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ВСТУП

Анатомія рослин є розділом ботаніки, який вивчає будову клі-
тин, тканин та органів рослин у взаємозв’язку з їхніми функціями 
і розвитком. 

Знання будови рослинного організму відкриває нові можли-
вості перед науковцями у галузях рослинництва, селекції, генети-
ки, біотехнології, екології, сприяючи підвищенню продуктивнос-
ті сільськогосподарських культур, стійкості їх до екстремальних 
факторів та патогенів, успішній інтродукції рослин, науковому 
обґрунтуванню фітобіотехнологій, проведенню фітомоніторин-
гових досліджень, розумінню закономірностей росту і розвитку 
рослинного організму.

Лабораторні заняття з анатомії рослин знайомлять студентів з 
різноманіттям будови клітин, тканин і органів. 

В навчальному посібнику представлено чотири теми: «Кліти-
на», «Тканини», «Будова вегетативних органів», «Будова насін-
ня». Кожна тема містить теоретичну частину, лабораторні роботи 
з описами препаратів, які ілюстровані рисунками,та контрольні 
запитання. В кінці практикуму наведено додатки, в яких описано 
барвники та реактиви для фарбування, фіксування та виготовлен-
ня рослинних препаратів, для мікрохімічних реакцій при визна-
ченні органічних сполук та ін.

Сучасному біологу рослин для успішного проведення до-
сліджень необхідні знання закономірностей життєдіяльності та 
структури рослинних організмів.Значний перелік препаратів ро-
бить практикум цікавим для широкої аудиторії: студентів, аспі-
рантів, викладачів біологічних спеціальностей.
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Будова світлового мікроскопа. Виготовлення тимчасових 
препаратів для мікроскопічного дослідження

Світловий мікроскоп – це оптичний прилад, за допомогою 
якого можна одержати збільшене обернене зображення досліджу-
ваного об’єкта й розглянути дрібні деталі його будови, розміри 
яких перебувають за межами розрізнювальної здатності людсько-
го ока. 

Рис. 1. Світловий мікроскоп :
1 – окуляр, 2 – тубус, 3 – 

тубусоутримувач, 4 – макрогвинт, 
5 – мікрогвинт, 6 – штатив-основа, 

7 – дзеркало, 8 – конденсор, ірисова 
діафрагма і світлофільтр, 9 – 

предметний столик, 10 – об’єктив

У мікроскопі виділяють дві 
системи: оптичну й механіч-
ну. До оптичної системи від-
носять об’єктиви, окуляри й 
освітлювальний пристрій 
(рис. 1). 

Об’єктив – одна з най-
важливіших частин мікро-
скопа. За його допомогою 
одержують збільшене дій-
сне, але обернене зображен-
ня об’єкта й виявляють тонкі 
деталі його структури. 

Об’єктив складається 
з металевого циліндра та 
вмонтованих у нього лінз, 
кількість яких може бути різ-
ною. Першу лінзу, поверну-
ту до препарату, називають 
фронтальною. У верхній 
частині об’єктива є гвинтова 

різьба, за допомогою якої його угвинчують у гніздо револьвера. 
Збільшення об’єктива позначене на ньому цифрами. Мікроскоп 
МБР-1 укомплектований трьома об’єктивами: x8, х40, х90, мікро-
скоп «Біолам» – п’ятьма: х10, х20, х40, х60, х90. Для навчаль-
них потреб частіше використають об’єктиви х8 або х10 і х40.  
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Якість об’єктива визначає його роздільну здатність. Природно, 
чим більша роздільна здатність об’єктива, тим чіткіше видно 
дрібніші елементи спостережуваного об’єкта. Для об’єктива х8 
роздільна здатність дорівнює 1,68 мкм, для об’єктива х40 – 0,52, 
для об’єктива х90 – 0,27 мкм. Величину роздільної здатності 
позначено на кожному об’єктиві. На показник роздільної здат-
ності впливає діаметр фронтальної лінзи – чим він менший, тим 
більша її роздільна здатність. Необхідно дбайливо та обережно 
використовувати об’єктиви. Особливо це стосується об’єктивів 
великого збільшення, оскільки в них робоча відстань, тобто дис-
танція від покривного скла до фронтальної лінзи, вимірюється 
десятими частками міліметра. Робоча відстань при застосуванні 
об’єктива х8 дорівнює 13,8 мм, об’єктива х40 – 0,6, об’єктива 
х90 – 0,12 мм. Об’єктив малого збільшення передбачає макси-
мальну робочу відстань і найбільше поле зору. Якість зображен-
ня, особливо при використанні об’єктивів значного збільшення, 
залежить також від товщини предметного й покривного стекол. 
Нормальна товщина предметного скла дорівнює 1,2 мм, покрив-
ного – 0,17 мм. 

Окуляр, подібно до лупи, дає пряме, уявне збільшене зо-
браження спостережуваного об’єкта, створене об’єктивом. Він 
не виявляє нових деталей будови, а тому його збільшення уяв-
не. Окуляр має простішу будову, ніж об’єктив. Він складається 
з двох-трьох лінз, умонтованих у металевий циліндр. Між лін-
зами розташована постійна діафрагма, яка визначає межі поля 
зору. Нижня лінза фокусує побудоване об’єктивом зображення 
об’єкта дослідження у площині діафрагми, а верхня служить без-
посередньо для спостереження. Здатність окулярів до збільшен-
ня позначається на них такими цифрами: х7, х10, х15. Для визна-
чення загального збільшення мікроскопа необхідно помножити 
збільшення об’єктива на збільшення окуляра (наприклад, 90х10).

Освітлювальний пристрій складається із дзеркала і конден-
сора, обладнаного ірисовою діафрагмою, що розташовані під 
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предметним столиком. Цей пристрій призначається для освітлен-
ня об’єкта пучком світла. 

Дзеркало служить для спрямування пучка світла через конден-
сор та отвір предметного столика на об’єкт. Воно має дві поверх-
ні: плоску й увігнуту. У разі розсіяного світла використовують 
увігнуту поверхню дзеркала. Дзеркало закріплене на штативі та-
ким чином, що воно може обертатися у двох взаємно перпендику-
лярних площинах. 

Конденсор складається із двох-трьох лінз, укладених у мета-
левий циліндр. При підніманні або опусканні його за допомогою 
спеціального гвинта відповідно конденсується або розсіюється 
світло, що падає від дзеркала на об’єкт. 

Ірисова діафрагма розташована між дзеркалом і конденсором. 
Вона служить для зміни діаметра світлового потоку, спрямовано-
го дзеркалом через конденсор на об’єкт відповідно до діаметра 
фронтальної лінзи об’єктива, і складається з тонких металевих 
пластинок, які можна або з’єднувати, повністю закриваючи ниж-
ню лінзу конденсора, або розводити, збільшуючи потік світла. 

Механічна система мікроскопа складається з підставки, ко-
робки, обладнаної мікрогвинтом, тубусоутримувачем, макро-
гвинтом, кронштейном конденсора, гвинтом переміщення кон-
денсора, револьвером і предметним столиком. 

Коробка з механізмом тонкого налаштовування, побудова-
на за принципом взаємодіючих шестерень, прикріплена до під-
ставки нерухомо.

Мікрогвинт використовується для незначного (на мікроме-
три) переміщення тубусоутримувача, а отже, й об’єктива. Повний 
оберт мікрогвинта пересуває тубусоутримувач на 100 мкм, а по-
ворот на одну поділку опускає або піднімає його на 2 мкм. Щоб 
уникнути псування мікрогвинтового механізму, дозволяється ру-
хати мікрогвинт в один бік не більше ніж на половину оберта.

Тубус, або труба, являє собою циліндр, у який зверху вставля-
ють окуляр. Тубус рухомо з’єднується з головкою тубусоутриму-
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вача й фіксується стопорним гвинтом у певному положенні. По-
слабивши стопорний гвинт, тубус можна зняти. 

Револьвер призначено для швидкої зміни об’єктивів. Центро-
ване положення об’єктива забезпечує засувка, розташована все-
редині револьвера. 

Тубусоутримувач служить для кріплення тубуса й револьвера. 
У сучасних мікроскопах з похилим тубусом тубусоутримувач ру-
хомо з’єднується з коробкою мікрогвинта за допомогою рейки з 
гребінцевою наріззю й зубчастим колесом – макрогвинтом.

Макрогвинт використовують для значного переміщення тубу-
соутримувача, а отже й об’єктива, з метою фокусування об’єкта 
при малому збільшенні. 

Предметний столик слугує для розташування на ньому дослі-
джуваного препарату. Посередині столика є круглий отвір, у який 
входить фронтальна лінза конденсора. У мікроскопі предметний 
столик круглий, а на ньому розміщено рухомий диск. Його можна 
обертати навколо осі й пересувати у двох взаємно перпендикуляр-
них напрямках за допомогою двох гвинтів, розташованих право-
руч і ліворуч від столика. Такі переміщення дозволяють центру-
вати потрібні місця досліджуваного об’єкта, що дуже важливо, 
коли працюють із об’єктивом великого збільшення. Стопорний 
гвинт дозволяє фіксувати диск у певному положенні. На столику 
є дві пружні клеми – затискачі, що закріплюють препарат. 

