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SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY 

W BADANIACH KARPOLOGICZNYCH 

Scanning electron microscope in carpological studies 

Jagna KARCZ 

Summary. The structure of plant surfaccs has bccn intensively studied under taxonomic and ecological aspects. During the 

last decadc the application of scanning elcctron microscope has greatly increased our knowledge of plant surfaces. The SEM 
is a surface microscope and the subject under examination is the natural primary surfaee of a piani - the epiderm, which 
cover, i. e. sccds and frui1s. S1ruc1uraliy, epiderms are usualiy ra1her Ihick-walled and stable in a vacuum: this allows quick 
prepara1ion for SEM cxamina1ions, wi1hou1 1he nced for complica1cd dehydration techniques. Epiderma! characters of seeds 
and fruits arc surprisingly lillle affeclcc.J by 1he environmenial conditions in which a piani grows: there is evidence for a 
mong gcnc1ic con1rol over 1hesc charac1ers. Their high structural divcrsi1y provides most valuable cri1eria for the 
classifica1ion bc1wcen species and family le vel. The eomprehensive bibliography of Brisson and Peterson [ 13] indicates the 
--alue of the SEM for the study of seeds and frui1s. Surface charac1ers may be grouped inio four caiegońcs (Figs. I, 4): (I) 

ccllular arrangement or cellular panem, (2) Shape of cells (1he ,.primary sculpturc" of a surface), (3) Relief of outcr cell 
wali� (lhc „secondary sculplUre" superimposed on 1he primary sculpnire), caused mainly by cu1icular striations and 
superficially visiblc wali inclusions and wali 1hickennings, (4) Epicuticular sccrctions (the „1cr1iary sculp1ure" superimposed 
on the secondary sculplUrc), i. e. mainly waxes and rela1ed substances. Micromorphological and ul1rastruc1ural dala have 
contributed invaluablc informa1ion to our unders1anding of 1he evolution and classification of seed plants and play an 
important role in the modern syntelic systems of A11giosper111s (e.g. Dahl gren [ 18)). 
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Spośród organów generatywnych roślin 

kwiatowych nasiona i owoce należą nadal do 

najmniej poznanych. Przetrwalnikowy chara

kter i związana z tym konieczność diagnozowa

nia tych diaspor oraz bogata ich różnorodność 

morfologiczno-anatomiczna stały się podstawą 

wyodrębnienia w botanice dziedziny zwanej 

karpologią 117, 18, 49, 52, 62, 70, 74). Rozwój 

karpologii, zwłaszcza w drugiej połowie XX 

wieku, wynika przede wszystkim z ciągłego 

udoskonalania technik badawczych, co pozwoli

ło przejść od klasycznej metody obserwacyjno

opisowej w mikroskopie świetlnym (LM) do 

metod pełnej interpretacji na podstawie obrazów 

(elektronogramów) z transmisyjnego oraz ska

ningowego mikroskopu elektronowego (TEM, 

SEM). 

Strukturalne cechy organów generatywnych, 

takich jak kwiaty, nasiona i owoce już od dawna 

są wykorzystywane jako cechy o dużej wartości 

diagnostycznej w badaniach taksonomicznych. 

Cechy te określa się najczęściej jako „dobre" ce

chy przydatne do oznaczania taksonów różnej 

rangi. ,,Dobre" są to takie cechy, które nie pod

legają szerokiej zmienności i mogą zachowywać 

się faktycznie nie zmienione pod wpływem róż

nych czynników środowiska [31, 39). Ponadto 

cechy te posiadają większą wartość w klasyfika

cji roślin niż struktura organów wegetatywnych 

(na przykład łodyga, liście), które częściej ule-
























