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Распоред на предавањата по предметот Систематика на растенија
(молекуларна насока)
2020 (понеделник, 12:00-14:00 часот)
датум

Предавање

17.02.2020

Вовед. Psilopsida. Byopsida.

24.02.2020

Lycopsida. Sphenopsida. Thmesopsida

02.03.2020

Pteropsida - Filicinae

09.03.2020

Pteropsida - Gymnospermae

16.03.2020
23.03.2020

Колоквиум 1

30.03.2020

Pteropsida – Angiospermae, Magnoliidae

06.04.2020

Pteropsida – Angiospermae, Hamammelidae; Caryophyllidae

13.04.2020

Pteropsida – Angiospermae, Dilleniidae (Dillenianae)

20.04.2020

Pteropsida – Angiospermae, Dilleniidae (Ericanae, Malvanae)

27.04.2020

Pteropsida – Angiospermae, Rosidae

04.05.2020

Pteropsida – Angiospermae, Asteridae (Lamianae)

11.05.2020

Pteropsida – Angiospermae, Asteridae (Asteranae); Alismatidae

18.05.2020

Pteropsida – Angiospermae, Liliidae

25.05.2020

Pteropsida – Angiospermae, Commelinidae; Arecidae
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ВОВЕД
Една од најелементарните особини на живата материја е нејзината дисконтинуираност,
која се манифестира во постоењето на голем број различни организми. Современата
биологија смета дека тие се настанати по пат на диференцирање од некој почетен
предок, при што се создаваат нови организми кои се разликуваат како од претците така
и од новонастанатите сестрински видови. Ваквиот начин на создавање на нови видови
повлекува една важна последица – колку се организмите крвно поблиски, толку се
послични. Тоа, од друга страна, условува уште една важна карактеристика на живата
материја, а тоа е хиерархиската, скалеста подреденост.
Степенот на сродноста меѓу одделни групи на организми често пати тешко може да се
утврди. Одредени заклучоци во врска со тоа можат да имаат одредена основа само ако
се земат предвид и се споредат поголем број карактери: од макроскопските особини на
хабитусот (висина, разгранување, влакнетост, форма и големина на листовите, градбата
и големината на цветовите), до молекуларните особини на хемиските соединенија и
физиолошко-еколошото подрачје на животните процеси.
Науката која овозможува сфаќање, разграничување и одредување на сличноста на
современите групи на организми и која ги разјаснува нивните градежи планови, се
нарекува систематика. Основните задачи на систематиката на растенијата се
идентификација, именување и класифиција на растителните организми и одредување
на нивната меѓусебна сродност. Податоците кои систематиката ги користи се собираат
на терен, од хербариуми, ботанички градини, но се добиваат и во различни
лаборатории. Според тоа, таа користи и аналитички и синтетски пристап. Таа може да се
смета како основа за сите биолошки дисциплини, со оглед на тоа дека точната
детерминација на видовите е од исклучителна важност за сите натамошни истражувања
од различен аспект.
Делот од систематиката кој се интересира за класификација на растителните групи се
нарекува таксономија. Класификација на групите со помош на таксономијата се базира
на сознанијата на систематиката за степенот на разграниченост и роднинските односи
меѓу групите. За подредување се применува апстрактен систем од хиерархиски
категории – вид, род, фамилија, ред и т.н. Таксономски дефинираната група на тој начин
постанува таксон (група + категорија = таксон) и според одредени правила добива
научно име. Името се добива според правилата на бинарната номенклатура на Лине.
Систематиката на растенијата е важна за сите фундаментални и применети истражувања
во биологијата и сродните науки. Било какви истражувања во екологијата, генетиката,
биохемијата, кои како објекти ги користат растенијата, незамисливи се без точна
идентификација на растителните видови, односно таксони кои се анализираат. Дивите
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сродници на одгледуваните видови се многу добра основа за натамошни применети
истражувања во агромонијата и сродните дисциплини.
Треба посебно да се нагласи дека систематиката е многу динамична наука. Бидејки се
потпира на резултатите кои се добиени во сродните дисциплини, кои непрекинато се
зголемуваат, работата на систематичарите никогаш не завршува. Новите резултати
секогаш фрлаат ново светло на одделни групи и на тој начин овозможуваат подобар увид
во роднинските односи меѓу таксоните, со што влијаат врз ревизијата на
класификациските системи на растенијата. Според тоа, секогаш ќе постои потреба да се
истражуваат растенијата од практичен аспект (растителни продукти неопходни во
исхраната, лекувањето и слично), како и од теоретски аспект - потеклото, роднинските
односи и еволуцијата.
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ВИШИ РАСТЕНИЈА
Копнените растенија (ембриофити: мовови, папратовидни и семени растенија) кои се
појавиле во Ордовициум пред околу 450 милиони години, имаат гаметангиуми
(антеридиуми, архегониуми) обвиени од конгенитални стерилни клетки, додека
зиготата се развива во ембрион во гаметофитот и се храни со негова помош (барем на
почетокот).
Вишите растенија претставуваат најголема група во растителниот свет. Тие се сложено
диференцирани многуклеточни организми, кои се приспособиле кон копнен начин на
живеење, со исклучок на еден помал број на видови кои секундарно преминале на
воден начин на живеење. Условите кои владеат на копното јасно се одразиле врз
целокупната нивна организација, како врз надворешната, така и врз внатрешната
градба. Сето тоа условило појава на специјални органи и ткива, кои ги нема кај нижите
растенија. Така, на пример, кај вишите растенија површината на растението е
препокриена со заштитно ткиво - епидермис во кој се наоѓаат стоми, а површината од
епидермисот е препокриена со кутикула. Спроводните ткива се својствени само за
вишите растенија и тие се претставени со ксилем и флоем, со исклучок на
претставниците од типот Bryopsida, каде што се редуцирани. Хлорофилот е без
дополнителни пигменти, такашто деловите кои вршат фотосинтеза имаат секогаш
зелена боја.
За сите виши растенија е карактеристична една заедничка особина, а тоа е што во
нивниот развиток наизменично се сменуваат две генерации, и тоа: полна - гаметофитна
генерација и бесполна - спорофитна генерација. Хаплоидната, гаметофитна, генерација
ги носи гаметангиумите во кои се формираат гамети со ист таков редуциран број на
хромозоми. Спорофитната генерација се одликува со диплоиден број на хромозоми;
на неа се наоѓаат спорангиумите, во кои со редукциона делба се формираат хаплоидни
спори, од кои потоа се развива гаметофитната генерација. Гаметангиумите и
спорангиумите се секогаш многуклеточни. При тоа потребно е да се истакне дека со
еволутивниот развиток на вишите растенија, гаметофитната генерација сé повеќе се
редуцира, така што кај највисоко организираните виши растенија таа е сведена само на
неколку клетки.
Кај вишите растенија и спорангиумите и гаметангиумите се обвиени со обвивни ѕидови,
кои кај некои растенија се еднослојни, а кај други се повеќеслојни. Кај некои групи од
вишите растенија спорангиумите можат да бидат еднакви помегу себе по облик и
големина, додека кај други групи се разликуваат два типа спорангиуми, и тоа: макро
(мега) спорангиуми и микроспорангиуми. Гаметангиумите се секогаш од два типа и тоа:
машки - антеридиуми и женски - архегониуми. Женската гамета - јајната клетка, се
развива во архегониумот и е неподвижна. Во антеридиумите се развиваат

5

сперматозоидите/спермалните клетки. Кај вишите растенија од оплодената јајна
клетка се развива ембрион, кој првите стадиуми од својот развиток ги поминува во
внатрешноста на самиот гаметофит.
Првобитните предочни линии кај копнените растенија ги образуваат мововите (тип
Bryopsida - Hepaticae, Musci и Anthocerotae). Кај нив гаметофитот е анатомски и
морфолошки покомплексна генерација. Неразгранетиот спорофит со еден спорангиум е
постојано прикрепен за гаметофитот и се исхранува од него (хетеротрофен начин на
исхрана).
Папратовидните растенија (Lycopsida – ликоподиумови растенија, Sphenopsida –
членестостеблени растенија, Psilopsida – псилофитови растенија, Filicinae – вистински
папрати), заедно со семените растенија (Gymno- и Angiospermae), се развиле од
мововидна предочна група, која веројатно била блискосродна со Anthocerotae.
Папратите и семените растенија имаат разгранет, морфолошки и анатомски комплексен
спорофит (кормус), составен од основните органи - корен, стебло и листови, со поголем
број спорангиуми на листови, како и со ксилем (со трахеиди и трахеи) и флоем со
транспортни садови. Заедно, папратовидните и семените растенија можат да се означат
како кормофити или трахеофити (васкуларни растенија). Талусната гаметофитна
генерација кај нив значително се редуцира.
Длабока поделеност во птеридофитната линија може да се набљудува помеѓу Lycopsida
од една страна и Sphenopsida, Psilopsida и Filicinae од друга. Папратовидните од
семените растенија се разликуваат само по тоа што немаат семе.
Иако современите подгрупи на папратовидните растенија се скоро целосно зелјести и
се разликуваат едни од други според нивните листови, структурата на спорофилите и
анатомијата на нивните стебла, некогашните форми често биле задрвенети и
стебловидни. Слично, промените од изоспорија (со главно двополни, слободно
живеечки гаметофити) до хетерспорија (со два различни типови гаметофите, затворени
во два различни типови спори) се случиле паралелно многу пати. Кај хетероспоријата,
микроспорите развиваат машки гаметофит, додека макроспорите развиваат женски
гаметофит, секогаш во спорите (ендоспорно).
Хетероспорните семени растенија, за кои се мисли дека настанале пред околу 370
милиони години во Доцен Девон, поседуваат со макроспора која никогаш не го напушта
макроспорангиумот. Така, кај макроспорангиумот (нуцелусот) со стерилна обвивка
(интегумент), женскиот гаметофит (ембрионска торбичка) кој се развива од
макроспората, останува на спорофитот барем до опрашувањето. Оваа комплексна
структура (интегумент, нуцелус, ембрионова торбичка со јајна клетка) се нарекува
семенов зачеток. По опрашувањето, тој се развива во семе со обвивка (теста),
нутритивно ткиво (ендосперм) и ембрион.
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Овој еволутивен чекор ја надминува зависноста од вода на оплодувањето на јајната
клетка во архегониумот и овозможува постоење на независен машки гаметофит.
Семените растенија ги опфаќаат голосемените растенија (гимносперми, семиња кои не
се во плодови), во кои се вклучени Coniferopsida (иглослисни заедно со Gnetales),
Cycadopsida (дрвенести папрати) и Ginkgopsida, како и

цветните растенија

(Magnoliopsida).
Со преку 250,000 видови, ангиоспермите моментално се растителна група која е
најбогата со видови. Нивните фосили се појавиле во Рана Креда, пред околу 140 м.г. Тие
покажуваат неверојатен диверзитет во својата екологија, во формирањето на различни
дрвенести и зелјести животни форми, како и во богатството од секундарни метаболити.
Тие ги формираат доминантните компоненти на скоро сите вегетациски типови и се
способни да ги колонизираат најекстремните живеалишта.
Вишите растенија претставуваат највисоко организирани организми во растителниот
свет. Тука се опфатени сите растителни групи, започнувајки од старите и изумрени
псилофитови растенија па сé до скриеносемените растенија. Тоа се организми кои денес
доминираат на копнените делови на нашата планета. Бројот на растителните видови на
вишите растенија се смета дека е над 300.000, меѓутоа оваа бројка кај различни автори
може да биде различна, бидејки таа зависи од субјективните сваќања на поедините
автори на поимот вид.
Од сите виши растенија на прво место по бројот на видовите стојат скриеносемените
растенија (Angiospermae), на второ место претставниците на талусните (Hepaticae) и
листостеблените мовови (Musci), а на трето место папратите. По својата улога во
растителниот покров на копното и по значењето кое го имаат вишите растенија за
егзистенцијата на човекот, на прво место стојат скриеносемените растенија
(Angiospermae), а на второ место голосемените (Gymnospermae).
Во ботаничката литература се сретнуваат повеќе различни таксономски системи за
класифицирање на вишите растенија. Овде е прифатен системот на рускиот ботаничар
Тахтаджјан, според кој сите виши растенија се поделени во 6 типови:
1 тип PSILOPSIDA - псилофитови растенија
2 тип BRYOPSIDA - мововидни растенија, мовови
3 тип LYCOPSIDA - ликоподиумови растенија
4 тип TMESOPSIDA - псилотови растенија
5 тип SPHENOPSIDA - членестостеблени растенија
6 тип PTEROPSIDA - папратовидни растенија
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ПОТЕКЛО НА ВИШИТЕ РАСТЕНИЈА
Вишите растенија се први организми кои започнале да се развиваат на копното, така што
претпоставката дека нивните претци биле водни растенија се наметнува како сосема
веројатна. Повеќе особини на вишите растенија и на алгите можат да се искористат како
доказ дека можни претци на кормофитите биле водни алги. Во прилог на тоа зборуваат
и следните факти:
1. Алгите се појавиле пред вишите растенија
2. Постои голема сличност помеѓу најпримитивните виши растенија - псилофитовите
и алгите; сличноста особено се манифестира во дихотомниот начин на нивното
разгранување.
3. Постои сличност во сменувањето на генерациите помеѓу вишите растенија и голем
број алги.
4. Полните органи кај примитивните групи на вишите растенија, кои се
многуклеточни, се слични со многуклеточните полни органи кај кафеавите алги.
5. Присуството на сперматозоиди кај попримитивните виши растенија.
6. Сличност во градбата и функцијата на хлоропластите и сл.
Освен тоа, некои кафеави алги (а исто така и некои други) имаат способност да живеат и
надвор од вода, и се задоволуваат само со прскање на морската вода, која ја добиваат
со ударот на брановите, а некои фосилни алги од групата Nematophytales: (силур-девон),
се карактеризираат со спори кои имале кутинизирана обвивка.
Интересен и значаен момент, кој може да се искористи како доказ за ова тврдење, е
еволуцијата на врската помеѓу оплодувањето и присуството на вода.
Еволуцијата на копнените растенија веројатно започнала на рабовите од слатководни
тела, со сезонски променливи водни нивоа. Тоа го сугерираат појавата на слатководни
харофити, како и сфаќањето дека условите за појава на копнени растенија биле
посоодветни во/покрај слатки води отколку во/покрај солени води. Успешното
колонизирање на копното во услови на ограничена достапност со вода и изложеност на
воздух барало развој на кутикула, стоми, транспортни и механички ткива,
интерцелуларни простори и органи за вцицување вода. Овие структури биле веројатно
иницијални адаптации за места со ниски нивоа на водата, во периоди кога водата
целосно се повлекувала. Веројатно од големо значење за колонизацијата на копното со
растенија, била симбиозата со микоризни габи.
Еволуцијата на вишите растенија (со исклучок на претставниците кои секундарно се
вратиле во водена средина) одела во правец на зголемување на прилагодувањата кон
условите на копнениот начин на живеење, т.е. во правец на освојување на копното. Кај
голосемените, а особено кај скриеносемените растенија, тоа прилагодување кон
копнените услови е воочливо во потполната независност на полниот процес од водата.
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Но, колку е пониско нивото на еволутивниот развиток на вишите растенија, толку
полниот процес кај нив е позависен од присуството на водата. Кај значително
попримитивните копнени виши растенија, како на пр. претставниците од Lycopsida,
Sphenopsida, папратите, а особено кај Hepaticae и Musci, некои фази во развитокот на
растението се неразделно поврзани со водата. Процесот на оплодување кај нив има
потреба од слободна вода, заради активно придвижување на сперматозоидите, а и
опстанокот на самата полна генерација е во голема мера зависен од поголема влажност
на субстратот и атмосферата.
Минувањето на растенијата од водената средина во воздушната, може да се оствари
само низ процес на долготрајна еволуција. Условите кои владеат на копно значително
се разликуваат од оние во водената средина. Воздушната средина се карактеризира со
многу поголем процент на кислород во однос на водената, други се условите за
минералната исхрана, а особено условите во снабдувањето на растението со вода. Затоа
преминот на претходниците на вишите растенија, во таа за нив совршено нова средина
за живеење, можел да се оствари само со изработка на специјални приспособувања,
важни за снабдување на растението со вода, за заштита на гаметангиумите од
исушување и за осигурување на полниот процес. Кај пионерите на копно требало да се
изградат совршено нови прилагодби, односно да се појават нови органи и ткива. Овие
приспособувања се забележуваат во усложнувањето на спорофитот и гаметофитот, во
појавата на заштитна обвивка од стерилни клетки на многуклеточните спорангиуми, во
развитокот на спроводниот и механичкиот систем, појавата на епидермисот и стомите и
др. (Додаток 1)

ТИП PSILOPSIDA - ПСИЛОФИТОВИ РАСТЕНИЈА
Најстарите претставници на вишите растенија биле псилофитовите растенија. Нивни
фосилни остатоци се најдени во слоевите од долен силур до среден девон на сите
континенти. Се смета дека бројот на претставниците кои доживеале до горен девон е
многу мал. Овие анцестрални (предочни) папратовидни растенија имале смена на
генерации, при што генерациите биле скоро еднакви по големина.
Psilopsida биле најпримитивни виши растенија и по својот надворешен облик многу од
нив потсетувале на некои алги, отколку на кормофити. Спорофитот веќе бил
издиференциран на одредени основни органи, меѓутоа овие растенија сè уште не
поседувале вистински корен и листови. Изданокот бил дихотомно разгранет; крајните
гранчиња се викаат теломи, а деловите кои ги соединуваат се мезоми. Во резултат на
дихотомизацијата на долниот крај на спорофитот се појавуваат гранчиња наречени
ризомоиди, кои биле препокриени со ризоиди. Ризомоидите не се идентични со
ризомите, тие не биле образувани во резултат на метаморфоза, туку претставуваат
примарен, основен орган. Ризомоидите се сметаат за прототип на коренот, а ризоидите,
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за прототип на кореновите влакненца. Теломите и ризомоидите, со деловите кои ги
соединувале, мезомите, биле примарни конструктивни елементи на спорофитот кај
псилофитовите растенија.
Фотосинтетската функција често пати била ограничена на изданокот, меѓутоа кај некои
групи се образувале посебни листовидни органи наречени филоиди. Присуството на
стоми и слабо развиениот спроводен систем, зборуваат за тоа дека тие биле копнени
растенија. Спроводниот систем бил од типот хаплостела. Срцевината е главно
неразвиена и може да се забележи само во пониските делови на стеблото кај Asteroxylon
elberfeldense, кој е еден од најспецијализираните фосилни видови. Секундарно
задебелување сè уште не било развиено, а стелите биле без механичко ткиво.
Кај псилофитовите растенија спорангиумите се развивале по еден на врвовите од
теломните гранчиња (примитивна врвна положба). Примитивно градените спорангиуми
биле релативно крупни структури, кои кај голем број претставници, сè уште слабо се
разликувале од врвовите на стерилните гранчиња. Нивната примитивност се гледа и во
потполното отсуство на специфичен механизам за отворање. Во спорангиумите се
развивале голем број спори со силно кутинизирани ѕидови (особина која секако се
должи на приспособеноста кон копнениот начин на живеење). Спорите се развивале во
тетради.
Но и покрај многу нискиот степен на организација псилофитовите растенија биле веќе
вистински копнени виши растенија. Некои од нив веќе во потполност биле копнени
растенија, меѓутоа, поголемиот број од псилофитовите растенија живееле по блатата, а
еден добар дел од нив водел и амфибиски начин на живеење. Кај некои форми како што
се Zosterophyllum rhaenanum и Taeniocrada decheniana, специјализираноста достигнала
таков степен, што секундарно преминале кон воден начин на живеење. Исто така, била
широко развиена симбиозата со габите. Покрај хаплостелата и актиностелата кај некои
претставници се среќава и сифоностела. Заедно со безлисните форми, кај нив се
среќаваат и претставници чии стебла биле густо препокриени со мали филоиди.
Спорангиумите скоро кај сите се развивале по врвовите на гранчињата (теломите), а кај
некои форми, како кај родот Bucheria, се забележува постепен преод кон странична
положба на спорангиумите.
Типот Psilopsida е претставен со редот Psilophytales, кој опфаќал неколку позначајни
фамилии:

Rhyniaceae,

Pseudosporochnaceae,

Psilophytaceae,

Zosterophyllaceae,

Asteroxylaceae, а попoзнати родови се Rhynia, Pseudosporochnus, Psilophyton, Asteroxylon
и други. (Додаток 2)
Псилофитовите растенија имаат необично големо значење за еволутивната морфологија
и филогенија на вишите растенија. Во фамилиите на овој тип од вишите растенија веќе
се означени главните правци на морфолошката еволуција, која понатаму довела до
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појава на различни типови на виши растенија. Од примитивната организација на
псилофитовите

растенија

постепено

се

развивале

други

посложени

и

поспецијализирани типови, така што денес со сигурност може да се каже дека од
псилофитовите растенија го водат своето потекло мововите, ликоподиумовите
растенија, псилотовите растенија, членестостеблените и папратите. Се смета дека од
растенијата кај кои се развивал гаметофитот настанале денешните мовови, додека од
видовите кај кои се форсирал развитокот на спорофитот настанале трахефитите папратовидните и семените растенија.

ТИП BRYOPSIDA - МОВОВИДНИ РАСТЕНИЈА, МОВОВИ
Мововите претставуваат најпримитивна група помеѓу рецентните виши растенија. По
своето потекло тие се многу стари растенија, пронајдени уште во наслагите од карбон.
Но бидејки во карбон веќе биле прилично специјализирани форми, постои основа да се
претпостави дека биле развиени уште во девон, т.е. во време кога веќе постоеле
псилофитовите растенија.
Кај мововидните растенија доминантна генерација во животниот циклус е гаметофитот.
Може да се јави во форма на вертикално исправено стебленце, препокриено со мали,
прости филоиди (листостеблен гаметофит), или пак како дихотомно разгрането,
дорзивентрално лентовидно талусно образование (талусен гаметофит).
Спорофитот во бриологијата обично се нарекува спорогон. Тој кај сите мовови е силно
редуциран и изграден од исти основни компоненти: стапало (haustorium), дршка и
спорангиум. Стапалото го прикрепува спорофитот за ткивото на гаметофитот и служи за
впивање на вода и хранливи материи од ткивото на гаметофитот; мововите немаат
корен. Дршката всушност претставува неразгранет и безлистен телом со различна
должина, кој носи само еден, терминално поставен спорангиум. Спроводниот систем на
теломот е скоро потполно редуциран. Спорангиумот е единствен дел од спорофитот кој
покажува особини на прогресивен развиток, што се манифестираат во присуството на
сложен механизам за негово отворање и расејување на спорите. Кај некои мовови
спорофитот може да поседува хлоропласти во клетките на дршката и клетките од ѕидот
на спорангиумот, па дури и во елатериите.
Мововидните

растенија

најверојатно

претставуваат

директни

потомци

на

псилофитовите растенија, како резултат на еден еволутивен процес, кој е поврзан со
редукција на спорофитот и неговиот спроводен систем. Поточно, се смета дека типот
Bryopsida веројатно се развил од фам. Rhyniaceae, со силна редукција на спорофитот кај
некои претставници од оваа фамилија. (додаток 3а)
Класификација на типот Bryopsida. Типот Bryopsida се дели на три самостојни класи –
Hepaticae, Anthocerotae и Musci. Помеѓу трите класи не се познати преодни форми. Се
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смета дека потекнуваат од некои зелени алги, меѓутоа нивната еволуција одела во три
различни правци.

Класа HEPATICAE
Класата Hepaticae опфаќа 235 родови со 8500 видови и е една од поголемите групи во
типот Bryopsida. Гаметофитот се одликува со големо разнообразие и често достигнува
висок степен на морфолошка диференцијација. Најголемиот број претставници од
класата Hepaticae се одликуваат со дорзивентрална градба. Кај едни претставници
гаметофитот е диференциран на „стебленце“ и филоиди кои се расположени во 2 или 3
реда, а кај други, гаметофитот е талусен. Ризоидите се едноклеточни. Спорогонот се
состои од посилно или послабо развиена дршка и спорангиум, во чија внатрешност се
развиваат спори и елатерии. Елатериите се хигроскопни, кончести структури, кои со
своите движења го потпомогнуваат распространувањето на спорите. Спорангиумите се
отвараат со пукнатини.
Класата Hepaticae се дели на 4 реда – Calobryales, Jungermaniales, Marchantiales и
Sphaerocarpales. Со поголемиот број на видови се издвојуваат редовите Jungermaniales,
Marchantiales.
Редот JUNGERMANIALES опфаќа 195 родови и околу 7800 видови (90% од Hepaticae), кои
се одликуваат со повисок степен на организација. Гаметофитот може да биде талусен
или листостеблен и најчесто има дорзивентрална, поретко радијално - симетрична
градба. Кај листостеблените претставници (Lejeunea, Frullania, Pleurozia и други)
архегониумите се развиваат по врвовите на гранчињата; кај талусните се развиваат под
самиот врв на стебленцето или талусот (на неговата грбна страна), така што врвот на
растението непрестано расте (Blasia pusilla, Pellia и други).
Спорангиумите се поставени на релативно долга дршка, која во основата завршува со
јасно изразено стопало (haustorium). Ѕидот на спорангиумот се состои од неколку слоја
на клетки и најчесто се отвораат со 4 пукнатини. Спорогеното ткиво во текот на
развитокот на спорангиумот се диференцира на клетки мајки на спори и елатерии.
Во редот MARCHANTIALES спаѓаат 33 рода со околу 400 вида. Гаметофитот е исклучиво
талусен и се карактеризира со висока хистолошка специјализација.
Најчест

претставник

е

Marchantia

polymorpha

(Фамилија

Marchantiaceae),

космополитски вид, чиј талус се развива по влажни почви. Талусот е лентовиден, до 2
cm широк, сплеснат и дихотомно разгранет. По должина на талусот се забележува една
средна жила.
На долната страна од талусот заедно се јавуваат еднослојни клеточни ламели, наречени
вентрални лушпи (амфигастри) и негативно фототропни ризоиди, со инвагинации од
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внатрешната страна на клеточната мембрана. Амфигастрите се хомологни со
вентралните филоиди на „лиснатите“ Hepaticae. Нивното присуство кај Marchantiales
претставува доказ за потеклото на овој ред од „листостеблените“ форми на Hepaticae.
Талусот од горната страна е препокриен со кутикула која е непропустлива за вода, а
освен тоа се забележуваат и испакнати ромбични полиња, кои го сочинуваат покривот
на воздушните празнини на гаметофитит. Тие се наоѓаат под горниот епидермис и меѓу
себе се одвоени со странични преградни ѕидови. Воздушните празнини преку
цилиндричен воздушен отвор, комуницираат со надворешната средина. Воздушниот
отвор е изграден од прстеновидно распоредени 4-5 реда по 4 клетки. Од основата на
секоја празнина се издигнуваат многубројни куси разгранети гранчиња, образувани од
округли клетки. Тие содржат хлорофилни зрна и го претставуваат асимилационото
ткиво. Хлорофилни зрна има и во клетките на преградните ѕидови, како и во
површинскиот епидермален слој. При слабо осветлување образувањето на воздушни
празнини може да изостане. Останатиот дел од талусот се состои од паренхимски
клетки, кои се сиромашни со хлорофил и служат за складирање на резервни материи.
На долната страна на тие клетки се надоврзува еден еднослоен долен епидермис.
По средната жилка од горната страна на талусот се развиваат посебни израстоци во
облик на чаши со назабени рабови - плодни кошнички (пропагули), во кои се развиваат
плодни телца што служат за вегетативно размножување.
Гаметангиумите се развиваат на посебни ортотропни стебленца на талусот наречени
гаметангиофори –машки антеридиофори и женски архегониофори. Тие во долниот
дел имаат облик на дршка, а во горниот дел имаат дисковидна или звездовидна форма.
Антеридиумите и архегониумите се развиваат на различни растенија. На дисковидната
форма од антеридиофорите, спуштени во антеридијални празнинИ, се развиваат
антеридиумите. Тие имаат елипсовиден облик и поставени се на кратка дршка.
Зрелото ѕвездовидно чадорче на архегониофорите ги носат архегониумите од долната
страна, меѓутоа нивниот развиток започнува од горната страна на чадорчето. Тие се
групирани во радијални редови, а секој ред од архегониуми е обвиен со една нежна
обвивка (perichaetium). Потполно формираниот архегониум има облик на шише, со
долен проширен-стомачен дел и издолжен-вратен дел. Во проширениот стомачен дел
се наоѓа јајната клетка и стомачната канална клетка, а во вратниот дел поминува тесен
канал, образуван од еден ред на вратни канални клетки.
Оплодувањето настанува во дождливо време, така што дождовните капки, удирајки на
машките штитчиња, ја распрснуваат течноста што содржи сперматозоиди, кои, штом ќе
попаднат на женските чадорчиња го продолжуваат патот до архегониумите.
Епидермалните клетки на женското чадорче се папилозно издигнати и формираат
површински капиларен слој, по кој сперматозоидите се движат кон архегониумите. Во
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тоа време вратните канални клетки во архегониумите се раствораат, отворајки ги
архегониумите. Тоа им овозможува на одредени протеински материи, ослободени од
јајната клетка, хемотактички да ги привлечат сперматозоидите. Тие доаѓаат до јајната
клетка и ја оплодуваат.
По оплодувањето на јајната клетка се образува многуклеточен ембрион, кој понатаму
преминува во спорофит (спорогон). Спорогонот во тек на понатамошниот развиток се
диференцира на стопало, куса дршка и спорангиум. Од централните клетки на
спорангиумот се образува многуклеточно спорогено ткиво - археоспор (археоспорогено
ткиво), во кое се образуваат голем број хаплоидни спори и кончесто издолжени мртви
клетки со спирално задебелени ѕидови, наречени елатерии. Тие со своите хигроскопни
движења ги разлабавуваат спорите и допринесуваат за нивно расејување после
отварањето на спорангиумот. Ѕидот на спорангиумите има посебен механизам за
отварање.
Од спората се се развива кончеста хаплоидна протонема, која содржи хлоропласти. Таа
постепено прераснува во талусот кај Marchantia, растејки најпрво со помош на една
темена клетка, а подоцна на посложен начин.