Виготовлення тимчасових біологічних препаратів. При ви-
готовленні тимчасових препаратів досліджуваний об’єкт помі-
щають на предметне скло в краплю води або гліцерину, розчину 
реактиву або барвника й накривають покривним скельцем. Такий 
препарат зберігають не більше місяця. Препарати, які можна збе-
рігати більш тривалий термін, називають постійними. Окремі 
органи рослин, наприклад спори, листки деяких видів та інше, 
можна розглядати за допомогою біологічного мікроскопа цілими, 
без попереднього виготовлення зрізів. Однак число об’єктів, які 
можна вивчати таким чином, невелике. Частіше доводиться роби-
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ти зрізи органів, які підлягають дослідженню. Їх виготовляють зі 
свіжих або фіксованих у спирті чи формаліні елементів рослин. 
Тимчасові препарати готують, дотримуючись такої послідовності 
операцій: 

1) миють і ретельно витирають предметне й покривне стекла. 
Щоб не зламати дуже тендітне покривне скло, його обполіскують 
у воді, розміщують у складці рушника між великим і вказівним 
пальцями правої руки й обережно витирають круговими рухами 
пальців; 

2) наносять на предметне скло краплю рідини (вода, гліцерин, 
розчин реактиву або барвника); 

3) роблять зріз досліджуваного органа за допомогою леза або 
скальпеля; 

4) вибравши найтонший зріз, кладуть його на предметне скло 
в краплю рідини; 

5) закривають зріз покривним склом так, щоб під нього не по-
трапило повітря, для чого беруть його двома пальцями за грані, 
наближують нижню грань до краю краплі рідини й плавно опус-
кають; 

6) якщо рідини багато й вона виливається з-під покривного 
скельця, надлишок її видаляють шматочком фільтрувального па-
перу, а коли під покривним скельцем залишилися заповнені по-
вітрям місця, то додають рідину, помістивши її краплю поруч із 
краєм скельця.
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ТЕМА 1. КЛІТИНА

Лабораторна робота № 1. Особливості будови рослинної 
клітини в світловому мікроскопі

Теоретичні відомості. Живі клітини рослини мають клітинну 
стінку та внутрішній вміст. Клітинна стінка оточує з усіх боків 
цитоплазматичний вміст і є захисним утворенням.

В молодих клітинах стінка дуже тонка, ніжна, еластична та 
прозора. Вона складається з целюлози, або клітковини. Це речо-
вина, що належить до групи вуглеводів-полісахаридів загальної 
формули (С6Н10О3)n. До складу клітинної стінки в певній кількос-
ті входять і пектинові речовини, що своїм складом та властивос-
тями близькі до вуглеводів. Пектинові речовини заповнюють про-
міжки між фібрилами целюлози. З них складається міжклітинна 
речовина, яка склеює між собою стінки сусідніх клітин.

Властивості та склад клітинної стінки в міру розвитку клітини 
та всієї рослини змінюються. Вона стає грубішою, в ній виника-
ють потовщення, які бувають рівномірні та нерівномірні. В дея-
ких місцях клітинної стінки лишаються тоненькі ділянки без по-
товщень. Ці місця називають порами. Потовщення мають різний 
характер. Смужки потовщень можуть мати вигляд кілець, спіра-
лей, сіточок тощо. В дорослих клітинах у багатьох рослин змі-
нюється і хімічний склад стінки, а саме: вона може дерев’яніти, 
корковіти, ослизнюватись, кутинізуватись, мінералізуватись та ін.

Якщо міжклітинна речовина руйнується, то клітини 
роз’єднуються і всі тканини рослини розпадаються на окремі клі-
тини. Таке явище спостерігається при мацерації тканин.

Форма клітин, навіть в тій самій рослині, неоднакова. Виділя-
ють дві основні форми клітин: паренхімні та прозенхімні. Парен-
хімні клітини можуть мати округлу, багатокутну, пластинчасту, 
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зірчасту та ін. форму. До прозенхімних належать клітини видо-
вженої форми, які іноді досягають 1 см та більше в довжину і на-
зиваються волокнами.

Зазвичай розмір клітин невеликий, і у різних рослин неоднако-
вий. Діаметр видовжених клітин не перевищує кількох мікронів, 
тобто кількох тисячних часток міліметра. У прядивних рослин 
клітини значно більші і досягають розмірів понад 1 см. Здебіль-
шого клітини в рослин настільки малі, що їх не можна бачити 
неозброєним оком.

Під клітинною стінкою розташований протопласт, який в осно-
вному складається з цитоплазми, ядра, пластид та інших органел. 
Характер клітинного вмісту змінюється протягом онтогенезу клі-
тини. Так, в молодих клітинах є цитоплазма, ядро, мітохондрії та 
пластиди. Пізніше, в міру розвитку клітини, в ній виникають одна 
або декілька вакуолей. Змін зазнають і пластиди. Частина їх за-
лишається безбарвними (лейкопласти), а інші перетворюються в 
зелені пластиди (хлоропласти) та жовті (хромопласти). Пізніше в 
клітинах виникають ще інші утворення. Внаслідок фотосинтезу у 
цитоплазмі клітини виникають крохмаль та олія, а в клітинному 
соку – розчинні цукри та інші сполуки.

У молодих клітинах цитоплазма заповнює всю порожнину клі-
тини, а в старих клітинах її небагато, і вона утворює тонкий при-
стінний шар, а вся порожнина клітини заповнена клітинним со-
ком, в якому можуть бути окремі тяжі цитоплазми, що відходять 
від пристінного шару. Клітинний сік здебільшого безбарвний, а у 
деяких рослин він забарвлений в червоний, синій або фіолетовий 
колір. Ці пігменти об’єднуються під загальною назвою – антоці-
ани. Колір клітинного соку залежить також від рН середовища: 
якщо реакція середовища кисла, то колір соку буде червоним, 
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а якщо лужна – синім. У разі відмирання клітини її внутрішній 
вміст зникає і залишається лише клітинна стінка. Таких мертвих 
клітин дуже багато у старих багаторічних дерев, де вони вико-
нують важливу механічну та покривну функції, надаючи рослині 
міцності і захищаючи її від випаровування води та пошкоджень.

Для дослідження живих рослинних клітин під мікроскопом 
треба зробити з рослин зрізи і виготовити з них мікроскопічні 
препарати. Чимало об’єктів можна спостерігати під мікроско-
пом в цілому вигляді в краплині води, наприклад елодею (Еlоdеа 
сапаdепsіs та Еlоdеа dепsа), плівку з лусочки цибулі, де клітини 
розміщені в один шар.

Еlоdеа сапаdепsіs часто зустрічається в природі в стоячих во-
доймах і її легко розводити в акваріумах, а Еlоdеа dепsа розводять 
лише в теплицях та в теплих акваріумах. Для виготовлення пре-
парату від стебла елодеї пінцетом відокремлюють листок, розгля-
дають його в краплі води під мікроскопом. Листок складається з 
двох шарів клітин, причому клітини з верхнього шару більші, ніж 
з нижнього. Для дослідження краще брати листки з верхівки рос-
лини, на якій утворюються бруньки.

Зелене забарвлення клітин у листку не однакове, що обумовле-
не різною кількістю хлорофілу в клітинах.

Живі клітини можна також спостерігати  під мікроскопом у ко-
рінцях та кореневих волосках цибулі.

Найкраще брати для цього молоді кінчики коренів, на яких 
розвиваються кореневі волоски. Такі кінчики обрізують ножиця-
ми, переносять у краплю води на предметне скло і накривають 
накривним скельцем.

Для дослідження в живому стані клітин надземних частин рос-
лин найкраще брати волоски, їх можна зрізати зі стебла та лист-
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кових черешків гарбузових, кропиви, яблуні та інших рослин. 
Дуже гарним об’єктом для таких досліджень є тичинкові нитки 
з традесканції (Тradescantia virgiпіanа). Препарати з цієї рослини 
виготовляють таким чином: з молодого суцвіття беруть квіткову 
бруньку в ліву руку великим і вказівним пальцями так, щоб осно-
ва квітки була направлена вгору, і роблять зріз біля основи квіт-
ки. Цей зріз проходить через місце прикріплення чашолистків, 
пелюсток та тичинок. У краплині води пиляки видаляють, а ти-
чинкові нитки накривають накривним скельцем. Під мікроскопом 
видно, що вони складаються з витягнутих бочкоподібних клітин.

Добре видно під мікроскопом живі клітини з м’якуша кавуна, 
помідора та інших рослин.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови живої 
рослинної клітини.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, ножиці, леза, дистильована вода, розчин 
йоду в йодиді калію, аніліновий зелений, хлор-цинк-йод, рослин-
ний матеріал.

Препарат. Будова клітин епідерми лусок цибулі городньої 
(Allium сера L.)

Цей об’єкт дуже зручний для дослідження будови клітин.
Перевага цього об’єкта полягає в тому, що дослідження і ви-

вчення будови клітин можна проводити на живому матеріалі в 
будь-яку пору року.

