Різниця у структурно-функціональній організації плаваючих листки
Nuphr lutea (L.) Smith. та Nymphaea alba L. може відображатися на стійкості рослин до дії стресових факторів середовища
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The aim of work was to find out the structural and functional features of floating leaves, which can provide environmental benefits to Nuphar lutea (L.) Smith. compared with those in Nymphaea alba L. The differences in effective quantum yield and photochemical quenching and development of hydropotes were observed. On the basis of our findings and literature data, it is assumed that N. lutea and N. alba have different strategies for the formation of photosynthetic organs that can provide the ecological advantage of N. lutea under continues stress conditions, especially herbivory, which leads to reduction of area and life span of floating leaves.
Ми провели порівняльні дослідження рослин N. lutea та N. alba за показниками флуоресценції хлорофілу та ультраструктури поверхні листків у водотоках Бобрівня та Річище Київської обл., що різняться за представленістю того чи іншого виду рослин. Було встановлень, що стан рослин не залежав від помірної зміни рівня трофності водойм. Окрім того, були встановлені міжвидові відмінності у функціонуванні фотосинтетичного апарату досліджених рослин. За високого рівня освітлення у листках N. lutea спостерігається нижчій рівень ефективного квантового виходу ФС2 порівняно з таким у N. alba, в той час як механізми нефотохімічного гасіння флуоресценції були виражені значно сильніше. Дослідження ультраструктури абаксіальної поверхні показали відмінності у формуванні та функціонування гідропот протягом росту плаваючих листків. На основі власних експериментальних даних та аналізу літературних відомостей припускається, що N. lutea та N. alba мають різні стратегії у формуванні фотосинтетичних органів, що можуть надавати екологічну перевагу N. lutea в умовах стресів різної природи, особливо біотичних, які призводять до втрати суттєвих площ плаваючих листків.

