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В световната флора род Asparagus L. включва 
между 160 – 300 еднодомни и хермафродитни 
вида, разпространение в умерените и тропични 
райони на Европа, Азия и Африка. В нашата флора 
се посочват 7 диворастящи вида (Делипавлов и 
др., 2003; Асьов, 2006). Род Asparagus се отнася 
към слабо проучените в българскат флора и слож-
ни в таксономично отношение родове. Таксоно-
мично родът е разработен в том 2 на многотомно-
то издание „Флора на НР България” (Вълев, 1964).

Макроморфологичните белези за разгранича-
ване на видовете от род Asparagus са малко на 
брой и не проявяват дискретност в границите 
на българските видове, което води до трудности 
при разграничаване на таксоните. Филокладиите 
показват необичаен полиморфизъм, което води 
до трудно разграничаване при отделните видове 
(Таманян, 1975; 1982). Този факт, заедно с крат-
кия период на цъфтеж, води до проблеми при 
построяването на определителните ключове във 
флористичните издания.

В литературата съществуват сравнително ана-
томични проучвания на стъблата и филокладии-
те при азиатски и африкански видове. Резултати-
те показват анатомичните профили на видовете 
като добри диагностични белези (Таманян, 1982; 
Vlasova, 1989). Няма анатомични данни за раз-
пространените в България видове.

Целта на настоящата работа беше да се про-
веде сравнително анатомично проучване на 
строежа на филокладиите и стъблата при пет ди-
ворастящи български вида и оценката на беле-
зите като таксономични маркери за обективното 
разграничаване на видовете. 

Материал и методи
През периода 2002 – 2010 г. материалите от 

род Asparagus са събрани от авторите при те-
ренни проучвания от естествени популации. 
Изследваните таксони и техните локалитети са 
представени в табл. 1.

ЦВЕТАНКА РАЙЧЕВА1, КИРИЛ СТОЯНОВ2

Аграрен университет, Пловдив
E-mail: 1 raicheva@abv.bg; 2 orobance@abv.bg

Сравнително анатомично проучване
на пет български вида от род Asparagus

Comparative Anatomical Study of Five Species of Genus Asparagus 
in Bulgaria

Ts. Raycheva1, K. Stoyanov2

Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria

Abstract
The current study represents investigation on morphological and anatomical characters of ]ve native species of 

genus Asparagaceae – A. tenuifolius, A. acutifolius, A. maritimus, A. verticillatus and A. o!cinalis. Have been prepared 
anatomical features of phylloclade and stems of the taxa to evaluate the importance of anatomical parameters as a 
tool for the taxonomy. Anatomical features of phylloclade are species-speci]c and can be e_ectively used in taxon-
omy of the members of family Asparagaceae. The number of palisade parenchyma cells and the number of vascular 
bundles are conservative and constant as indicators of species-level, and making them reliable and convenient for 
taxonomic purposes. The structure of the stems in the studied Bulgarian species corresponds to their ecological spe-
cialization, but missed histological, discrete quantitative and qualitative di_erences are therefore a low informative 
for taxonomy of the genus Asparagus. The evaluated anatomical characters are used to build a determination key.
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За анатомичните изследвания е ползван свеж 
материал, консервиран в 75% етилов алкохол.

Напречните прерези са направени в средната 
част на филокладии и стъбла, пробите са взети 
от третия възел по дължината на стъблото, за 
да има сравнимост на данните. Направени са 
микрофотографии на анатомични напречни пре-
рези на изследваните видове при увеличение 
10 × 16 с микроскоп Amplival (Carl Zeiss – Jena) с 
монтиран фотоапарат Samsung V5 (3.2 Mpix) към 
бинокулярната приставка. 

Резултати и обсъждане
Филокладии (фиг. 1)
Напречният пререз на филокладиите при изслед-

ваните пет вида показва в общ план еднороден стро-
еж, но могат да бъдат разграничени по отношение 
на диамeтъра, така и по форма – кръгли или 3-4 до 5 
ръбести. Овална, кръгла форма показват сеченията 
на филокладиите при A. tenuifolius Lam. и A. acutifolius 
L. Полиморфизъм по отношение на формата се 
наблюдава при A. maritimus (L.) Mill., A. verticillatus L. 
и A. o!cinalis L. от неправилно елиптична с неясни 
ребра, до звездовидна и 4- 5-ребрена. Поради близки 
морфологични белези на вегетативните части често 
A. maritimus. и A. o!cinalis са погрешно идентифици-
рани. Анатомичните белези, които ги разграничават 
са формата на напречното сечение на филокладии-
те  – при A. maritimus овална до неправилно ребриста, 
докато при A. o!cinalis e 3- 4-ръбеста (фиг. 1).

