Мікроморфологія квітки Sansevieria spicata (Cav) Haw.
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Micromorphology of the flower Sansevieria spicata (Cav) Haw.
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Annotation. The micromorphological features of Sansevieria spicata (Cav) Haw. flower were revealed. There are four vertical zones in the gynoecium of S. spicata: synascidiate, hemisynascidiate, hemysymplicate and asymplicate. In S. spicata septal nectary devided into three zones.

Рід Sansevieria Thunb. представляє підродину Nolinoideae Burnett родини Asparagaceae (APG, 2009), яка об’єднує дуже різноманітні за вегетативними та репродуктивними органами види.
Квіти S. spicata 25-35 мм завдовжки, 1,4-1,9 мм в діаметрі, на квітконіжках, злегка зигоморфні. Квітконіжка до 5 мм завдовжки, до 1 мм в діаметрі, зчленування на 2/3 довжини. Оцвітина проста віночкоподібна, біла, з 6 листочків у двох колах.
Тичинок шість у двох колах. Пиляки лінійні, двогніздні, інтрозні, 2,5-3,1 мм довжиною, 0,7-0,8 мм в діаметрі. Маточка дещо зигоморфна. Зав’язь оберненояйцеподібна, тригніздна, зморшкувата 1,7 мм в діаметрі, довжиною 3,5 мм. Стовпчик має центральне розміщення. Гінецей складається з трьох зрослих плодолистиків, приймочка складається з трьох лопатей.
Гінецей у S. spicata зрослолистковий, плодолистки зрослі від основи до верхівки стовпчика, лопаті приймочки формують апокарпну, роздільно-плодолисткову зону гінецея. В основі зав’язь тригнізда. В кожному гнізді наявний насінний зачаток в медіанному положенні, з мікропіле обернутим догори. Приблизно на рівні верхівки гнізд септальний нектарник об’єднується з нектарними борозенками, формуючи залозисту звивисту нектарну щілину. До основи стовпчика ця щілина поступово втрачає секреторний характер, але плодолистки залишаються злиплені постгенітально своїми епідермісами (Одінцова, 2013). Септальний нектарник у S. spicata розміщений вздовж цілої зав’язі: від її основи, нижче гнізд, до її даху, у вигляді трьох вузьких порожнин. Загальна висота септального нектарника (1420 мкм)
У гінецеї S. spicata наявні чотири вертикальні зони за В.Ляйнфельнером (Leinfellner, 1950): коротка стерильна синасцидіатна висотою близько 160 мкм, фертильна гемісинасцидіатна висотою 560 мкм – середня частина зав’язі, стерильна гемісимплікатна висотою 440 мкм – верхня чверть гнізд та дах зав’язі та асимплікатна (Фіщук, 2013). 
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