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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПАГОНА 
ТА ПАГОНОВОЇ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ COELOGYNE 
LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.)

Мета — вивчити морфологічну будову елементарного пагона рослин трьох видів роду Coelogyne Lindl. (C. ovalis Lindl., 

C. speciosa (Blume) Lindl. та C. cristata Lindl.).

Матеріал та методи. Вихідний матеріал отримано з колекції живих рослин Національного ботанічного саду іме

ні М.М. Гришка НАН України. Вивчення вегетативних та генеративних органів проводили шляхом препарування і 

дослідження бруньок та пагонів за допомогою стереомікроскопа «STEMI 2000C» (Carl Zeiss, Німеччина). Для харак

теристики вегетативних і генеративних органів використовували атласи з описової морфології вищих рослин.

Результати. Кореневищна частина пагона складається із 6 (C. speciosa) — 13 (C. ovalis) метамерів, на яких роз

ташовані 2 (C. cristata) — 4 (C. ovalis) пазушні бруньки, ортотропна — з 2—4 метамерів. У C. ovalis генеративна 

частина розвивається після формування псевдобульби та листків, а пагін поновлення — з верхньої бруньки. У C. spe

ciosa з верхньої бруньки розвивається пагін із синантним типом суцвіття. У C. cristata з верхньої бруньки утворюєть

ся пагін, у якого формується лише генеративна частина, а з розташованої нижче бруньки — пагін поновлення.

Висновки. Рослини роду Coelogyne мають вегетативногенеративний елементарний пагін. У C. ovalis гістерант

ний тип суцвіття та димонохазіальний тип галуження, у C. speciosa — синантний тип суцвіття та димонохазіальний 

тип галуження, у C. cristata — гетерантне суцвіття та монодихазіальне галуження. У рослин усіх досліджених видів 

спостерігали одночасний розвиток двох пагонів.
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Рід Coelogyne Lindl. (Orchidaceae Juss.) нарахо
вує понад 200 видів, поширених у Південно
Схід ній Азії з основними центрами видового 
різноманіття на Борнео, Суматрі та в Гімалаях. 
Більшість видів роду — епіфіти, які трапляють ся 
у первинних лісах на висоті до 3000 м н. р. м. [4, 
6]. Елементарний пагін є вегетативногене ра
тив ним. Виявлено чотири типи розвитку су
цвіття: гістерантний (суцвіття утворюється на 
верхівці зрілої псевдобульби), синантний (су
цвіття утворюється на псевдобульбі, яка лише 
формується і має розвинені молоді листки), 
протерантний (суцвіття утворюється до фор
мування псевдобульби і листків) та гетерант
ний (генеративний пагін не утворює після цві
тіння ані псевдобульб, ані розвинених листків, 
і має вигляд бічного) [2, 5]. 

Ця робота є продовженням досліджень мор
фологічних особливостей пагонової системи 
рослин роду Coelogyne [1].

Мета — вивчити морфологічну будову еле
ментарного пагона рослин трьох видів роду Coe

logyne (C. ovalis Lindl., C. speciosa (Blume) Lindl. 
та C. cristata Lindl.).

Матеріал та методи

Вихідний матеріал отримано з колекції живих 
рослин Національного ботанічного саду іме
ні М.М. Гришка НАН України. Вивчення ве
гетативних та репродуктивних органів прово
дили шляхом препарування і дослідження бру
ньок та пагонів за допомогою стереомікро
скопа STEMI 2000C (Carl Zeiss, Німеччина). 
Для характеристики вегетативних та генера
тивних органів використовували атласи з опи
сової морфології вищих рослин [3, 4]. 

Результати та обговорення

Coelogyne ovalis. Плагіотропна частина пагона 
складається з 9—13 метамерів, до 9,9 см зав
довжки та до 0,6 см завширшки. Перші 6—7 ме
тамерів 0,2—0,5 см завдовжки і несуть низові 
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лускоподібні листки 0,5—1,2 см завдовжки та 
0,4—0,7 см завширшки. Наступні 4—5 вузлів 
несуть низові піхвові листки, розміри яких 
поступово збільшуються від 1,2 до 3,1 см зав
довжки та від 0,6 до 1,3 см завширшки. Два 
верхніх охоплюють псевдобульбу. Довжина 
міжвузль становить 0,3—0,7 см. На цій ділянці 
розташовані 3—4 пазушні бруньки, розмір та 
ємність яких збільшуються в акропетальному 
напрямку (від 3,8 до 6,1 мм заввишки та від 
1,4 до 3,5 мм завширшки). Бруньки склада
ються з 4 або 5 листкових примордіїв та апі
кальної меристеми. 