При вивченні будови клітин епідерми з лусок цибулі виготов-
ляють чотири препарати на окремих предметних стеклах, які по-
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тім обробляють різними фарбами для більш чіткого виявлення 
детальної будови клітин. Щоб виготовити препарат, треба взяти 
цибулину, яка має синє забарвлення. З такої цибулини скальпе-
лем знімають одну забарвлену в синій колір лусочку. Взявши її в 
ліву руку опуклим боком догори, правою рукою, кінчиком гострої 
голки зривають край її, захоплюють його пінцетом і, потягнувши 
догори вбік, відривають. Місце, захоплене пінцетом, може бути 
не дуже тонким, бо разом з епідермою будуть захоплені тканини, 
які лежать під нею, але кінець шкірки, як правило, матиме ви-
гляд тоненької, майже прозорої плівки. Її кладуть у краплю води, 
відокремивши від неї лезом товстий кінець, який заважатиме на-
кривному скельцю щільно прилягти до предметного скла.

Вміщуючи плівку в краплю води, треба стежити, щоб вона була 
обернена зовнішньою стороною догори, і добре розправлена, так 
щоб між накривним скельцем і предметним склом не було буль-
башок повітря. Щоб видалити їх, треба зняти накривне скельце, 
додати краплю води і, притуливши до предметного скла одним 
боком, повільно опустити його. Якщо при цьому вода вийде з-під 
накривного скельця, то її треба обережно вибрати фільтруваль-
ним папером і уважно перевірити, щоб поверхня накривного 
скельця була абсолютно сухою. Виготовлений препарат розгляда-
ють спочатку за малого збільшення, вибравши найбільш тонке і 
чітке місце, а потім, – за великого збільшення.

Клітини епідерми лусок цибулі видовжені і щільно прилягають 
одна до одної.

На тонкому препараті добре видно, що бічні стінки клітин не 
суцільні, а ніби пересічені невеличкими тоненькими ділянками – 
порами.
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Рис. 2. Клітини епідерми лусочки  
цибулі городньої:

1 – оболонка, 2 – цитоплазма, 3 – ядро, 
4 – вакуоля

Стінки клітин епідерми лу-
сок безбарвні і прозорі. Щоб 
побачити верхню та нижню 
стінки клітин, треба за до-
помогою мікрометричного  
гвинта встановити об’єктив 
так, щоб можна було краще 
спостерігати їх, але тоді 
межі між клітинами та вміст 
клітин буде видно дуже сла-
бо. Щоб детальніше розгля-
нути вміст клітин, треба 
розглядати клітину в оптич-
ному зрізі. Для цього по-

трібно трубу мікроскопа встановити так, щоб були чітко визна-
чені бічні стінки.

Розглядаючи препарат (рис. 2), можна помітити, що до клітин-
ної стінки прилягає тоненький шар зернистої цитоплазми. На кін-
цях клітин та навколо ядра цитоплазма збирається в згустки, від 
яких відходять цитоплазматичні тяжі по всій клітині до пристін-
ного шару, з яким вони зливаються.

У цитоплазмі завжди можна помітити ядро, яке може місти-
тись як в центрі клітини, так і біля бічної стінки, але завжди в 
цитоплазмі. В ядрі є одне або двоє ядерець.

Порожнину клітини займають вакуолі з клітинним соком, за-
барвленим антоціаном у фіолетовий колір.

Уважно розглянувши препарат, приступають до його фарбу-
вання. Для цього з одного боку накривного скельця прикладають 
смужку фільтрувального паперу, а з другого боку – 2-3 краплі роз-
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чину анілінового зеленого. Від анілінового зеленого ядра інтен-
сивно забарвлюються. Цей барвник треба брати розведений, бо 
від нього забарвлюються також цитоплазма і клітинні стінки.

Зарисувавши препарат, знімають його з предметного столика, 
беруть другий препарат і в такий же спосіб обробляють його роз-
чином йоду в йодистому калії, від якого цитоплазма пожовтіє, а 
ядро матиме жовто-бурий колір.

Третій препарат обробляють хлор-цинк-йодом. У зв’язку з тим, 
що верхня і нижня стінки лежать у площині скла і забарвлюються в 
синій колір, весь препарат здаватиметься синім. Регулюючи фокус-
ну відстань мікрометричним гвинтом, можна спостерігати вміст 
клітини – цитоплазму та ядро, які забарвились в жовто-бурий колір.

На препараті, обробленому хлор-цинк-йодом, виразно висту-
пають непотовщені місця в клітинній стінці – пори.

Препарат. Клітини листка елодеї (Еlоdеа сапаdensis Michx.)

Листок елодеї кладуть на предметне скло в краплину води так, 
щоб його морфологічно верхня поверхня була зверху, і обережно на-
кривають накривним скельцем так, щоб не було пухирців повітря.

Виготовлений препарат вивчають за малого збільшення мі-
кроскопа. Листкова пластинка складається з двох шарів клітин, 
причому клітини верхнього шару більші за клітини нижнього. 
Між клітинами обох шарів помітні міжклітинні порожнини, ви-
повнені водою або повітрям. Клітини листкової пластинки мають 
паренхімну будову. Всередині листкової пластинки чітко помітна 
жилка, що складається з кількох шарів видовжених клітин з зе-
леним вмістом. По краях листкової пластинки помітні видовжені 
клітини, серед яких деякі утворюють зубчики. За великого збіль-
шення можна помітити тоненьку оболонку та цитоплазму, в якій 
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містяться ядро та хлоропласти. Цитоплазма розміщена біля клі-
тинної стінки. В центрі клітини є вакуоля, виповнена безбарвним 
клітинним соком. 

Препарат. Волоски листка традесканції  
(Тradescantia virginiana L.)

Волоски традесканції є дуже зручним матеріалом для вивчення 
будови клітини. 

Щоб виготовити препарат, треба відрізати ножицями або 
скальпелем від основної частини листка, яка притиснута до сте-
бла і густо вкрита волосками, тоненьку смужку, покласти її на 
предметне скло у краплю води і накрити накривним скельцем. 
При цьому скельце треба опускати в напрямі від основи волоска 
до його верхівки, щоб видалити з-під скельця повітря.

Розглядаючи препарат за малого збільшення, можна побачити, 
що волоски розміщені по краях листка правильним рядом. Во-
лосок складається з клітин, які біля основи короткі і широкі, а 
на кінці – довгі й вузенькі. Верхня клітина коротка, загострена 
на кінці. Перевівши мікроскоп на велике збільшення, можна по-
мітити, що стінки клітин тоненькі, двоконтурні. Цитоплазма, що 
є під стінкою, оточує ядро і відходить від нього по всій клітині 
цитоплазматичними тяжами, утворюючи сітку. Під мікроскопом 
дуже добре видно округле ядро – велике і більш щільне, ніж ре-
шта вмісту клітини. У цитоплазмі є також лейкопласти – невелич-
кі білі зернятка, які сильно заломлюють світло.

Препарат. Будова клітини м’якуша кавуна  
(Сіtrullus vulgaris Schrad.)

Для вивчення під мікроскопом живих клітин найзручніше ізо-
лювати окремі клітини з м’якуша кавуна. Для цього беруть кусок 
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м’якуша стиглого червоного кавуна, в якому, внаслідок розчи-
нення міжклітинної речовини, добре помітні окремі клітини, що 
мають вигляд пухирців, роз’єднують їх і пензликом або препару-
вальною голкою переносять на предметне скло, додаючи крапли-
ну соку, що витікає з кавуна. 

Рис. 3. Клітини м’якуша кавуна:
1 – клітинна стінка, 2 – струмочки 

цитоплазми, 3 – ядро з ядерцем, 4 – 
вакуоля, 5 – хромопласти

Все це обережно розмішу-
ють на предметному склі і 
розглядають за малого та ве-
ликого збільшення мікро-
скопа. Під мікроскопом ви-
дно окремі світлі клітини 
(рис. 3).

Розглядаючи цей препа-
рат, можна помітити складо-
ві частини клітини, а саме: 
безбарвну прозору клітинну 
стінку та внутрішній вміст, 

що складається з зернистої сіруватої цитоплазми, оранжево-чер-
воних пластид – хромопластів, ядра з ядерцем і клітинного соку.

Розглянувши препарат під малим та великим збільшенням, 
уважно зарисовують його в альбом.

Препарат. Будова клітини м’якуша помідора  
(Lycopersicon esculentum Mill.)

Будову клітини можна вивчати на препаратах з червоного по-
мідора.

Для цього гострим скальпелем знімають разом з епідермою 
трохи м’якуша, розмішують його препарувальною голкою в кра-
плині води на предметному склі так, щоб розмістити масу рівним 
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шаром. Виготовлений препарат накривають накривним скельцем 
і розглядають спочатку за малого, а потім за великого збільшення.

Клітини м’якуша помідора мають різні розміри та форму: кру-
глу, овальну, видовжену (рис. 4). 

Рис. 4. Клітини м’якуша помідора: 
А – клітини м’якуша стиглого помідора в нормальному стані, Б – клітини 
після обробки хлор-цинк-йодом; 1 – клітинна стінка, 2 – цитоплазма, 3 – 

хромопласти, 4 – крохмальні зерна, 5 – ядро, 6 – вакуолі

На рисунку видно тоненькі клітинні стінки, до яких зсереди-
ни прилягає вузький шар зернистої цитоплазми. Від нього в різ-
ні боки відходять цитоплазматичні тяжі. В цитоплазмі помітні 
хромопласти та крохмальні зерна, а також ядро, яке лежить або в 
центрі клітини, або біля її стінки. Форма ядра кругла або овальна. 
Цитоплазматичні тяжі в клітині утворюють сітку, в якій розміще-
ні різного розміру вакуолі. Вони мають вигляд неправильної фор-
ми пластинок оранжевого кольору. Чим більш стиглий помідор, 
тим більше в ньому хромопластів. Клітинний сік, що знаходиться 
у вакуолях, безбарвний. Щоб уважно розглянути препарат і за-
малювати його в альбом, треба обробити його різними реактива-
ми. Для цього треба з одного боку накривного скельця покласти 
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смужку фільтрувального паперу, а з другого боку нанести 1-2 кра-
плі розчину йоду в йодистому калії.