КЛАСА MUSCI - МОВОВИ
Тоа е најголема класа во типот Bryopsida, која во себе опфаќа 660 рода со 14 000 видови.
Нејзините претставници се карактеризираат со многу поеднообразна градба во
споредба со претставниците од претходните две класи. Се смета дека потекнуваат од
„листостеблените“ Jungermaniales.
Класата Musci е поделена на три реда: Sphagnales, Andreaeales и Bryales.
Редот SPHAGNALES се состои само од една фамилија – Sphagnaceae, со единствениот род
Sphagnum. Родот опфаќа 335 вида, кои многу тешко се разликуваат помеѓу себе. Тие се
широко распространети, меѓутоа поголемиот број од нив се среќаваат во северните
области на Евроазија и Северна Америка. Се развиваат по влажни и блатни места,
образувајки големи перничести творби. Sphagnum-ите обично растат во води со многу
ниска содржина на кислород, така што настанува само незначително распаѓање на
изумрените делови од растението. Со долгогодишно акумулирање на густата маса од
изумрени растенија, сфагнумите, заедно со остатоците од другата растителност, го
образуваат тресетот. Кај нас сфагнумот образува убави популации на планините
Пелистер, Шар Планина, Јакупица, Јабланица, во околината на Пехчево.
Од спората на сфагнумот најпрво се развива мал конец, од кој ќе се развие еднослојна
округла талусна протонема; од гаметофорни папки на протонемата се развива разгранет
листостеблен гаметофор. Секоја година под врвот на гаметофорот се развива едно
гранче, кое го продолжува растот на мајчинското растение. Во тоа време базалните
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делови од стеблото постепено изумираат, а развиените ќеркини гранчиња постануваат
самостојни единки. Кората на стебленцето се состои од еден или неколку слоја од мртви
клетки, кои имаат способност да се исполнуваат со вода.
Филоидите се изградени од два вида на клетки – живи и мртви (клеточен диморфизам),
распоредени во еден слој. Живите клетки се зелени, тенки и долги и се допираат со
своите заострен краеви, образувајки мрежа, во чии окца се наоѓаат безбојни меурести
мртви клетки. Нивните ѕидови имаат пори и се спирално и прстенесто задебелени.
Гаметофитот може да биде еднодомен или дводомен. Антеридиумите и архегониумите
се развиваат секогаш на различни гранчиња.
По оплодувањето на јајната клетка, зиготата постепено прераснува во спорофит со
округлест спорангиум. Внатрешноста на спорангиумот е издиференцирана на два слоја
– надворешен амфитециум и внатрешен ендотециум. Спорангиумот во долниот дел е
исполнет со полуколбесто стерилно ткиво наречено колумела, кое е обвиено со
спорогеното ткиво. Отварањето на спорангиумот е со помош на едно капаче, кое отпаѓа
со неговото созревање. Спорогонот нема вистинска дршка (seta), туку се издига на една
подолга, безлисна дршка (pseudopodium; лажна дршка), која настанува со издолжување
на еден дел од гаметофитот.
Редот BRYALES опфаќа 13 500 видови, групирани во 657 рода и 80 фамилии и е најголем
ред помеѓу мововидните растенија. Претставниците најчесто се широко распространети
и можат да се сретнат во различни средини. Кај нас се развиваат поголем број родови:
Polytrichum, Hypnum, Bryum, Climacium, Dicranum и др.
Гаметофитот е диференциран на два јасно разграничени стадиуми - протонема и
гаметофор. При никнувањето на спората најнапред се образува кратковечна кончеста
протонема. На протонемата се развиваат гаметофорни папки, од кои ќе се развие
гаметофорот, односно самиот листостеблен мов. Кај поголемиот број претставници
гаметофитот расте со помош на една тространа апикална клетка. Ризоидите кај Bryales
се повеќеклеточни и често пати можат да содржат и хлорофил. Затоа што понекогаш на
нив се образуваат гаметофорни папки, тие можат да се преобразуваат во протонемни
конци. Филоидите се обично спирално распоредени. Во некои случаи, како што е тоа
случај со родот Buxbaumia, гаметофорот е силно редуциран.
Гаметофорите можат да бидат еднополни или разделнополни (двополни), а
гаметангиумите

обично

се

развиваат

на

врвовите

од

гранчињата.

Помеѓу

гаметангиумите се развиваат посебни многуклеточни влакна - парафизи, кои ги
заштитуваат антеридиумите и архегониумите од исушување, бидејки помеѓу нив може
да се задржи капиларната вода. Антеридиумите имаат издолжена форма и се поставени
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на кратки дршки, додека архегониумите се карактеризираат со долги дршки релативно
долг врат.
Оплодувањето настанува за време на врнежи, силни роси и друго. Се одвива на сличен
начин како и кај останатите групи. Од оплодената јајна клетка ќе се развие ембрион, кој
натаму прераснува во спорофитна генерација. Во регионот на спорангиумот се
образуваат два клеточни слоја: надворешен amphitecium и внатрешен endothecium.
Најнадворешниот слој на ендотециумот обично го дава археоспорот, од кој со
редукциона делба настануваат хаплоидни спори. Кај Bryales не се формираат елатерии.
Од највнатрешните клетки на ендотециумот се формира стерилна колумела, која
археоспорот ја обвива како цилиндер. Од амфитециумот се развива ѕидот на
спорангиумот, чии клетки се богати со хлоропласти.
Растењето на спорогонот предизвикува распукнување на архегониумот во кој се
развива. При тоа, долниот дел од архегониумот останува во основа на спорофитот,
додека горниот дел, наречен калиптра, кратко време се задржува на врвот од
спорангиумот.
Кај поголемиот број претставници од Bryales, најгорниот дел од спорангиумот е
диференциран во капаче. Во епидермисот, на граница помеѓу спорангиумот и капачето
се наоѓа прстен (annulus) од еден или неколку реда клетки, кои со распукнување го
одделуваат капачето од спорангиумот. По работ на отворениот спорангиум се развива
еднореден или двореден перистом, во форма на венец од остатоци од клеточни
ѕидови.
Кај редот Bryales, за разлика од останатите претставници на класата Musci, спорангиумот
е поставен на една посилно или послабо развиена дршка - seta, која во основата
завршува со хаусториум, со кого се прикрепена за гаметофитот. Сетата како продукт на
оплодената јајна клетка, се смета како дел од спорофитот.
Кај мововите се среќаваат различни начини на вегетативно размножување, при што
многу видови од нив се размножуваат скоро исклучиво вегетативно.

ТИП LYCOPSIDA - ЛИКОПОДИУМОВИ РАСТЕНИЈА
Ликоподиумовите растенија претставуваат посебна еволутивна линија на вишите
растенија, кај која функцијата на листови ја вршат филоиди со една, или поретко со две
прости, неразгранети жили. Спорангиумите се единечно расположени во пазувите на
филоидите, или пак да се наоѓаат на самото стебло над лисната пазува, а поретко од
горната страна на самиот филоид.
Типот Lycopsida е поделен на 6 редови – Baragwanathiales, Protolepidodendrales,
Lycopodiales, Selaginellales, Lepidodendrales и Isoetales, од кои рецентни претставници
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имаат редовите Lycopodiales, Selaginellales и Isoetales, додека останатите се познати само
во фосилна состојба.
Редот LYCOPODIALES, познати од горен девон, денес опфаќа неколку рецентни родови Lycopodium, Huperzia, Diphasium и Phylloglossum, со околу 400 видови, кои се приклучени
кон единствената фамилија Lycopodiaceae.
Претставниците се зелјести, зимзелени растенија без секундарно задебелување.
Стебленцата најчесто се дихотомно разгранети и се препокриени со многубројни прости
игличести или лушпести филоиди. Спорофилоидите и вегетативните филоиди можат да
бидат еднакви или пак да се разликуваат помеѓу себе. Спорофилоидите се групирани во
спорофилоидни класови, собрани по врвовите на гранчињата или пак се без ред
расфрлени помеѓу стерилните филоиди.
Еден од најчестите претставници на редот е Lycopodium clavatum. Тој има издолжено,
дихотомно разгрането стебленце, кое ползи по површината на почвата. Тоа е
издиференцирано на епидермис, кора и централен цилиндер од тип на плектостела
(ксилемот е разбиен на неколку паралелни или радијално плочи меѓу кои се наоѓа
флоемот). На долната страна од изданокот се развиваат дихотомно разгранети
коренчиња. Стеблото е препокриено со спирално распоредени линејно-шиловидни
филоиди, кои имаат само по една неразгранета жила.
Широките, лушпести, спорофилоиди се групирани во спорофилни класови кои се
поставени на врвовите од гранчиња со негативно геотропен раст. Во основата на својата
горна страна носат по еден голем, сплеснат бубреговиден спорангиум, во кој се
образуваат многубројни спори со еднаква големина. Ѕидот на спорангиумот е
повеќеслоен. Највнатрешниот слој го сочинуваат тапетни клетки, чија содржина се
употребува при образувањето на спорите, но при тоа тапетните клетки не се раствораат
потполно. Спорангиумот се отвара со надолжна пукнатина од неговата горна страна.
Спорите после 6-7 години започнуваат да ‘ртат во подземен грутчест проталиум
(гаметофит), со големина до 2 cm. Проталиумот се исхранува сапрофитски и образува
симбиотски врски со некои габи. Неговиот развиток трае и по дваесеттина години.
Гаметангиумите се многуклеточни и се наоѓаат спуштени во горниот (апикалниот) дел од
проталиумите. Антеридиумите имаат овална форма, нивниот ѕид е еднослоен и
формираат бицилијатни сперматозоиди. Архегониумите се изградени од стомачен и
вратен дел, кој излегува надвор од ткивото на проталиумот.
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Од зиготата се образуваат ендоскопски ембрион1, и таканаречен ембрионосач
(суспензор), кој постепено го потиснува ембрионот во ткивото на проталиумот. За да
излезе надвор од проталиумот, ембрионот се свиткува према горе, при што неговата
долна, конвексна страна се задебелува и се преобразува во хаусториум, кој е свртен кон
главната маса на проталиумот. Преку него ембрионот се снабдува со хранливи материи.
Растењето на ембрионот е со група од иницијални клетки.
Ликоподиумовите растенија во тропските краеви многу често се развиваат како епифити.
Во флората на Р. Македонија познати се само три претставници од фам. Lycopodiaceae и
тоа: Lycopodium clavatum (Осогово), Huperzia selago (Кајмакчалан, Осогово) и Diphasium
alpinum (Шар Планина).
Редот SELAGINELLALES главно опфаќа многугодишни тревести растенија, познати од
долен карбон, кај кои отсуствува секундарно задебелување на стеблото. Филоидите се
снабдени со посебни израстоци - јазичиња (лигули), а корењата се адвентивни. За
разлика од претходниот ред, ова се хетероспорни растенија, кај кои машките и женските
гаметофити многу се разликуваат по својата големина. Сперматозоидите се со по две
камшичиња.
Кон редот е приклучена монотипната фамилија Selaginellaceae, со единствениот род
Selaginella (околу 700, главно тропски видови). Во флората на Македонија се присутни
само два вида - Selaginella helvetica и S. selaginoides.
Анизотомно разгранетите гранчињата кај Selaginella делумно ползат, а делумно се
исправени. Некои претставници се грмушести, а други живеат епифитски. Гранчињата
носат мали лушпести ливчиња (филоиди), кои се поставени спирално или декусирано
(во 4 реда) и во тој случај (гранчината) имаат дорзивентрален изглед (Selaginella
helvetica; стебленцата носат два реда мали ливчиња на горната страна и два реда големи
ливчиња на долната страна). На стебленцето се развиваат издолжени, безлисни
изданоци - ризофори (носачи на коренчиња), од кои се развиваат адвентивни корени.
Спорофилоидите се групирани во прости или разгранети спорофилни класови. Секој
спорофилоид носи само по еден спорангиум, сместен во пазувата на филоидот.
Спорангиумите се од два типа: макро и микроспорангиуми и се развиваат на ист
спорофилен

клас.

Обично

макроспорангиумите

се

наоѓаат

во

основата,

а

микроспорангиумите во горниот дел на спорофилниот клас. Спорофилоидите кои ги
носат се именуваат соодветно како микро- и макроспорофилоиди. Ѕидот на

1

завртен со врвот кон основата на архегониумот; егзоскопскиот ембрион (кај мововите, на пример),

напротив, е завртен кон врвот на архегониумот
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спорангиумот е образуван од три слоја на клетки. Спорангиумите се отвараат со посебен
кохезионен механизам.
Во макроспорангиумите со редукциона делба се формираат четири големи макроспори,
додека во микроспорангиумите се развиваат голем број на ситни микроспори.
Проталиумите кои настануваат со ‘ртењето на спорите, се во голема мера редуцирани.
Од микроспорите се образува мал машки проталиум, изграден од една мала леќовидна
клетка, осум стерилни ѕидни клетки и две или четири централни клетки. Од сите овие
клетки само малата леќовидна клетка има вегетативен карактер. Сите останати клетки
го

претставуваат

единствениот

антеридиум.

Бицилијатните,

слабо

свиткани

сперматозоиди, настануваат од централните клетки; ѕидните клетки се раствораат и
формираат слузест слој, во кој лежат сперматозоидите. Целиот машки проталиум сè до
овој стадиум останува обвиен од ѕидот на микроспората, бидејки сето тоа се случува во
внатрешноста на микроспората. Дури сега микроспората се раскинува и ги ослободува
сперматозоидите.
Женскиот проталиум, кој не е така силно редуциран, се развива во макроспората. Кај
повеќето видови со многукратни делби се образува ситноклеточен безбоен проталиум.
Ѕидот на макроспората распукнува со една тролачна пукнатина, отварајки дел од
проталиумот со неколку мали архегониуми. Во аглите на пукнатината се образуваат
ризоиди.
Развитокот на ембрионот, сè до неговото оплодување од проталиумот, настанува на
сличен начин како кај Lycopodiales. Растењето кај повеќето видови настанува со една
темена клетка.
Претставниците на редот ISOETALES се многугодишни хетероспорни тревести растенија,
кај кои се запазила одредена способност за секундарно задебелување. Филоидите се
снабдени со лигули, а корени се развиваат на редуцирани ризофори.
Редот Isoetales го води своето потекло од некои триасови Lepidodendrales (Sigillariaceae).
Во редот се вбројува само фамилијата Isoetaceae, кoja денес е претставена со два рода Isoetes, со околу 70 видови и Styllites, од кој во Перу неодамна се откриени два вида.
Видовите од родот Isoetes живеат делумно субмерзно, а некои од нив по влажните
почви. Тоа се многугодишни тревести растенија со валчесто, поретко дихотомно
разгрането стебло, кај кое се забележува неправилно секундарно задебелување.
Стебленцето од долната страна има дихотомно разгранети коренчиња, а на горната
страна еден густ сноп (розетка) од тенки и долги филоиди, кои кај поедини видови
достигнуваат до 1 m. По должината на филоидите минуваат четири воздушни канали,
помеѓу кои има едно неразгрането спроводно снопче. Основата на филоидите е
проширена и носи издолжена вдлабнатина - fovea. Над фовеата се наоѓа триаголна
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кожеста лигула, која служи за примање на вода.Поголемиот број од филоидите се
спорофилоиди, кои имаат по еден спорангиум сместен во фовеата. Само
највнатрешните филоиди во снопчето се стерилни (трофофилоиди).
На периферните филоиди се образуваат макроспорангиумите, со многубројни округли,
тетраедрични

макроспори,

а

на

повнатрешните

филоиди

се

образуваат

микроспорангиумите, со огромен број на елипсовидни, делумно сплеснати микроспори.
Внатрешноста на спорангиумите е испресечена со стерилно ткиво во вид на ленти trabeculae. Ѕидот на спорангиумот е повеќеслоен, а тапетумот е секрециски (не се
распаѓа). Спорите се ослободуваат дури по распаѓањето на спорангиумите.
Проталиумите кај овие растенија се силно редуцирани и се развиваат во самите спори.
Машките проталиуми се развиваат слично како кај Selaginella, но со таа разлика, што од
секоја микроспора се развиваат само по 4 сперматозоиди, кои се спирално свиткани и
на предниот крај носат едно снопче од камшичиња. Женскиот проталиум исто така се
развива на сличен начин како кај Selaginella, и ја исполнува целата макроспора. Во оние
делови каде што макроспората пука ќе се појави макропроталиум, на кој ќе се развијат
неколку мали архегониуми.
Ембрионот се развива без при тоа да се образува темена клетка. Во почетокот има
ендоскопска положба, но подоцна се завртува и зазема егзоскопска положба.

ТИП TMESOPSIDA - ПСИЛОТОВИ РАСТЕНИЈА
Псилофитовите растенија се стара реликтна група, распространета во тропските и
субтропските делови на Југоисточна Азија, островите на Индискиот и Тихиот Океан,
Австралија, Америка и др. Тоа се рецентни епифитни растенија, кои растат по стеблата
на дрвовидните папрати. Нивни фосили сé уште не се најдени.
Типот Tmesopsida го опфаќа редот Psilotales, кој се состои само од една фамилија
Psilotaceae, со два мали рода Psilotum (2 вида) и Tmesipteris (10 вида).
Родот Psilotum опфаќа ниски, дихотомно разгранети тревести растенија, кои наместо
корен имаат ризомоид со ризоиди. По стеблото се присутни проретчени мали, прости,
спирално расположени лушпести листови, кои се без среден нерв. Спорофилите се
дихотомно разгранети, а во пазувите на нивната горна страна се наоѓа по еден троок
(тропреграден) спорангиум, кој има повеќеслоен ѕид, но без тапетни клетки.
Проталиумите се долги неколку сантиметри, цилиндрични, разгранети, безбојни и
живеат подземно во симбиоза со микоризна габа. На горната страна на проталиумот се
образуваат многуклеточни антеридиуми, од кои излегуваат многубројни сперматозоиди
со многу камшичиња. Малите архегониуми (со само 1, ретко 2 вратни канални клетки),
се делумно спуштени во ткивото на проталиумот. Ембрионот е без суспензор и лежи
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егзоскопски (односно конусот на растот е свртен кон вратниот дел на архегониумот). Кај
некои претставници со посилно развиени проталиуми присутно е и спроводно снопче.

ТИП SPHENOPSIDA - ЧЛЕНЕСТОСТЕБЛЕНИ РАСТЕНИЈА
Со тоа што поседува теломни листови, типот Sphenopsida е јасно разграничен од
ликоподиумовите растенија и се приближува до псилотовите и папратовидните
растенија. За разлика од папратовидните растенија, листовите кај Sphenopsida се
развиле од релативно мали странични гранчиња кои имале ограничено растење, и во тој
однос се слични со листовите од Tmesopsida. За разлика од Tmesopsida, листовите кај
Sphenopsida настанале од гранчиња, кои уште од самиот почеток имале тенденција кон
групирање во прешлени.
Sphenopsida се стари растенија, познати уште од девон, а својот максимален развиток го
достигнале во карбон. Во карбон тие биле претставени со многубројни, високи
дрвовидни форми, кои имале многу значајна улога во составот на тогашниот растителен
покривач. Но подоцна почнуваат да изумираат и после јура од целата оваа група се
сочувал само родот Equisetum.
Типот Sphenopsida содржи четири реда: Hyeniales, Pseudoborniales, Sphenophyllales и
Equisetales. Рецентни претставници се зачувани само од последниот ред.
Редот EQUISETALES се појавил во горен девон и најголемо разнообразие достигнале во
горен карбон. После карбон голем број од родовите изумреле и денес од овој ред
единствено се сочувала фамилијата Equisetaceae.
Оваа фамилија се јавува за време на горен карбон, како последен остаток од
некогашните широко распространети Sphenopsida. Фамилијата има само еден род Equisetum, во кој се опфатени 32 вида. Тоа се делумно копнени, делумно блатни
растенија. Нивниот спорофит се одликува со многу специфична градба.
Надземните делови од растението вертикално се издигнуваат од подземните
хоризонтални ризоми. Надземното стебленце најчесто образува два до неколку пати
прешленесто разгранет систем од гранчиња и е јасно поделено на нодиуми и
интернодиуми. Неговата специфична анатомска градба е резултат како на еволутивната
старост, така и на условите на стаништата на кои најчесто се сретнуваат овие растенија.
Површината на стеблото е обвиена со еднослоен епидермис, чии клетки имаат
задебелени надворешни тангенцијални ѕидови, инкрустирани со силициум диоксид. На
одделни места под епидермисот се наоѓаат снопчиња од склеренхимски клетки, кои
понекогаш се спојуваат во прстен. Паренхиматичните клетки на примарната кора кои се
наоѓаат под склеренхимот се богати со хлоропласти (хлоренхимско ткиво) и обично се
издолжени во радијален правец. Во средниот слој на примарната кора, алтернирајки со
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склеренхимските снопчиња, се наоѓаат прилично големи валекуларни празнини, кои се
протегаат по целата должина на интернодиумите. Примарната кора завршува со еден
слој на ендодермални клетки. Централниот цилиндер е обложен со еднореден
перицикел и е исполнет со паренхиматични клетки во кои лежи прстен од затворени
колатерални спроводни снопчиња. Средишниот дел на цилиндерот го зазема лизигена
празнина. Примарниот ксилем на снопчињата пропаѓа доста рано, а на негово место се
формираат т.н.р. каринални канали, по чии ѕидови понекогаш можат да се забележат
остатоци од трахеидите на протоксилемот. Метаксилемот кај Equisetum arvense се
формира од страните на флоемот.
По нодиумите се развиваат издолжено-ланцетовидни листови, распоредени во
прешлени. Листовите сраснуваат помеѓу себе, образувајки обвивка (ракавец) околу
базалниот дел на интернодиумот. Секое ливче е снабдено со едно тенко спроводно
снопче.
Спорофилите се групирани во густи спорофилни класови, настанати поради силното
скусување на интернодиумите. Секој спорофил има облик на едноножна масичка, која
од долната страна носи по 5-10 спорангиуми. Тапетниот слој на спорангиумот се
раствора и формира вискозна маса, наречена периплазмодиум. Кај зрелите спори од
периплазмодиумот се образува периспор, како посебна надворешна обвивка на
спорите. Периспорот има форма на две тенки паралелни ленти со лопатовидно
проширени краеви, кои се познати како хаптери. Специфичната структура на хаптерите
им овозможува хигроскопско свивање и испружување, што претставува адаптација која
го олеснува распространувањето на спорите и помага на едно исто место да се развијат
поголем број на проталиуми. На тој начин се зголемуваат шансите за успешно
оплодување.
Проталиумите (гаметофитната генерација) можат да бидат хермафродитни или
разделнополови, иако се работи за изоспорни растенија. Антеридиумите се делумно
спуштени во ткивото на проталиумот и во нив се развиваат спирални сперматозоиди со
многубројни камшичиња. Архегониумите, со исклучок на вратниот дел, се исто така
спуштени во ткивото на проталиумот. Ембрионот има егзоскопска положба и е без
суспензор..
Во флората на Р. Македонија родот Equisetum е застапен со 7 видови. Некои видови од
овој род се користат како лековити растенија (пр. Equisetum arvense), а некои се отровни
(Equisetum palustre).

ТИП PTEROPSIDA - ПАПРАТОВИДНИ РАСТЕНИЈА
Типот Pteropsida е најголем тип во растителниот свет и игра мошне значајна улога во
составот на растителната покривка на нашата планета. Листовите, кои настанале од
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крупни теломни гранчиња, во текот на еволуцијата се покажале како многу попластични
отколку кај останатите групи на виши растенија и биле подложени на разни
функционални и структурни преобразувања.
Спорангиумите можат да бидат поставени врвно, рабно, површински и секундарно
врвно, но никогаш не се наоѓаат на горната (адаксијална) страна на листот, ниту во
лисната пазува или пак над неа, како што се забележува кај типот Lycopsida. Освен тоа,
никогаш не се развиваат поединечно на листовите, туку се групирани по неколку или пак
во поголем број на листовите.
Папратовидните растенија, слично како и останатите типови од вишите растенија, го
водат своето потекло од Psilopsida. Старите девонски претставници од Pteropsida сè уште
биле многу блиски со псилофитовите, а некои најпримитивни родови претставуваат
преодни форми помеѓу Psilopsida и Pteropsida.
Овој тип е поделен на три оддели, кои одговараат на три различни степени на
еволутивен развиток: Filicinae (папрати), Coniferophyta (Gymnospermae - голосемени
растенија) и Magnoliophyta (Angiospermae - скриеносемени растенија).
Папратите го претставуваат првиот степен на еволутивниот развиток на Pteropsida. Тие
се безсемени растенија кои се многу слични со претходните типови од вишите растенија,
со кои порано биле неприродно соединувани. Вториот степен на развиток го
претставуваат голосемените растенија. Тие поседуваат семенови заметоци и семенки,
но кај нив не се формираат вистински цвет и плод. Третиот степен на еволутивниот
развиток на папратовидните растенија го претставуваат скриеносемените растенија, кои
се карактеризираат со присуство на цветови и затворени макроспорофили, т.н. плодни
листови, што го овозможило појавувањето на плодот како нов орган.

