Філогенія Порядку Boraginales
родини та роди з плезіо-/апоморфними та (не)діагностичними ознаками
трави, кущі
P 5-членний, стовпчик гінобазичний
пл. горішки (ереми)

насіннєвих
зачатків ≤ 4

зав’язь еремокарпна, камер 4
насіннєвих зачатків 1 на камеру,
пл. з 4 нас.

Boraginaceae

див.

Boraginaceae Phylogeny Poster

Wellstediaceae

Boraginales I

плацентація апікальна
пл. сплющена коробочка, розкривається вздовж шва
Пд.-Зх. Африка і Пд.-Зх. Аравійський п-ів/Африканський Ріг

Codonaceae

звичайно трав’янисті
звичайно приймочка розділена
навпіл/головчаста
нас. без трансферних
(транспортних) клітин

габітуально колючі
K лопатей 10–12, C лопатей 10–12; нектарні камери +
Пд.-Зх. Африка
л. глибоко лопатеві до 1-2 пірчастих
стрижнекореневі
C лусочки в зіві присутні, редуковані або повністю відсутні
гнізд 2
нас. 1-багато

Boraginaceae

рослини з бульбоцибулинами
л. цілокраї
C лусочки в зіві відсутні
часом трубочка C з V-подібними складками
нас. 2-багато

Wellstediaceae
Codonaceae
Hydrophyllaceae

л. супротивні
C лусочки в зіві відсутні
нас. 1-4

Namaceae

Wellstedia				

6

Codon						

2

Phacelia				

бл.

200

Romanzoffia			

5

Draperia					

1

Heliotropiaceae
Lennoaceae

однорічники
нас. 5-15

Ehretiaceae

однорічники
кв. пониклі, з часом C стає папероподібним
C лусочки в зіві відсутні
нас. 6-15
елайосоми

Hoplestigmataceae

Coldeniaceae

однорічники
C лусочки зіву у вигляді редукованих
пар розміщені при основі тичинкових ниток
нас. 4-8

Cordiaceae

G утворений двома
плодолистками
пл. коробочка,
локуліцидна

однорічники
нас. 5-15

Hydrophyllaceae

однорічники
кв. в основному з придатками (відвернутими назад) між чашолистками
C лусочки зіву в наявності або редуковані до пари залозок,
які межують з кожною з тичинкових ниток
нас. 1-8

трав’янисті
кв. пелюстки в бруньці сильно пом’яті
зав’язь 1-гнізда
плацента збільшена, вистилає або
заповнює зав’язь
пл. коробочка з 2- або 5-камерами
Ам. (в основному південний захід Пн. Ам.)

л. пірчасторозсічені до пірчастих; корені мичкуваті
C лусочки зіву лінійні, парні,
не прилягають до тичинкових ниток
зав’язь 1-гнізда
нас. 1-3
однорічники; кв. в основному з придатками
(відвернутими назад) між чашолистками
C лусочки зіву представлені парами при
основі тичинкових ниток, іноді редуковані
нас. 1-20
K лопаті розділені до основи, не однакові, зовнішні 3 серцевидні,
внутрішні 2 лінійні, дуже розростаються при пл.
C лусочки зіву лінійні, парні, не з’єднані з тичинковими нитками
нас. 4-8
кв. поодинокі, на видовжених квітконіжках
C лусочки зіву відсутні
нас. багато
безстеблові,
короткі
стеблокореневі

C лусочки зіву напівкруглі, спарені,
не з’єднані з основою тичинкової нитки
нас. 2-4

Boraginales II
трансферні (транспортні)
клітини насіннєвої шкірки +

пл. коробочки,
перетинчасті або
напівхрящуваті,
розкриваються
локуліцидно 2
клапанами

Namaceae
зав’язь 1-/2-гнізда
плаценти вузькі, частково або
повністю розділяють зав’язь
пл. коробочка з 2 камерами
кв. пелюстки в бутоні
черепичастоскладені
Ам.
(переважно південний захід Пн. Ам.)

пл. коробочки,
хрящуваті,
розкриваються
локуліцидно/
септицидно 4
клапанами

Heliotropiaceae
однорічники/кущі або ліани
(Tournefortia)
стовпчиково-приймочковий комплекс +
піролізидинові алкалоїди

тичинки майже/неоднакові за довжиною,
вставлені в трубочку
С на майже/неоднаковій висоті,
тичинки з придатками або основи
тичинкових ниток розширені
жалкі ворсинки
тичинки однакової довжини, вставлені в
трубочці С на однаковій висоті
Пд. до Ц. Ам.
вічнозелені кущі
тичинки (не)однакової довжини, вставлені
в трубочку C на (не)однаковій висоті
тичинки з придатками або рудиментарні
напівкущики
щільно залозисті, липкі,
з неприємним запахом
нас. борозенчасті