Епидермалните клетки са правоъгълни, удебе-
лени повече или по-малко външни стени, покри-
ти с кутикула. По изпъкналата част на ребрата 
при някои видове са образувани къси власинки. 
Под епидермата са разположени 2-3 реда пали-
садни хлоренхимни клетки с различна дължина 
при отделните видове, както и дължина на клет-
ките. Морфологично тази тъкан съответства на 

палисадната тъкан при листата, както отбелязва 
Таманян (1982). Най-високо ниво на специализа-
ция се наблюдава при видовете със структура на 
филокладия, увеличаваща количеството на аси-
милационната тъкан и намаляване размерите на 
проводящата, което се доближава като устрой-
ство до това на типичния лист.

При A. verticillatus и A. acutifolius се наблюдава 
диференциация на мезофила в подобна на ти-
пичната палисадна тъкан, характерна за листата, 
което е закономерно във връзка с липсата на 
нормално развити листа. Най-дълги палисадни 
клетки и съответно най-голям брой редове клет-
ки се наблюдават при A. verticillatus, съответно 
три до четири реда, същият брой палисадни 
клетки има при филокладия на A. acutifolius, но 
размерите им са приблизително изодиаметрич-
ни. При A. tenuifolius асимилационната парен-
хима е в два реда от слабоудължени клетки, а 
при A. maritimus и A. o!cinalis също в 2 реда, но 
значително по-удължени.

Между асимилационната тъкан и проводящата 
система е разположена ендодерма от паренхим-
ни клетки, представена от един ред клетки при 
A. tenuifolius, при останалите видове е от три до 
четири реда клетки.

Филокладиите имат развита проводяща систе-
ма, заобиколена от групи склеренхимни влакна 
и паренхима на кората. Проводящата система е 
с цилиндрична или плоска форма, отделена от 
асимилационната паренхима с един ред добре 
изразена ендодерма от паренхимни клетки при 
A. tenuifolius и A. acutifolius, при останалите три 
вида ендодермата е от 2 – 3 реда клетки.

Проводящата система е представена от кола-
терален тип снопчета. Броят на проводящи сноп-
чета и асимилационната паренхима на филокла-
диите е видово специфична. При A. verticillatus 

Таблица 1. Ваучерни образци (флористичен район, UTM-координати, локалитет)
Table 1. Voucher speciment (�oristic region, UTM-coordinates locality)

Вид Флористичен район, UTM-координати, надморска височина, локалитет, дата на сбора

A. o!cinalis L.
Тракийска низина, 35TKG99, 285 m н. в., дъбова гора край язовир „Пясъчник”, 20.10.2002 г.
Дунавска равнина, 34TPF64, 122 m н. в., блатата на с. Сливата, 08.07.2007 г.

A. maritimus (L.) Miller Дунавска равнина, 34TPF64, 110 m н. в., храсти, край блатата на с. Сливата, 8.07.2007 г.

A. acutifolius L.
Северна Гърция, 26.04.2010 г.
Черноморие (южно) 35TNG85, 40 m н. в., ксерофитна гора преди Синеморец, 6.06.2006 г.

A. verticillatus L.
Черноморие (северно), 35TPJ21, 50 m н. в., каменисти места, в храсталаци, м. Яйлата, 
17.05.2010 г.
Тракийска низина, 35TKG95, 252 m н. в., между Кричим и с. Брестовица, 28.05.2008 г.

A. tenuifolius Lam.

Средна гора (запад), 35TKH71, 1025 m н. в., Панагюрски колонии, м. Богданица, 
20.05.2002 г.
Средна гора (изток) 35TLH21, 353 m н. в., изкуствена иглолистна гора преди с. Ведраре, 
16.07.2006 г. 
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Фиг. 1. Напречен пререз на филокладии
при видове Asparagus
Fig. 1. Cross section of 5tokladii for species Asparagus

А – A. maritimus; B – A. o!cinalis; C – A. tenuifolius; 
D – A. acutifolius; E – A. verticillatus.
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Фиг. 2. Напречен пререз на стъбло при
видове Asparagus
Fig. 2. Cross section of the stem for species
Asparagus

A – A. maritimus; B – A. o!cinalis; 
C – A. tenuifolius; D – A. acutifolius;
E – A. verticillatus.
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са шест, редуващи се малки с големи, при A. 
acutifolius снопчета са пет, с еднакво развити 
проводящи елементи, останалите видове имат 
по две централно разположени снопчета.