Ортотропна вегетативна частина пагона скла
дається зазвичай з трьох метамерів. Перший з 
них утворює псевдобульбу — має довге потов
щене міжвузля до 8,6 см заввишки та 1,6 см 
завширшки. У наступних двох вузлах (міжвуз
ля до 0,1 см завдовжки) розташовані листки 
серединної формації. Листкова пластинка ці
лісна, вузькоеліптична, загострена, гладенька, 
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Рис. 1. Схема будови елементарного пагона Coelogyne  

ovalis: а – вузол; b – міжвузля; c – брунька; d – псев
добульба; e – листок; f – квітка

Fig. 1. Scheme of elementary shoot structure of Coelogyne  

ovalis:  a – node; b – internode; c – bud; d – pseudobulb; 
e – leaf; f – flower

Рис. 2. Схема будови клону Coelogyne  ovalis

Fig. 2. Scheme of clonal structure of Coelogyne ovalis

зелена, до 17,7 см завдовжки та до 3,6 см зав
ширшки, з центральною жилкою, яка чітко 
виступає. 

Суцвіття розвивається лише після повного 
формування псевдобульби та листків, тобто 
має гістерантний тип розвитку, хоча за дани
ми C. Xinqi та D. Clayton, воно може бути гете
рантним [7], 12квіткове (іноді — 3квіткове), 
завдовжки до 12,0 см, складається з 8 метаме
рів, несе брактеї, розмір яких збільшується в 
акропетальному напрямку від 1,1 до 3,2 см зав
довжки. Перші 6 метамерів короткі (від 0,2 до 
3,1 см), наступний метамер найдовший (від 
3,3 до 8,4 см), вище розташований — дещо 
менший (до 2,1 см завдовжки) (рис. 1). Трива
лість цвітіння — 45 тиж.

Установлено, що пагін наступного порядку 
галуження розвивається з верхньої бруньки, 
розташованої при основі псевдобульби. Ниж
че розташовані сплячі бруньки можуть утво
рювати новий пагін на 3—5й рік. Іноді спо
стерігали одночасний розвиток двох пагонів.

Рослинам цього виду притаманний димо
но хазіальний тип галуження, коли протягом 
23 років утворюється по одному пагону на
ступного порядку (рис. 2).
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Coelogyne speciosa. Кореневищна частина 
пагона складається з 6—7 метамерів, до 1,0 см 
завдовжки та до 0,5 см завширшки.

Перші 3—5 метамерів (міжвузля до 0,2 см 
завдовжки) несуть низові лускоподібні листки 
(до 0,9 см завдовжки та до 0,7 см завширшки), 
у пазухах яких розташовані зазвичай 3 брунь
ки, розмір яких збільшується в акропетально
му напрямку (від 1,4 до 3,2 мм заввишки та від 
1,1 до 2,9 мм завширшки). Вони складають
ся з 3 або 4 листкових зачатків та апікальної 
меристеми. 

У 4—7му вузлах розташовані низові піхво
ві листки, розміри яких поступово збільшу
ються (від 1,3 до 3,6 см завдовжки та від 0,7 до 

1,4 см завширшки), два верхніх охоплюють 
псевдобульбу. Довжина міжвузль становить 
0,1—0,2 см. 

Ортотропна частина пагона складається з 
двох метамерів. Перший з них формує псев
добульбу до 6,3 см заввишки та до 3,1 см 
зав ширшки. Наступний метамер укорочений 
(0,1 см завдовжки) і несе 1 листок серединної 
формації. Листкова пластинка цілісна, шкі
ряста, еліптична, загострена, складчаста, до 
33,9 см завдовжки і до 7,2 см завширшки. У 
повністю сформованих пагонів верхівкова ме
ристема паренхіматизована.

Установлено, що з верхньої бруньки розви
вається пагін із синантним типом суцвіття. У 
фазі сформованого суцвіття довжина вегета
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Рис. 3. Схема будови елементарного пагона Coelogyne 

speciosa: а — вузол; b — міжвузля; c — брунька; d — 
псевдобульба; e — листок; f — квітка

Fig. 3. Scheme of elementary shoot structure of Coelogyne  

speciosa: a — node; b — internode; c — bud; d — pseudo
bulb; e — leaf; f — flower

Рис. 4. Схема будови клону Coelogyne  speciosa

Fig. 4. Scheme of clonal structure of Coelogyne  speciosa
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тивної частини пагона становить до 1,2 см. 
Вона складається з 8 метамерів, на яких наяв
ні переважно 3 пазушні бруньки до 2,6 мм зав
вишки та до 2,5 мм завширшки. Верхній лис
ток серединної формації охоплює генератив
ний пагін.