Під впливом йоду в клітині почнеться плазмоліз, при цьому 
цитоплазма відокремиться від стінок. Йод забарвлює цитоплаз-
му в жовтий колір, ядро – в бурий, а крохмальні зерна – в синій. 
Уважно розглянувши препарат, треба порівняти його з рисунком 
у альбомі і виявити деякі деталі, які на незабарвленому препараті 
були не дуже помітні.

На іншому предметному склі готують ще один препарат і об-
робляють його хлор-цинк-йодом, уникаючи надміру цього реак-
тиву. Виготовлений препарат накривають накривним скельцем і 
розглядають під мікроскопом. Під впливом хлор-цинк-йоду цито-
плазма і ядро забарвлюються в бурий колір, клітинна стінка – в си-
ньо-фіолетовий (таку реакцію дає хлор-цинк-йод з целюлозою), а 
крохмальні зерна – в чорно-синій. Клітинна стінка забарвлюється 
нерівномірно, внаслідок чого потовщені місця будуть темнішими.

Для того щоб на препараті чіткіше виділити ядро, треба обро-
бити його такими барвниками, від яких інтенсивно забарвиться 
лише ядро, а клітинна стінка і цитоплазма та інші частини клі-
тини залишаться незабарвленими. До таких барвників належать 
аніліновий зелений, метиловий зелений та кармін.

При фарбуванні препаратів аніліновим зеленим треба кусочок 
м’якуша помідора покласти на предметне скло в кілька крапель 
слабкого розчину цього барвника і добре розмішати препаруваль-
ною голкою, щоб відокремити окремі клітини. Після цього препа-
рат накривають накривним скельцем і залишають на кілька хви-
лин. За цей час фарба проникає крізь стінку в клітину і доходить 
до ядра, яке забарвлюється в яскраво-зелений колір. У забарвле-
ному ядрі видно одне або двоє ядерець.
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Примітка. Для фарбування препаратів треба застосовувати 
дуже слабкі розчини барвників, оскільки при використанні міцного 
розчину забарвлюється не лише ядро, а також клітинна стінка і ци-
топлазма. Те ж саме відбувається і тоді, коли фарбування триває 
дуже довго.

Крім зазначених об’єктів, для ознайомлення з будовою клітини 
можна використати: волоски з листка гарбуза, епідерму з лусок 
звичайної цибулі, епідерму з пелюстки фуксії, листок моху, лис-
ток елодеї.

У більшості зазначених вище об’єктів у клітинах можна встано-
вити такі складові частини: клітинну стінку, цитоплазму та ядро. 
Від пристінного шару цитоплазми відходять до середини клітини 
цитоплазматичні тяжі, які особливо густо скупчені навколо ядра. 
Ядро може бути кулястої або овальної форми. В ядрі часто поміт-
но ядерце. Вакуолі заповнені клітинним соком. У цитоплазмі клі-
тин м’якуша кавуна, пелюсток фуксії та ін. можна помітити також 
хромопласти, які мають вигляд оранжево-червоних зерняток. На 
рисунках повинні бути зображені такі частини клітини: клітинна 
стінка, цитоплазма, ядро, ядерце, вакуолі та пластиди.

Препарат. Будова клітини волоска гарбуза  
(Сисиrbita реро L.)

Дуже зручним об’єктом для вивчення будови  клітини є волос-
ки гарбуза. Для виготовлення препарату краще брати волоски зі 
свіжих зелених листків гарбуза. Для цього на предметне скло на-
носять краплю води, в яку обережно лезом нашкрябують з ниж-
ньої поверхні листка волоски. Далі препарат накривають накрив-
ним скельцем і розглядають його спочатку за малого, а потім за 
великого збільшення, вибравши найчіткіше місце в препараті.  
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Рис. 5. Клітини волоска гарбуза:
1 – клітинна стінка,  

2 – цитоплазма, 3 – ядро

Вміст клітини оточений 
тонкою клітинною стін-
кою (рис. 5); всередині 
клітини міститься цито-
плазма, яка тоненьким ша-
ром щільно прилягає до 
стінки;  від пристінного 
шару цитоплазми відхо-
дять цитоплазматичні 
тяжі, які перетинають клі-
тину у всіх напрямах; в 
цитоплазмі лежить досить 
велике і щільне клітинне 
ядро, яке темніше від ци-
топлазми, завдяки чому 
його дуже добре видно; 
навколо ядра цитоплазма 
має добре виявлену зер-

нисту будову; весь об’єм клітини в проміжках  між цитоплазма-
тичними тяжами заповнений клітинним соком. На свіжому ма-
теріалі в клітинах також добре видно хлоропласти. Живі волос-
ки гарбуза є зручним об’єктом для спостереження струмочково-
го руху цитоплазми.

Примітка. Волоски гарбуза зручні для спостереження тому, 
що їх можна розглядати в нормальному природному стані. Реко-
мендується застосовувати цей матеріал для проведення практич-
них робіт тоді, коли на рослинах гарбуза є живі зелені листки.
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Препарат. Клітини листка моху  
(Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.)

Для вивчення клітин листка моху беруть шматочок стебельця 
моху і пінцетом відривають від нього листок. Листок промива-
ють у воді, а потім кладуть на предметне скло в краплину води і 
накривають накривним скельцем. Листок моху не вміщується в 
полі зору мікроскопа, а тому, щоб мати уявлення про його форму, 
будову та складові частини, препарат треба пересувати.

Листок моху має форму пластинки і складається з одного шару 
паренхімних клітин багатокутної форми. По краях листкової 
пластинки помітні зубчики, які утворюються з видовжених про-
зенхімних клітин.

В паренхімних клітинах помітна багатокутна стінка та живий 
цитоплазматичний вміст. Стінки клітин складаються з трьох ша-
рів: двох товщих, які належать кожній клітині окремо, та тонкого 
шару, розміщеного між ними. Він утворює, так звану, серединну 
пластинку, яка складається з пектинових речовин і має важливе 
значення, надаючи міцності з’єднання суміжним клітинам.

Вміст клітини складається з цитоплазми і хлоропластів. Хло-
ропласти мають різну форму: овальну, видовжену тощо. На світлі 
в хлоропластах можна помітити безбарвні зернятка крохмалю. 
Ядро помітити складно, бо багато хлоропластів.

Функція різних клітин листкової пластинки моху неоднакова. 
В паренхімних клітинах, що мають хлоропласти, відбувається фо-
тосинтез, а крайні прозенхімні клітини, що утворюють зубчики, 
виконують механічну функцію – вони скріплюють краї листкової 
пластинки.

Посередині листкової пластинки помітна, так звана, жилка 
листка. Вона складається з кількох шарів видовжених клітин. 
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Клітинами жилки пересувається вода та розчинені пластичні ре-
човини.

Препарат. Клітини пелюсток квітки фуксії  
(Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss)

Дуже зручним об’єктом для вивчення клітин є пелюстки квітки 
фуксії. Для виготовлення препаратів беруть окрему пелюстку 
з квітки фуксії і здирають з неї пінцетом тоненьку епідерму, 
яку кладуть на предметне скло в краплину води, накривають 
накривним скельцем і розглядають під мікроскопом за малого та 
великого збільшення. Під мікроскопом добре видно, що епідерма 
складається з видовжених клітин, які щільно прилягають одна 
до одної. Стінки клітин дуже ніжні й тоненькі, вони не прямі, а 
звивисті. В клітинах є дрібнозерниста цитоплазма, велике ядро 
з одним, або двома ядерцями, а в деяких клітинах добре помітні 
безбарвні або забарвлені антоціаном в червоний колір вакуолі.
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Лабораторна робота № 2. Пластиди 

Теоретичні відомості. Важливими органелами рослинної клі-
тини є пластиди, причому, в першу чергу, зелені пластиди. За фі-
зико-хімічними властивостями пластиди мають багато спільного з 
цитоплазмою, відрізняючись від неї щільнішою консистенцією, у 
зв’язку з чим їх добре помітно під мікроскопом. Пластиди бувають 
забарвлені та безбарвні.

Залежно від забарвлення та функції пластиди поділяють на три 
групи: зелені – хлоропласти, оранжево-червоні – хромопласти і 
безбарвні – лейкопласти.

Лейкопласти. Лейкопласти – безбарвні пластиди, які мають 
здебільшого округлу форму. Найчастіше вони бувають у молодих 
клітинах. Лейкопласти можуть перетворюватись на хлоропласти і 
хромопласти, що свідчить про спорідненість пластид.

Перетворення лейкопластів на хлоропласти і хлоропластів на 
хромопласти можна спостерігати на багатьох об’єктах. Так, у по-
мідорів спочатку плід зелений; під час достигання, внаслідок пере-
творення хлоропластів у хромопласти, він змінює своє забарвлен-
ня на червоне.

