Морфологічні докази несамостійності глоду Crataegus helenae як окремого виду
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Today Crataegus helenae is considered as a separate species, despite the maximum morphological similarity with C. ambigua. In this study we compared morphological features of the stem and the leaf of C. helenae and C. ambigua. No significant morphological differences were detected to refer these plants to different species. 

Рід Crataegus L. є досить складним у таксономічному відношенні. Зокрема, на сьогоднішній день існує проблема відокремлення Crataegus helenae в окремий вид, незважаючи на те, що він має спільні анатомічні характеристики з Crataegus ambigua (Гринь,1952; Пояркова,1939; Christensen,1992). Але досі не було описано суттєвих відмінностей між C. helenae і C. ambigua для визнання їх як окремих видів.
Метою дослідження було порівняння анатомічних і морфологічних особливостей стебла і листка C. helenае та C. ambigua.
Матеріали та методи. Матеріалом дослідження були однорічні стебла і листки глоду C. helenае та C. ambigua, відібрані з колекції ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Попередню підготовку матеріалу та морфологічні дослідження проводили за стандартними методиками (Захаревич,1954; Баранова,1985; Паушева,1988). 
Результати. Однорічні стебла C. helenае та C. ambigua мають подібну анатомічну будову. Несуттєві відмінності були відмічені в структурі пластинчастої коленхіми: у C. ambigua вона складається з 5 шарів, у C. helenае – з 6-7 шарів. Загалом, анатомічна і морфологічна структура стебла C. helenае та C. ambigua подібна, а мінімальні розбіжності в кількості шарів пластинчастої коленхіми не є достатніми для віднесення рослин до різних видів. Анатомічна і морфологічна структура листка C. ambigua та C. helenае також виявилася подібною. Дане дослідження не дозволило виявити суттєвих розбіжностей для віднесення цих рослин до різних видів.
Висновки. В цілому C. ambigua і C. helenае мають подібну будову стебла та листка і суттєво не відрізняються за анатомічними і морфологічними ознаками, які дозволяють віднести ці рослини до різних видів. Однак для остаточного вирішення питання несамостійності C. helenае як окремого виду необхідне молекулярно-філогенетичне дослідження.