ОДДЕЛ FILICINAE - ПАПРАТИ
Одделот Filicinae е голема група, која денес е претставена со околу 300 рода и 10.000
видови, а бројот на фосилните претставници секако бил многу поголем.
Заради својата старост, папратите се одликуваат со многу поизразена теломна природа
на листовите. Кај некои девонски папрати тие сè уште напомнуваат на дихотомно
разгранетите гранчиња на псилофитовите растенија. Положбата на единечните и врвно
поставени спорангиуми кај најпримитивните папрати исто така претставува важен доказ
за теломната природа на нивните листови.
Папратите поседуваат корен, кој се развил како резултат на измена на подземниот
ризомоид од нивните псилофитови предоци.
Одделот Filicinae опфаќа 5 класи: Primofilices, Ophioglossidae, Noeggerathiidae,
Marattiidae и Leptofilices (Leptosporangiatae).
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КЛАСА OPHIOGLOSSIDAE
Претставниците од оваа класа претставуваат директни потомци на палеозојските
Primofilices. Оваа стара група, според градбата на гаметофитот, развитокот на
спорангиумите и според некои други особености, е најпримитивна помеѓу современите
папрати. Но, паралелно со примитивните особини, кај нив се среќаваат и особини на
многу висока специјализација. Во тој поглед оваа класа претставува прекрасен пример
на една група од вишите растенија кај која различните делови од растението имаат
различна еволутивна старост (хетеробатмија).
Класата Ophioglossidae опфаќа само еден ред Ophioglossales, со една фам.
Ophioglossaceae и три рода: Ophioglossum (околу 50 вида), Botrychium (36 вида) и
Helminthostachys (со 1 вид). Првите два рода се широко распространети, при што
Ophioglossum главно доаѓа во тропските предели, а Botrychium е локализиран во
северните умерени зони.
Фамилијата Ophioglossaceae претставува прилично изолирана група, која многу се
разликува од сите современи папрати. Тука спаѓаат мали или средно големи
многугодишни тревести растенија, како и зимзелени треви. Некои тропски видови од
родот Ophioglossum се епифити.
Овие растенија се одликуваат со кусо подземно стебло, чие спроводно снопче во
долниот дел е од тип на протостела, а во горниот дел преминува во еден посебен тип на
сифоностела (соленостела). Кај родот Botrychium се појавува слабо секундарно
задебелување. Вегетативниот конус на растењето се состои од група иницијални клетки.
Секоја година на стеблото се развива само еден лист со долга дршка, кој во основата има
мал кожест ракавец. Во нормални случаи листот се состои од еден асимилационен
стерилен дел и од еден фертилен дел. Асимилациониот дел од листот кај родот
Ophioglossum има елиптична (јазиковидна) форма, а кај родот Botrychium е перест.
Фертилниот дел, кој има ограничено растење, продолжува вертикално од основата на
асимилационот дел, така што листот има тродимензионален облик. Тоа е прастар тип на
разгранување. Кај родот Ophioglossum фертилниот дел е прост и цилиндричен, а по
рабовите носи два реда од спорангиуми, кои се спуштени во ткивото. Кај родот
Botrychium фертилниот дел е пересто разгранет, а по рабовите на пересто насечените
делови се наоѓаат големи, округли спорангиуми, кои што се слободни. Тие имаат јаки
ѕидови и се отвараат со една попречна пукнатина; отсуствува посебен механизам за
исфрлање на спорите. Исхраната е потпомогната со микоризна габа во коренот, поради
што, кај некои претставници, како, на пример, Ophioglossum simplex, листовите немаат
асимилационо ткиво, туку се развиваат само спорангиуми.
Фамилијата Ophioglossaceae опфаќа изоспорни растенија. Спорите ‘ртат во безбојни
проталиуми, кои се развиваат под земја и се еднодомни. Тие живеат сапрофитски со
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помош на микоризна габа, која игра важна улога во нивното исхранување. Проталиумите
претставуваат многугодишни грутчести творби, кои кај Ophioglossum се цилиндрични, а
кај Botrychium имаат овална или срцевидна форма. Антеридиумите и архегониумите се
спуштени во ткивото на проталиумот. Во антеридиумите се развиваат спирално свиткани
сперматозоиди со многубројни камшичиња. Од оплодената јајна клетка се развива
ембрионот, кој кај некои видови со години живее подземно.
Ophioglossum vulgatum во Република Македонија обично доаѓа во низинските делови,
по влажни и мочурливи ливади и пасишта во Струмичко, Прилепско (Маркови кули,
манастир Трескавец), Гевгелиско (Негорска Бања, Кожуф), Китка, Јакупица, Јабланица,
Бушова Планина.
Botrychium lunaria кај нас се развива по планинските ливади и пасишта, од 1000-2500 м.
Тоа е широко распространето растение и се среќава скоро по сите наши високи планини
(Шар Планина, Кораб, Јабланица, Јакупица, Галичица, Бистра, Дешат, Пелистер, Кожуф,
Осогово и др.).

КЛАСА LEPTOFILICES (LEPTOSPORANGIATAE)
Leptofilices се многу помлади во однос на претходните групи. Кон крајот на триас биле
развиени скоро сите фамилии од оваа класа, доека за време на долна креда својот
оптимум на развиток го постигнале поголемиот број фамилии.
Од оваа класа денес се познати 270 рода, со околу 10.000 вида, кои се распространети
по целата земјина површина. Нивниот број е најголем во тропските и субтрпските
области, зафаќајки најчесто влажни станишта. Некои претставници се ксерофитни, и
растат по карпите и камењарите, а некои од нив се хидрофити, и успеваат само во вода.
Во тропските и субтропските области се среќаваат голем број на епифитни форми, како
и лијани. Со исклучок на еден мал број видови, скоро сите Leptofilices се многугодишни
растенија.
Класата Leptofilices се дели на три реда: Filicales, Marsileales и Salviniales. Претставниците
од првиот ред се изоспорни растенија, а останатите два реда се хетероспорни. Редовите
Marsileales и Salviniales некои автори ги групираат во еден, посебен ред - Hydropteridales.
Но, се смета дека таквото групирање е неправилно, бидејки некои сличности кои
постојат помеѓу нив се должат на паралелниот развиток, а не на заедничкото потекло.
Редот FILICALES е огромна група од вишите растенија, кои се широко распространети на
целата земјина површина. Оптимумот на својот развиток го постигнуваат во тропските
области каде што се претставени со најразлични форми, започнувајки со видови чија
големина изнесува само неколку милиметри (кај фам. Hymenophyllaceae) па сè до
дрвовидни форми високи до 15 m (кај фам. Cyatheaceae и Dicksoniacaeae). За разлика од
претходните групи, овие растенија растат со една голема терминална клетка.
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Дрвовидните папрати имаат неразгрането стебло, кое во својот горен дел носи сноп од
повеќепати перести листови, долги до 3 m. По изумирањето на листовите, од
отпаднатите лисни дршки по стеблото остануваат карактеристични лузни. Кај Filicales
отсуствува секундарно задебелување, па поради тоа цврстината на стеблото се
обезбедува на други начини (од многубројните концентрични спроводни снопчиња, од
склеренхимските плочи и друго). Сепак, поголемиот број од папратите се тревести
растенија со најчесто слабо разгранети хоризонтални или вертикални ризоми.
Fiicales се одликуваат со големо разнообразие на листовите. Така, листовите кај
Dryopteris filix-mas се перести, кај Polypodium vulgare се пересто насечени, додека пак кај
Phyllitis scolopendrium се целокрајни. Кај поголемиот број наши папрати листовите во
текот на зимата не презимуваат, со исклучок на Phyllitis, Asplenium ruta-muraria,
Polystichum lonchitis, Ceterach officinarum и други, кај кои листовите презимуваат. Кај
повеќето папрати, стеблата, листните дршки, а делумно и листовите се препокриени со
еднослојни, кафеави лушпести влакна, кои често пати се ресесто насечени.
Спорофилите по својата надворешна форма по правило многу малку се разликуваат од
стерилните трофофили. Кај Blechnum spicant спорофилите се насечени на потенки
делови отколку трофофилите. Кај Osmunda regalis преобразени се само врвните делови
од листовите кои ги носат спорангиумите, а другиот дел од листот го има својот
нормален облик.
Спорангиумите кај Filicales секогаш се образуваат во голем број на долната страна од
листовите, каде што се групирани во т.н. соруси. Целиот сорус се развива на еден
издигнат дел од листот, кој се нарекува плацента (receptaculum). Кај голем број родови
сорусот е препокриен со индузиум - лушпесто образование кое ги заштитува
спорангиумите.
Спорангиумите со нежни повеќеклеточни дршки се прикрепени за плацентата. Нивните
ѕидови се еднослојни, бидејки тапетните клетки се растворени. Еден ред од клетки со
задебелени радијални и внатрешни тангенцијални ѕидови се протега од средината на
предниот дел до основата на задниот дел од спорангиумите. Овај т.н.р. прстен (annulus)
функционира како специфичен кохезионен механизам за отварање на спорангиумите и
за расејување на спорите.
Обликот и положбата на сорусите, присуството или отсуството на индузиум, како и
неговиот облик, претставуваат важни особини во таксономското разграничување помеѓу
родовите.
Во спорангиумот се образуваат голем број изоспори со неправилна топчеста форма. Од
спората најнапред се развива (најчесто) краткотрајна кончеста протонема, која
прераснува во срцевиден проталиум. Антеридиумите и архегониумите се развиваат на
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долната страна од еден ист проталиум. Развиениот антеридиум се состои од две
прстеновидни клетки и една округла клетка, кои ја обвиваат централната клетка. Од
централната клетка преку стадиум на сперматогени клетки, ќе се развијат спирално
извиени сперматозоиди, препокриени со голем број камшичиња.
Архегониумите имаат врат изграден од четири надолжни реда од клетки, една или
повеќе вратни канални клетки и една централна клетка, од која со понатамошни делби
ќе се образуваат јајната клетка и стомачната канална клетка. Најдолниот дел од
архегониумот е обвиен од ткивото на проталиумот.
Ендоскопскиот ембрионот извесно време останува врзано за проталиумот преку еден
хаусториум, сè додека проталиумот не изумре. Примарниот корен кој се развива
странично на главната оска, набрзо се заменува со корени кои избиваат од изданокот.
Често пати, на листовите од папратите се појавуваат адвентивни пупки (плодни пупки),
кои отпаѓаат и служат за вегетативно размножување. Нормалниот тек на смената на
генерациите кај некои видови од папратите е пореметен со апогамија и апоспорија. 2
Папратите преферираат влажни станишта, такашто најголемиот број од нив се
сретнуваат во дождовните тропски шуми. Голем број од тропските видови се развиваат
епифитски. Некои од папратите се космополити (Pteridium aquilinum - орлова папрат),
додека други имаат многу ограничено распространување. Така Asplenium macedonicum
е македонски ендемичен вид, која се сретнува само во околината на Прилеп.
Leptofilices се појавиле за време на карбон, а во текот на јура постигнале оптимум во
својот развиток. Голем број од папратите се користат како лековити растенија, како на
пример, Dryopteris filix-mas, Adiantum capillus-veneris и други, додека Pteridium aquilinum
е отровен.
Врз основа на градбата на сорусите и спорангиумите, редот Filicales се дели на голем
број фамилии, од кои позначајни се следните: Osmundaceae, Schizeaceae, Gleicheniaceae,
Polypodiaceae, Hymenophyllaceae, Cyatheaceae, Diksoniaceae, Aspidiaceae, Aspleniaceae,
Matoniaceae.

2

апогамија - од една или поголем број хаплоидни протални клетки, асексуално да постане хаплоиден
спорофит, кој по надворешен изглед не се разликува од диплоидната форма; развиток на спорофит
директно од гаметофит, без формирање на гамети. Кај скриеносемените растенија се однесува на
развиток на нередуцирана диплоидна клетка од ембрионална кеса во ембрион, без појава на
фертилизација – појава наречена партеногенеза.
апоспорија - од вегетативните клетки на диплоидниот проталиум асексуално настанува диплоидна
папрат, која од диплоидните клетки на лисниот раб, исто така, асексуално повторно образува диплоиден
проталиум; развиток на гаметофит од спорофит без мејоза и продукција на спори, така што хромозомскиот
број на двете генерации е еднаков. Ако гаметофитот продуцира гамети, добиениот спорофит ќе биде
тетраплоиден, со што се создава полиплоидна серија. Кај ангиоспермите означува создавање на ембрион
од нуцелусот на халазата – адвентивна ембрионија
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ОДДЕЛ CONIFEROPHYTA (GYMNOSPERMAE) - ГОЛОСЕМЕНИ
РАСТЕНИЈА
Голосемените растенија се скоро исклучиво дрвенести растенија. Хистолошката градба
укажува на одредена примитивност на оваа група - во ксилемот најчесто отсуствуваат
трахеи, додека во флоемот нема придружни клетки. Разгранувањето на стеблото по
правило е моноподијално. Листовите покажуваат голема разновидност. Кај некои
попримитивни форми се крупни и персесто разделени, меѓутоа кај повеќето
претставници се игличести и вечно зелени, или пак се лушпести.
Цветовите, со исклучок на Bennettitales, се еднополни, еднодомни или ретко дводомни.
Изградени се од прашнички, односно од плодни листови, кои се поставени на долга
оска; изгледот на цветовите потсетува на шишарка. Периантот отсуствува или пак е
сосема слабо развиен.
Прашничките листови (микроспорофили) најчесто содржат неопределен број на
прашнички кеси (микроспорангиуми), кои, со исклучок на родот Ginkgo, се отвараат со
епидермален

егзотециум

(посебен

кохезионен

механизам).

Во

текот

на

микроспорогенезата, од централниот археспор на прашничките кеси се развиваат
матични клетки на поленот (микроспороцити), а од секоја од нив, со мејоза, настануваат
по 4 едноклеточни поленови зрна (хаплоидни микроспори)
Микрогаметогенезата (развиток на машкиот гаметофит) се одвива во поленовото зрно
(едноклеточна микроспора). Конечно оформениот микрогаметофит е изграден од
неколку мали (обично атрофирани) протални клетки, големата вегетативна клетка
(клетка на поленовата цевка) и ситна антеридијална (генеративна клетка), која всушност
го претставува единствениот антеридиум. Кај попримитивните голосемени растенија од
антеридијалната клетка се добиваат два сперматозоиди, меѓутоа кај еволутивно
понапредните процесот на сперматогенезата се задржува на ниво на спермални клетки,
кои до јајната клетка доаѓаат со помош на поленовата цевка.
Плодните

листови

(макроспорофили)

ги

носат

семеновите

заметоци

(макроспорангиуми), кои имаат само еден интегумент. Во нуцелусот на семеновиот
зачеток се одвива макроспорогенезата – процесот на формирање на макроспорите
(ембрионалните торбички), што завршува со мејотско образување на тетрада од
макроспори, од кој конечно се зачувува само една.
Процесот на макрогаметогенеза (образување на женскиот гаметофит) се одвива во
преостанатата макроспора, која кај голосемените растенија и во самото нуцелусно ткиво
има клеточна мембрана диференцирана во егзоспор и ендоспор. Со митотски делби во
макроспората се развива повеќеклеточен макропроталиум, на кој во микропиларниот
дел се образуваат неколку архегониуми, спуштени во ткивото на макропроталиумот.
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Секој архегониум се состои од една голема јајна клетка, одреден број на ѕидни вратни
клетки и една непостојана стомачна канална клетка. Вратни канални клетки обично
отсуствуваат.
По оплодувањето на јајната клетка, од зиготата најпрво ќе се образува "проембрион", а
од неговиот долен дел ќе се развие вистинскиот ембрион. Ембрионот за време на
развитокот е обвиен со макропроталиумот, во кој се складирани резервни материи
(примарен, хаплоиден ендосперм).
За време на оплодувањето и развитокот на ембрионот, женските цветови (или целите
соцветија) се преобразуваат во шишарки. Шишараките по должината на оската носат
многубројни дрвенести лушпи, помеѓу кои се развиваат семенките.
Одделот

Coniferophyta

Pteridospermae

(Gymnospermae)

(Lyginopteridatae),

опфаќа

Phyllospermae

четири

класи

(Cycadatae),

(Тахтаджјан):

Chlamydospermae

(Gnetatae) и Stachyospermae (Coniferatae).

КЛАСА PHYLLOSPERMAE (CYCADATAE)
Класата опфаќа дрвенести или грмушести растенија со неразгранети или слабо
разгранети, компактни стебла. Листовите се крупни, малубројни, перести, поставени на
врвот од стеблото, што на овие растенија им дава изглед на палми.
Во рамките на класата се приклучени два реда – Cycadales и Bennettitales; вториот ред е
познат само во фосилна состојба, меѓутоа има големо значење за филогенијата, заради
двополните светови, што е единствен познат случај кај голосемените растенија.
Претставниците на редот Cycadales се познати уште од крајот на палеозоик (перм), а
оптимумот во својот развиток го постигнале за време на мезозоик (помеѓу триас и
креда). Денес редот опфаќа три тропски и субтропски фамилии: Cycadaceae (Cycas,
распространет од Мадагаскар до Јапонија и Полинезија), Stangeriaceae (Stangeria од
Африка) и Zamiaceae (Lepidozamia, Macrozamia и Bowenia од Австралија, Encephalartos
од Африка, и Dioon, Microcycas, Ceratozamia и Zamia во Америка).
Претставниците на Cycadales имаат компактно, најчесто неразгрането стебло, кое на
врвот носи сноп од големи, перести, спирално распоредени листови. Листовите во
почетокот се свиткани слично како кај папратите. Во сите делови на растението се
наоѓаат канали со лигави материи. Цветовите се дводомни и со многу примитивна
градба.
Шишарковидните машки цветови се состојат од голем број прашнички листови, кои се
спирално распоредени на една долга оска. Прашничките листови на врвот се стерилни,
а на долната страна носат голем број на поленови торбички.
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Женски цветови. Женските цветови кај различните родови се на различно еволутивно
ниво. Терминалниот дел на плодните листови кај родот Cycas е пересто насечен, слично
со асимилационите листови (хомологија), додека по рабовите на долниот дел носат по
неколку семенови заметоци. Кај останатите родови се забележува постепена редукција
на стерилниот врвен дел од плодниот лист, како и намалување на бројот на семенови
заметоци (кај Dioon, Ceratozamia и Zamia, носат само по два семенови заметоци).
Семеновите заметоци се обвиени со дебел интегумент. Во нуцелусот, под микропилата,
има поленова коморичка со триаголна форма, која по опрашувањето се затвора.
Проталиуми. Машкиот гаметофит (микропроталиум) за време на опрашувањето се
наоѓа во поленовите зрна и покрај вегетативната и антеридијалната клетка, има и
протална клетка. Од антеридијалната клетка се образуваат два крупни (до 0,3 mm),
подвижни сперматозоиди со спирален венец од цилии.
Женскиот гаметофит (макропроталиум) образува неопределен број архегониуми,
сместени пред т.н. архегониумска комора. Секој архегониум содржи крупна јајна клетка
(до 6 mm), една непостојана стомачна канална клетка и најчесто уште само две вратни
клетки.
Опрашување. За време на опрашувањето (најчесто со ветар) семеновиот заметок
излачува опрашителни капки преку микропилата, за кои се лепат поленовите зрна.
Поленот, најверојатно поради исушувањето на опрашителната капка, се вовлекува во
поленовата коморичка на семеновиот заметок, кој потоа се затвора.
Оплодување. При оплодувањето вегетативната клетка израснува во поленова цевка, која
го растворува ткивото на нуцелусот и продира кон јајната клетка. Поленовата цевка
сперматозоидите ги ослободува во архегониумовата коморичка, од каде тие доаѓаат до
архегониумот, при што еден од нив продира до јајната клетка. Помеѓу опрашувањето и
оплодувањето поминуваат неколку месеци.
Образување на ембрион и семе. Зиготата со слободни јадрени делби најпрво образува
еден “проембрион”, од чии најдолни клетки ќе се образува ембрионот, а горните клетки
имаат функција на ембрионосачи (суспензори). Тие го притискаат ембрионот во
проталиумот, кој сега служи како хранливо ткиво (примарен, хаплоиден ендосперм).
Истовремено со развитокот на ембрионот, интегументот се преобразува во семенова
обвивка, чиј надворешен дел постанува месест (саркотеста), а внатрешниот тврд
(склеротеста). Од семеновите зачетоци се образува семето. Никулецот има два
котиледона, кои при никнењето остануваат во семето и служат како органи преку кои
младото растение црпи хранливи материи од ендоспермот.
Стопанското значење на овие растенија е мало; тие се познати главно како декоративни
растенија. Карактеристичен претставник e Cycas circinalis.
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КЛАСА CHLAMYDOSPERMAE (GNETATAE)
Chlamidospermae (Gnetatae) е своеобразна група од вишите растенија, која претставува
посебен предмет на интересирање на ботаничарите. Поради отсуството на неопходните
фосилни (палеоботанички) податоци, нејзиното потекло сè уште не може да се објасни.
Во оваа класа спаѓаат три реда, секој претставен со една фамилија и по еден
карактеристичен род: редот Ephedrales со фамилијата Ephedraceae и родот Ephedra,
редот Welwitschiales со фамилијата Welwitschiaceae и родот Welwitschia и редот
Gnetales, со фамилијата Gnetaceae и родот Gnetum.
Без оглед на тоа што овие три рода морфолошки многу се разликуваат, како помеѓу себе,
така и од останатите голосемени растенија, сепак тие се карактеризираат со голем број
на заеднички особини. Така, кај сите нив листовите се наспрамни, секундарната
дрвесина има трахеи, смолни канали отсуствуваат, цветовите поседуваат перијант и
друго. Цветовите се еднополни, меѓутоа во нив има остатоци (рудименти) од вториот
пол, што секако зборува за нивната примарна хермафродитност. Микропилата е
издолжена во микропилна трубичка, а ембрионот има два котиледона.
Редот EPHEDRALES опфаќа повеќе од 40 ксерофилни или полуксерофилни видови,
распространети во пустинските и степските делови на Медитеранот, Блискиот Исток,
Средна Азија, Индија, Кина, Северна и Јужна Америка. Тоа се најчесто ниски, разгранети
грмушести растенија чии стебла се зелени и вршат асимилација, бидејки нивните
наспрамно поставени листови се мали, лушпести и силно редуцирани. Редот опфаќа
главно дводомни, многу ретко еднодомни растенија. Цветовите се еднополни и се
развиваат поединечни или по два во пазувите на декусираните лушпести листови, или
пак се во групи по врвовите на гранчињата.
Овој род во флората на Македонија е претставен со два вида: Ephedra major и E. fragilis.
Редот WELWITSCHIALES е претставен со монотипниот род Welwitschia со видот W.
mirabilis (W. bainesii), распространето во пустината Намиб (во Југозападна Африка), како
и во пустините на Ангола. Нејзиното стебло е грутчесто и носи два кожести, лентовидни
листа, кои се долги неколку метри. Листовите се полегнати по земјата и имаат
способност непрекинато да растат со својата основа, додека нивните врвови постепено
изумираат.
Редот GNETALES опфаќа лијани, а поретко дрва или грмушки, распространети во
тропските делови на Азија, Западна Африка и Јужна Америка. Тие имаат елиптични
листови со мрежеста нерватура. Цветовите се еднополни, еднодомни или дводомни,
групирани во класовидни соцветија. Познат е видот Gnetum gnemon.
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КЛАСА STACHYOSPERMAE (CONIFERATAE)
За разлика од класата Phylospermae (Cycadatae), кај која листовите се најчесто перести, а
стеблата неразгранети или слабо разгранети, кај класата Stachyospermae (Coniferatae)
листовите се прости, најчесто целокрајни, а стеблата се разгранети.
Класата Stachyospermae (Coniferatae) опфаќа во себе 3 реда: Cordaitales, Ginkgoales и
Coniferales.
Редот GINKGOALES најверојатно се појавил кон крајот на палеозоик, а за време на
мезозоик и терциер бил широко распространет по целата земја. Денес оваа стара група
е претставена само со реликтниот вид Ginkgo biloba, кој има статус на жив фосил.
Автохтоно живее само во провинцијата Сечуан во Кина, меѓутоа се одгледува во скоро
сите паркови и ботанички градини во светот.
Ginkgo biloba е дводомно дрвенесто растение. Листовите имаат облик на ладило, со
дихотомно разгранета нерватура. Цветовите се развиваат на кусите изданоци, во
пазувите на лушпестите листови. Машките цветови се поставени на една долга оска на
која се развиваат голем број на прашнички листови со по две поленови торбички.
Женските цветови се состојат само од два семенови зачетоци, кои во основата имаат по
едно прстенесто задебелување. Тие се поставени на една долга дршка.
Развитокот на гаметофитот кај Ginkgo е сличен со оној кај Cycadales. Од спермалните
клетки се образуваат 2 сперматозоиди, кои носат спирален венец од камшичиња.
Оплодувањето е со помош на сперматозоидите. Семеновата обвивка е слична како кај
Cycadales. Надворешниот дел на обвивката е месест, а внатрешниот е тврд.
Редот CONIFERALES (ЧЕТИНАРИ) претставува најбројна и најраспространета група помеѓу
современите голосемени растенија. Денес тие се претставени со 8 фамилии, околу 55
родови и околу 600 видови, од кои голем број имаат многу значајна улога во
растителниот покров на земјата. Во северните делови на Евроазија и Северна Америка
тие образуваат пространи шуми - тајги, додека на јужната хемисфера најчесто се
среќаваат во умерените области на Нов Зеланд, Австралија и Јужна Америка.
Четинарите се разгранети дрвенести растенија, поретко грмушки, при што повеќето од
нив се со моноподијални стебла. Во сите органи често се наоѓаат смолни канали.
Листовите се најчесто многугодишни, обично игличести или лушпести, со ксероморфна
градба; распоредени се спирално, наспрамно или пак во прешлен.
Цветовите се еднополни, еднодомни или дводомни. Тие се најчесто групирани во
посебни шишарчести цветови, односно соцветија, при што женските цветови после
оплодувањето се развиваат во задрвенети шишарки. Вистински периант отсуствува,
меѓутоа кај некои видови во основата на цветната оска може да има лушпести листови.
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Секој семенов зачеток образува само една макроспора-ембрионална торбичка, во која
се развива женскиот гаметофит, во форма на еден многуклеточен проталиум. Во
проталиумот се развиваат неколку архегониуми со поголем број на вратни клетки, а кај
фам. Pinaceae е присутна и една стомачна канална клетка.
Машкиот гаметофит се развива во поленовото зрно, кое со помош на ветерот се
пренесува на семеновиот зачеток. Оплодувањето го врши една спермална клетка,
додека другата, која од самиот почеток е помала, пропаѓа.
Од оплодената јајна клетка најпрво се развива проембрион, а од него, на начин кој е
различен кај различни родови, ќе се развијат еден или повеќе ембриони. Кај Coniferales
ембрионот образува променлив број на котиледони (5-18).
Coniferales се појавиле кон крајот на палеозоик, и тоа за време на горен карбон и перм,
а за време на мезозоик (триас) имале значајна улога во составот на растителниот свет.
Во редот Coniferales спаѓаат фамилиите Lebachiaceae, Voltziaceae, Araucariaceae,
Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae и Taxaceae. Од нив во Македонија се
сретнуваат претставници од фамилиите Pinaceae, Cupressaceae и Taxaceae.
Фамилијата Pinaceae се карактеризира со спирално распоредени игличести листови и со
задрвенети женски шишарки. Кај повеќето родови листовите се вечно зелени и
ксероморфни, со исклучок на родот Larix, кај кој игличките отпаѓаат во текот на зимата.
Кај родовите Pinus (бор), Picea (смрча) и Abies (ела), листовите, во зависност од условите,
живеат 3-9 години, а во ретки случаи и повеќе. листовите можат да се наоѓаат исклучиво
на куси (потфам. Pinoideae), или на долги изданоци (потфам. Abietoideae) или и на двата
типа изданоци (потфам. Laricoideae).
Кај фам. Pinaceae цветовите без исклучок се шишарчести. Машките цветови во основата
имаат неколку лушпести ливчиња, а над нив следуваат бројни, спирално распоредени
прашнички листови. Секој прашнички лист има куса дршка и лушпест врв кој е свиткан
нагоре, а на долната страна носи по 2 поленови торбички.
Женските цветови се слични со машките. На оската од цветот, кој во основата е обвиен
со лушпести листови, спирално се распоредени стерилни „заштитни лушпи“, во чии
пазуви се наоѓа по една плодна (семена) лушпа. Заштитната и плодната лушпа се повеќе
или помалку сраснати помеѓу себе. Плодната лушпа во својата основа и тоа по нејзините
рабови носи по два семенови зачетоци, кои подоцна се преместуваат на горната страна
и потоа се свртуваат надоле. Секој семенов зачеток има по еден интегумент. Плодните
лушпи (листови) интензивно се развиваат при преобразувањето на женскиот цвет во
шишарка и при тоа образуваат тврди шишарчести лушпи. Заштитните лушпи најчесто
остануваат мали или пак потполно атрофираат.
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Поленовите зрна, и покрај релативно големите димензии, имаат способност да се
издигнуваат во воздухот и да лебдат, благодарение на присуството на две воздушни
торбички. Кога ветерот ќе го донесе поленовото зрно на семеновиот зачеток, во него сè
уште не е развиен макропроталиумот. Поради тоа, од опрашувањето до самото
оплодување понекогаш минува долг временски период. После оплодувањето, во текот
на летото, шишарката расте до својата дефинитивна големина, а следната пролет од неа
се ослободуваат семенките. Семенките имаат кожесто крилце кое служи како орган за
летање.
Pinaceae се познати уште од јура. Денес се скоро исклучиво ограничени на северната
хемисфера, каде што преовладуваат во појасот на иглолисните шуми во Северна
Америка, Европа и Азија. Фамилијата Pinaceae во флората на Р. Македонија е застапена
со три рода: Pinus (бор), Abies (ела) и Picea (смрча).
Фамилијата Cupressaceae опфаќа 20 рода со околу 145 видови, кои се широко
распространети по целата земјина површина. Тие најчесто имаат лушпести, многу
поретко игличести листови, поставени наспрамно или пак се собрани во прешлени по
три. Поголемиот број родови од оваа фамилија образуваат задрвенети шишарки, додека
пак родот Juniperus образува месести бобичести шишарки. Во оваа фамилија спаѓаат
како дрвенести, така и грмушести растенија.
Juniperus communis (смрека) е дводомно растение со игличести листови, групирани по
три во прешлен. Машките цветови се развиваат во пазувите на игличките како мали
изданоци. Тие во основата носат одреден број лушпести листови, а над нив се наоѓаат
прашничките листови, кои се распоредени во прешлен. Секој прашнички лист носи на
својата долна страна по 3-7 (најчесто 4) поленови торбички.
Женските цветови се развиваат исто така во пазувите на игличките како мали, куси
изданоци кои во основата се обвиени со многубројни лушпести листови. Над листовите
од најгорниот прешлен се развиваат три вертикално поставени семенови зачетоци, кои
алтернираат со листовите од последниот прешлен. Тие три листови од последниот
прешлен можат да се сметаат за три плодни листови (лушпи), иако не носат семенови
зачетоци, ами алтернираат со нив.
Помеѓу опрашувањето и оплодувањето, слично како кај родот Pinus, минува една
година. При созревањето на семенката, трите најгорни плодни листови кои од самиот
почеток се сраснати со своите основи, започнуваат силно да разраснуваат и потполно ја
обвиваат семенката. Истовремено плодните листови стануваат месести и образуваат
топчеста бобинковидна шишарка, со карактеристична тролачна лузна, настаната со
сраснување на плодните листови.
Фамилијата Cupressaceae во флората на Македонија е застапена само со родот Juniperus.
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ОДДЕЛ MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) - СКРИЕНОСЕМЕНИ
РАСТЕНИЈА
Одделот Magnoliophyta (Angiospermae) поседува семенови зачетоци кои се секогаш
затворени во плодник, образуван од плодните листови. Плодникот, сам, или заедно со
другите делови на цветот, се преобразува во плод, од кој подоцна ќе се ослободат
зрелите семенки. Заради градбата на плодникот, поленовите зрна најпрво се
пренесуваат на жигот (stigma) од плодникот, кој е приспособен за прифаќање на
поленовите зрна. Овде поленовите зрна никнуваат со поленова цевка, која преку
столпчето (stylus) на плодникот навлегува во неговата плодницата (ovarium); преку
поленовата цевка до семеновиот зачеток се пренесуваат спермалните клетки.
Кај скриеносемените растенија редукцијата на гаметофитот е уште позасилена. Зрелиот
микрогаметофит содржи само вегетативна клетка и антеридијална клетка, која со делба
дава две спермални јадра; кај нив не се образуваат протални клетки и сперматозоиди.
Макропроталиумот (ембрионова кеса) типично е изграден од јајцев апарат (јајна клетка
и две синергиди), три антиподни клетки и едно диплоидно централно јадро.
Јајната клетка се оплодува со едната од двете спермални клетки, додека другата
спермална клетка ќе се спои со централното јадро на ембрионалната торбичка. Во
резултат на ова двојно оплодување, настануваат ембрионот и триплоиден секундарен
ендосперм.
Суштинска разлика од голосемените растенија е што создавањето на семенката кај овие
растенија е проследено со образување на плод – нов орган, настанат од различни делови
на цветот, цели цветови или соцветија, кој ја обвива семенката и служи за нејзино
распространување.
Кај скриеносемените растенија има поголема диференцијација на ткивата во однос на
голосемените растенија, што особено доаѓа до израз во појавата на трахеи во ксилемот,
како и на придружни клетки во флоемот. Кај скриеносемените растенија е исто така
зголемена и пластичноста на вегетативните органи, во споредба со голосемените
растенија. Така, кај нив, покрај дрвенести, многу често се јавуваат многугодишни и
едногодишни тревести растенија.
Овој оддел се карактеризира со големо разнообразие на цветови. Основен тип е
хермафродитниот цвет кој се опрашува со животни. Цветните членови се распоредени
во кругови (прешлени) а околуцветникот најчесто е диференциран на чашка и венче.
Одделот Magnoliophyta (Angiospermae) е поделен на две класи: Dicotiledonae
(Magnoliatae) и Monocotiledonae (Liliatae).
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КЛАСА. DICOTYLEDONAE (MAGNOLIATAE)
Претставниците од оваа класа, со исклучок само на мал број видови, имаат до два
котиледони, кои се развиваат странично на ембрионот. Главниот корен е долговечен.
Стелата има отвоени колатерални снопчиња, распоредени во круг. Стеблото со помош
на камбиумот расте секундарно во дебелина. Листовите имаат најразличен облик;
најчесто се со изразена лисна дршка и со мрежеста нерватура. Често пати се присутни
прилисници, додека лисните ракавци се поретки.
Цветовите се состојат од 5-члени или 4-члени прешлени (кругови), најчесто со
околуцветник издиференциран на чашкини и венечни ливчиња, со општа цветна
формула: К5C5А5+5G5 или пак К4C4А4+4G4. Меѓутоа, се среќаваат и такви цветови кои имаат
намален број на прешлени (кругови), како и цветови со спирален распоред на цветните
членови. Образувањето на поленот е симултано, а поленовите зрна се најчесто
триколпатни.
Како најраспространета животна форма помеѓу овие растенија се јавуваат дрвата.
Во рамките на оваа класа се издиференцирани шест поткласи: Magnoliidae (Polycarpicae),
Hammamelididae (Amentiferae), Caryophyllidae, Dilleniidae, Rosidae и Asteridae.