Лейкопласти є в усіх вищих рослин, причому розмір їх в одно-
дольних рослин більший, ніж у дводольних. Зустрічаються лейко-
пласти як у молодих, так і в дорослих клітинах. Особливо харак-
терні вони для тих органів, які перебувають у темряві, наприклад 
для бульб картоплі, кореневищ, коренів. Лейкопласти часто зу-
стрічаються в живих клітинах багаторічних стовбурів дерев. Вони 
утворюються також і в поверхневих тканинах, зокрема в епідермі 
стебла та листка.

Хлоропласти. Хлоропласти мають різну форму і розміри. Осо-
бливо різноманітна форма хлоропластів у нижчих рослин. Вони 
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можуть мати вигляд дрібних зерняток, дисків, спірально зігнутих 
кілець та пластинчастих тілець. Зовнішня будова хлоропластів 
властива певним систематичним групам рослин.

Хлоропласти містяться у великій кількості в зелених частинах 
рослин, але присутні також і в насінні, корі, деревині, серцевинних 
променях та інших живих клітинах тканин. Кількість їх у різних 
тканинах і навіть у різних клітинах тієї самої тканини неоднакова. 
У вищих рослин хлоропласти, як правило, мають форму зерен з 
більш-менш вираженими еліпсоїдально-лінзоподібними обрисами.

Здебільшого хлоропласти мають розміри 4-6 мкм, але є й такі 
рослини, в яких хлоропласти досягають розмірів 20-25 мкм.

Хлоропластам належить надзвичайно важлива роль у процесі 
утворення органічної речовини. Особливо важливе значення тут 
має зелений пігмент хлорофіл.

Для ознайомлення з будовою, формою та розмірами хлороплас-
тів можна використати будь-яку зелену рослину, але найкраще це 
зробити на листку моху, агави або елодеї.

Хромопласти. Хромопласти зазвичай утворюються з хлороплас-
тів, але можуть утворюватись і безпосередньо з лейкопластів. Утво-
рення їх з хлоропластів можна спостерігати при достиганні плодів 
шипшини, горобини, помідорів. При цьому зелене забарвлення по-
ступово зникає, а плоди зазначених рослин стають червоними.

Хромопласти мають, як відомо, різний колір – від жовтого до 
яскраво оранжевого та червоного. Цей колір залежить від наявнос-
ті пігментів, що називаються каротиноїдами.

Хромопласти є в пелюстках квіток красолі та айстр, в зрілих 
плодах шипшини, глоду, горобини, помідорів. Є вони також і в 
вегетативних органах деяких рослин, наприклад, в спороносних 
пагонах польового хвоща та в коренеплодах моркви.
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Кожний хромопласт складається з білкової речовини дуже ніж-
ної структури, яка під впливом води легко розпливається.

Форма хромопластів надзвичайно різноманітна. Вони можуть 
мати вигляд зерняток, багатокутних табличок, лопатевих утворів. 
Каротиноїди, які просочують хромопласт, викристалізовуються.  
І хромопласти, як правило, мають таку форму, яку мають криста-
ли каротину.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями форми та бу-
дови пластид.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, леза, скляні па-
лички, фільтрувальний папір, дистильована вода, 95%-вий етило-
вий спирт, рослинний матеріал.

Препарат. Лейкопласти в клітинах епідерми листка 
традесканції (Тradescantia discolor L’Hér.)

Рис. 6. Клітини епідерми традесканції:
1 – оболонка, 2 – цитоплазма, 3 – ядро, 

4 – лейкопласти, 5 – вакуоля

Для виготовлення препарату 
листок традесканції беруть у 
ліву руку, гострою голкою 
розривають епідерму з верх-
нього боку, а потім невели-
кий кусочок її здирають пін-
цетом. Внаслідок такої опе-
рації зривається трохи й 
м’якуша листка, по краях 
якого залишається тоненька 
однорідна плівка епідерми, в 
клітинах якої є лейкопласти. 
Відірваний кусочок кладуть 
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у воду на предметне скло, розпрямляють голкою і накривають на-
кривним скельцем.

Препарат спочатку розглядають за малого, а потім за великого 
збільшення мікроскопа (рис. 6). За великого збільшення під мікро-
скопом помітно, що клітинний вміст складається в основному з за-
барвленого в фіалковий колір клітинного соку, незначної кількості 
зернистої цитоплазми, що займає пристінне положення, та ядра, 
що має округлу форму. У більшості клітин ядро оточене дуже дріб-
ненькими безбарвними лейкопластами. Препарат необхідно зари-
сувати, зобразивши на рисунку складові частини клітини.

Препарат. Хлоропласти в клітинах листка елодеї канадської 
(Elodea canadensis L.)

Препарат з елодеї виготовити дуже легко. Для цього пінцетом 
обережно зривають листочок елодеї, кладуть в краплю води на 
предметне скло і накривають накривним скельцем. Виготовлений 
препарат розглядають спочатку за малого збільшення. Найкраще 
препарат розмістити так, щоб в центрі поля зору був край листка, 
прикріплений до стебла. За великого збільшення дуже добре видно 
велику кількість хлоропластів, які мають округлу або трохи видо-
вжену форму. Окремі клітини з хлоропластами слід зарисувати.

Після цього треба покласти листки в 95%-вий етиловий спирт 
і прокип’ятити, а потім знову розглянути їх під мікроскопом. Не-
важко помітити, що після кип’ятіння зелене забарвлення зникло, 
і в клітині знаходяться безбарвні зернятка. Для подальшого ви-
вчення зерняток з-під накривного скельця фільтрувальним па-
пером відтягують воду, а з протилежного боку додають одну-дві 
краплі розчину йоду в йодистому калії. Від йоду зернятка забарв-
люються в жовтуватий колір. Це свідчить про те, що хлоропласт 
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складається з двох частин, а саме: з білкової основи, яка забарв-
люється йодом у жовтий колір, та зеленого пігменту – хлорофілу.

Коли знебарвлені хлоропласти обробити йодом, то в центрі їх 
дуже добре видно синю або чорну цяточку. Це крохмаль, який 
утворюється в пластидах внаслідок процесу фотосинтезу.

Препарат. Хромопласти в клітинах плодів шипшини собачої 
(Rosa canina L.)

Рис. 7. Хромопласти в клітинах плодів шипшини:
1 – оболонка, 2 – цитоплазма, 3 – ядро,  

4 – хромопласти

Щоб виготовити препарат, у зрілого плоду шипшини треба обе-
режно розрізати епідерму й кінчиком скальпеля злегка нашкребти 
невелику кількість пухкої тканини і розтерти її на предметному 
склі в краплі води. Тканину треба розмішати так, щоб відокреми-
лися окремі клітини. Щоб препарат був тонкий і клітини не на-
лягали густо одна на одну, пухкої тканини треба брати дуже мало. 
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Препарат потім накривають накривним скельцем і розглядають 
спочатку за малого, а потім за великого збільшення мікроскопа.

Клітини шипшини мають округлу форму (рис. 7). Стінки у них 
тоненькі. В клітині добре видно цитоплазму, що вистилає обо-
лонку у вигляді пристінного шару, від якого відходять цитоплаз-
матичні тяжі, перетинаючи клітину в кількох напрямах. Можна 
помітити ядро, яке занурене в цитоплазму. Хромопласти оран-
жевого кольору розміщені в цитоплазмі більш-менш рівномірно. 
Більше їх скупчується навколо ядра. У шипшини форма їх окру-
гла, така ж як і в хлоропластів, проте іноді вони можуть мати різ-
номанітну форму. Розглянувши препарат, треба його зарисувати.

Препарат. Хромопласти в клітинах плодів горобини 
звичайної (Sorbus aucuparia L.)

Взяти дозрілий плід горобини, клітини якого дуже легко від-
окремити одну від одної, скальпелем розрізати покривну тканину, 
а потім кінчиком скальпеля взяти невеличку кількість м’якуша 
плода, який добре розмішати у краплі води на предметному склі. 
Виготовлений препарат розглядають під мікроскопом спочатку за 
малого, а потім за великого збільшення.

В клітині у великій кількості розміщені хромопласти різнома-
нітної форми.
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Лабораторна робота № 3. Рух цитоплазми 

Теоретичні відомості. Рух цитоплазми є однією з її найважли-
віших властивостей, яка тісно пов’язана з усією життєдіяльністю 
клітини. Швидкість руху цитоплазми залежить від температури. 
При температурі нижче 10°С рух цитоплазми майже припиняєть-
ся, найбільшої швидкості він досягає при температурі 27°С, але 
вже при температурі 42°С – зовсім припиняється.

Рух цитоплазми можна спостерігати на різних рослинних 
об’єктах, але обов’язково на живому матеріалі. Струмочковий рух 
легко спостерігати в клітинах волосків з тичинок традесканції, в 
кореневих волосках водокраса, жалких волосках кропиви тощо; 
ротаційний рух – в клітинах листків валіснерії, елодеї та ін.

Рух цитоплазми можна припинити, якщо препарат обробити 
спиртом, чи йодом, під впливом яких клітина відмирає. Отже, рух 
цитоплазми властивий лише живим клітинам.