Сърцевината на филокладиите се състои от 
вдървесинени клетки, с най-голямо количество 
при A. acutifolius, което кореспондира с ксеро-
фитните местообитания на вида.

Анатомичните особености на филокладиите са 
слабо повлияни от външни фактори, което ги пра-
ви надеждни и удобни за таксономични цели и 
дава възможност за надеждна идентификация на 
морфологично близки видове от род Asparagus.

Стъбло (фиг. 2)
Анатомията на стъблото при изследваните 

видове показва вариране по отношение на 
количеството механични и паренхимни тъка-
ни. Епидермата при 5-те е еднослойна, с дебел 
кутинов слой – с най-голяма дебелина при A. 
acutifolius и A. maritimus. Това кореспондира с 

по-ксерофитни местообитания, при които се 
срещат двата вида. Под епидермата следват 
2-3 реда хлоренхима от закръглени клетки с 
малки междуклетъчни празнини. Количеството 
на склеренхимата корелира с екологичната 
специализация на изследваните видове – най-
добре развит склеренхимен пръстен от 5-6 
реда клетки имат видовете, разпространени в 
открити скалисти, ксерофитни местообитания  – 
A. acutifolius и A. verticillatus. При останалите 
видове, които са ксеромезофитни, разпростра-
нени предимно в периферията на горски фи-
тоценози, съответно количеството механична 
тъкан е по-малко. При A. o!cinalis и A. tenuifolius 
стъблото е с овално сечение. При останалите 
изследвани видове се наблюдават по-силно или 
по-слабо изразени ребра (фиг. 2).

При всички изследвани видове се наблюдават 
идиобласти, разположени всред палисадната 
паренхима, съдържащи рафиди, както при фило-
кладиите, така и в стъблата.

Заключение

Анатомията на вегетативните надземни органи на пет вида от род Asparagus показват някои таксо-
номично значими белези. Напречните сечения на филокладиите при изследваните видове показват 
дискретни количествени и качествени различия. Броят клетки на палисадния паренхим и броят 
проводящи снопчета са консервативни и постоянни като показатели на видово ниво, най-слабо по-
влияни от външни фактори, което ги прави надеждни и удобни за таксономични цели. Строежът на 
стъблата при проучените български видове кореспондира с екологичната им специализация, но в 
хистологично отношение липсват дискретни количествени и качествени различия, поради което са 
нискоинформативни за систематиката на рода. 

Анатомичните характеристики на изследваните видове са подходящи като критерии за разграни-
чаване, и на тяхната база е съставен определителен ключ.

Ключ за анатомично разграничаване на видовете 

1. Асимилационната паренхима от 3 – 4 реда клетки. Проводящите снопчета две ................................................................................2

1*. Асимилационната паренхима от 2 реда клетки. Проводящите снопчета повече от две ...............................................................3

2. Сечението на филокладия с овална форма. Проводящите снопчета 5, еднакво големи.

Клетките на асимилационната паренхима къси, почти изодиаметрични (фиг. 1-D)  ........................................................A. acutifolius

2*. Сечението на филокладия с неправилно елиптична форма, с неясни ребра, до звездовидна и 4- 5-ребрена.

Проводящите снопчета 6, редуващи се 3 малки и 3 големи. Клетките на асимилационната паренхима дълги,

палисадни (фиг. 1-F). ......................................................................................................................................................................................A. verticillatus

3. Ендодермата от 1 ред клетки. Клетките на асимилационната паренхима от слабо 

удължени клетки (фиг. 1-C) ..........................................................................................................................................................................A. tenuifolius

3*. Ендодермата от 2-3 реда клетки. Клетките на асимилационната паренхима ясно удължени .....................................................4

4. Сечението на филокладиите с 3 – 4 ръба (фиг. 1-B). Стъблото в сечение овално. .......................................................... A. o!cinalis

4*. Сечението на филокладиите овално до неправилно ребресто (фиг. 1-А). 

Стъблото в сечение ребресто ....................................................................................................................................................................A. maritimus
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