ПОТКЛАСА MAGNOLIIDAE (POLYCARPICAE)
Во оваа поткласа се сретнуваат како претставници со примитивни, примарни особини,
така и доста специјализирани форми, па дури и паразити. Заради ваквото морфолошко
разнообразие, подкласата Magnoliidae најчесто се смета како основа на дикотилните и
монокотилните растенија. Од друга страна, големата пластичност на претставниците го
отежнува општото карактеризирање на поткласата.
Цветовите се најчесто хермафродитни, поретко еднополни; цветната ложа е обично
конусовидно издигната и е препокриена со голем и неопределен број на цветни членови
(polimeria), кои се спирално распоредени; периантот во најголемиот број случаи е
добро развиен, но често пати не е диференциран на чашка и венче. Кај понапредните
претставници се појавува и прешленесто (кружно) распоредување на цветните членови,
па дури и сраснување помеѓу цветните членови, како резултат на одредена
олигомеризација на цветните елементи.
Андрецеумот се одликува со големиот број на прашници (примарна полиандрија),
додека поленовите зрна стануваат двоклеточни при отворањето на антерите.
Плодникот најчесто е изграден од голем број карпели, апокарпен, а на плодните
листови, кои вообичаено носат голем број на семенови зачетоци, делумно сé уште не е
развиено столпчето; семеновите зачетоци имаат по два интегумента. Кај овие
растенија доминираат монокарпни плодови. Семенките се богати со ендосперм, додека
ембрионот често пати останува многу мал.
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Во фитохемиски поглед за поткласата се карактеристични алкалоиди од групата на
фенилаланините.
Во оваа поткласа спаѓаат редовите Magnoliales, Piperales, Aristolochiales, Rafflesiales,
Nymphaeales, Ranunculales и Papaverales, кои се опфатени во надредот Magnolianae. Во
редот Magnoliales се опфатени најпримитивните, главно дрвенести фамилии од
скриеносемените растенија. Редот Piperales опфаќа тропски дрвенести и зелјести
видови, чии цветови немаат перијант, додека кон редот Aristolochiales се приклучени
главно тревести растенија, чии цветови имаат трочлена, срасната цветна обвивка, а
плодникот е потцветен. Кон редот Rafflesiales се приклучени тропски и субтропски
паразитски видови, додека редот Nymphaeales опфаќа тревести блатни и водни видови.
Редовите Ranunculales и Papaverales ги сочинуваат тревести (со мал број исклучоци)
растенија кои имаат релативно понапредни особини.
Најзначајна фамилија во редот Ranunculales е фамилијата Ranunculaceae. Опфаќа околу
2000 видови, особено широко распространети во северната хемисфера. Најчести се
многугодишните и едногодишните тревести растенија, а поретко се среќаваат дрвенести
претставници (како на пр. Clematis).
Тоа се, пред сé, тревести растенија со последователни листови, без прилисници, при што
листовите обично се сложени, поретко прости. Цветовите се хермафродитни и се обоени
со упадливи бои. Најчесто се актиноморфни (правилни) но се среќаваат и зигоморфни
цветови (Aconitum, Delphinium). Кај некои родови (Caltha, Anemone или Pulsatilla)
периантот е прост (перигон), додека во други случаи е диференциран на чашка и венче
(Ranunculus, Adonis).
Често пати од прашниците се образуваат нектарни листови, кои произведуваат нектар.
Тие имаат облик на мали џепчиња, или пак на посебен шпорест израсток (Delphinium,
Aquilegia). Кај некои родови нектарните листови се неупадливи (Helleborus, Trollius),
додека пак кај други родови имаат венчевиден облик (Ranunculus, Aquilegia).
Во секој плоден лист се развиваат еден или поголем број на семенови зачетоци, па во
врска со тоа, кај оваа фамилија се образуваат плодови од типот на едносемени
оревчиња или повеќесемени мешунки. Плодови бобинки се образуваат многу ретко
(Actaea).
Бројот на видовите кои доаѓаат во Македонија е доста голем. Можат да се издвојат
Ranunculus repens, R. psilostachys, R. ficaria, R. cacuminis (Ниџе), Helleborus odorus,
Aquilegia aurea (Јакупица, Осогово), Adonis flamea, A. vernalis (Краста – кумановско),
Pulsatilla vernalis (Шар Планина – Мал Елак), Anemone pavonina, Thalictrum alpinum,
Clematis vitalba и други.
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ПОТКЛАСА HAMAMELIDIDAE (AMENTIFERAE)
Претставниците од оваа подкласа имаат многу редуцирани, често еднополни цветови,
групирани во ресести соцветија.
Во поткласата доминираат дрвенести растенија. Цветови со јасно издиференцирана
чашка и венче се среќаваат многу ретко (пр. кај фам. Hamamelidaceae). Најчесто е
присутен едноставен, прост периант (кој е хомологен со чашката), или пак цветовите се
без периант. Кај гинецеумот преовладуваат синкарпни плодници, во кои се образуваат
неколку или пак само еден семенов зачеток, со два или со еден интегумент. Само кај
мал број примитивни претставници се среќаваат апокарпни плодни листови или пак
само еден плоден лист. Поленовите зрна се триколпатни или трипоратни. Со исклучок
на мал број, делумно ентомофилни претставници, најголемиот број од нив се
анемофилни растенија. Доминантен тип на плодови се оревчињата.
Поткласата е поделена на неколку редови: Trochodendrales, Hamamelidales, Fagales,
Casuarinales, Urticales, Myricales и Juglandales. Свои претставници во флората на
Македонија имаат Hamamelidales, Fagales, Urticales и Juglandales. Од нив единствено кај
редот Hamamelidales можат да се сретнат хермафродитни цветови со двоен перијант.
Хермафродитни цветови можат да се сретнат и кај некои претставници од редот
Urticales, меѓутоа тие имаат прост околуцветник. Редовите Fagales и Juglandales секогаш
имаат еднополни цветови со прост перијант или без него.
Редот FAGALES опфаќа исклучиво дрвнестите претставници од овој ред имаат прости,
последователни листови, со прилисници кои брзо отпаѓаат. Еднополните и еднодомни
цветови се групирани во сложени ресести соцветија, кои се изградени од најчесто
троцветни дихазиуми, поставени во пазувите на прицветните листови. Перијантот на
цветовите е прост, или може и да отсуствува. Кај машките цветови прашниците стојат
пред периантните листови. Женските цветови имаат потцветен, синкарпен плодник, со
поголем број на анатропни семенови зачетоци, од кои, меѓутоа, се развива само еден.
Плодот е едносемено оревче без ендосперм.
Цветниот регион често пати е изложен на различни редукции. Така, многуцветните
дихазиуми можат да бидат сведени на поединечни цветови, додека во рамките на
цветот можат да бидат редуцирани некои прицветни листови, одделни листови од
периантот, прашнички листови, дури и цели цветови.
Појавувањето на цветовите настанува или пред појавувањето на листовите, или пак
истовремено со самото разлистување на растението. Кај некои родови (Corylus и Alnus)
ресите се образуваат уште во претходната година, а следната пролет само ќе се
издолжат. Оплодувањето е често пати по пат на халазогамија.
Претставниците од овој ред се главно распространети во северните умерени зони.
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За фамилијата Fagaceae е карактеристичен потцветниот плодник, образуван од три или
поголем број плодни листови. Машките цветови имаат променлив број на перијантни и
прашнички листови, додека женските цветови имаат шест перијантни лушпести листови,
распоредени во два круга и потцветен синкарпен плодник од три карпели. Плодовите се
обвиени со задрвенета обвивка, купола, која е образувана од цветната оска. Таа има
облик на чашка и од надворешната страна е покриена со лушпи или боцки. Од оваа
фамилија во флората на Македонија се сретнуваат три рода - Castanea (костен), Fagus
(бука) и Quercus (даб).
Родот Castanea е релативно попримитивен во однос на останатите родови. C. sativa е
скоро исклучиво ентомофилно растение, кое образува тврди машки соцветија. Купулата
е четириделна и е снабдена со остри боцки, а во нејзината внатрешност се развиваат три
оревчиња, кои се богати со скроб и се јадат. Костенот се одликува со многу квалитетно
дрво. Распространет е во Медитеранот, од каде, преку Алпите, Римјаните го пренесле во
потоплите делови на Средна Европа.
Fagus sylvatica е распространета по средно високите планини и низини на Средна
Европа, а кон југ нејзиниот ареал оди до Пиринејскиот и Балканскиот Полуостров. Буката
е едно од најзначајните дрва во нашите шуми. Цветовите се развиваат на пролетните
гранчиња, при што машките цветови, кои се во поголем број, се групирани во главичести
соцветија, а женските се собрани во двоцветни дихазиуми. Во внатрешноста на купулата
се развиваат по две триаглести оревчиња, богати со масни материи, а зрелата купула се
отвара на 4 дела.
Кај родот Quercus (даб) машките и женските дихазиуми се едноцветни. Едносемените
оревчиња (желади) кај нив се наоѓаат во посебни пехарести купули, кои се препокриени
со лушпи.
На територијата на Македонија, каде што дабовите имаат многу значајна улога во
составот на шумскиот покров, се сретнуваат неколку видови од овој род: Quercus
pubescens (медунац), Q. cerris (цер), Q. frainetto (благун, плоскач), Q. trojana (Q.
macedonica - македонски даб), Q. coccifera (прнар; зимзелено растение кое во јужните
делови на Македонија образува една заедница од типот на псеудомакија, заедно со
голем број медитерански и субмедитерански растенија), Q. robur (Q. pedunculata лужњак; плодовите се поставени на долги дршки), Q. petraea (Q. sessilis - горун).
Претставниците од фамилијата Betulaceae се одликуваат со прост перијант или пак
перијантот отсуствува. Примарните цветови ја имаат формулата P2+2A2+2, односно

P2 2 G( 2 ) . Машките цветови се сраснати со пазувниот лист и се образувани од 2-4 (5-6),
поретко само од 1 прашник, со раздвоени антери, додека женските цветови се состојат
најчесто само од два сраснати плодни листови. Плодникот е потцветен, со два анатропни
семенови зачетоци. Кај родовите Betula (бреза) и Alnus (евла), оревчињата се наоѓаат во
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пазувите на задрвенетите лушпи, кои настанале со сраснување на прицветните листови
со заштитните лушпи. Кај брезата оревчињата за време на зреењето отпаѓаат, додека кај
евлата остануваат во шишарчесто образование.
Кај родовите Corylus (леска), Carpinus (габер) и Ostrya (црн габер), оревчињата се
обвиени со обвивка што се образува со сраснување на три прицветни, односно заштитни
листови. Кај Carpinus оревчињата отпаѓаат заедно со обвивката, која им служи како орган
за летање.
Родот Alnus (евла) живее во симбиоза со еден азотофиксаторски вид од Actinomycetes.
Опфаќа неколку видови: Alnus glutinosa е широко распространето растение скоро во
цела Европа. Се развива покрај реки или во влажни шуми. Кај нас убави популации од
овој вид се сретнуваат во Полошката Котлина, помеѓу Гостивар и Тетово. Бореаниот вид
Alnus viridis во Македонија се наоѓа единствено на планината Беласица.
Родот Betula (бреза) во флората на Македонија е застапен со видот Betula pendula (B.
verrucosa). Во нордиските шуми и на Арктикот посебно големо значење има џуџестата
грмушка Betula nana. Од родот Corylus (леска) во нашите шуми се сретнуваат два вида:
грмушестиот С. avelana и дрвенестиот C. colurna (мечкина леска).
Кон родот Carpinus (габер) припаѓаат видовите C. betulus (воден габер) и C. orientalis (бел
габер). Во оваа фамилија е приклучен и родот Ostrya, кој во Македонија е застапен со
видот О. carpinifolia (црн габер).
Редот Urticales е единствен ред од поткласата во кој покрај дрвенестите претставници
се сретнуваат и тревести. Овде, исто така, не се образуваат карактеристичните машки
реси, а понекогаш цветовите можат да бидат хермафродитни. Во флората на Македонија
од овој род се присутни фамилиите Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae и Urticaceae.
Првите две фамилии опфаќаат дрвенести, додека кон другите две се приклучени
тревести растенија. Ulmaceae од Moraceae се одделува со хермафродитните цветови и
отсуството на млечен сок; Cannabaceae има анатропни семенови зачетоци, додека кај
Urticaceae тие се атропни.
Редот Juglandales се издвојува со тоа што неговите претставници имаат перести листови.
Кај нив се образува само еден семенов зачеток, додека оплодувањето е по пат на
халазогамија.

ПОТКЛАСА CARYOPHYLLIDAE
Поткласта Caryophyllidae опфаќа претежно тревести и грмушести растенија, кои
еволуирале главно во правец на приспособување кон условите на семиаридна и аридна
клима. Основниот правец на еволуцијата на оваа група одел кон олигомеризација на
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плодникот, такашто апокарпниот гинецеум е карактеристичен само за најпримитивните
претставници на оваа поткласа.
Од единствениот надред Caryophyllanae, во флората на Македонија се опфатени
редовите Caryophyllales, Polygonales и Plumbaginales.
Во редот Caryophyllales доминираат едногодишни или повеќегодишни тревести
растенија, помеѓу кои има и сукулентни форми и лијани, додека грмушестите и
дрвенестите форми се ретки. Листовите се целокрајни, наизменични или наспрамни, со
или без прилисници. Цветовите се најчесто актиноморфни, хермафродитни, поретко
еднополни и во најголемиот број случаи петточлени. Цветовите се обично со двоен
перијант, но кај некои од нив отсуствуваат венечни листови. Прашниците се примарно
распоредени во два круга, меѓутоа во некои случаи може да дојде до зголемување на
нивниот број (полиандрија), или пак до нивна редукција само во еден прашнички круг.
Плодникот е апокарпен или пак ценокарпен (синкарпен, паракарпен или лизикарпен) и
може да биде натцветен, сретцветен или потцветен. Семеновите зачетоци се
кампилотропни или поретко анатропни, обично со два интегумента. Ендоспермот во
семенката е редуциран, а ембрионот, кој обично е свиткан, обвиен е со брашнест
перисперм. Плодот е кутијка (чаура) или бобинка, а многу ретко костелка.
Редот Caryophyllales опфаќа повеќе фамилии: Phytolaccaceae, Nyctaginaceae, Aizoaceae,
Cactaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae и други
Фамилијата Cactaceae брои над 2000 вида, распространети во Америка, од Канада па сè
до Патагонија, особено во пустините и полупустините во југоисточниот дел на САД,
Мексико и подрачјето на Андите. Rhipsalis baccifera е единствен познат вид на кактуси,
кој е регистриран надвор од Новиот Свет - Африка, Мадагаскар, Шри Ланка,
Маскаренските Острови, Индија и Непал.
Тоа се повеќегодишни тревести растенија, грмушки или ретко дрва, со сукулентно стебло
(стеблени сукуленти). Стеблото е столпчесто сплеснато (пр. кај родот Opuntia), со
надолжни ребра (Cereus), или пак топчесто и препокриено со брадавички (кај
Mamillaria). Лисните зачетоци метаморфозираат во трнови (лисни трнови), со исклучок
на родот Pereskia, кадешто сè уште постојат нормални асимилациони листови.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни, поретко зигоморфни. Периантот се состои
од голем број периантни листови, кои не се диференцирани на чашка и венче.
Прашниците и плодните листови се во голем број. Плодните листови се сраснати во
подцветен плодник. Плодот е бобинка.
Во оваа фамилија спаѓаат од сосема мали џуџести форми па сè до гигантски форми, кои
достигнуваат височина и до 20 м (како на пр. Carnegia gigantea = Cereus giganteus). Некои
родови, како на пример Rhipsalis, Epiphyllum и Phyllocactus живеат сапрофитски.
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Плодовите од Opuntia ficus-indica се јадат; ова растение во подивена форма се развива
во јужниот Медитеран. Некои видови кои растат на Андите се искачуваат до 4700 м.
Фамилијата Caryophyllaceae брои 80 рода и околу 2100 вида, кои се распространети,
пред сé, во умерените области на двете хемисфери. Најголем дел од нив се среќаваат во
Медитеранот и во западна и средна Азија. Тоа се обично едногодишни или
повеќегодишни тревести растенија, поретко полугрмушки, со целокрајни, наспрамни
листови, со или без прилисници.
Цветовите се најчесто хермафродитни, актиноморфни, обично собрани во дихазијални
соцветија, поретко се поединечни. Периантот е најчесто двоен, меѓутоа се сретнуваат и
претставници со прост периант. Кај цветовите со двоен периант, кој е диференциран на
чашка и венче, цветната формула е *K5C5A5+5G(5). При тоа, чашкините ливчиња можат да
бодат слободни (како на пр., кај Stellaria, Cerastium, Minuartia и др.) или пак да се
сраснати во една трубичка (Agrostemma, Viscaria, Silene и др.). Венчето кај најголемиот
број родови е добро развиено, меѓутоа кај некои родови (Scleranthus) сосема
отсуствуваат, или пак се претставени со примитивни венчевидни структури (Paronychia,
Herniaria и др.). Андрецеумот има 10 прашници, распоредени во два круга, но кај голем
број родови се среќава само еден прашнички круг од 5-4 прашници, поретко до 3,
односно 1 прашник. Еден прашнички круг се сретнува кај Cerastium semidecandrum,
додека кај Stellaria media има еден непотполн прашнички круг, со 3-5(-1) прашници.
Плодникот е образуван од 5-2 плодни листови. Тој е синкарпен, најчесто натцветен, со
слободни или делумно сраснати столпчиња. Кај родовите Silene и Stellaria плодникот е
образуван од 3 плодни листа, додека кај Dianthus тој е од два плодни листа. Во
плодникот се образуваат голем број на кампилотропни, поретко анатропни семенови
зачетоци, кои во одредени случаи можат да бидат редуцирани само на еден. Плодот е
најчесто кутијка (Silene, Viscaria, Cerastium, Melandrium и др.), оревче (Scleranthus,
Herniaria и др.) или многу ретко полусува бобинка (Cucubalus).
Кон оваа фамилија припаѓаат и двата ендемични видови, Dianthus kajmaktzalanicus и
Silene horvatii, кои се опишани од академикот Мицевски, од врвот Кајмакчалан на
планината Ниџе.

ПОТКЛАСА DILLENIIDAE
Поткласата Dilleniidae опфаќа 77 фамилии со околу 25,000 видови, кои се одликуваат со
секундарна полиандрија (центрифугален дедублемент). Тие се понапредни во споредба
со Magnoliidae заради синкарпијата, меѓутоа се помалку напредни од Asteridae, заради
тоа што доминира хорипеталноста, како и затоа што имаат повеќе од две споени
карпели. Dilleniidae се разликуваат од Rosidae затоа што кај видовите со голем број
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прашници е присутна центрифугална, наместо центрипетална полиандрија, а од друга
страна овде е вообичаена париетална плацентација, која е ретка кај Rosidae.
Оваа поткласа опфаќа три големи надреда: Dillenianae, Ericanae и Malvanae. Надредот
Ericanae јасно се издвојува од другите две групи со симпеталноста (сраснување на
венечните ливиња) на своите претставници. Хорипеталните Dillenianae и Malvanae
меѓусебно се разликуваат по тоа што кон првиот надред главно доаѓаат видови со
паракарпни плодници со голем број семенови зачетоци, додека вториот опфаќа
претежно видови со синкарпни плодници кои се карактеризираат со редукција на бројот
на семеновите зачетоци.