Мета роботи: ознайомитись із різними типами руху цито-
плазми в рослинних клітинах.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, леза, скляні па-
лички, фільтрувальний папір, дистильована вода, етиловий спирт, 
рослинний матеріал.

Препарат. Струмочковий рух цитоплазми в клітинах 
волосків з тичинок традесканції (Тradescantia virginiana L.)

Для спостереження з квіток або бутонів традесканції обережно 
відривають пінцетом тичинку, кладуть у воду, на предмете скло, а 
потім голкою відривають з неї кілька волосків. В досліджуваних 
волосках цитоплазма рухається дуже швидко в різних напрямках 
за ходом цитоплазматичних тяжів. Рух помітний по пересуван-
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ню дрібних зерняток, що є в цитоплазмі. Зазначений об’єкт дуже 
зручний для спостереження руху цитоплазми, який відбувається в 
присутності кисню; при нестачі його рух цитоплазми уповільню-
ється і зовсім припиняється. 

Примітка. Срумочковий рух цитоплазми можна також спо-
стерігати в клітинах волосків молодих пагонів гарбуза. Для ви-
готовлення препарату їх треба обережно зрізати бритвою і 
відразу покласти в краплю води на предметне скло. Далі спосте-
реження проводять так само, як і з волоском тичинки традес-
канції.

Струмочковий рух цитоплазми можна також спостерігати в 
жалких волосках кропиви, які вкривають тіло цієї рослини, осо-
бливо в першу половину літа. Волоски кропиви мають вигляд ви-
довжених клітин. Нижня частина волоска розширена, в ній роз-
міщене ядро і більша частина цитоплазми. У цитоплазмі поміт-
на велика кількість вакуоль. Рух цитоплазми тут відбувається 
майже так само, як і в волосках традесканції.

Препарат. Коловий рух цитоплазми в клітинах листка елодеї 
канадської (Еlodеа сапаdensis Michx.)

Листок елодеї складається лише з двох рядів клітин, тому його 
добре розглядати під мікроскопом в натуральному вигляді.

Щоб виготовити препарат для дослідження руху цитоплазми, 
треба пінцетом відірвати з верхівки стебла елодеї молоденький 
листок і покласти його в краплю води на предметне скло і на-
крити накривним скельцем. Препарат спочатку розглядають при 
малому збільшенні, а потім розміщують його так, щоб у центрі 
поля зору були клітини, розміщені по боках центральної жилки 
або біля крайнього ряду клітин листка. У цих клітинах менше 
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хлоропластів, тому в них краще помітно рух цитоплазми. Клітини 
в листку елодеї видовжені, з тоненькими стінками; зсередини до 
клітинної стінки щільно прилягає тонкий шар цитоплазми.

У цитоплазмі є зелені пластиди – хлоропласти. Уважно роз-
глядаючи препарат, можна помітити, що через кілька хвилин хло-
ропласти починають рухатись. Встановивши об’єктив мікроскопа 
на таку фокусну відстань, щоб добре було видно протоплазму, і 
обертаючи мікрометричний гвинт, можна побачити, що хлоро-
пласти рухаються не самі, а пасивно переносяться цитоплазмою, 
яка перебуває в стані руху. Продовжуючи спостереження, можна 
побачити, що цитоплазма рухається по колу, причому в кожній 
клітині напрямок руху може бути неоднаковим (рис. 8).

Рис. 8. Коловий рух цитоплазми в клітинах листка елодеї:
1 – оболонка, 2 – цитоплазма,  

3 – хлоропласти (стрілками показано напрямок руху цитоплазми)
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Примітка. У елодеї, яка зимує в акваріумі, рух цитоплазми до-
сить повільний, щоб його прискорити, перед виготовленням пре-
парату рекомендується покласти елодею в теплу воду (25°С). Це 
прискорює рух цитоплазми.

Можна розрізати листок на кілька частин, оскільки під впли-
вом механічного подразнення цитоплазма починає рухатись зна-
чно швидше, особливо в клітинах, які розміщені близько до роз-
різу.

Таким подразником може бути і звичайний спирт, додаванням 
кількох крапель якого до води, де знаходиться елодея, можна та-
кож прискорити рух цитоплазми.

Для вивчення руху цитоплазми часто використовують ще одну 
водяну рослину – валіснерію. Молоденькі листочки її можна роз-
глядати в натуральному вигляді, не розрізуючи. Дорослі листки 
у неї досить товсті і для дослідження краще бритвою виготовити 
тоненькі зрізи паралельно до поверхні листка і лише потім роз-
глядати під мікроскопом при малому та великому збільшенні.

Коловий рух цитоплазми можна спостерігати і на інших 
об’єктах.
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Лабораторна робота № 4. Включення в рослинній клітині

Теоретичні відомості. Включення – тимчасові компонен-
ти клітин, здатні утворюватись і ферментативно розкладатись у 
різні періоди їхньої життєдіяльності. Включення локалізуються 
в основному в цитоплазмі, але іноді вони бувають і в ядрі. До 
включень відносять запасні поживні речовини (вуглеводи, білки, 
ліпіди) та різні кристали.

Вуглеводи в рослинній клітині накопичуються у вигляді крох-
малю, цукрів, інуліну та ін. сполук. 

Крохмаль. До основних запасних вуглеводів належить крох-
маль, що складається із двох поліцукрів – амілози та амілопекти-
ну, до складу яких входять залишки глюкози. Це один з найпоши-
реніших полісахаридів, який відкладається в усіх рослинах, крім 
грибів та синьозелених водоростей. За фізіологічним призначен-
ням і місцезнаходженням розрізняють крохмаль трьох видів: аси-
міляційний (автохтонний), транзиторний і запасний.

Асиміляційний крохмаль у вигляді дрібних зерняток утворю-
ється в хлоропластах мезофілу листка, кори молодих стебел та 
інших хлорофілоносних клітинах, в яких відбувається інтенсив-
ний фотосинтез. Первинний крохмаль довго не затримується в 
хлоропластах, швидко гідролізується до розчинних сахаридів, які 
по флоемі транспортуються до місць споживання. Асиміляційний 
крохмаль називають первинним, оскільки він синтезується у са-
мих хлоропластах як продукт фотосинтезу.

Транзиторний крохмаль утворюється тимчасово на шляхах пе-
реміщення сахаридів до місць їх відкладання про запас.

Багато крохмалю цих двох типів утворюється в листках карто-
плі, гороху, бобів тощо, менше – у гречкових, гвоздикових і най-
менше у лободових. З однодольних рослин мало крохмалю утво-
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рюється в листках злаків, майже не виявлено його в лілійних та 
орхідних рослин.

Запасний, або вторинний крохмаль накопичується у великій 
кількості в спеціалізованих запасаючих тканинах і органах (ен-
доспермі та сім’ядолях, паренхімних клітинах деревини стебла та 
кореня, бульбах, цибулинах, кореневищах), звідки він поступово 
мобілізується для життєвих потреб рослинного організму. Проте 
є такий крохмаль, який не витрачається навіть при голодуванні 
рослин (наприклад, в клітинах кореневого чохлика).

Крохмаль дуже легко виявити, якщо обробити препарат розчи-
ном йоду в йодистому калії. Крохмаль від йоду забарвлюється в 
синій колір. Якщо додати багато йоду, крохмальні зерна чорніють. 
При підігріванні синє чи чорне забарвлення зникає, а при охоло-
дженні з’являється знову. Відсутність крохмалю в листках деяких 
рослин ще не свідчить про те, що ця рослина не здатна його утво-
рювати. Так, коли листок звичайного півника, в якому мало крох-
малю, покласти в 20-% розчин цукру, то через деякий час можна 
виявити його відкладення в живих листках цієї рослини.

Крохмаль відкладається у вигляді зерен круглої або еліпсоїдної 
форми, причому навіть у одній клітині крохмальні зерна бувають 
неоднакові за своїми розмірами. Крім того, окремі рослини мають 
крохмальні зерна певної форми, яка властива саме для даної рос-
лини. За зовнішнім виглядом крохмальних зерен легко визначити, 
з якої рослини вони взяті. Це можна використати при визначенні, 
з якого зерна виготовлене борошно.

Крохмальні зерна можуть мати форму еліпса (у картоплі), 
плоску (у канн), лінзоподібну (у пшениці) та ін. Крохмальне зер-
но збільшується нерівномірно, утворюючи шари, які легко роз-
глянути під мікроскопом. Шари крохмалю, як правило відкла-
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даються навколо центра, який називається ядром крохмального 
зерна. Залежно від того, де розміщене ядро, крохмальні зерна 
поділяють на концентричні та ексцентричні. В концентричних 
крохмальних зернах ядро міститься в центрі зерна (наприклад, у 
пшениці, жита), а в ексцентричних – на периферії. Шаруватість 
крохмальних зерен виникає внаслідок їх нерівномірного нарос-
тання протягом доби. При цьому крохмальні зерна ексцентрич-
ної форми характеризуються тим, що їх шаруватість утворюється 
і розвивається біля поверхні лейкопластів, а крохмальні зерна з 
концентричною шаруватістю утворюються і розвиваються в цен-
трі лейкопласта. Характерно, що розмір крохмального зерна май-
же завжди в кілька разів перевищує розмір лейкопласта.