Вище розташовані метамери утворюють ге
неративну частину пагона до 11,8 см завдовж
ки, яка несе 1 або 2 квітки. Перше міжвузля — 
найдовше (до 8,5 см). У вузлах розташовані 
приквіткові брактеї до 3,3 см завдовжки та до 
1,4 см завширшки. Відразу після відцвітання 
першої квітки розкривається наступна (рис. 3). 
Тривалість цвітіння 1—2 тиж. 

Для рослин цього виду також характерний ди
монохазіальний тип галуження, коли протягом 
23 років утворюється по одному пагону наступ
ного порядку, а потім спостерігається розвиток 
двох пагонів (рис. 4). Іноді в умовах Національ
ного Ботанічного саду імені М.М. Гришка спо
стерігали одночасний розвиток двох пагонів. 

Coelogyne cristata. Плагіотропна частина па
гона складається із 7—11 метамерів, до 2,9 см 
завдовжки та 0,3—0,4 см завширшки.

Перші 5—8 метамерів, довжина яких збіль
шується від 0,1 до 0,4 см, несуть низові луско
подібні листки до 1,2 см завдовжки та до 1,2 см 
завширшки.

У наступних 2—4 вузлах розташовані низо
ві піхвові листки, розміри яких поступово 
збільшуються (від 1,4 до 4,5 см завдовжки та 
від 0,6 до 1,2 см завширшки), два верхніх охоп
люють псевдобульбу. Довжина міжвузль ста
новить 0,2—0,6 см. У пазухах цих листків роз
ташовані 2—3 бруньки, розмір та ємність яких 
збільшується в акропетальному напрямку (від 
3,8 до 7,5 мм заввишки та від 2,2 до 4,7 мм зав
ширшки).

Ортотропну частину пагона утворюють 3— 
4 метамери. З першого з них формується псев
добульба (до 3,9 см заввишки та до 2,9 см зав
ширшки).

У наступних двох вузлах (міжвузля до 0,1 см 
завдовжки) розташовані два листки середин
ної формації. Листкова пластинка цілісна, лі
нійна або вузьколанцетоподібна, загострена, 
шкіряста, зелена, до 26,7 см завдовжки та до 
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Рис. 5. Схема будови елементарного пагона Coelogyne  

cristata: а — вузол; b — міжвузля; c — брунька; d — 
псевдобульба; e — листок; f — квітка

Fig. 5. Scheme of elementary shoot structure of Coelogyne  

cristata: a — node; b — internode; c — bud; d — pseudo
bulb; e — leaf; f — flower

Рис. 6. Схема будови клону Coelogyne  cristata

Fig. 6. Scheme of clonal structure of Coelogyne  cristata
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2,4 см завширшки з добре помітною жилкою 
посередині. У повністю сформованих пагонів 
верхівкова меристема паренхіматизована.

Установлено, що першою зазвичай розви
вається верхня брунька, яка утворює пагін, 
котрий морфологічно відрізняється від опи
саного вище. Вегетативна частина 2,3 см зав
вишки, складається з 11 або 12 метамерів. У вуз
лах розташовані низові лускоподібні та піхвові 
листки, довжина яких збільшується від 0,7 до 
4,6 см. У верхніх трьохчотирьох вузлах закла
даються бруньки (2,5—3,2 мм заввишки, 1,8—
2,2 мм завширшки) з 2 або 3 листковими при
мордіями та апікальною меристемою. 

Вище розташовані 5—7 метамерів, які утво
рюють звисаючу малоквіткову генеративну час
тину пагона до 15,0 см завдовжки, котра несе 
від 3 до 5 квіток. Перше міжвузля зазвичай 
найбільше (до 9,0 см завдовжки), довжина інших 
зменшується в акропетальному напрямку від 
3,2 до 1,0 см. У вузлах розташовані приквітко
ві брактеї, довжина яких зменшується від 3,5 
до 2,0 см. На верхівці наявний ще один бутон, 
що не утворює квітки (рис. 5). Цвітіння три
ває близько 3 тиж. Після закінчення цвітіння 
вегетативна частина цього пагона не розвива
ється і він відмирає. Пізніше починає розви
ватися нижче розташована брунька, яка фор
мує пагін поновлення.

Рослинам цього виду притаманний димор
фізм пагонів, коли з верхньої бруньки розви
вається пагін з гетерантним типом суцвіття, а 
з бруньки, розташованої нижче, — пагін по
новлення, в якого верхівкова меристема не 
переходить у флоральну фазу. 

Для рослин характерний монодихазіаль
ний тип галуження. Протягом 3—5 років утво
рюється по одному пагону наступного поряд
ку. Пагони можуть формуватися зі сплячих 
бруньок на 34й рік (рис. 6).