НАДРЕД DILLENIANAE
Најпримитивните претставници од овој надред се карактеризираат со апокарпен
гинецеум, но кај најголемиот број на претставници од Dillenianae гинецеумот е
ценокарпен (обично паракарпен). Надредот опфаќа неколку редови: Dilleniales,
Peoniales, Theales, Hypericales, Violales, Passiflorales, Capparales и Salicales. Со исклучок на
редовите Dilleniales и Theales, сите останати се присутни во флората на Македонија.
Редот Peoniales се одликува со секундарна полиандрија и апокарпни плодни листови, по
што потсетува на претставниците од поткласата Magnoliidae. Фамилијата Theaceae од
редот Theales опфаќа дрвенести и грмушести видови од тропските и субтропските
делови на двете хемисфери. Camellia japonica е позната декоративна грмушка, додека
од листовите на Thea sinensis не добиваат зелениот и црниот чај. Видовите од редот
Hypericales често поседуваат шизогени секреторни канали. Еден од најпознатите
претставници на редот е видот Hypericum perforatum (кантарион, засеклива трева) од
фамилијата Hypericaceae.
Редот VIOLALES се карактеризира со ценокарпно-паракарпни плодници со париетална
плацентација, додека семенките имаат ендосперм. Тоа се дрвенести, грмушести или
тревести растенија, со наизменични, поретко наспрамни листови.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни, или зигоморфни, најчесто 5-члени. Бројот
на прашници е еднаков со бројот на венечните листови, или пак е поголем. Плодникот е
натцветен, образуван најчесто од три плодни листови, со голем број семенови зачетоци
и со париетална плацентација.
Фамилијата Violaceae (16 рода и околу 850 вида) е распространета главно во тропските
и субтропските области; само некои родови допираат во умерените области, продирајки
сé до Арктикот. Тоа се грмушести, полугрмушести и тревести растенија; во нашето
поднебје доминираат тревести претставници. Листовите им се наизменични, обично
целокрајни и со прилисници.
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Цветовите се хермафродитни, најчесто зигоморфни, поретко актиноморфни, со двоен
периант. Чашката и венчето се состојат од по 5 ливчиња. Кај претставниците со
зигоморфни цветови, најдолното венечно ливче има еден шпорест израсток. Цветовите
имаат 5 прашници, кои алтернираат со венечните листови. Филаментите се многу кратки
или сосема отсуствуваат, а конективите често пати се лушпесто издолжени. Двата долни
прашници кај зигоморфните цветови имаат по еден израсток, кои навлегуваат во
шпората. Тие всушност претставуваат два нектариуми (нектарни израстоци), чиј секрет
се собора во шпората на најдолното венечно ливче.
Плодникот се состои од 3, поретко 2-5 сраснати плодни листови; тој е натцветен, едноок,
со париетална плацентација и најчесто со голем број семенови зачетоци. Плодот е
локулицидна кутијка.
Оваа фамилија на Балканскиот Полуостров, е застапена само со родот Viola (темјанушки,
љубичици). Кај нас се сретнуваат поголем број видови, од кои некои се доста чести - Viola
arvensis, V. kitaibeliana, V. odorata и други, како и поголем број на ендемични и ретки
видови ( V. macedonica, V. kosaninii, V. arsenica, V. alsariensis, V. slavikii и други).
Редот PASSIFLORALES го води своето потекло од примитивниот ред Violales. Тоа се
најчесто тревести растенија или лијани, додека дрвенестите видови се ретки. Редот
опфаќа неколку фамилии, од кои во флората на Македонија се застапени Cucurbitaceae
и Passifloraceae.
Фамилијата Cucurbitaceae со 120 рода и 1000 вида е најголема фамилија од редот
Passiflorales. Нејзините видови се распространети во тропските и субтропските, поретко
во умерените области на двете хемисфери.
Претставниците од фамилијата се едногодишни или повеќегодишни тревести растенија,
кои ползат по подлогата, или пак, со помош на мустачки, се извиткуваат врз други
растенија и предмети. Мустачките се метаморфозирани гранчиња или делови од
гранчињата, или пак метаморфозирани листови. Овие растенија имаат биколатерални
спроводни снопчиња. Листовите се последователни, круглести, дланевидно или пересто
насечени, без прилисници.
Цветовите се обично еднополни, еднодомни или дводомни, ретко хермафродитни,
актиноморфни. Чашката се состои од 5 чашкини ливчиња а венчето е звонесто или
трубесто, образувано од 5 сраснати венечни ливчиња и тоа на врвот е подлабоко или
поплитко 5-делно. Машките цветови имаат најчесто по 5 прашници, кои се на различен
начин сраснати помеѓу себе. Тие можат да сраснат или сите заедно, или пак во групи
(2+2+1), при што полуантерите се често свиткани во облик на буквата “Ѕ”. Плодникот е
потцветен, најчесто образуван од три плодни листа, обично паракарпен, со голем број
на анатропни семенови зачетоци. Во процесот на еволуцијата кај фам. Cucurbitaceae
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јасно се забележува тенденција кон намалување на бројот на плодните листови во
плодникот и намалување на бројот на семеновите зачетоци. Плодовите се најчесто
бобинки со големи димензии и голем број на семенки.
Фамилијата опфаќа повеќе претставници кои се користат во исхраната на човекот. Родот
Cucurbita опфаќа 20 вида кои како диворастечки растенија се развиваат само во
Америка. Некои од нив од поодамна се одгледуваат како култивирани растенија. На пр.
Cucurbita pepo (тиква), C. moschata (тиквичка), C. maxima (печенка, стамболка), C.
melopepo (црвена тиква). Од родот Cucumis се познати видовите C. sativus (краставица) и
C. melo (диња), која во Азија се одгледува од најстари времиња (се претпоставува дека
се одгледува од пред 4000 години п.н.е.).
Во фамилијата припаѓаат и Citrulus vulgaris (=C. lanatus; лубеница), како и Lagenaria
vulgaris (лејка), чии плодови се употребуваат како садови за вода. Кај Ecbalium elaterium
(лудо краставиче) при созревањето на плодот се создава голем хидростатски притисок
(скоро 6 атмосфери), па при лесен допир на созреаниот плод семките се исфрлаат на
растојание поголемо од 12 м. Родот Bryonia кај нас е застапен со еднодомниот вид B.
alba и со дводомниот вид Bryonia dioica.
Редот CAPPARALES опфаќа главно тревести, ретко дрвенести растенија, со
последователни листови, без прилисници. Цветовите се хермафродитни, актиноморфни
или зигоморфни, често тетрамерни (4-члени). Кај некои претставниците цветната ложа
се издолжува во вид на оска која над периантните листови ги издигнува прашниците и
плодникот (androginofor), или пак само плодникот (ginofor). Помеѓу прашниците и
периантните листови се образуваат нектарни жлезди (дискуси), кои настануваат со
разрастување на цветната ложа. За овие растенија се карактеристични т.н. мирозински
клетки, кои содржат фермент мирозиназа; мирозиназата предизвикува распаѓање на
масните гликозиди кои се наоѓаат во другите клетки, па поради тоа кај голем број
претставници од овој ред се ослободува карактеристичен остар мирис. Плацентацијата
е париетална а семките се без ендосперм.
Редот Capparales го води своето потекло од некои примитивни претставници на редот
Violales. Сличностите помеѓу овие два реда се манифестираат во паракарпниот плодник,
сличната градба на семеновите зачетоци, нектариумите во форма на израстоци на
цветната ложа и др.
Фамилијата Brassicaceae (Cruciferae - крстоцветни растенија) е главно распространета
во северната хемисфера, особено во Медитеранот, западна и средна Азија. Со околу 350
рода и 3000 вида, тоа е најголема фамилија во редот Capparales.
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Припадниците на фамилијата се најчесто едногодишни или повеќегодишни тревести
растенија, со последователни, целокрајни или на различни начини насечени листови,
без прилисници. Кај нив се присутни мирозински клетки во сите делови на растението.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни, ретко зигоморфни (пр. кај родот Iberis),
групирани во гроздовидни соцветија. Чашкини листови има четири, распоредени во два
круга; ливчињата од внатрешниот круг во основата се торбесто надуени и служат за
собирање на нектар. Четирите венечни листови алтернираат со чашкините листови.
Прашници има обично шест - четири медијални, подолги и два латерални, покуси. Секој
пар од медијалните прашници морфолошки одговара на еден прашнички лист, бидејќи
во процесот на развитокот на цветот тие се образувале од еден конус, кој потоа
надолжно се разделил на два дела. Тоа разделување не е секогаш потполно, такашто кај
некои видови филаментите на медијалните прашници се повеќе или помалку сраснати
помеѓу себе. Кај претставниците од оваа фамилија, филаментите од прашниците во
основата носат нектариуми, кои многу варираат по својот облик и број. Плодникот е
натцветен, образуван од два плодни листа, едноок, или пак со една лажна надолжна
преграда е поделен на два дела, кои носат два или голем број семенови зачетоци. Во
плодникот се образуваат голем број кампилотропни семенови зачетоци со по еден
ембрион. Семките содржат масни материи и се скоро без ендосперм. Се разликуваат
два типа на плодови - siliqua (шушменка, лушпа), кога неговата должина е многу
поголема од широчината, или пак siliqula (шушменче, лушпенце), кога должината на
плодот е најмногу 3 пати поголема од неговата широчина. Кај некои родови се среќаваат
плодови што се распаѓаат на едносемени делови, поретко едносемени оревчиња.
Големиот број видови од оваа фамилија како што се на пр. Capsella bursa pastoris,
видовите на Lepidium, Thlaspi, и др., се јавуваат како коровни или рудерални растенија.
Од некои претставници се добиваат масла, зачини, или се одгледуваат како зеленчукови
или пак како декоративни растенија. Познати култивирани видови се следните: Brassica
oleracea var. capitata – зелка; var. botrytis – карфиол; var. gongyloides - алабаш, келераба;
var. gemmifera – брокељ; var. sabauda – кељ; Brassica napus – репица; Brassica nigra - црн
синап; Sinapis alba - бел синап; Cochlearia armoracia – рен; Raphanus sativus var. nigra –
ротква; Raphanus sativus var. radicula - ротквичка.
Видовите од родовите Matthiola, Iberis, Cheiranthus (шебој) можат да се сретнат како
декоративни растенија.
Редот SALICALES го води своето потекло од редот Violales. Претставен е само со
фамилијата Salicaceae, која опфаќа три рода: Salix (врби) со околу 300 вида, Populus
(тополи) со 40 вида и Chosenia, со 1 вид. Тоа се широко распространети растенија,
особено во умерената област на северната хемисфера.
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Во оваа фамилија најчесто спаѓаат дрвенести, поретко грмушести растенија со
последователни, целокрајни или назабени листови, со или без прилисници.
Тоа се најчесто еднополни, дводомни растенија, чии цветови образуваат ресести
соцветија. Кај родот Salix ресите се исправени, додека кај родовите Populus и Chosenia
висат надолу. Цветовите се развиваат во пазувите на брактеите, неугледни се и немаат
периант. Чашката е рудиментирана, а венечни листови потполно отсуствуваат. Машките
цветови се образувани од различен број на прашници: кај Salix има најчесто само два
прашници, додека кај Populus нивниот број варира од 6-60. Плодникот е образуван од
два плодни листа, тој е едноок, со голем број на анатропни семенови зачетоци. Плодот
е кутијка со голем број многу ситни семки, кои во основата носат едно снопче од
сребренести влакненца. Семките се распространуваат со ветер, меѓутоа нивната
‘ртливост кај поголемиот број видови трае само неколку дена.
Во цветовите кај овие растенија се наоѓаат посебни жлездести структури кои веројатно
претставуваат метаморфозирани делови од периантот или пак од прицветните листови.
Така на пример, кај поголемиот број ентомофилни врби има 1-2 нектарни лушпи а кај
анемофилните тополи се развива еден пехарест орган. При вкрстеното опрашување на
одделни видови, лесно доаѓа до образување на хибриди.
Врбите најчесто се развиваат на станишта кои се богати со вода. По високите планини и
во арктичките краеви се среќаваат карактеристични високопланински врби, кои ползат
по површината на почвата. Такви се на пр. Salix retusa, S. reticulata, S. herbacea и др., кои
кај нас се среќаваат на Шар Планина. Од останатите видови на родот Salix во Македонија
се развиваат S. alba, S. caprea, S. cinerea, S. amplexicaulis, S. fragilis и др. Врбите се користат
како декоративни растенија а доста се ценат и како медоносни растенија. Покрај тоа, од
нивната кора се добива салицил.
Тополите се одликуваат со своето брзо растење. Нивната дрвесина многу се користи во
индустријата а нивната кора за добивање на танински материи, како и во
фармацевтската индустрија. Од кората на Populus tremula (јасика) се добиваат
гликозиди, салицил и др. Од родот Populus кај нас се среќаваат P. alba, P. nigra, P.
canescens и P. tremula.
Врбите и тополите имаат особина да можат многу лесно вегетативно да се
размножуваат. Тие се користат за правење на живи огради, за уцврстување на речни
брегови, против ерозија и др.

НАДРЕД ERICANAE
Претставниците од овој надред се карактеризират со сраснати венечни листови. Во него
се опфатени 4 редови - Ericales, Diapensiales, Ebenales и Primulales.
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Кон редот ERICALES (BICORNES) се приклучени дрвенести, грмушести или полугрмушести
растенија, поретко повеќегодишни тревести растенија, а помеѓу нив се среќаваат и
сапрофити. Листовите се прости, зимзелени или листопадни, кожести, претежно од
ерикоиден тип, последователни или ретко наспрамни.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни, поретко зигоморфни; перијантот од 4-5
чашкини и 5 сраснати венечни ливчиња (исклучок е родот Ledum од фамилијата
Ericaceae). Прашниците се обично двојно повеќе во однос на венечните листови, ретко
во еднаков број со нив. Плодникот кај најголемиот број видови е надцветен, синкарпен,
изгарен од 4-5 карпели. Плодовите се бобинки, кутијки или костилки.
Редот Ericales го води своето потекло од редот Theales, со кој е поврзан преку
најпримитивна фамилија Saurauiaceae.
Фамилијата Ericaceae опфаќа околу 80 рода и 2000 вида, кои се распространети во
умерените и ладните области на двете хемисфери, претежно на кисела подлога, како и
во планинските делови на тропските области. Тоа се дрвенести или грмушести, односно
полугрмушести растенија, со последователни или наспрамни листови. Листовите се
најчесто зимзелени, лушпести или игличести и се познати по својата ксероморфна
градба. Кај многу од нив е присутна микориза.
Позначајни претставници во флората на Македонија се видовите од планинскиот род
Vaccinium (боровинки) - V. myrtillus, V. uliginosum и V. vitis-idaea. Родот Rhododendron е
застапен со два вида – Rh. ferugineum на Шар Планина и Rh. myrtifolium (R. kotschyi) на
Јакупица. Arbutus andrachne (гол човек) - кај нас се среќава Гевгелиско-Коњска Река и во
околината на Тиквешко Езеро, додека А. unedo се развива во Медитеранот. Лековитото
растение Arctostaphyllos uva-ursi се среќава на повеќе локалитети во Македонија:
Караџица, Шар Планина, Ниџе и др., додека на планината Јабланица е регистриран
видот Erica carnea.
Терциерниот реликт, претставник на балканско-карпатскиот флорен елемент Bruckenthalia spiculifolia, е често растение на Шар Планина, Пелистер, Осогово, Јакупица
и др. Loiseleuria procumbens се посочува само за планината Рудока.
Редот PRIMULALES се одликува со повисоко специјализирани цветови. Кај најголемиот
број од видовите тие се актиноморфни, хермафродитни, со двоен периант. Чашката се
состои од 5 слободни или делумно сраснати чашкини листови, додека венечните
листови се сраснати и најчесто 5-члени. Прашниците се во два круга, или надворешниот
круг може да отсуствува и се сраснати венечната трубичка. Плодникот е најчесто
натцветен, синкарпен, образуван од 5 плодни листови, едноок, со голем број семенови
зачетоци. Плодот е кутијка.
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Фамилијата Primulaceae е претставена со околу 30 рода и 800 вида, кои се
карактеризираат со широко распространување, пред сè, во умерените и поладните
области на северната хемисфера. Тоа се едногодишни или повеќегодишни зелјести,
ретко полудрвенести растенија, обично со жлездести влакна, кои понекогаш содржат
секрет, што ја надразнува кожата. често е присутна појавата на хетростилија.
Кај родовите Primula (јаглики), Soldanella, Androsace и Cyclamen (циклама) листовите се
собрани во приземна розетка, додека кај Lysimachia и Anagallis се распоредени на
стеблото. Кај медитеранскиот род Cyclamen присутна е монокотилна грутка.
Во флората на Македонија се присутни видовите Primula veris (P. officinalis), P. vulgaris,
Cyclamen neapolitanum, Anagallis arvensis, Lysimachia punctata, Soldanella alpina и др.

НАДРЕД MALVANAE
Во овој надред се вклучени три реда: Malvales, Euphorbiales и Thymelaeales, кои
најверојатно потекнуваат од редот Violales. Претставниците се карактеризираат со
правилни, хермафродитни цветови, синкарпен натцветен плодник, често со редуциран
број на карпели и на семенови зачетоци; зачетоците се красинуцелатни и битегмични.
Често се јавуваат слузести клетки.
Редот MALVALES опфаќа дрвенести, грмушести и зелјести растенија покриени со
ѕвездовидни влакна, додека во вегетативните делови кај поголемиот број фамилии се
наоѓаат клетки или канали исполнети со лигави материи.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни, најчесто 5 члени и со двоен периант.
Чашкини и венечни листови има обично по 4-5, при што венечните листови се слободни.
Прашниците се обично распоредени во два круга, меѓутоа надворешниот круг може
потполно да отсуствува или пак да биде преобразен во стаминодии, додека прашниците
од внатрешниот круг често пати се бројно зголемени. Филаментите најчесто сраснуваат
помеѓу себе и образуваат цилиндер околу плодникот, или пак сраснуваат во неколку
снопчиња. Плодникот е најчесто натцветен, ценокарпен, односно секундарно
синкарпен, образуван од поголем број на плодни листови, со голем број на семенови
зачетоци.
Фамилијата Malvaceae опфаќа околу 90 рода со над 1500 вида, кои се широко
распространети скоро по целата земја, со исклучок на поларните области. Сепак,
најголемиот број родови е сконцентриран во тропските области. Тоа се зелјести,
грмушести или дрвенести растенија, со прости или насечени листови, со прилисници.
Цветовите се актиноморфни, хермафродитни, ретко еднополни, со двоен периант.
Чашката се состои од 5 чашкини листови кои се обично сраснати помеѓу себе. Покрај тоа,
прицветните листови образуваат и надворешна чашка (epicalyx), изградена од различен
број ливчиња кај одделни родови. Венечни листови има 5, слободни или во основата
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сраснати. Прашници има голем број, обично распоредени во два круга. Прашниците од
надворешниот круг најчесто отсуствуваат или се преобразени во стаминодиии, додека
оние од внатрешниот круг, како последица од повеќекратното делење, се развиваат во
голем број. Филаментите на прашниците, кои носат само по една тека, се сраснати во
цевка, која сраснува со венечните листови и ги обвива столпчињата од плодникот.
Плодникот е надцветен, синкарпен и е образуван од 3-5 плодни листа, меѓутоа нивниот
број може да биде многу голем ( до 50). Плодот може да биде многусемена кутијка, или
пак се распаѓа на едносемени оревчиња, чии број е еднаков со бројот на плодни листови
кои го образувале плодникот.
За растенијата од оваа фамилија се карактеристични ѕвездести влакна, како и посебни
клетки-идиобласти, кои излачуваат слузести материи и се наоѓаат во паренхимот на
кората и срцевината.
Врз основа на типот на плодот, фамилијата може да се подели на две потфамилии –
Gossypieae и Malveae. Претставниците од потфамилијата Gossypieae образуваат плод
кутијка, додека кај Malveae плодовите се распаѓаат на едносемени оревчиња, чии број
е еднаков на бројот на плодни листови кои го образувале плодникот. Кон првата
поткласа спаѓаат родовите Gossypium (памук), Hibiscus и други, додека од втората се
познати родовите Malva и Althaea.
Редот EUPHORBIALES има заедничко потекло со редовите Malvales и Violales. Опфаќа
дрвенести или грмушести зимзелени, како и лијани и зелјести растенија.
Цветовите се актиноморфни, еднополни, ретко хермафродитни. Периантот е прост или
диференциран на чашка и венче, меѓутоа во одделни случаи може потполно да
отсуствува. Бројот на прашници е различен кај различните фамилии, додека плодникот
е надцветен, обично образуван од 3 плодни листа, троок и во секоја преграда се наоѓа
по еден, поретко по два анатропни семенови зачетоци. Плодот е кутијка, бобинка или
костелка.
Фамилијата Euphorbiaceae е голема и многу разнообразна група со околу 290 рода и
7500 вида, распространети во тропските и субтропските, како и во умерените области на
двете хемисфери.
Овие дрвенести, грмушести или зелјести растенија најчесто имаат последователни и
прости листови, со или без прилисници; некои претставници имаат редуцирани листови.
Сукулентните видови од родот Euphorbia, кои растат во африканските савани и
полупустини, заради сличноста со кактусите, претставуваат класичен пример за
конвергентна еволуција. Од нивните листови често преостануваат само парови од
прилисници, кои се преобразени во трнови.

50

Цветовите и соцветијата кај оваа фамилија се многу различни. Цветовите се еднополни,
актиноморфни и многу упростени. Периантот може да биде двоен (Jatropha curcas,
Croton), прост (анемофилното дводомно растение Mercurialis, Ricinus communis) или пак
потполно да отсуствува (Euphorbia).
Цветовите кај родот Euphorbia (млечки) се собрани во специфични соцветијапсеуданциуми, кои се нарекуваат циациуми (cyathium). Секој циациум се состои од еден
терминален женски цвет, кој е поставен на долга, надолу свиена дршка и од поголем
број на машки цветови, кои се исто така поставени на дршки. Единствениот женски цвет
е претставен само со еден натцветен плодник, образуван од три сраснати плодни листа,
додека секој машки цвет е образуван само од еден прашник, кој е одделен од цветната
дршка со едно стеснување. Целото соцветие е обвиено со пет сраснати прицветни
листови, помеѓу кои се наоѓаат елиптични или полумесечести жлезди. На онаа страна од
циациумот на која е свртен женскиот цвет, жлездата може и да отсуствува. Циациумите
од своја страна се соединети во дихазиални или плеjохазни соцветија. Родот Euphorbia
во флората на Македонија е застапен со 36 вида, од кои најчести se E. cyparissias, E.
helioscopia, и др.
Оплодувањето на семеновите зачетоци е апорогамно3, со помош на обтуратор4. Тој ја
препокрива микропилата и служи за спроведување и исхрана на поленовата цевка.
Плодот е кутијка.

ПОТКЛАСА ROSIDAE
Во поткласата Rosidae се опфатени растенија со центрипетални заметоци на
прашниците, секундарно полиандрични, најчесто циклични цветови, чиниесто
вдлабнати или плочето проширени рецептакулуми со дискусни творби, централна
маргинална плацентација и честа редукција на бројот на семените зачетоци. Во рамките
на поткласата се издвојуваат 6 надреда: Rosanae, Myrtanae, Rutanae, Celastranae,
Aralianae и Proteanae.

НАДРЕД ROSANAE
Овој надред најверојатно го води своето потекло од редот Dilleniales, или пак имаат
заедничко потекло, меѓутоа претставниците од надредот Rosanae се многу
поспецијализирани. Еволуцијата на овој надредот се карактеризира со премин од
дрвенести кон тревести форми, од актиноморфни кон зигоморфни цветови, од
апокарпија кон ценокарпија, од полимерен кон мономерен плодник, од надцветен кон

3

апорогамија (халазогамија) – оплодувањето се врши преку халазата, а не преку микропилата

4

обтуратор – израстк на интегументот, фуникулусот или плацентата (во наведениов случај) кај семеновиот зачеток
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подцветен плодник, од семки со ендосперм кон семки без ендосперм и др. (Додаток
10а)
Во редот ROSALES спаѓаат дрвенести, грмушести и тревести растенија, со
последователни или наспрамни, прости или сложени листови, со прилисници или без
нив. Цветовите се најчесто хермафродитни, актиноморфни, 5-члени, со двоен периант.
Плодникот е обично апокарпен, поретко синкарпен. Семенките обично немаат
ендосперм.
Релативно примитивната фамилија Rosaceae има 115 рода и 3000 видови со
космополитско распространување (пред сè, субтропските и умерените области на
северната хемисфера). Тоа се листопадни или зимзелени дрвенести растенија, а има и
грмушести и тревести видови. Листовите се прости, троделни, перести или дланевидни,
со прилисници.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни, со двоен перијант. Цветната ложа обично
е вдлабната, така што нејзиниот горен дел е сраснат со чашката и петте венечни
ливчиња. Прашниците се во голем број, а плодникот е апокарпен или синкарпен,
надцветен, потцветен или полупотцветен; меѓу прашниците и плодникот се наоѓа еден
перничест или прстеновиден нектарен лист. Според карактеристиките на плодникот и
плодовите, фамилијата е поделена на 4 потфамилии: Spiraeoideae, Rosoideae, Maloideae
и Prunoideae.
Кај видовите од потфам. Spiraeoideae плодникот е најчесто полупотцветен или натцветен
и обично е образуван од 5 плодни листа. Плодот е многусемена мешунка. Видовите од
родот Spiraea (Spiraea media, S. ulmifolia и др.) кај нас се садат како украсни грмушки. Во
Македонија се сретнуваат и родот Sibirea, како и Aruncus vulgaris.
Потфамилијата Rosoideae се одликува со апокарпен плодник, а плодот е едносемено
оревче. Оревчињата се независни кај родовите Potentilla, Dryas, Geum, а во оние случаи
каде што цветната ложа станува месеста, оревчињата може да бидат групирани во
збирни плодови. Така, кај родот Rosa (роза, трендафил) оревчињата се спуштени во
пехаресто вдлабната цветна ложа; кај Fragaria (јагода) цветната ложа е купуловидно
издигната и постанува месеста, така што оревчињата се на површината од плодот. Кај
Rubus idaeus (малина) и R. fruticosus agg. (капина) наместо оревче се развиваат мали
костелки кои се непосредно поврзани во еден збирен костилковиен плод.
Видовите од потфамилијата Prunoideae поседуваат полупотцветен (не сраснува со
вдлабнатата цветна ложа) монокарпен плодник со 2 семенови зачетоци, а плодот е
костелка. Во семенките се присутни гликозиди кои содржат цијановодородна киселина.
Овде припаѓаат економски важни овошки, како Prunus communis, P. avium (цреша), P.
cerasus, P. persica и др.
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Кај потфамилијата Maloideae (Pomoideae) плодникот е потцветен, образуван од 2-5
плодни листови, кои со својата грбна страна сраснуваат со ѕидот на вдлабнатата цветна
ложа. Кај Crataegus (глог) и кај Mespilus (мушмула) секој плоден лист во внатрешноста на
плодот образува по една цврста костелка. Кај Cydonia (C. oblonga - дуња), Pyrus (P.
domestica - круша; P. communis – дива круша), Sorbus (S. domestica – оскоруша), Malus (M.
sylvestris - јаболо), сраснатите плодни листови образуваат само една пергаментна
преграда во внатрешноста на плодот (плод - јаболко).
Редот FABALES веројатно има заедничко потекло со редот Grossulariales. Сепак редот
Fabales еволутивно е многу понапреднат, особено во градбата на спроводниот систем и
на семките.
Во редот се опфатени дрвенести, грмушести или зелјести растенија. Листовите се
последователни, обично сложени, но во резултат на редукција можат да се сретнат и
секундарно прости листови, најчесто снабдени со прилисници. Цветовите се
хермафродитни, актиноморфни или почесто зигоморфни, најчесто 5-члени. Чашкините
листови обично се сраснати помеѓу себе, додека венечните листови се слободни, или
пак двете долни венечни листови можат да сраснат помеѓу себе. Прашници има обично
10, ретко повеќе или помалку, слободни или пак со своите филаменти се сраснати во
едно до две снопчиња. Плодникот е надцветен, апокарпен, со еден плоден лист, со
голем број на семенови зачетоци. Кај фам. Mimosaceae и Caesalpiniaceae семеновите
зачетоци се анатропни, додека кај фам. Fabaceae се кампилотропни. Плодникот се
развива во плод legumen (мешунка), а семките се обично без ендосперм. Резервните
материи се собрани во котиледоните. Кај голем број претставници листовите, односно
ливчињата, имаат посебни лисни перничиња (коленца), кои им овозможуваат
најразлични настични движења. Таков е на пр. случајот со родовите Robinia, Mimosa, и
др. Во коренот се образуваат коренови грутчиња, кои се исполнети со бактерии, особено
со азотофиксаторската бактерија Rhizobium leguminosarum (Bacterium radicula).
Редот Fabales опфаќа 3 фамилии: Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae.
Фамилијата Mimosaceae е најпримитивна фамилија во редот Fabales. Опфаќа 56 рода и
околу 2800 вида, кои се скоро исклучиво распространети во тропските и субтропските
области. Претставниците се најчесто дрвенести или грмушести, поретко полугрмушки
или зелјести растенија. Листовите се двојно перести, ретко просто перести,
последователни и со прилисници.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни и се собрани во главичести или
класовидни соцветија. Чашкини и венечни листови има обично по 4-5. Прашници 4, 5, 10
или голем број, доста се упадливи со своите долги и обоени филаменти. Од натцветниот
монокарпен плодник се образува мешунка, која понекогаш е долга до 1 метар.
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Во оваа фамилија се приклучени доста значајни тропски и субтропски родови - Mimosa,
Acacia, Neptunia, Albizia julibrisin и други.
Фамилијата Caesalpiniaceae опфаќа 152 рода со 2800 вида, распространети во тропските
и субтропските области. Поголемиот број од нив се дрвенести растенија, чија височина
достигнува до 100, па и до 150 м, како и лијани. Листовите се најчесто парно перести, и
тоа просто или двојно перести.
За разлика од претходната фамилија, овде доминираат претставници со зигоморфни
цветови, а во ретки случаи се сретнуваат и еднополни цветови. Чашката се состои од 5
слободни чашкини ливчиња. Венчето е од 5 венечни ливчиња, при што двете долни
венечни ливчиња налегнуваат на двете странични, а тие пак на горното венечно ливче.
Прашниците се обично 10, слободни. Плодникот е натцветен, едноок, плодот е мешунка
со многу различен облик. Познати родови се Ceratonia (C. siliqua) Cercis (C. siliquastrum),
Gleditschia (G. triacanthos), Poinciana (P. gillesii) и други.
Фамилијата Fabaceae (Papilionaceae, Leguminosae) е најголема и најразвиена фамилија
во редот Fabales, со 490 рода и околу 12.000 вида, со космополитско распространување,
кои се сретнуваат во тропските, субтропските, умерените, како и во ладните области на
двете хемисфери.
Оваа фамилија опфаќа тревести, грмушести и дрвенести растенија, како и лијани.
Листовите се во најголемиот број случаи сложени - перести, дланковидни, трочлени, а
поретко се прости. Се смета дека непарно перестите листови се примарни, а од нив
можат да се изведат длановидните (Lupinus), трочлените (Trifolium) и простите листови.
Често пати, врвното (последното) ливче на непарно перестиот лист кај некои родови од
оваа фамилија е преобразено во мустачка (Vicia, Lathyrus). Кај некои видови, поради
редуцираната лисна површина, функцијата на асимилација можат да ја преземат
прилисниците (Lathyrus aphaca), или пак стебленцето (пр. кај Sarothamnus scoparius,
различни видови од Genista, Ulex и др.).
Како и кај фамилијата Caesapinaceae, цветовите се зигоморфни, хермафродитни, со
двоен периант, обично собрани во гроздовидни, класовидни или главичести соцветија.
Меѓутоа, овде двете долни венечни ливчиња се опфатени од двете странични, а овие
пак од најгорното венечно ливче. Најгорното венечно ливче, кое обично е најголемо и е
извиено нагоре, означено е како vexillum (бајраче, знаменце), двете странични венечни
ливчиња, како alae (крилца), а најдолните две венечни ливчиња, кои по своите рабови
се делумно сраснати, означени се како carina (чунче). Во чунчето се наоѓаат 10
прашници, чии филаменти сраснуваат помеѓу себе во цевка, во која лежи плодникот.
При тоа, можат да сраснат сите 10 прашници, или пак 9 прашници сраснуваат а десетиот
е слободен; многу ретко се случува сите 10 прашници да бидат слободни. Плодникот и
кај оваа фамилија е натцветен, монокарпен, со еден до голем број на семенови
54