Крохмальні зерна поділяють також на прості, складні і напів-
складні. У картоплі часто в одній клітині можна спостерігати про-
сті, складні і напівскладні крохмальні зерна.

Крохмальні зерна різних рослин мають неоднакові розміри. На-
приклад, у картоплі вони сягають 70–І00 мкм, у квасолі – 60 мкм, у 
пшениці 30–45 мкм, у кукурудзи 15–35 мкм, у рису 3–10 мкм. Най-
більші крохмальні зерна у Петрового хреста, до 275 мкм. Розмір 
крохмальних зерен має значення в хлібопекарській промисловості. 

Крохмаль – дуже пластична речовина, що під впливом різних 
факторів легко перетворюється на простіші сполуки, які рослина 
використовує в процесі життєдіяльності.

В кожній клітині крохмальні зерна не ізольовані, а перебува-
ють у тісному зв’язку з іншими клітинними включеннями. Крох-
мальних зерен в клітині, де вони відкладаються, може бути дуже 
багато. Так, в картоплі крохмалю може міститися до 23% до всієї 
ваги сирої бульби. В таких випадках від цитоплазми залишається 
лише тоненька сітка між окремими крохмальними зернами, які 
заповнюють всю клітину.
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Цукри. У деяких рослин запасними вуглеводами є інші водороз-
чинні цукри – сахароза, глюкоза, фруктоза. Вони входять до складу 
полісахаридів – крохмалю, інуліну, геміцелюлози, целюлози. Крім 
того, цукри входять до складу різних глікозидів, дубильних речо-
вин та білкових сполук.

Глюкоза і фруктоза належать до моносахаридів – гексоз. Кожна 
життєдіяльна рослинна клітина має ту чи іншу кількість якої-не-
будь гексози. Вони складають основний енергетичний матеріал, 
який рослина використовує в процесі обміну речовин.

У різних рослин кількість гексоз неоднакова. Так, у спілих яблу-
ках кількість гексоз досягає 10% від свіжої маси, а в листках карто-
плі – лише 0,15–1,27%.

Разом з глюкозою в рослинах часто міститься фруктоза, яку ще 
називають плодовим цукром. Відрізняється фруктоза від глюкози 
оптичними властивостями: вона повертає площину поляризації 
вліво, а глюкоза – вправо. Крім того, глюкоза кристалізується, а 
фруктоза не кристалізується і утворює сироп. Фруктоза на смак со-
лодша від глюкози.

Дуже поширена в рослинних клітинах сахароза, яка утворюєть-
ся з двох молекул гексоз, а саме: з однієї молекули глюкози та однієї 
молекули фруктози.

Сахароза солодка на смак, вона легко кристалізується. У деяких 
рослин сахароза може нагромаджуватись у великій кількості. Так, 
у цукрових буряках кількість сахарози доходить до 20–23%. Багато 
сахарози є також в цукровій тростині, цукровому клені, цукровому 
сорго, кукурудзі, різних плодах – суницях, полуницях, абрикосах, 
апельсинах, яблуках, динях, плодах фінікової пальми та ін.

Під впливом кислот та ферментів сахароза гідролізується, роз-
падаючись на глюкозу та фруктозу. Такий процес називається ін-
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версією. Сахарозу використовують як продукт харчування, вона 
має важливе економічне значення.

Різні цукри, що нагромаджуються в клітинах, можна визначити 
кількісними методами, які застосовують при різних дослідженнях. 
На практичних заняттях з анатомії рослин застосовують якісні ме-
тоди, так звані мікрохімічні реакції.

Безпосередньо цукри під мікроскопом помітити не можна тому, 
що вони перебувають у розчиненому стані в клітинному соку. Їх 
наявність виявляють за допомогою мікрохімічних реакцій, корис-
туючись рідиною Фелінга.

Інулін.У багатьох рослин замість крохмалю відкладаються за-
пасні речовини у вигляді інуліну, який розчинений у клітинному 
соку. Інулін складається з кількох молекул фруктози і належить до 
групи полісахаридів. Хімічний склад його такий самий, як і крох-
малю. Інулін є у багатьох рослин з родини складноцвітих. Багато 
його в бульбах жоржини, в коренях кок-сагизу, кульбаби, цикорію, 
лопухів, полину та інших рослин.

При нагріванні з кислотами інулін розпадається на фруктозу. 
Зазвичай інулін не кристалізується, але якщо помістити бульби 
жоржини в спирт, інулін через деякий час випадає в осад у вигляді 
гострих, сферично розміщених голочок – сферокристалів. Розмір 
сферокристалів може бути різним.

Один сферокристал може займати кілька клітин і, навпаки, в од-
ній клітині може бути кілька маленьких сферокристалів.

Від інших кристалів сферокристали інуліну відрізняються тим, 
що вони здатні злегка набрякати, нагадуючи цим крохмальні зер-
на. В холодній воді сферокристали інуліну майже не розчиняються, 
внаслідок чого він затримується в живій клітині, а в гарячій воді 
розчиняється дуже добре. Інулін можна гідролізувати, діючи або 
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хімічними реактивами, або ферментами, зокрема інуліназою. Цей 
фермент виявлено в проростаючих бульбах топінамбура та в міце-
ліях цвільових грибів. Під впливом інулінази інулін перетворюєть-
ся на цукор – фруктозу.

Інулін вперше був виявлений в підземних органах рослини іну-
ли, звідки й пішла його назва. Шляхи утворення інуліну в підзем-
них органах рослин ще не з’ясовані. 

Якщо тонкий зріз з бульби свіжої жоржини помістити в кра-
плю спирту, то спочатку виникне каламутний осад, а через деякий 
час каламуть зникає і утворюються сферокристали інуліну. Ось 
чому на практичних заняттях треба завжди користуватися заспир-
тованим матеріалом.

Білки. Серед речовин цитоплазми, що беруть безпосередню 
участь у процесі  обміну речовин, особливе значення мають біл-
ки.

Білки поділяють на дві групи:
1. Конституційні, або структурні білки, які входять до складу 

живої цитоплазми і її структурних компонентів.
2. Запасні білки, які відкладаються в цитоплазмі у вигляді твер-

дих утворень, що називаються білковими тілами, або алейронови-
ми зернами. Найчастіше вони зустрічаються в клітинах у вигляді 
аморфних мас, дрібних зерняток або кристалоподібних утворень. 
Кристалізовані білки мають властивості кристалів і колоїдів од-
ночасно, тому їх зазвичай називають кристалоїдами.

Кристалоїди мають правильну або гексагональну форму, але в 
деяких рослин вона не зовсім чітка.

Білкові кристали містяться безпосередньо в цитоплазмі клі-
тини та в клітинному соку, їх можна спостерігати також і в клі-
тинному ядрі. Зустрічаються білкові кристали і в пластидах, на-
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приклад в обхідних. Найчастіше запасні білки містяться в клітині 
у вигляді специфічних утворень – білкових тіл або алейронових 
(протеїнових) зерен.

Алейронові зерна складаються з оболонки і аморфної білкової 
маси, в якій зустрічаються три типи включень: глобоїди, криста-
лоїди, а також кристали оксалату кальцію. Глобоїди складаються 
з фітину – кальцієво-магнієвої солі інозиттрифосфорної кислоти. 
Типові глобоїди мають сферичну форму. В одному алейроновому 
зерні може бути один або кілька глобоїдів.

У більшості алейронових зерен зустрічаються або глобоїди, або 
кристалоїди, або ті й інші. Найскладніше побудовані алейронові 
зерна насіння рицини, які мають як глобоїди, так і кристалоїди.

Утворення алейронових зерен можна простежити під час роз-
витку насіння. Спочатку в цитоплазмі виникають дрібні вакуолі, в 
яких розчинені запасні білкові речовини. Потім, по мірі достиган-
ня насіння, концентрація білків у вакуолях збільшується і вони 
випадають в осад у вигляді білкових зерен.

Таким чином, алейронові зерна утворюються з вакуолей. Під 
час проростання насіння вбирає багато води і алейронові зерна 
змінюються. При цьому спочатку розчиняється основна аморфна 
маса, потім кристалоїди, і зрештою знову утворюються вакуолі, 
в яких знаходиться білок. Ці зміни обумовлюються тими склад-
ними процесами обміну речовин, які виникають внаслідок інтен-
сивних життєвих процесів, пов’язаних з проростанням насіння та 
розвитком зародка.

Ліпіди. В цитоплазмі рослинних клітин в значній кількості 
зустрічаються ліпіди. У рослинах вони відкладаються переваж-
но в рідкому стані і називаються оліями. Так, вміст олії в насінні 
кокосової пальми доходить до 67%. Багато олії також в насінні 
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соняшника, рицини, конопель та ін. Олії розчиняються в деяких 
органічних розчинниках та ефірі і не розчиняються в абсолютно-
му спирті, оцтовій кислоті та воді. 

Олії відіграють важливу роль в процесах обміну речовин, осо-
бливо під час проростання рослин. 

Під впливом кислот, лугів та ферментів, і особливо ліпази, олії 
гідролізуються й розпадаються на гліцерин та жирні кислоти.

Олії можуть відкладатись у різних органах рослин. Найчастіше 
вони нагромаджуються в насінні, але є вони також в стеблі, коре-
ні, бульбах, цибулинах. Олії властиві і для різних представників 
нижчих рослин та мікроорганізмів. Виявити олії в рослинних клі-
тинах та тканинах можна за допомогою мікрохімічних реакцій.