Висновки

Рослини роду Coelogyne мають вегетативно
генеративний елементарний пагін. 

У виду C. ovalis гістерантний тип розвитку 
суцвіття, у C. speciosa — синантний тип, у С. сris

tata — гетерантний тип. 

У видів C. ovalis та C. speciosa димо но ха
зіальний тип галуження пагона, у C. cristata — 
монодихазіальний. Для останнього виду ха
рактерний диморфізм пагонів, коли кожен 
пагін окремо виконує свою функцію. 

У всіх досліджених видів бруньки заклада
ються лише в нижніх піхвових листках. У цих 
видів спостерігали випадки, коли одночасно 
розвивалися два пагони.
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А.Г. Гиренко

Национальный ботанический сад 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 
Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОГО 
ПОБЕГА И ПОБЕГОВОЙ СИСТЕМЫ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА COELOGYNE LINDL. 
(ORCHIDACEAE JUSS.)

Цель — изучить морфологическое строение элемен
тарного побега растений трех видов ро да Coelogyne 
Lindl. (C. ovalis Lindl., C. speciosa (Blume) Lindl. і C. cris

tata Lindl.).
Материал и методы. Исходный материал получен 

из коллекции живых растений Национального бота
нического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. 
Изучение вегетативных и репродуктивных органов 
проводили путем препарирования и исследования 
почек и побегов с помощью стереомикроскопа «STEMI 
2000C» (Carl Zeiss, Германия). Для характеристики веге
тативных и генеративных органов использовали атласы 
по описательной морфологии высших растений.

Результаты. Корневищная часть побега состоит из 
6 (C. speciosa) — 13 (C. ovalis) метамеров, на которых 
расположены 2 (C. cristata) — 4 (C. ovalis) пазушные 
почки, ортотропная — из 2—4 метамеров. У C. ovalis 

генеративная часть развивается после формирования 
псевдоклубня и листьев, а побег обновления — из 
верхней почки. У C. speciosa из верхней почки разви
вается побег с синантным типом соцветия. У C. cristata 

из верхней почки образуется побег, у которого фор
мируется только генеративная часть, а из располо
женной ниже почки — побег обновления.  

Выводы. Растения рода Coelogyne имеют веге та
тив ногенеративный элементарный побег. У C. ovalis 

гистерантный тип соцветия и димонохазиальный 
тип ветвления побега, у C. speciosa — синантный тип 
соцветия и димонохазиальный тип ветвления, у 
C. cristata — гетерантный тип соцветия и моноди ха
зиаль ный тип ветвления. У растений всех исследуе
мых ви дов наблюдали одновременное развитие двух 
побегов.  

Ключевые слова: тропические орхидные, Orchidaceae, 

Coelogyne, побег, побеговая система, морфологичес
кие особенности.

O.G. Gyrenko

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE 
OF ELEMENTARY SHOOT AND SHOOT SYSTEM 
OF SOME SPECIES OF THE GENERA COELOGYNE 

LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.)

Objective — to investigate morphological peculiarities of el
ementary shoot of three species of the genera Coelogyne 

Lindl. (C. ovalis Lindl., C. speciosa (Blume) Lindl., C. cris

tata Lindl.).
Material and methods. The raw material derived from 

living plant collection of M.M. Gryshko National Botani
cal Garden of the NAS of Ukraine. The study of vegetative 
and reproductive organs was performed by dissection and 
study of buds and shoots using “STEMI 2000C”. To 
characterize vegetative and generative organs used atlas on 
descriptive morphology of higher plants.

Results. Rhizome part of shoot consist from 6 (C. spe

ciosa) to 13 (C. ovalis) meromes, on which are formed 
from 2 (C. cristata) to 4 (C. ovalis) axillary buds; ortho
tropic vegetative part consist of 2—4 meromes. Generative 
part of C. ovalis develops only after complete formation of 
the pseudobulb and leaves and from the upper bud devel
ops a shoots of the next branching order. From the upper 
bud of C. speciosa develops a shoot with synanthous type of 
inflorescence. From the upper bud of C. cristata develops a 
shoot, which completely forms only a generative part, and 
from below bud develops a shoot of renovation.   

Conclusions. The obtained results indicate that plants 
of the genus Coelogyne have the vegetativelygenerative el
ementary shoot. C. ovalis plants have hysteranthous inflo
rescence and dimonochazial branching type, C. speciosa 
plants — synanthous developmental inflorescence type 
and dimonochazial branching type, C. cristata plants — 
heteranthous type of inflorescence and monodichasial 
branching type of shoot. Рlants of all species under study 
observed the simultaneous development of two shoots.

Key words: tropical orchids, Orchidaceae, Coelogyne, shoots, 
shoot system, morphological characters.