зачетоци. Плодот е мешунка, која обично се отвора вдолж грбниот и стомачниот шав, а
поретко се распаѓа на едносемни делови (пр. кај Coronilla emeroides). Во поретки случаи
мешунката може да биде преобразена во едносемени оревчиња. Во силно развиените
котиледони на ембрионот, покрај скроб има уште белковини и масти.
Во тропските области од оваа космополитска фамилија преовладуваат дрвенести
форми, додека во останатите области најчести се зелјестите форми. Голем број видови
бараат суви почви, обично богати со варовник, па масовно се развиваат во евроазиските
степи и полупустини. Таков е родот Astragalus, со околу 2000 видови. Претставниците на
оваа фамилија, исто така, играат многу значајна улога во различните растителни
заедници, кои се развиваат во средна Европа.
Фам. Fabaceae има и многу големо стопанско значење. Многу видови од оваа фамилија
се користат како крмни (фуражни) растенија. Тие, како асимилатори на атмосферски
азот, добро успеваат и на почви сиромашни со азот, а истовремено можат да се
искористат и за т.н. “зелено ѓубрење”. Овде спаѓаат многубројните видови од родот
Trifolium (детелини): T. patens, T. resupinatum, T. pratense, T. repens, T. balansae, T.
nigrescens, T. incarnatum, T. subterraneum, T. medium, и др., потоа Medicago sativa
(луцерка), Onobrychis sativa (есперзета) и др.
Голем број видови се користат и во исхраната на човекот, бидејќи нивните семки
содржат скроб, масти и белкови материи. Такви се Pisum sativum (грашок), Lens esculenta
(леќа), Vicia faba (боб), Phaseolus vulgaris (грав), кој е по потекло од Јужна Америка, Ph.
coccineus (црвен грав), и др. Тука би можел да се приклучи и видот Cicer arietinum
(сланаток), чии семки во сурова состојба се користат како наут, а печени како леблебии.
Маслодајни растенија се Glycine max (Soja hispida)(соја), по потекло од Источна Азија,
како и јужноамериканското растение Arachis hypogaea (кикирики), кое се одгледува во
потоплите области. Кај него гинофорот на плодникот се искривува после
прецветувањето, се издолжува и се забива во почвата каде што созреваат и семките.
Помеѓу дрвенестите растенија посебно е значаен багремот - Robinia pseudoacacia, по
потекло од Северна Америка, кој денес многу се користи за пошумување во сушни
области. Некои видови, како што е јужноевропското растение Laburnum anagyroides и
источноазиските Wistaria sinensis и Sophora japonica, се познати како декоративни
растенија. Од видот Indigofera tinctoria (индиго) се добива индигото, кое настанува во
листовите на изумрените растенија.

НАДРЕД RUTANAE
Овој надред опфаќа во себе неколку реда, во кои главно спаѓаат тропски дрвенести
растенија. Листовите се најчесто перести, поретко длановидни или целокрајни.
Преовладуваат актиноморфни до зигоморфни 5-члени цветови, со двоен периант.
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Прашниците се најчесто распоредени во 2 круга, а плодникот е натцветен, синкарпен,
делумно уште од 5 плодни листа, со бројни семенови зачетоци.
Надредот Rutanae најверојатно може да се доведе во врска со дрвенестите
претставници од редот Saxifragales. Во надредот се вбројуваат редовите Rutales,
Sapindales, Geraniales и Polygalales.
Редот RUTALES опфаќа дрвенести, грмушести, а поретко и тревести растенија, кои се
главно распоредени во тропските и субтропските области. Во нивните вегетативни
органи се наоѓаат секреторни жлезди, кои содржат етерски масла, балзами и смоли, па
поради тоа голем број од нив се користат како лековити растенија.
Цветовите се најчесто актиноморфни и хермафродитни, обично со двоен периант и со
два круга на прашници. Плодникот е синкарпен, ретко апокарпен, од 5-2 плодни листа.
За редот Rutales се карактеристични т.н. нектарни дискуси, кои се наоѓаат помеѓу
прашниците и плодникот (интрастаминодиална положба) и најверојатно имаат
стаминодијално потекло. Тие всушност претставуваат секреционо ткиво кое лачи нектар.
Фамилијата Anacardiaceae е најпримитивна фамилија во редот. Брои 80 рода и 600 вида,
распространети главно во тропските и субтропските области; само мал број од нив се
среќаваат во умерените области. Повеќето видови се дрвенести или грмушести
растенија, а мал број и лијани.
Од Mangifera indica се добива тропското овошје манго. Кај нас се среќаваат видовите
Pistacia terebinthus, Rhus coriaria и Cotinus coggygria.
Фамилијата Rutaceae опфаќа над 150 рода со 1600 видови, распространети во тропските
и субтропските, како и во умерените области. Овие дрвенести или грмушести растенија
содржат лизигени секреторни жлезди со етерски масла.
Најзначаен род од оваа фамилија е родот Citrus, кој потекнува од Јужна Азија, а денес се
одгледуваат бројни културни форми од овој род во сите потопли области, особено во
Медитеранот. Плодовите се бобинки, кај кои често доаѓа до зголемување на бројот на
плодните листови. Сочниот дел од плодот се образува од сочните израстоци, кои се
формираат на внатрешната страна од ѕидот на плодот, од субепидермалното ткиво.
Позначајни видови од овој род се Citrus aurantium subsp. amara – портокал, C. limon –
лимон, C. sinensis - оранжа, C. reticulata – мандарина, C. medica – цитрон, C. paradisi –
грејпфрут, C. bergamia (со светло-жолти и многу кисели плодови. Од него се добива
бергамово масло за парфимерии), C. maxima (има плодови големи колку човечка глава).
Во флората на Македонија се сретнува термофилно растение Dictamnus albus, со
зигоморфни цветови, како и лековитата Ruta graveolens.
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Редот Sapindales исто така опфаќа главно дрвенести растенија, додека во редовите
Geraniales и Polygalales се приклучени претежно тревести видови. Сите три реда имаат
свои претставници во флората на Македонија. Во редот Sapindales се подредени
фамилиите Staphyleaceae, Aceraceae и Hippocastanaceae, во редот Geraniales се
фамилиите Oxalidaceae, Linaceae, Erythroxylaceae (дрвенести пантропски растенија)
Zygophyllaceae и Geraniaceae.

НАДРЕД CELASTRANAE
Надредот Celastranae опфаќа претежно дрвенести растенија со прости листови и со
хермафродитни или еднополни, зеленикави или белузникави, обично 4-5 члени
цветови. Андрециумот се состои од еден круг прашници. Плодникот е синкарпен,
образуван од 2-3 плодни листа. најчесто имаат добро развиен интрастаминодиален
нектарен диск.
Кон надредот се приклучени редовите CELASTRALES, RHAMNALES и SANTALALES.
Редовите Celastrales и Rhamnales се дрвенести грмушести растенија, кај кои прашниците
алтернираат со венечните ливчиња (Celastrales) или стојат пред нив (Rhamnales). Редот
Santalales опфаќа главно паразитски и полупаразитски растенија.

НАДРЕД ARALIANAE
Во овој надред спаѓаат растенија кои многу се разликуваат по својот надворешен изглед.
Сепак, и покрај големата хабитуелна разлика помеѓу нив, тие се филогенетски многу
тесно поврзани помеѓу себе, така што во некои системи се опфатени во посебен ред Umbellales.
Цветовите се мали, секогаш хермафродитни и собрани во штитести соцветија. Се
одликуваат со единечен, еписепален прашнички круг и потцветен плодник. Чашката
често е редуцирана, семеновите зачетоци имаат само еден интегумент, а во семенките
сé уште има обилен ендосперм.
Редот ARALIALES вклучува дрвенести, грмушести или тревести растенија со
последователни, ретко наспрамни листови, кои можат да бидат целокрајни, како и
длановидно или пересто насечени. Листовите се снабдени со прилисници, или со лисни
ракавци. За разлика од претходниот ред, кај нив во различни органи на растението често
се среќаваат жлезди кои излачуваат етерски масла.
Цветовите се мали, хермафродитни и обично актиноморфни, 4-5 члени, собрани во
терминални или пазувни штитовидни соцветија. Чашката често пати е силно редуцирана,
а прашниците се распоредени во еден круг. Плодникот е потцветен, образуван од 2
плодни листа, двоок, и во секое окце се развива по еден семенов зачеток. За овој ред е
исто така карактеристично присуство на нектарен диск.
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Фамилијата Apiaceae (Umebelliferae) брои околу 300 рода и 3000 вида, распространети
по целата земјина површина, но, пред сè, во умерените области. Во оваа голема
фамилија преовладуваат едногодишни и повеќегодишни зелјести растенија, многу
ретко полугрмушки. Стеблата, високи до 3 метри и со дебелина на пречникот од 5 cm,
најчесто имаат празни (шупливи) интернодиуми. Листовите се последователни, ретко
наспрамни, пересто насечени или перести, така што можат да бидат двојно или
повеќепати перести; многу ретко се среќаваат прости, ненасечени листови (на пр. кај
родот Bupleurum). Лисната дршка во основата преминува во лисен ракавец, кој го опфаќа
стебленцето. Во сите органи кај овие растенија има шизогени секреторни канали
исполнети со етерски масла и смоли.
Соцветијата се од типот на прости или сложени штитови. Во основата на дршките на
цветовите кај простиот штит присутни се брактеи кои образуваат обвивка - involucrum, а
иста таква обвивка се наоѓа и во основата на малите штитчиња од сложениот штит,
означена како involucelum.
Цветовите се хермафродитни, поретко еднополни, со двоен периант. Обично се
актиноморфни, но често пати се среќава извесен диморфизам на цветовите од едно исто
соцветие, затоа што периферните цветови можат да бидат повеќе или помалку
зигоморфни, додека внатрешните цветови се актиноморфни. Чашката се состои од пет
чашкини ливчиња, најчесто е слабо развиена, со доста редуцирани чашкини запци, кои
понекогаш се сосема незабележливи. Венечни листови има пет, слободни, најчесто се
бели, поретко жолти, обично се еднакви по форма и големина, со исклучок само на
некои видови, кај кои рабните цветови во соцветието се зигоморфни и се со доста
поразвиени венечни ливчиња. Врвовите на венечните листови често пати се свиткани
кон внатрешноста на цветот. Прашници има пет, со долги филаменти, кои се прикрепени
кон нектарниот диск. Плодникот е потцветен, синкарпен, образуван од два плодни
листа, двоок; во секое окце се развива по еден анатропен семенов зачеток, а во некои
случаи можат да се формираат по два семенови зачетоци, но понатаму се развива само
едниот од нив. На плодникот се наоѓа валчест конусовиден диск, од кој се издигнуваат
двете столпчиња. Семките имаат силно развиен ендосперм, богат со масни и белкови
материи. Плодот е шизокарпиум, кој при созревање се распаѓа на два едносемени дела
(мерикарпиуми). Тие во почетокот висат на еден двокрак носач на плодот-карпофор, од
кој после тоа се одделуваат. Типичната цветна формула е K5C5A5G2.
Градбата на плодот е многу разнообразна и е многу значајна за таксономското
разграничување на родовите од оваа фамилија. На секое плодче се наоѓаат обично по
пет главни, надолжни ребра - јuga primaria, и тоа три грбни и две странични, низ кои се
провлекуваат пет спроводни снопчиња. Помеѓу нив се наоѓаат вдлабнатинки, бразди, во
кои понекогаш можат да се развијат споредни, секундарни ребра - јuga secundaria. Во
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ѕидот на плодникот, во вдлабнатините помеѓу главните ребра, а поретко и под главните
ребра, поминуваат шизогени секреторни канали, кои содржат етерски масла.
Кај нас, претставниците од оваа фамилија се развиваат на најразлични станишта,
започнувајќи од низините па сè до највисоките врвови на планините. Поради големата
содржина на етерски масла во плодовите, листовите и/или коренот, многу видови од
фам. Apiaceae, се употребуваат како лековити растенија или зачини. Овде спаѓаат Carum
carvi (ким), Pimpinella anisum (анасон), Petroselinum sativum (магдонос), Daucus carota
subsp. sativus (морков), Pastinaca sativa (пашканат), Apium graveolens (целер) и др.

НАДРЕД PROTEANAE
Претставниците од овој надред имаат секреторни клетки кои се исполнети со танински
материи. Цветовите се тетрамерни и немаат венечни листови. Плодникот е апокарпен мономерен, а семенките се сиромашни со ендосперм, или се без ендосперм. Овој
надред во себе опфаќа 2 реда – Elaeagnales и Proteales.

ПОТКЛАСА ASTERIDAE
Во поткласата се опфатени еволутивно најразвиените симпетални (со сраснати венечни
ливчиња) редови. За разлика од надредот Ericanae, каде што се опфатени исто така
симпетални растенија, кај претставниците од поткласата Asteridae постои само еден круг
на прашници, поставени алтернирачки на венечните ливчиња (тетрациклични цветови).
Високоспецијализираните цветови се правилни или зигоморфни, хермафродитни,
прилагодени кон зоофилија. Секундарна полиандрија отсуствува, а прашниците се
секогаш сраснати со венчето. Плодникот е синкарпен до паракарпен, потцветен до
натцветен, со централно-маргинална до париетална или базална плацентација. Бројот
на семеновите зачетоци е голем или има само еден, тенуинуцелатен, унитегмичен
семенов зачеток. Карактеристичната цветна формула, според тоа, би била: K (5)[C(5)
A(5)]G(2).
Оваа поткласа опфаќа два надреда: Lamianae (Tubiflorae) и Asteranae.

НАДРЕД LAMIANAE (TUBIFLORAE)
Надредот Lamiаnae претставува врв на ентомофилниот правец на еволуцијата на
дикотилните растенија. За овој надред е карактеристична олигомеризација на деловите
од цветот (5-4, поретко 2-6-члени цветови), сраснување на венечните листови и јасно
изразена тенденција кон сраснување на прашниците со трубичката на венчето, додека
нивните антери остануваат слободни. Плодникот е ценокарпен (паракарпен) и во
најголемиот број случаи е образуван од два плодни листа.
Во овој надред спаѓаат следните редови: Oleales, Gentianales, Dipsacales, Polemoniales,
Boraginales, Scrophulariales и Lamiales.
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Во редот OLEALES е опфатена само фамилијата Oleaceae, која опфаќа 29 рода со околу
600 грмушести или дрвенести растенија видови, широко распространети во умерените,
субтропските и тропските области, пред сè, во северната хемисфера. Листовите се
прости,

непарно

перести,

или

троделни,

распоредени

наспрамно,

поретко

последователно (кај родот Jasminum). Во стеблата и листовите се среќаваат кристали од
калциум оксалат.
Цветовите се мали, хермафродитни, ретко еднополни, актиноморфни и обично 4-члени.
Чашката е мала, обично од 4 чашкини ливчиња, а понекогаш е редуцирана (кај белиот
јасен, Fraxinus excelsior). Венечните листови се сраснати, обично 4-члени, а понекогаш
можат да бидат и редуцирани. Прашници има најчесто 2, обично сраснати во венечна
трубичка. Плодникот е надцветен, образуван од два плодни листа, двоок. Плодот е
локулицидна кутијка, крилесто оревче, бобинка или костелка. Цветната формула е K (4)
[C(4) A2] G(2).
Медитеранскиот вид Olea europaea (маслинка) има сребрено-сиви листови и костелка
која во ендоспермот и сочниот дел од плодот содржи масни материи. Кај
јужноевропското растение Syringa vulgaris (јоргован), исто така се обрзува кутијка,
додека кај јасенот (Fraxinus), чии видови се карактеризираат со перести листови, плодот
е едносемено крилесто оревче. Во флората на Македонија од оваа фамилија се
сретнуваат и видовите Ligustrum vulgare (жива ограда), Jasminum fruticans, Phillyrea
media, Forsythia europaea и др.
Редот GENTIANALES опфаќа дрвенести, грмушести или зелјести растенија, со најчесто
наспрамни листови. Цветовите се хермафродитни, ретко еднополни, актиноморфни или
слабо зигоморфни, 4-5 члени, со сраснати венечни ливчиња. Венечните ливчиња, додека
се сè уште во папка, се спирално свиткани. Прашниците се обично во еднаков број со
венечните листови. Плодникот најчесто е образуван од 2 плодни листа, кои се сраснати
или во паракарпен гинецеум, или пак сраснуваат само столпчињата. Во основа на
плодникот обично се развива нектарен диск.
Фамилијата опфаќа поголем број важни фамилии: Strychnaceae, Apocynaceae,
Asclepiadaceae, Menyanthaceae, Gentianaceae и Rubiaceae, од ккои само првата не е
застапена на територијата на Македонија.
Фамилијата Gentianaceae опфаќа 70 рода со над 1100 вида, распространети по целата
земја, но главно во планинските подрачја на умерените и субтропските области.
Претставниците се најчесто повеќегодишни или едногодишни тревести растенија, со
прости, наспрамни листови, без прилисници. Плодникот е натцветен, образуван од два
плодни листа, кои се потполно сраснати помеѓу себе, така што се формира едно столпче.
Тие содржат многу значајни горчливи материи, како што е, на пример, генциопикринот.
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Родот Gentiana кај нас е претставен со неколку вида: Gentiana verna, G. utriculosa, со
интензивно сино обоени цветови, G. punctata, како и лековитата G. lutea (линцура).
Ареалот на овој род се простира на северната хемисфера, а споменатите видови кај нас
доаѓаат во високопланинскиот појас.
Фамилијата Rubiaceae брои 450 рода со околу 7000 вида, главно распространети во
тропските и субтропските области, иако голем број од нив се среќаваат, исто така, во
умерените и ладните области.
Тоа се дрвенести, грмушести или тревести растенија со наспрамни листови, кои се
снабдени со интерпетиоларни прилисници (расположени помеѓу листовите), поретко со
интрапетиолатни (распоредени помеѓу дршката и стеблото). Прилисниците имаат често
ист облик како и листовите и заедно со нив се распоредени во прешлени.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни, понекогаш слабо зигоморфни, 4-5 члени,
со двоен периант, собрани во цимозни, а понекогаш во главичести соцветија. Во
најголемиот број случаи чашката е слабо развиена, а венчето се состои од 5-4 венечни
ливчиња, кои се сраснати помеѓу себе. Бројот на прашници е еднаков со бројот на
венечни ливчиња, тие алтернираат со нив и се прикрепени за венечната трубичка.
Плодникот е подцветен, образуван од два плодни листа, двоок, со 1-2, или поголем број
анатропни семенови зачетоци во секое окце.
Кај родовите Asperula и Galium, плодовите се распаѓаат на два едносемени дела. Кај овие
родови прилисниците се со еднаков облик со листовите и заедно се групирани во 4- или
повеќечлени прешлени. Листовите од еден прешлен се распознаваат од прилисниците
по тоа што пазувните пупки се наоѓаат само во пазувите на листовите, а не во пазувите
на прилисниците.
Кај јужноамериканското растение Cinchona, од чија кора се добива кининот, плодот е
кутијка. Од тропските растенија Coffea arabica - по потекло од Етиопија и од Coffea liberica
- од Либерија, се добива кафето. Нивниот плод е двосемена костелка, обвиена со црвен
егзокарп. Тие се сметаат за едни од најважните тропски растенија. Нивните културни
форми имаат грмушковиден облик. Зрното на кафето во најголемиот дел се состои од
свитканиот ендосперм на семенката.
Редот DIPSACALES е тесно поврзан со редот Gentianales. Тоа се дрвенести, грмушести или
тревести растенија, најчесто со наспрамни листови, без прилисници. Цветовите се
обично хермафродитни, актиноморфни или зигоморфни, 4-5 члени, со сраснати венечни
листови. Прашниците се во еднаков број со венечните листови, но понекогаш се во
помал број од нив. Плодникот е секогаш потцветен, ценокарпен (паракарпен),
образуван од 5-2 плодни листа. Семеновите зачетоци се анатропни.
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Во флората на Македонија се јавуваат четири фамилии од овој ред: Caprifoliaceae,
Adoxaceae, Valerianaceae и Dipsacaceae. Првата фамилија опфаќа грмушести растенија и
лијани, додека во останатите три главно се приклучени зелјести растенија.
Редот POLEMONIALES опфаќа главно тревести растенија со последователни листови.
Цветовите се актиноморфни, поретко зигоморфни, хермафродитни или ретко
еднополни, 5-члени. Прашниците се во еднаков број со венечните листови и
алтернираат со нив; истовремено се сраснати и со венечната трубичка. Плодникот е
секундарно синкарпен, образуван од 2-3 плодни листа, со 1 или повеќе семенови
зачетоци во секое окце. Плодникот е надцветен или полуподцветен.
Кон редот се приклучени фамилиите Convolvulaceae (50 рода со 1500 видови) и
Cuscutaceae (еден род - Cuscuta со околу 170 вида). Првата фамилија опфаќа главно
многугодишни или едногодишни тревести растенија (во Македонија родовите
Convolvulus и Calystegia), додека втората опфаќа паразитски растенија без листови и
корен, кои за домаќинот се прикрепуваат со помош на хаусториуми.
Во редот BORAGINALES се прилучени претежно зелјести растенија со последователни
листови. Цветовите се најчесто актиноморфни, хермафродитни, собрани во цимозни
соцветија. Перијантот е двоен, со слободни или сраснати чашкини и со сраснати венечни
листови. Прашниците се во еднаков број со венечните листови. Плодникот е натцветен,
образуван од два плодни листа, едноок, двоок или привидно 4-ок. Плодот е кутијка,
костелка или оревче.
Фамилијата Boraginaceae опфаќа 100 рода со над 2000 вида, со космополитско
распространување, меѓутоа ја преферираат северната умерена зона. Овде спаѓаат
едногодишни и повеќегодишни тревести растенија, со прости и најчесто последователни
листови. Листовите и стеблото се препокриени со тврди едноклеточни влакна, во чија
основа има телца кои потсетуваат на цистолити, а се среќаваат и ѕвездовидни и
жлездести влакненца.
Советијата се од цимозен тип, најчесто прости или двојни срповидни соцветија.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни или слабо зигоморфни (Echium, Lycopsis) и
најчесто 5-члени. Чашкините листови се слободни или во основата сраснати. Венечните
листови се сраснати, а често пати во внатрешноста на венчето има 5 грлени лушпи, кои
се свиткани кон внатрешната страна и го затвораат отворот на венечната трубичка. Петте
прашници алтернираат со венечните листови и се сраснати со венечната трубичка.
Плодникот е натцветен, синкарпен, од два плодни листа, двоок, а во секое окце се
наоѓаат по 2 семенови зачетоци, или пак поради една секундарна преграда тој е 4-ок, со
по еден анатропен семенов зачеток во секое окце. Од плодникот најчесто се развиваат
4 едносемени оревчиња.
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Овде спаѓаат родовите Anchusa, Borago, Cerinthe, Echium, Myosotis, Pulmonaria,
Symphytum и др. Во Македонија се сретнуваат Anchusa macedonica, Cerinthe retorta,
Echium russicum, Pulmonaria officinalis, Symphytum ottomanum и др.
Редот SCROPHULARIALES опфаќа главно зелјести растенија со наспрамни или
последователни листови, без прилисници. Цветовите се хермафродитни, ретко
еднополни, понекогаш актиноморфни, но најчесто се медиално зигоморфни, со 4 или 2
фертилни прашници. Чашкините и венечните листови се повеќе или помалку сраснати.
Прашниците алтернираат со венечните листови и со своите филаменти се сраснати со
венечната трубичка. Плодникот е обично изграден од 2 плодни листа, двоок и обично со
голем број на семенови зачетоци во секое окце. Плодникот е натцветен или многу ретко
потцветен.
Фамилијата Solanaceae е една од најпримитивните фамилии во редот Scrophulariales.
Опфаќа 85 рода со околу 2300 вида, распространети во тропските, субтропските и
умерените области. Особено голем број видови се сретнуваат во Јужна Америка.
Претставниците се најчесто тревести, грмушести или поретко дрвенести растенија со
биколатерални спроводни снопчиња и со прости, последователни листови. Богати се со
алкалоиди.
Цветовите се обично актиноморфни, или слабо зигоморфни, најчесто 5-члени.
Прашници има обично 5, а плодникот е натцветен, образуван од 2 плодни листа кои се
поставени косо во однос на медијалната линија. Плодникот е најчесто двоок, со голем
број семенови зачетоци, кои се поставени на една дебела плацента. Плодот е кутијка
или бобинка. Семенките се со ендосперм. Цветната формула обично е * K (5) [C(5) A5] G(2).
Родот Solanum опфаќа над 1200 вида, од кои најголемиот број се распространети во
тропските и субтропските области на Јужна Америка и Азија, а делумно се среќаваат во
голем број и во умерените области на Евроазија. Некои од видовите се важен дел од
исхраната на човекот: од Јужна Америка потекнуваат компирот (Solanum tuberosum) и
патлиџанот (Solanum lycopersicum = Lycopersicum esculentum), додека црниот патлиџан
(Solanum melanogena) потекнува од Индија. Во флората на Македонија во природни
услови се развиваат видовите Solanum dulcamara и S. nigrum.
Родот Capsicum опфаќа над 30 вида главно распространети во тропска Америка.
Пиперката (Capsicum annuum) е едногодишно растение кое најверојатно потекнува од
Мексико. Плодот е кожеста бобинка. Atropa belladonna е отровно растение, чии плодови
се црни бобинки и од него се добива алкалоидот атропин.
Кај некои претставници од оваа фамилија се образува плод - кутијка. Таков е случајот на
пр., со отровните рудерални растенија – татулата (Datura stramonium) и буниката
(Hyoscyamus niger), која се карактеризира со слабо зигоморфни цветови. Тутунот
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(Nicotiana - N. tabacum и N. rustica потекнува од Средна и Јужна Америка. Како украсни
растенија се одгледуваат формите на јужноамериканскиот род Petunia. На засенчени
станишта се сретнува видот Physalis alkekengi.
Претставниците на фамилија Scrophulariaceae (над 200 рода и околу 3000 видови) се
широко распространети по целата земја, но најчести се во умерените области. обично се
сретнуваат како зелјести растенија, поретко грмушки, а понекогаш се сапрофитски,
полупаразитски или паразитски растенија (пр. родот Lathraea). Листовите се
последователни, поретко наспрамни, цели или пересто насечени.
Цветовите се хермафродитни, зигоморфни, поретко актиноморфни, поединечни, или
пак се собрани во цимозни или рацемозни соцветија. Кај претставниците со скоро
актиноморфни цветови има по 5 прашници, додека кај зигоморфните 4 или 2. Плодникот
е натцветен, образуван од два плодни листа, поставени медиално на цветот, двоок.
Плодот е најчесто кутијка. Биколатерални спроводни снопчиња отсуствуваат.
Во флората на Македонија се јавуваат поголем број на видови од фамилијата
Scrophulariaceae, од кои некои се ендемити: Verbascum macedonicum (локален
македонски ендемит чиј locus classicus се наоѓа покрај Тиквешкото Езеро-Полошки
Манастир), V. lesnovoensis (околината на Пробиштип, Кратово), Pedicularis ferdinandii
(Јакупица), Veronica kindlii (Мариово, Клисура на Треска-Козјак), Digitalis grandiflora,
Linaria alpina (Титов Врв) и други.
Кон овој ред се приклучени уште неколку фамилии кои се сретнуваат во Македонија:
Gesneriaceae