багаторічники
переважно вічнозелені
суцв. ебрактеозні тирсоїди,
часом редуковане до 1 кв.
ендокарп багатошаровий
насіннєвих зачатків ≤ 4
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верхівки пиляків голі,
зв’язники не витягнуті
субтропіки до помірної зони
(декілька в Австралії)

маленькі кущі
обгортка при пл. не опадаюча
Пн.-Зх. Аргентина

кущі або трави(переважно розпростерті)
кв. двостатеві
пл. шизокарпії, розділені на 4 (або менше) сухих горішків
Ам. (переважно південний захід Пн. Ам., Галапагоські о-ви)

ХІЛЬГЕР ХГ, КОУЛ TКГ, ШИЯН НМ, ЖИГАЛОВА СЛ (2019) Філогенія порядку Boraginales.
Ukrainian version of : HILGER HH, COLE TCH: Boraginales Phylogeny Poster
• концепція порядку наведена згідно рекомендацій Boraginales Working Group
• гіпотетичне дерево засновано на філогенетичних даних (до 2017)
• морфологічні характеристики наведені за Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV та Luebert et al. (2016)
• довжина філогенетичних гілок довільна, і не відображає реального часу відокремлення клад
• наведені ознаки не обов’язково стосуються всіх представників відповідної клади
• положення деяких ознак в межах дерева не визначене
• Ehretiaceae: топологічна схема родини, як і раніше, невизначена і перебуває в стані
критичного перегляду (M. Gottschling, перс. комент.)
• Hilsenbergia включено до Bourreria
• Nama в Namaceae поліфілетичний
• Tournefortia та Argusia включені до Heliotropium
* Hydrophyllaceae: неопублікована топологічна схема родини згідно G. Walden (перс. комент.)
** Turricula положення не визначене згідно G. Walden (перс. комент.)
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кущі (частково плетучі),
з пазушними колючками
кв. одностатеві
Ц. Ам., Кариби

дерева, дводомні
Ц. Aм. & північ Пд. Ам.

Hoplestigmataceae
Coldeniaceae
Cordiaceae

3

Hydrophyllum			

8

Nemophila				

11

Tricardia					

1

Hesperochiron			

2

Howellanthus			

1

Nama						

бл.

50

Wigandia					

6

Eriodictyon			

бл.

10

Myriopus				

дерева або кущі (частково плетучі)
K брунькоскладання стулчасте
пл. з 4 трикутними нас.
Неотропіка та Сх. Африка

Проф. Др. Хартмут Г. Хільгер
Prof. Dr. Hartmut H. Hilger
Теодор К. Г. Коул, Dipl. Biol.
Theodor C.H. Cole, Dipl. Biol.

Pholistoma				

ліани або напівлазячі чагарники
пиляки з опушеними або вкритими сосочками веpхівками,
зв’язники витягнуті; пл. звичайно кістянки
Пд. & Ц. Ам., Кариби

кущі
кв. звичайно сині
пиляки зрослі, запилюються
перетинчастокрилими
Австралія

дерева/кущі

Eucrypta I*

1

дерева або кущі
K в брунькоскладанні черепичаста
пл. з 1–4 нас.

переважно кущі або дерева
пан(суб)тропічний

1

Ixorhea					

кв. 4–10-членні
тичинки в 1 колі,
теки паралельні при основі

Ehretiaceae

Ellisia						

кущі
трихоми, які виділяють смолу, з сильним запахом
мерикарпії на верхівці крилаті
Пн.-Зх. Аргентина

кв. 8-членні
пиляки в двох рядах,
теки в основному розширені

кв. двостатеві

1

1

по всьому
світу

рослини-паразити (на коренях)
безхлорофільні
л. редуковані до лусочок
G≥5
пл. розкриваються по колу
Пд.-Зх. Ам.

Emmenanthe			

Turricula** 				

звичайно кранц-хлоренхіма (C4)
верхівки пиляків опушені або вкриті сосочками,
зв’язники витягнуті

Lennoaceae

Eucrypta II*

дерева, листопадні; бруньки вкриті лусочками (перулятні)
K зросла, нерівномірно росзічена, C11-15, зрослі, відкриваються нерівномірно,
A20-35, в 3 викривлених рядах
пл. кістянка, ендокарп недиференційований, 4-насінний
Зх. Африка
сланкі трав’янисті однорічники
додаткові корені +
кв. 4-членні
тропічна Азія ? (широко поширені в Тропіках)
приймочка з 4 гілочками
ендокарп суцільний
пл. звичайно включений в роздуту К, частково крилату
сім’ядолі складчасті

Euploca				
Heliotropium		

бл.

25

бл.

100

бл.

300

Lennoa					

1

Pholisma					

3

Ehretia					

бл.

Cortesia					
Halgania				
Tiquilia					

40
1

бл.

20

бл.

28

Bourreria				

50

Rochefortia				

9

Lepidocordia			

2

Hoplestigma			

2

Coldenia					

1

Cordia (incl. Varronia)

бл.

350

