. 

(FAMily lAMiAcEAE) ex situ

Galina O. Rudik

Abstract. The results of comparative analysis of morphological structure of inflorescences Agastache breviflora, A. rugosa, 
and A. rupestris introduced in the O.V. Fomin Botanical Garden are represented. It has been established that the common 
morphological characteristics for inflorescences of these plants are: the type of inflorescence (thyrs), its location on 
the shoot (terminal), type of the growth of main and lateral axes (monopodial growth of the main axis and sympodial 
growth of lateral axes on which are formed the partial inflorescences – cymoids), the structure of the partial inflorescences 
(system of dichasia). Differences are determined by the linear dimensions of inflorescences, quantity and size of flowers 
in partial inflorescences, orientation of the main axis and flowers in space, presence or absence of bracts and bracteoles.

Key words: Agastache breviflora, Agastache  rugosa, Agastache rupestris, inflorescence, thyrs, dichasium
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