Orobanchaceae

Lentibulariaceae

Globulariaceae

и

Acanthaceae

и

Plantaginaceae
Редот LAMIALES стои многу блиску до редот Scrophulariales, така што границата помеѓу
нив не е сосема јасно изразена. Се смета за еволутивно понапреднат во споредба со
редот Scrophulariales. Опфаќа најчесто повеќегодишни тревести растенија или
полугрмушки, поретко грмушки или дрвја. Листовите се најчесто прости, наспрамни и
без прилисници. Цветовите се обично медиално зигоморфни. Чашката и венчето се
образувани од сраснати ливчиња. Прашници има 4 или 2. Плодникот е натцветен,
образуван од два плодни листа, а плодот обично се распаѓа на 4 едносемени оревчиња.
Фамилијата Lamiaceae (Labiatae) е најголема фамилија во редот Lamiales, која опфаќа
200 рода со околу 3500 вида. Претставниците се широко распространети во сите
климатски зони на сите континенти, меѓутоа најмногубројни се во областа на
Медитеранот, како и во Средна Азија. Тоа се грмушести, полугрмушести, повеќегодишни
или едногодишни тревести растенија. Листовите се наспрамни, обично прости или на
различни начини насечени и се без прилисници. Стеблото е обично 4-аглесто.
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Цветовите се најчесто хермафродитни, зигоморфни, многу ретко скоро актиноморфни
(Mentha), со двоен периант и се групирани во цимозни соцветија, кои образуваат
привидни прешлени во пазувите на листовите. Чашката е образувана од пет сраснати
чашкини ливчиња, обично со 4-5 (10) запци и често пати е двоусната. Венчето има пет
сраснати венечни ливчиња, со јасно изразена венечна трубичка и е обично двоуснато.
Горната усна е образувана со сраснување на двете горни венечни ливчиња, а долната
усна со сраснување на трите долни венечни ливчиња. Кај родовите Ajuga и Teucrium
венчето е едноуснато, со оглед на тоа што горната усна на венчето не е развиена или е
силно редуцирана. Цветот има четири прашници, два подолги и два покуси, со своите
филаменти прицврстени за венечната трубичка. Кај родовите Salvia и Rosmarinus
присутни се само двата долни прашници. Плодникот е натцветен, образуван од два
плодни листа и уште за време на цветањето со лажна преграда е поделен на четири
окца, односно е длабоко четириделен; во секое окце се наоѓа по еден анатропен
семенов зачеток. Плодот е мерикарпиум, образуван од 4 едносемени оревчиња, помеѓу
кои излегува столпчето на плодникот. Цветната формула кај оваа фамилија е K(5)[C(5)
A4]G(2).
Фамилијата е многу богата со видови, особено во потоплите и посувите области. Голем
број од нив се среќаваат и кај нас: Lamium, Thymus, Salvia, Mentha, Stachys, Satureja и др.
Овие растенија содржат етерски масла, така што често се употребуваат како зачини или
како лековити растенија. Таков е на пр. случајот со Satureja hortensis (чубрица), Majorana
hortensis, Thymus vulgaris (мајчина душичка, матерка), Lavandula, и др.
Голем број од нив се користат како чаеви: Sideritis scardica (шарпланински чај), Origanum
vulgare (планински чај), Mentha piperita (нане), Salvia officinalis (жалфија) и др.
Во Македонија се сретнуваат неколку ендемични видови од оваа фамилија. Видот
Thymus oehmianus се развива вдолж клисурата на реката Треска, помеѓу Козјак и
Самоков, која претставува и негов locus classicus (локалитет од кој е опишан таксонот).
Името на видот е посветено на академик Ханс Ем, долгогодишен професор по
Дендрологија и Шумарска фитоценологија на Шумарскиот факултет во Скопје. Stachys
macedonica, се развива на просторот на Мариово, а locus classicus за Nepeta ernestimayeri е планината Галичица и др.

НАДРЕД ASTERANAE
Кај надредот Asteranae антерите се постгенитално сраснати во помала или поголема
мера. Столпчињата на плодниците поседуваат посебни направи за чистење и собирање
на поленот, додека плодникот е потцветен, најчесто само со еден семенов зачеток. Кај
нив е изразена тенденцијата за формирање на псеуданциуми. Покрај тоа, честа е
појавата на млечни цевки, а наместо скроб складираат инулин.
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Овој надред претставува природна целина, која во себе опфаќа 4 реда: Campanulales,
Goodeniales, Calycerales и Asterales. Тие се филогенетски тесно поврзани помеѓу себе и
имаат заедничко потекло. Сите потекнуваат од надредот Lamianae, пред сè, од
заедничките предци Gentianales и Dipsacales. Овде ќе бидат разгледани само првиот и
последниот ред.
Во редот CAMPANULALES се опфатени главно повеќегодишни или едногодишни тревести
растенија, со прости, последователни листови, кои поретко се наспрамни или пак
собрани во розетка.
Цветовите се хермафродитни, актиноморфни или зигоморфни, петчлени, групирани во
рацемозни соцветија со тенденција кон образување на главичести соцветија. Чашкините
и венечните листови се сраснати. Плодникот е потцветен (ретко натцветен), со голем
број семенови зачетоци. Појавата на натцветни плодници (иако ретко), големиот број на
семенови зачетоци, формирањето на плодови кутијки и на ендосперм во семенките,
како и присуството на поединечни цветови, укажуваат на примитивноста на оваа група.
Најпримитивната фамилија во редот, Campanulaceae, опфаќа 40 рода со над 800 вида,
претежно распространети во умерените области на Европа, Источна и Западна Азија,
како и на Кавказ. Претставниците најчесто се едногодишни или повеќегодишни тревести
растенија со последователни, прости листови. За нив е карактеристично присуството на
млечни цевки во флоемот на стеблото и листовите. Кај голем број претставници
јаглените хидрати се складираат во форма на инулин, кој се среќава исто така и кај
фамилиите Lobeliaceae, Asteraceae и др.
Цветовите се обично актиноморфни, петчлени, хермафродитни и протерандрични.
Бројот на прашници е еднаков со бројот на венечните листови. Филаментите се обично
слободни, додека пак антерите сраснуваат помеѓу себе, но со отворањето на цветовите
тие постануваат слободни. Потцветнниот плодник е образуван од 5-2 плодни листа, а кај
претставниците кои се развиваат кај нас, обично од 3 плодни листа. Плодот е кутијка со
голем број семенки.
Кутијката кај родот Campanula се отвора со помош на дупчиња. Кај родот Phyteuma
тенките врвови на венечните ливчиња се сраснати помеѓу себе. Цветовите кај овој род
се групирани во густи главичести соцветија, кои во основата се обвиени со посебни
обвивни листови и многу потсетуваат на соцветијата од фам. Asteraceae (Compositae).
Слични соцветија се сретнуваат и кај родот Jasione.
Редот ASTERALES има само една фамилија - Asteraceae (Compositae). Оваа голема
фамилија има 1000 родови и над 20.000 видови, распространети на сите континенти и
во сите климатски зони. Меѓу претставниците доминираат едногодишни и
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повеќегодишни тревести растенија, поретко грмушки или дрвја. Листовите им се
најчесто последователни, ретко наспрамни, без прилисници.
Цветовите се групирани во главичести соцветија (кошнички), кои претставуваат посебни
типови на псеуданциуми (pseudanthium). Соцветието е чашковидно обвиено со обвивни
листови, кои образуваат т.н.р. involucrum. Секој цвет од соцветието се развива во
пазувите на една лушпеста брактеа, меѓутоа кај голем број родови брактеите се
редуцирани или пак потполно отсуствуваат. Цветната ложа може да биде сплесната
(рамна), вдлабната, испакната или конусовидна.
Чашката во голем број случаи е потполно редуцирана или пак е преобразена во влакна,
четинки или лушпи, формирајки на тој начин обвивка наречена папус (pappus). Папусот
останува на плодот и служи за негово распространување.
Во соцветијата се разликуваат два типа цветови - трубести цветови, кои се актиноморфни
и јазичести цветови, кои се зигоморфни. Венчето, како кај трубестите, така и кај
јазичестите цветови, е образувано од 5 сраснати венечни ливчиња, со тоа што кај
јазичестите цветови во образувањето на јазичето (ligula) можат да учествуваат или сите
5 венечни ливчиња, или пак само 3.
Петте прашници имаат слободни филаменти со кои се прикрепени за венечната
трубичка. Нивните антери се сраснати помеѓу себе во една цевка, во која ги истураат
поленовите зрна. Низ оваа цевка минува столпчето на плодникот, кое на врвот е
расцепено на два жига. На надворешната страна од жиговите се наоѓаат многубројни
ситни влакненца, врз кои се истура поленот; при издолжувањето на столпчето жиговите
ќе ги исфрлаат поленовите зрна во надворешната средина. Цветовите се протандрични.
Плодникот е подцветен, образуван од два плодни листа, меѓутоа е едноок, со еден
анатропен семенов зачеток. Плодот е едносемено оревче, без ендосперм, но содржи
доста масни материи и белковини. Оревчето е сраснато со ѕидот на плодникот и
образува плод - ahenia.
Врз основа на градбата на главичестите соцветија, како и некои други особености,
фамилијата Asteraceae може да се подели на две потфамилии: Asteroideae (Tubuliflorae)
и Cichorioideae (Liguliflorae). Кај претставниците од двете подфамилии, по целото
растение, а особено во корењата и грутките, се наоѓа инулин.
Главичестите соцветија кај потфамилијата Asteroideae се состојат или само од трубести
цветови, или пак периферните цветови во соцветието се јазичести, а средишните
(централните) цветови се трубести. Кај оваа подфамилија отсуствуваат млечни цевки со
млечен сок. Соцветија образувани само од трубести цветови се сретнуваат кај родовите
Arctium, Cirsium, Centaurea и други, додека комбинирани соцветија со централни -
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трубести цветови и периферни - јазичести цветови има кај родовите Aster, Bellis,
Matricaria, Inula, Helianthus, Anthemis, Achillea и други.
Главичестите соцветија кај подфамилијата Cichorioideae се состојат само од јазичести
цветови. Во вегетативните делови кај претставниците од оваа подфамилија присутни се
млечни цевки со млечен сок. Тука спаѓаат следните родови: Taraxacum, Lactuca,
Cichorium, Scorzonera, Crepis, Hieracium и др. Во оваа потфамилија спаѓа салатата - Lactuca
sativa f. capitata.

Класа MONOCOTILEDONAE (LILIATAE)
Претставниците на класата Monocotyledonae имаат само по еден котиледон, кој се
развива привидно на врвот од ембрионот. Котиледонот најчесто се преобразува во
орган за цицање, кој служи за примање на хранливи материи од ендоспермот. Главниот
корен (примарниот корен) брзо изумира, а го заменуваат адвентивни корени
(секундарна хоморизија). Стелата е од посебен тип атактостела, која е изградена од
бзредно расфрлени отворени колатерални снопчиња. Отсуството на камбиум
оневозможува секундарно задебелување, со исклучок на некои претставници од
фамилијата Agavaceae, кај кои сè уште се јавува секундарното задебелување.
Monocotyledonae се најчесто повеќегодишни или едногодишни тревести растенија,
додека дрвенестите видови скоро сосема отсуствуваат, или се многу ретки. Надземните
изданоци, со исклучок на соцветијата, слабо се разгрануваат, додека подземните органи
најчесто се метаморфозирани во ризоми, грутки, луковички и сл. Листовите се по
правило прости, целокрајни, често линејни или елиптични и редовно со паралелна
нерватура. Обично се приседнати на стеблото, такашто со својата широка лисна основа
или пак со лисниот ракавец, го опфаќаат стелото. Најчесто се без прилисници.
Периантот кај Monocotyledonae не е диференциран на чашка и венче (перигон). Кај
некои претставници е редуциран или потполно отсуствува. Цветовите претежно се
состојат од 3-члени кругови, такашто општата цветна формула е P3+3 A3+3 G3.
Поленовите зрна се моноколпатни.
Според систематската шема на Тахтаџјан, класата Monocotiledonae е поделена на четири
поткласи: Alismidae (Helobiae), Lilidae, Commelinidae и Arecidae (Spadiciflorae).

ПОТКЛАСА ALISMIDAE (HELOBIAE)
Alismatidae имаат централно место во рамките на класата Monocotyledonae; тие се
врската помеѓу монокотилните растенија и редот Nymphaeales од дикотилните
растенија. Овде се опфатени акватични или блатни зелјести растенија со
последователни или наспрамни, поретко прешленесто распоредени листови со најчесто
паралелна нерватура, често со ракавци во основата. Трахеи отсуствуваат или ги има само
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во корените. Цветовите се од различен тип во соцветија или поединечни,
хермафродитни или едополни, правилни или неправилни. тапетумот секогаш е
плазмодиски. Поленовите зрна скоро секогаш се троклеточни, еднокопатни или
инапертуратни, многу поретко пантопоратни. Гинецеумот е апокарпен или синкарпен
(обично паракарпен), понекогаш псевдомономерен. Семеновите зачетоци се
битегмички, красинуцелатни или понекогаш скоро тенуинуцелатни. Ендоспермот е
хелобијален или поретко нуклеарен. Плодовите се разновидни, кај најпримитивните
претставници со повеќе мешоци (фоликули). Семенките обично се без ендосперм или
само со редуциран ендосперм.
Alismatidae е една од најстарите монокотилни групи, меѓутоа најверојатно е една од
слепите гранки на архаичните монокотили. Тие се екстремно хетеробатмични и во
основа многу специјализирани.
Поткласта има еден надред – ALISMANAE, со три реда – Alismales, Hydrocharitales и
Potamogetonales.
Редот ALISMALES се одликува со двоен перијант и натцветен плодник. Кон него се
приклучени фамилиите Butomaceae (Butomus umbellatus) и Alismataceae (Alisma
plantago-aquatica, Sagittaria);
Редот HYDROCHARITALES има потцветен плодник и еднополни цветови. Тој има само
една фамилија – Hydrocharitaceae (Hydrocharis morsus-ranae, Elodea canadensis,
Vallisneria spiralis и други).
Кај редот POTAMOGETONALES цветовите се без перијант, или перијантот е едноставен.
Тој опфаќа повеќе фамилии: Scheuchzeriaceae (Scheuchzeria palustris), Zosteraceae
(Zostera marina, Z. nana), Potamogetonaceae (Potamogeton natans, P. crispus), Najadaceae
(Najas marina, N. minor).

ПОТКЛАСА LILIIDAE
Во однос на поткласата Alismatidae, оваа поткласа е еволутивно понапредна, пред сè,
затоа што плодникот е најчесто синкарпен, изграден од три сраснати карпели. Цветовите
се пентациклични, според формулата P3+3A3+3G(3). Доминираат тревести форми, меѓутоа
се појавуваат и дрвенести видови, главно со неправилно секундарно задебелување.
Зоофилијата доведува кај перигонот од некои членови да се разликуваат елементи
слични на чашка и венче, како и појава на сраснување на одделни делови од
околуцветникот. напредни белези се и спуштањето на плодникот, како и здобивањето
со зигоморфни, дури и секундарно асиметрични цветови. Се воочува редукција на бројот
на прашниците, а од плодовите, покрај кутијките се присутни и бобинки. Кај
анемофилните видови еволуцијата оди во правец на редукција на цветовите – појава на
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еднополни цветови, редукција и исфрлање на елементи од перигонот, намалување на
бројот на прашниците, карпелите и семените заметоци и т.н.
Поткласата е поделена на два надреда, Lilianae и Juncanae, кои се разликуваат главно
според типот на перигонот – во првиот надред се опфатени најчесто ентомофилни групи
со королиничен перигон, а во вториот се анемофилни групи со неуглеен, често
редуциран перигон.

НАДРЕД LILIANAE
Во надредот Lilianae се приклучени растенија со едноличен, королиничен перигон. Оваа
прилично голема група се смета за најважен филогенетски јазел во родословното дрво
на Monocotyledonae. Надредот Lilianae опфаќа неколку значајни редови: Liliales,
Bromeliales, Iridales, Zingiberales и Orchidales.
Редот LILIALES е најпримитивен во надредот Lilianae. Во овој голем и разнообразен ред
спаѓаат околу 20 фамилии, од кои некои многу јасно се разликуваат помеѓу себе, како по
градбата на цветовите така и по морфологијата на вегетативните органи. Во рамките на
овој ред можат да се проследат сите преоди од типичните тревести растенија, кои се
најчесто повеќегодишни, кон секундарно дрвовидните форми, кои се одликуваат со
атипична способност за задебелување на стеблото.Трахеи најчесто се образуваат само
во коренот, додека во стеблото и истовите се многу ретко присутни.
Цветовите се актиноморфни, но кај некои еволутивни линии се појавуваат зигоморфни
цветови. Листовите на перигонот се слободни или сраснати и обично се составени од 2
еднакви венчевидни круга. Прашници има најчесто 6, а плодникот се состои од 3 плодни
листа. Во најголемиот број случаи плодникот е синкарпен, а според положбата може да
биде надцветен, полуподцветен или подцветен. Присуството на ендосперм кај Liliales,
укажува на тоа дека овој ред не би можел да се изведе од редот Alismales. Најверојатно
е дека овие два реда имаат заедничко потекло од една изумрена група, кај која семките
имаат ендосперм (како кај Liliales), а плодникот бил апокарпен (како кај Alismales).
Во флората на Македонија овој ред е застапен со фамилиите Liliaceae, Amaryllidaceae,
Asparagaceae и Dioscoreaceae. Во однос на вегетативните морфолошки карактеристики,
јасно се издвојува Asparagaceae, заради редуцираноста на листовите и образувањето на
филокладии. Цветовите им се најчесто правилни, поретко повеќе или помалку
зигоморфни и обично градени според формулата P3+3 A3+3 G(3); при тоа кај Liliaceae и
Asparagaceae плодникот најчесто е натцветен, кај Amaryllidaceae потцветен плодник,
додека кај Dioscoreaceae се сретнуваат сите ри типа на положба на плодникот, меѓутоа
доминира натцветната.
Со оглед на специфичните карактеристики, овде ќе биде спомната и фамилијата
Agavaceae, иако не се сретнува во Македонија.
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Фамилијата Liliaceae претставува основна и најпримитивна фамилија во редот Liliales.
Таа содржи околу 170 рода и над 2500 вида, кои се распространети по целата земја, а
особено се многубројни во субтропските и умерените области. Тоа се најчесто
многугодишни тревести растенија со подземни ризоми, грутки и луковици. Листовите се
обично линејни, ланцетовидни, елиптични или со друга форма, поставени во основата
на стеблото или пак се последователно распоредени на самото стебло. Листовите на
перијантот можат да бидат слободни или сраснати.
Плодовите кај оваа фамилија се доста разнообразни. Кај родовите Colchicum и Veratrum
се образува плод септицидна кутијка, која се распукнува по шавовите. Овие родови
образуваат подземни грутки. Плод локулицидна кутијка, која се распукнува по средината
на карпелите, се сретнува кај родовите Tulipa (лале), Lilium (крин), Fritillaria, Muscari,
Scilla, Ornithogalum, Gagea, Allium и др. Сите тие најчесто презимуваат со луковици. Плод
бобинка имаат родовите Maianthemum, Convallaria, Polygonatum, како и кај отровното
растение Paris quadrifolia, кое се карактеризира со 4-члени цветови. Сите овие растенија
п т со ризоми.
Во фамилијата се

опфатени и

некои дрвовидни

растенија, како на пр.,

јужноафриканскиот род Aloe, кој образува сукулентни лисни розети.
Од листовите на некои претставници од оваа фамилија (на пр., од Phormium tenax од Нов
Зеланд), се добиваат текстилни влакна. Тука спаѓаат и некои зеленчукови растенија Allium sativum (лук), A. cepa (кромид), A. porum (праз) и др.
Фамилијата Agavaceae опфаќа 18 рода со 560 видови, распространети во тропските и
субтропските области и тоа во областите со аридна клима. Најголем број од нив се
ограничени во сувите области на Америка. Тоа се ризомни растенија со добро развиено
задрвенето стебло, кое понекогаш може да достигне и огромни димензии (пр. кај
Dracena draco, на Тенерифе). Тесните, месести листови се обично собрани во розети во
основата на стеблото.
Родовите Yucca, Cordyline и Dracena имаат натцветен, додека кај Agave се јавува
потцветен плодник. Плодот е кутијка или бобинка. Од некои видови на
јужноамериканскиот род Yucca се добиваат текстилни влакна.
Фамилијата Amaryllidaceae опфаќа 65 рода со 860 видови. Тие се широко
распространети на Земјата, меѓутоа најголемо разнообразие достигнуваат во тропска и
јужна Африка, Јужна Америка, а делумно и во Медитеранот. Членовите се
повеќегодишни тревести растенија со туникатни луковици. Листовите се линејни и
обично се собрани во розета во базалниот дел на стебленцето. Тука спаѓаат Galanthus
nivalis (кокиче, виси-баба), Narcissus poeticus (нарцис), родот Leucojum и др.
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Специјализираната фамилија Asparagaceae е застапена со 4 рода и 320 вида, главно
распространети во тропските, субтропските и умерените области на Стариот Свет, а
особено се бројни во Медитеранот и во Западна и Средна Азија.
Кај овие растенија листовите се редуцирани, лушпести и обично мали, а во своите пазуви
носат филокладии (метаморфозирани листовидни изданоци). Кај некои видови
филокладии отсуствуваат. Цветовите обично се наоѓаат на самите филокладии и се
прираснати за нив (Ruscus) или пак се слободни и се развиваат во пазувите на лушпастите
листови (Asparagus). Младите изданоци од Asparagus officinalis се употребуваат како
салата.
Фамилијата Dioscoreaceae опфаќа 9 рода со над 650 вида, главно распространети во
тропските и субтропските области, а некои од нив навлегуваат и во умерените области.
Најбогат род е родот Dioscorea, со скоро 650 вида. Кај нас се среќава терциерниот реликт
Dioscorea balcanica, во клисурата на Црн Дрим, додека пак во Источна Азија доаѓа
Dioscorea batatas, кој образува грутки што се јадат. Овде припаѓа и родот Tamus, со видот
Tamus communis.
Во редот IRIDALES спаѓаат афтотрофни или сапрофитни, повеќегодишни или
едногодишни тревести растенија. Подземните органи се ризоми, грутки или луковици.
Листовите се распоредени во два реда и налегнуваат еден на друг. Цветовите се
хермафродитни, актиноморфни, или повеќе или помалку зигоморфни. Перигонот е
шесточлен; перигоните ливчиња се распоредени во два круга и во долниот дел се
сраснати во трубичка. Двата круга на перигонот обично се разликуваат помеѓу себе по
својот облик и големина. Прашници има шест или со редукција на внатрешниот круг
остануваат само три (Iridaceae). Плодникот е секогаш потцветен и е образуван од три
плодни листа. Плодот е локулицидна кутијка.
Фамилијата Iridaceae опфаќа 70 рода со околу 1500 вида, распространети скоро по
целата земја, со исклучок на поларните области, но најголемиот број од нив се среќаваат
во Африка. Членовите се најчесто повеќегодишни тревести растенија со подземни
ризоми, грутки и луковици. Листовите се обично тесно линејни, распоредени во два
реда, такашто густо налегнуваат еден на друг. Трахеи се присутни само во корењата, а
во ретко случаи и во надземните органи.
Кај родот Crocus цветовите се актиноморфни, при што сите ливчиња на перигонот се
скоро еднакви помеѓу себе. Родот Iris (перуника) исто така има актиноморфни цветови,
меѓутоа надворешните листови на перигонот се разликуваат помеѓу себе. Овде трите
столпчиња на плодникот, заедно со триаглести жигови, се венчевидно проширени и ги
препокриваат прашниците. Родот Gladiolus веќе има зигоморфни цветови. Родот
Romulea, распространет во Медитеранот и во Јужна Африка, во Македонија е застапен
со видот R. bulbocodium.
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Редот ZINGIBERALES опфаќа повеќегодишни тревести растенија со ризоми, а поретко
секундарно дрвовидни форми. Тие се скоро исклучиво распространети во тропските
области, каде обично се среќаваат во влажните и мочурливи шуми. Стеблото е со
ограничено растење и завршува со терминално соцветие. Големиот број претставници
од овој ред се карактеризираат со гигантски "лажни стебла", кои се образувани од густо
збиените лисни ракавци. Меѓутоа кај некои од нив се формираат и вистински стебла
(Ravenala, Strelitzia и др.), додека соцветијата се развиваат во пазувите на листовите.
Листовите се распоредени во два реда, а поретко во спирала. Трахеи се среќаваат само
во корењата.
Цветовите се собрани во терминални или странични, рацемозни или цимозни соцветија.
Тие се претежно хермафродитни - со исклучок на фамилијата Musaceae -, повеќе или
помалку зигоморфни или асиметрични, тричлени. Перигонот е претставен од два круга
по три перигони ливчиња; заради разликите во обојувањето некогаш се издвојуваат како
чашкини и венечни ливчина. Бројот на прашниците доста варира меѓу фамилиите. Така,
кај Strelitziaceae и Musaceae има по шест до пет прашници, додека кај Zingiberaceae и
Cannaceae има само еден фертилен прашник; при тоа, кај последната фамилија стерилна
е само една полуантера од прашникот. Кај двете последни фамилии се јавуваат
карактеристични преобразби на прашниците. Плодникот е потцветен, синкарпен,
образуван од три плодни листа.
Редот Zingiberales опфаќа неколку фамилии, од кои позначајни се Strelitziaceae,
Musaceae, Zingiberaceae и Cannaceae.
Малата тропска фамилија Strelitziaceae е претставена со 3 рода и 7 вида. Во тропските
делови на Јужна Америка се развива родот Phenakospermum, во Јужна Африка родот
Strelitzia, а на Мадагаскар Ravenala.
Фамилијата Musaceae е една од попримитивните во овој ред. Опфаќа два рода - Musa и
Ensete, со 70 видови, распространети во тропските области на Стариот Свет. Тоа се
крупни многугодишни тревести растенија со лажно стебло. Од јакиот подземен ризом
се развиваат многу куси стебла кои се поддаваат над земјата, а на нив се развиваат
спирално распоредени и збиени гигантски листови, кои понекогаш достигнуваат
височина и до 15 m. Јаките лисни ракавци се збиени и се обвиваат еден со друг. На тој
начин образуваат еден многуслоен цилиндер, кој всушност претставува лажно стебло,
вдолж кое се пробиваат младите листови.
Во одредено време, на врвот од стеблото ќе се образува соцветието. Соцветието кај
родот Musa е поставено на долга и релативно слаба дршка, на која се наоѓаат цветовите,
односно плодовите. Цветовите се собрани во терминални рацемозни соцветија; секој
цвет се наоѓа во пазувите на спирално поставени кожести брактеи, кои понекогаш се
обоени со интензивни бои. Плодникот е потцветен, а плодот е месест и често од посебен
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тип, т.н. банана. По оплодувањето, целиот надземен дел од растението изумира, а од
ризомот ќе се развијат нови изданоци.
Бананата - Musa paradisiaca, по потекло од Југоисточна Азија, е важно тропско растение,
чии плодови содржат доста скроб. Од видот Musa textilis се добива манила-влакно.
Фамилијата Zingiberaceae опфаќа 45 рода со 1300 вида, распространети во тропските и
субтропските области, пред сè, во Јужна и Југоисточна Азија, а некои од нив доаѓаат и во
Америка и Африка. Станува збор за многугодишни тревести растенија со симподијални
и месести ризоми, а често и со грутчести корени. Нивните надземни делови се доста
ароматични, а стеблата се многу кратки или пак отсуствуваат. Развиените надземни
изданоци всушност претставуваат лажни стебла. Листовите се распоредени во два реда,
а трахеи има само во корените.
Цветовите се медијално зигоморфни, хермафродитни, многу ретко еднополни и се
собрани во терминални соцветија. Кај фамилијата Zingiberaceae фертилен е само
медијаниот прашник на внатрешниот прашнички круг. Двата останати прашници од
внатрешниот прашнички круг се венчевидно развиени и сраснуваат во една усна labelum, која многу потсетува на лабелумот кај фамилијата Orchidaceae, но кај нив тој
има друго потекло (се развива од еден лист на перигонот). Во образувањето на
лабелумот кај фамилијата Zingiberaceae можат да учествуваат и прашниците од
надворешниот прашнички круг, доколку тие не се преобразени во стаминодии или пак
потполно отсуствуваат. Плодникот е потцветен и синкарпен.
Претставниците од оваа фамилија се многу богати со етерски масла, поради што нивните
ризоми се употребуваат како лековити растенија или зачини. Еден од позначајните
претставници е видот Zingiber officinalis, кој потекнува од Јужна Азија, а денес како
културно растение се одгледува во сите тропски области, поради неговиот ризом.
Неотропската5 фамилија Cannaceae го опфаќа само родот Canna, кој брои околу 50 вида,
распространети во тропските и субтропските области на Америка. Тоа се големи
многугодишни тревести растенија со грутчести симподијални ризоми. Листовите се
доста крупни, распоредени во два реда и со отворени лисни ракавци.
Цветовите се хермафродитни, асиметрични и се развиваат во пазувите на брактетите. Од
шесте прашници во цветот, фетилна е само една половина од медијалниот прашник на
внатрешниот круг, додека другата половина, заедно со останатите прашници, се
преобразени во венчевидни листови. Столпчето на плодникот е исто така венчевидно.
Различни видови од родот Canna се одгледуваат како украсни растенија.

5

Neotropis – голем фитогеографски регион кој го зафаќа најголемиот дел од Јужна Америка.
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Кон редот ORCHIDALES (GYNANDRAE) се приклучени повеќегодишни зелјести растенија,
понекогаш епифити, најчесто микотрофни или повремено сапрофити, ризоматозни или
туберозни. Трахеи има главно во коренот, поретко во стеблото и листовите. Листовите
се последователни, поретко наспрамни, со паралелна нерватура. Цветовите се најчесто
хермафродитни, често зигоморфни, собрани во различни типови на соцветија.
Перијантот има шест сегменти, слободни или повеќе или помалку сраснати. Имаат шест,
три, два или еден прашник. Плодникот е од три сраснати карпели, надцветен или
подцветен, со главно анатропни семенови зачетоци. Ендоспермот е од нуклеарен тип,
редуциран или отсуствува. Плодовите обично се кутијки.
Опфаќа пет фамилии, од кои во Македонија се сретнува само фамилијата Orchidaceae.
Од останатите членови на редот, оваа фамилија јасно се издвојува со образувањето на
посебна творба наречена гиностемиум.
Фамилијата Orchidaceae претставува врвна ентомофилна гранка во еволуцијата на
монокотилните растенија. Таа е претставена со околу 800 родови и скоро 30.000 видови
и е една од најголемите фамилии во растителниот свет. Оваа скоро космополитска
фамилија е распространета по целата земјина површина, со исклучок на поларните
области и пустините, но најголемото богатство и разнообразие го достигнуваат во
влажните тропски шуми на Јужна и Југоисточна Азија и Америка. Се смета дека
фамилијата најверојатно потекнува од Југоисточна Азија.
Тоа се многугодишни тревести растенија, кои се исхрануваат автотрофно или понекогаш
сапрофитски. Во тропските области најчесто се среќаваат како епифити, а понекогаш и
како лијани. Тие се скоро секогаш микоризни растенија. Претставниците кои се
развиваат на почва имаат кончести или задебелени корени а често пати образуваат
ризоми. Кај епифитите се силно развиени воздушни корени покриени со дебел слој од
мртво сунгересто епидермално ткиво (веламен), способно од атмосферата да апсорбира
влага. Трахеи има главно во корените, поретко во стеблото и многу ретко во листовите.
Стеблата кај епифитните форми имаат еден или неколку интернодиуми, кои се силно
задебелени и служат како органи за складирање на вода и хранливи материи. Листовите
се последователни, ретко наспрамни, а кај епифитите се редуцирани и се сведени на
мали безбојни лушпи. Трахеи има само во корењата а поретко и во стеблата.
Цветовите се во гроздови, класови, или гроздовидни метличести соцветија, понекогаш
поединечни, со брактеи, хермафродитни, ретко еднополни, најчесто изразен
зигоморфни, триделни, често ресупинирани при цветањето. Перијантните сегменти шест
во два круга; надворешните (чашкините) сегменти зелени или обоени и венчевидни,
сите слични или средното се разликува според формата и обојувањето; средното ливче
од внатрешниот круг (медна усна - labellum) обично јасно се разликува според бојата,
формата и големината од страничните, кои личат на венечни ливчиња; во основата
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лабелумот често продолжува во торбичка (шпора) во која има или нема нектариум.
Прашници има три (Apostasioideae), два (Cypripedioideae - Diandrae), или често само еден
(Orchidoideae - Monandrae); еден од нив сраснува со столпчето, формирајки
гиностемиум. Поленовите зрна се двоклеточни, единечни (Apostasioideae и дел од
Cypripedioideae), во тетради или аглутинирани во маси (полиниуми) (останатите групи).
Полиниумите имаат една дршка - каудикула (caudicula), која најчесто е свиткана надолу.
Полиниумот заедно со каудикулата е наречен полинариум (pollinarium). Во секоја антера
се наоѓаат по 2 полинариуми, кои со своите дршки (каудикули) се слепени за лепливото
ткиво на ростелумот (израсток настанат со сраснување на стигмата со прашникот).
Плодникот од три сраснати карпели; столпчето повеќе или помалку апикално свиткано
и завршува со троделна стигма; сите три дела на стигмата можат да бидат фертилни но
најчесто двата странични се фертилни додека средниот сегмент се модифицира во мал
стерилен израсток, ростелум; плодницата е потцветна, три- или едноока, со голем број
ситни анатропни семенови зачетоци. Ендосперм е крајно редуциран и најчесто не се
развива. Плодот е кутијка, која носи голем број ситни семенки (3-4 милиони). ‘Ртењето
на семенките се одвива само во присуство на соодветни габи. Ембрионот обично не се
диференцира на одделни органи, така што котиледони се образуваат кај мал број
видови; при герминацијата се образува туберкула со базални ризоиди, но без радикула
и обично без котиледон.
Младите растенија растат многу бавно и цветањето настапува дури неколку години
после никнувањето. Со помош на ендотрофната микориза, младото растение во
почетокот се храни сапрофитски, а подоцна позеленува и се исхранува афтотрофно.
Сапрофитските видови, кои немаат или скоро да не образуваат хлорофил, како што се на
пр., Neottia nidus avis, Corallorhiza, Epipogium и др., трајно се упатени на нивните
микоризни габички, такашто слободно може да се рече дека донекаде паразитираат врз
нив.
Голем број од копнените претставници, како што се на пр., Orchis, Ophrys, Gymnadenia и
др., презимуваат со една јајцевидна или длановидно насечена грутка која секоја година
се обновува и тоа во пазувите на еден подземен лист, кого подоцна го пробива. Кај
родовите Epipactis, Cephalanthera и др., се развиваат разгранети ризоми. (Додаток 12в)
Стопанското значење на орхидеите е многу мало. Vanilla planifolia, која по потекло е од
Мексико, е ползечко растение од чии незрели плодови се добива т.н. ванила-шипка.
Денес тоа растение често се одгледува во тропските области. Некои видови од родот
Orchis во своите грутки содржат доста слузести материи, па се употребуваат во
медицината. Кај нас од нив се припрема еден посебен ориентален напиток - салеп.
Голем број тропски орхидеи се одгледуваат во стаклените градини, поради нивните
многу декоративни цветови. Таков е на пр., случајот со родовите Cattleya, Laelia, Vanda,
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Dendrobium, Stanhopea и др. За нивното одгледување многу е значајна културата на
нивните микоризни габички.

НАДРЕД JUNCANAE
Овој надред опфаќа анемофилни растенија, така што кај нив не доаѓа до образување на
нектариуми. По својот хабитус многу потсетуваат на вистонските треви од фам. Poaceae.
Некои фамилии по градбата на цветовите се слични со фам. Liliaceae (како што е на пр.
фам. Juncaceae), додека пак кај друг цветовите се силно редуцирани (пр. кај фам.
Cyperaceae). Цветовите се скоро актиноморфни и се неупадливи. Примарно перигонот
има два круга од по три ливчиња (3+3); тие се најчесто сувокожести, четинковидно
влакнести или пак се редуцирани. Поленовите зрна кај фам. Juncaceae се групирани во
тетради, додека кај фам. Cyperaceae од клетката-мајка на поленовите зрна се образува
само по едно поленово зрно, додека останатите три јадра атрофираат. Плодникот е
натцветен, образуван од 3(-2) плодни листа. Плодовите се кутијки или оревчиња.
Семеновите зачетоци се анатропни а семките содржат брашнест ендосперм, кој е богат
со скроб и го обвива ембрионот.
Таксономската шема на надредот е нестабилна, така што според едни автори тој е
поделен на два реда – Juncales и Cyperales, додека според други, сите фамилии од овој
надерд припаѓаат кон надредот Juncales.
Во флората на Македонија се присутни две фамилии Juncaceae и Cyperaceae.
Фамилијата Juncaceae кај нас е претставена со два рода - Juncus и Luzula. Тоа се
едногодишни или повеќегодишни тревести растенија, кои често образуваат бусени, со
ползечки, често добро развиени ризоми. Стебленцето е најчесто округло и по целата
негова должина минуваат воздушни канали. Ваквата градба на стебленцето е
специфична за растенијата кои се развиваат на влажни станишта, како што е и случај со
претставниците од оваа фамилија. Листовите имаат многу различен облик.
Цветовите се неугледни, актиноморфни, обично хермафродитни, ретко еднополни,
скоро секогаш терминални и се групирани во најразлични соцветија. Перигонот е
изграден од шест лушпести или кожести ливчиња распоредени во два круга; бројот на
прашниците е исто така шест (ретко само 3 и во тој случај недостасува внатрешниот
прашнички круг), додека плодникот е натцветен, синкарпен, изграден од три карпели.
Плодот е сува, локулицидна кутијка.
Juncus conglomeratus се развива на влажни и мочурливи места, додека Luzula silvatica се
сретнува во шуми.
Фамилијата Cyperaceae брои 95 рода и 3800 вида, широко распространета на земјата,
особено во умерените и ладни области. Голем број видови се среќаваат на влажни и
мочурливи станишта. Тие се познати како кисели треви и се развиваат на трестишта со
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кисела реакција. Растението Cyperus papyrus, кое расте во тропска Африка, има необично
дебело стебленце до 10 cm и уште од античко време од неговата срцевина се правело
хартија.
Тоа се повеќегодишни, поретко едногодишни тревести растенија, кои многу потсетуваат
на претставниците од фам. Juncaceae и Poaceae. Стебленцето е најчесто 3-аглесто,
обично не е поделено на нодиуми и интернодиуми, а листовите се распоредени во 3
реда.
Цветовите се ситни, обично анемофилни, многу ретко ентомофилни, хермафродитни
или еднополни. Тие се најчесто собрани во мали класчиња, кои се развиваат во пазувите
на лушпестите прицветни листови (плеви); класчињата се групирани во различни
класовидни или главичести соцветија. Цветовите имаат слабо развиен перигон,
образуван од неколку (обично 1-6, ретко повеќе) четинки, лушпи или влакна,
распоредени во два круга, или пак перигонот може да биде сосема редуциран.
Прашници има обично 3, а плодникот е надцветен, образуван од 3-2 плодни листа,
едноок, со еден анатропен семенов зачеток. Плодот е едносемено оревче.
Кај нас се среќаваат родовите Cyperus, Carex, Scirpus, Cladium, Heleocharis, Eriophorum,
Blysmus и други.

ПОТКЛАСА COMMELINIDAE
Еволуцијата на поткласата се движела од зоофилен кон анемофилен начин на
опрашување. Цветовите се правилни, до слабо зигоморфни, тримерни, без нектариуми.
Перигонот е само ретко раздвоен на чашковидни и венчевидни сегменти; најчесо е
повеќе или помалку редуциран или сосема го нема. Кај андрецеумот доаѓа до редукција
на едниот прашнички круг. Плодникот е надцветен, синкарпен, од три (две) карпели.
Плодовите се кутијки или едносемени оревчина; ендоспермот е добро развиен,
брашнест.
Поткласата има само еден надред – COMMELINANAE, кој опфаќа четири редови:
Commelinales, Eriocaulales, Restionales и Poales. Првите три редови се распространети во
тропите. Претставниците на редот Commelinales сè уште се ентомофилни, меѓутоа веќе
кај Eriocaulales цветовите ја губат упадливоста, додека кај Restionales се појавуваат
еднополни цветови со едноставна градба.
Врвот на ентомофилната еволуција овде е достигнат кај редот POALES, кој се одликува
со космополитско распространување. Во редот е приклучена само фамилијата Poaceae
(Gramineae). Фамилијата брои 700 родови и над 8000 видови. Членовите се скоро
исклучиво едногодишни или повеќегодишни зелјести растенија (треви во права смисла
на зборот), со округло и најчесто шупливо стебленце (со исклучок на Zea mays), поделено
на нодиуми и интернодиуми. Кај потфамилијата Bambusoideae стеблото може да биде
78

задрвенето. Во клетките на епидермисот има SiO2. Листовите се распоредени во два
реда вдолж стебленцето; секој лист се состои од долга и тесна ламина и од лесен
ракавец, кој го обвива стебленцето. На преминот помеѓу лисниот ракавец и лисната
ламина се наоѓа т.н. ligula (јазиче), која може да биде лушпеста или во облик на
влакненца.
Цветовите се групирани во мали класчиња, кои пак од своја страна се собрани во
класовидни или метличести соцветија. Секое од класчињата, кои кај различни видови
можат да носат различен број цветови, во основата е обвиено со 2 плеви (glumae). На
главната оска на класчето се распоредени два реда од долни плевички (palea inferior),
кои кај некои родови носат осилки, прикрепени на грбната страна или на самиот врв на
плевичките. Во пазувите на секоја од долните плевички се развиваат поединечни
цветови, кои се препокриени со горна плевичка (palea superior). Помеѓу плевичките се
наоѓаат две мали лушпести образованија - lodiculae, кои за време на цветањето бубрат
и играат важна улога при отворањето на цветот (при тоа ги раздвојуваат долната и
горната плевичка). Цветовите најчесто имаат три прашници (реко шест, како, на пример,
кај родот Oryza) и натцветен, едноок плодник од три, односно две карпели. Во
плодникот се наоѓа само еден семенов зачеток. Плодот е кариопса (caryopsis), кој се
развива не само од плодникот ами и од двете плевички, што е од посебно значење за
неговото распространување. Котиледонот кај овие растенија е преобразен во scutellum
- штитовиден орган преку кој ембрионот извлекува хранливи материи од ендоспермот.
Вегетационите конуси на растење на стебленцето и коренот кај ембрионот се обвиени
со посебни обвивки - колеоптил (coleoptilis) и колеориза (coleorhiza), кои ги пробива за
време на никнењето.
Некои од членовите од оваа фамилија имаат доминантно учество во формирањето на
посебни вегетациски типови, како што се ливадите, степите и саваните. Голем број од
нив се познати како корисни растенија, кои се одгледуваат како житни култури и имаат
многу значајна улога во исхраната на човекот. Употребата на житните растенија датира
уште од најстари времиња. Така, култури од пченица и јачмен познати се од Блискиот
Исток уште од пред 9000 години пред н.е. Во Средна Европа веќе за време на младото
камено доба се одгледувале разни форми на пченица и јачмен. Овесот и ‘ржта се
појавиле за време на бронзено и железно доба.
Кај родот Triticum (пченица) класчињата се образувани од 2-5 цвета, со широки,
јајцевидни плеви. Долната плевичка е со или без осилки. Кај нас, а и во средна Европа,
најзначаен вид е хексаплоидната пченица Triticum aestivum (T. vulgare), која масовно се
култивира. Во потоплите области се одгледува и тетраплоидната “тврда” пченица
Triticum durum.
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Кај родот Hordeum (јачмен) на оската на класот се приседнати 3 едноцветни класчиња,
но обично е фертилен само цветот од средното класче. Култивираниот јачмен Hordeum
vulgare е диплоиден. Кај Secale cereale (‘рж) поединечните класчиња се со по 2 цвета, со
тесни плеви и со долги осилки на долните плевички, додека кај родот Avena (овес)
класчињата се собрани во метличести соцветија. Avena sativa е култивиран овес. Zea
mays (пченка) е еднодомно растение, кај кое машките цветови се собрани во
терминални метличести соцветија, а женските цветови во странични дебели класови кочани. Пченката го води своето потекло од Америка и претставува една од
најзначајните житни култури. Во дива состојба не е позната.
Oryza sativa (ориз) има класчиња со еден цвет, групирани во метличести соцветија. Тоа
е една од најважните тропско-субтропски култури (житарици), која потекнува од
југоисточна Азија, а денес се одгледува широко во светот, во полиња кои се наводнуваат.
Saccharum officinarum (шеќерна трска) се развива во тропските области и од срцевината
на ова растение се цеди сок богат со шеќери. Од сушните подрачја на Источна Азија,
Индија и Африка потекнува просото (Panicum; P. miliaceum).
Покрај големиот број културни житни растенија кои се развиваат кај нас, оваа фамилија
е претставена со голем број родови кои се среќаваат во природни услови, како што се
Poa, Lolium, Setaria, Stipa, Alopecurus, Nardus, Festuca, Melica, Cynosurus, Briza, Bromus,
Phleum, Koeleria, Sesleria и др.

ПОДКЛАСА ARECIDAE (SPADICIFLORAE)
Поткласата Arecidae е една од најстарите монокотилни групи и веројатно има заедничко
потекло со Liliidae. Двете класи веројатно настанале од хипотетичен исчезнат заеднички
предок. И кај двете поткласи сè уште има членови кои зачувале бројни примитивни
особини, како што се апокарпен гинецеум и примитивни карпели. За време на
еволуцијата на Arecidae, настанала прогресивна редукција и специјализација на
цветовите, шо е компензирано со настанување на многу специјализирано соцветие,
поставено во обично добро развиена брактеа, наречена спата.

НАДРЕД ARECANAE
Овој надред претставува една од најсилните филогенетски гранки на монокотилните
растенија и се одликува со специфична структура и еколошка еволуција. Во процесот на
еволуцијата кај Arecanae настанала прилична редукција на цветовите, која се
компензирала со појавата на специјализирани сложени соцветија, кои се најчесто
обвиени со еден силно развиен обвивен лист – spatha. Кај некои видови бројот на
обвивните листови може да биде и поголем.
Карактеристична особина во еволуцијата на вегетативните органи претставува појавата
на лажни дрвовидни, односно палмовидни форми. Овој надред го води своето потекло
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од Liliaceae. Нивните примитивни претставници се развиле уште во почетокот на
еволуцијата на монокотилните растенија.
Кон надредот Arecanae најчесто се приклучуваат три реда: Arecales, Arales и Pandanales.
Фамилијата Arecaceae (Palmae) е единствена фамилија во редот Arecales. Опфаќа 240
рода со околу 3400 вида, широко распространети во субтропските, а особено во
тропските области на целата земја. Посебно богато се застапени во Југоисточна Азија и
Јужна Америка.
Тоа се најчесто дрвовидни растенија, кои се карактеризираат со вертикално издигнато
стебло, кое во некои случаи може да достигне височина од 50-60 метри и обично не се
разгранува; разгрането стебло се сретнува само кај видовите од индоафриканскиот род
Hyphaene. Стеблото ја достигнува својата дефинитивна дебелина уште пред неговото
надолжно растење, така што по целата своја должина има иста широчина. Кај некои
палми се среќава секундарно задебелување на стеблото, со образување на камбиум во
перицикелот. Помеѓу палмите се среќаваат и грмушести растенија со тенки стебла, како
и лијани. Кај оние видови кои имаат танко стебло, стеблото лази или се искачува по
други растенија. Тоа е случај со палмата Calamus, од која се добива шпанската трска. Кај
дрвовидните форми листовите се собрани во врвни розети, меѓутоа кај лијаните и кај
некои грмушести растенија, листовите се равиваат по должината на стеблото. Помеѓу
палмите присутни се и претставници кои се сосема без стебло, како на пр. Nypa и
Phytelephas. Примарните корења кај палмите брзо се заменуваат со секундарни.
Листовите се доста големи и кај некои видови достигнуваат до 14 метри должина. Тие
се јасно диференцирани на лисна дршка и лисна ламина. Ламината може да биде
лепезеста – кај лепезестите палми, или пак переста – кај перестолисните палми.
Насечувањето на лисната ламина настанува подоцна во онтогенезата на листот.
Цветовите се мали, многубројни и се собрани во посилно или послабо разгранети
рацемозни соцветија. Кај поголемиот број на палми соцветијата се развиваат во
пазувите на листовите, а поретко се терминални (пр. кај Corypha). Во најголемиот број
случаи соцветијата се метличести, но гранчињата на овие соцветија имаат дебели
кочановидни оски. Младите соцветија се обвиени со една голема спата, а покрај тоа се
образуваат и по неколку помали. Цветовите се мали, актиноморфни или ретко слабо
зигоморфни, хермафродитни или почесто еднополни, тричлени. Периантот е од два
круга и најчесто е неугледен, меѓутоа кај некои претставници дури може да биде
диференциран на чашка и венче. Прашниците се обично шест, распоредени во два круга,
меѓутоа едниот прашнички круг понекогаш може да отсуствува. Плодникот најчесто се
состои од 3 слободни или сраснати крпели, троок до едноок; понекогаш двата плодни
листа се стерилни и тогаш во плодникот се наоѓа само еден семенов зачеток. Плодот е
бобинка или костелка, а семенките се богати со ендосперм. Кај родот Metroxylon (саго81

палми) по образувањето на плодот растението изумира. Опрашувањето кај палмите е
пред сè, анемофилно, но кај некои од нив се среќава ентомофилија или орнитофилија.
Плодовите кај оваа фамилија се многу разнообразни. Покрај стопанското значење, тие
имаат и големо таксономско значење. Така на пример, кај кокосовата палма Cocos
nucifera, која потекнува од Југоисточна Азија, а денес се одгледува во крајбрежните
делови на тропските области, плодовите се едносемени костелки, кои настанале од еден
едноок, синкарпен плодник, образуван од три плодни листа. Тие имаат мазен егзокарп,
дебел и влакнест мезокарп и еден тврд, коскевиден ендокарп, со 3 отвори. При
никнењето на семенката низ еден од овие три отвори излегува никулецот (ембрионот).
Ендоспермот е однадвор цврст и е богат со масни материи (познати во трговијата како
"копра"), и во облик на еден дебел слој налегнува на ѕидот од семенката, а внатрешноста
е исполнета со течност пријатна за пиење, т.н. кокосово млеко. Од мезокарпот се добива
и кокосово влакно.
Кај Phoenix dactylifera (урма), плодот е бобинка. Таа се одгледува од канарските острови,
преку оазите на Сахара, сè до Индија. Монокарпните бобинки се развиваат од еден од
трите слободни плодни листови, така што двата плодни листа не се развиваат.
Семенките се обвиени со месесто ткиво кое е богато со шекер. Тие складираат во себе
резервна целулоза и со тоа ја зголемуваат својата тврдост. Сродна со урмата е палмата
Chamaerops humilis, од југозападен Медитеран. Тоа е единствена палма која во Европа
расте автохтоно.
Во тропска Америка распространета е палмата Phytelephas macrocarpa (слонова коска),
чии семенки имаат многу тврд ендосперм, и служи како "растителна слонова коска" за
изработување на копчиња. Од плодовите на палмата и тоа особено од малајските
видови на родот Metroxylon се добива скроб, кој е познат како саго-скроб.
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