Кристалічні включення. В клітинах багатьох рослин є твер-
ді включення, серед яких найпоширенішими є кристали щавле-
вокислого та вуглекислого кальцію. Кристали щавлевокислого 
кальцію утворюються в процесі обміну речовин, під час якого 
виділяється значна кількість щавлевої кислоти, яка вступає в спо-
луку з кальцієм.

Щавлевокислий кальцій не розчиняється у воді, в оцтовій та 
щавлевій кислотах. Він розчиняється в мінеральних кислотах без 
виділення бульбашок газу. Щавлевокислого кальцію немає в си-
ньо-зелених та діатомових водоростях; його не виявлено також в 
клітинах мохів та деяких представників насінних рослин, напри-
клад, в клітинах кінського каштану.

Мета роботи: ознайомитись із різними типами включень в 
рослинних клітинах.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, розчин йоду в йодиді 
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калію, рідина Фелінга, 1%-вий розчин осмійової кислоти, 95%-
вий етиловий спирт, суміш спирту з ефіром, судан ІІІ, йод, соляна 
кислота, сульфатна (сірчана) кислота, рослинний матеріал.

Препарат. Запасний крохмаль в бульбах картоплі 
бульбоносної (Solanum tuberosum L.)

1

2

4

3

3

Рис. 9. Крохмальні зерна  
в бульбах картоплі:

1 – прості крохмальні зерна, 2 – складні 
крохмальні зерна, 3 – напівскладні 

крохмальні зерна, 4 – паренхімні клітини, 
виповнені крохмальними зернами

Для виготовлення препарату 
бульбу картоплі розрізають 
скальпелем і трохи шкряба-
ють по поверхні зрізу так, 
щоб на скальпелі була неве-
лика кількість рідини. Кра-
плю цієї рідини переносять у 
краплю води на предметне 
скло, добре розмішують і на-
кривають накривним скель-
цем. Спочатку розглядають 
препарат при малому збіль-
шенні, щоб вибрати таке міс-
це, де крохмальні зерна скуп-
чені не дуже густо, а потім 
переводять мікроскоп на ве-

лике збільшення. В полі зору мікроскопа видно велику кількість 
крохмальних зерен досить різноманітної форми – овальної, еліпсо-
їдної, округлої. Регулюючи відстань між об’єктивом і препаратом 
за допомогою мікрометричного гвинта, можна побачити, що з вуж-
чого боку крохмального зерна є центр його крохмалеутворення, на-
вколо якого нашаровані шари крохмалю, тонші біля центра крох-
малеутворення і товстіші з країв. Оскільки крохмальні шари утво-
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рюються періодично, вони мають різну щільність і насиченість 
водою, внаслідок чого неоднаково заломлюють світло (рис. 9).

Поруч з простими крохмальними зернами в полі зору мікроско-
па помітні також складні крохмальні зерна, що мають два і навіть 
три центри крохмалеутворення, причому кожний центр оточений  
концентрично кількома шарами, які належать лише до цього цен-
тра. Однак є й такі випадки, що навколо цих зерен утворюється 
ще кілька загальних для всіх зерен шарів. Такі крохмальні зерна 
називаються напівскладними. Якщо для дослідження взяти в’ялу 
бульбу картоплі, що втратила значну кількість води, або крохмаль, 
то в центрі крохмального зерна можна спостерігати щілини або 
пустоти, розміщені у вигляді променів.

Після того як будуть розглянуті окремі крохмальні зерна, їх 
треба зарисувати. Крім того, треба виготовити препарат, на якому 
можна було б побачити незруйновані клітини, заповнені крохмаль-
ними зернами. Для цього бритвою треба зробити тоненький зріз 
з середини бульби й розглянути під мікроскопом. При великому 
збільшенні буде видно паренхімну тканину, яка складається з тон-
костінних паренхімних клітин, з великою кількістю крохмальних 
зерен. В клітинах периферичної частини бульби крохмальних зе-
рен менше, ніж у клітинах центральної частини. Одну клітину з 
крохмальними зернами треба зарисувати.

На цьому препараті треба розглянути  реакцію крохмалю на йод. 
Для цього з одного краю накривного скельця фільтрувальним па-
пером відбирають воду, а з протилежного – додають дуже слабкий 
розчин йоду в йодистому калії. Крохмаль з йодом утворює сполуку 
– йодистий крохмаль, що має синій колір. Залежно від кількості 
крохмалю в крохмальних зернах і кількості йоду крохмальні зерна 
можуть стати синіми, фіолетовими або синьо-чорними. 
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При нагріванні крохмального зерна у воді воно клейстеризу-
ється. Щоб спостерігати клейстеризацію, необхідно готовий пре-
парат дуже обережно підігріти на спиртівці, а потім розглянути 
його під мікроскопом. При нагріванні на місці центра крохмале-
утворення виникає порожнина, від якої потім до широкого краю 
зерна відходить сітка каналів. При подальшому нагріванні серед-
ня частина крохмального зерна розмивається, а на периферії ви-
никає різко визначене кільце. Нарешті крохмальні зерна розду-
ваються у великі мішки з рідким вмістом, які зливаються в одну 
суцільну масу, а потім зовсім зникають. Описаний процес і нази-
вається клейстеризацією крохмалю.

Великі зміни відбуваються в крохмальному зерні картоплі 
під час її проростання. Крохмальні зерна з таких бульб мають 
роз’їдену поверхню, від якої в глиб зерна відходять канали. Такі 
зміни відбуваються під впливом ферменту амілази, який завжди 
є в рослинах. Під впливом амілази відбувається перетворення 
крохмалю на осмотично-активні сполуки, зокрема на цукри.

Препарат. Складні крохмальні зерна вівса посівного  
(Avena sativa L.)

Сухе або намочене у воді зерно вівса розрізати впоперек і скаль-
пелем нашкрябати з середини насінини трохи борошняної маси, 
розмішати в краплі води та накрити накривним скельцем. Під мікро-
скопом буде видно велику кількість дрібних простих крохмальних 
зерен і великі складні зерна овальної або округлої форми (рис. 10).  
Повертаючи мікрометричний гвинт мікроскопа і уважно вивчаючи 
будову великих крохмальних зерен, можна побачити, що вони скла-
даються з окремих дрібних зерен, стінки яких прилягають одна до 
одної й утворюють ніби сіточку. На цьому ж препараті можна помі-
тити напівзруйновані складні крохмальні зерна (рис. 10). 
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Рис. 10. Крохмальні зерна вівса:
1 – просте крохмальне зерно,  
2 – складне крохмальне зерно,  

3 – напівзруйноване крохмальне зерно

Велике складне зерно можна 
розділити на окремі прості 
дрібні зерна. Для цього необ-
хідно натиснути злегка на на-
кривне скельце. Величина 
складного крохмального зерна 
залежить від того, з якої кіль-
кості дрібних зерняток воно 
складається.

Від йоду крохмальні зерна 
вівса забарвлюються в синій 
колір.

Зарисувати прості і складні 
крохмальні зерна вівса.

Препарат. Крохмальні зерна пшениці  
(Triticum aestivum L.)

Рис. 11. Крохмальні зерна пшениці:
дрібні – недорозвинені, 

 крупні – типові крохмальні зерна

Сухе або намочене зерно пше-
ниці перерізають надвоє і скаль-
пелем з середини зерна беруть 
трохи борошняної маси, яку 
розмішують  у краплі води на 
предметному склі і накривають 
накривним скельцем.

На препараті при великому 
збільшенні добре помітні крох-
мальні зерна різних розмірів. 
Великі зерна округлі, концен-
тричні, шаруватість їх виявлена 
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дуже слабко. В дрібних крохмальних зернах шаруватість зовсім не 
помітна (рис. 11). 

Якщо фільтрувальним папером відтягнути воду з-під накрив-
ного скельця й додати краплю розчину йоду в йодистому калії, 
то можна під мікроскопом спостерігати, що в міру проходження 
розчину йоду під покривне скельце крохмальні зерна забарвлюва-
тимуться в синій колір.

Препарат. Крохмальні зерна жита посівного  
(Secale cereale L.)

Рис. 12. Крохмальні зерна жита: 
дрібні – недорозвинені, крупні – 

типові, добре розвинені крохмальні 
зерна

Препарат виготовляють так 
само, як і з пшениці та вівса. 
Крохмальні зерна жита дуже на-
гадують крохмальні зерна пше-
ниці і відрізняються від останніх 
лише тим, що в центрі їх часто є 
щілина, яка має форму трикут-
ника або зірочки (рис. 12). Від 
йоду крохмальні зерна жита та-
кож синіють.

Примітка. Замість жита 
можна досліджувати крохмаль-
ні зерна ячменю, в якого вони ма-
ють таку ж саму форму.

Препарат. Крохмальні зерна гречки посівної  
(Fagopyrum esculentum Moench )

Виготовляти препарат краще з набубнявілого у воді зерна так 
само, як і попередні. При великому збільшенні буде видно дрібні 
неправильної форми крохмальні зерна.
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Рис. 13. Крохмальні зерна гречки: 
в центрі – ціле складне зерно, на 
периферії – окремі крохмальні 

зернятка

Крохмальні зерна гречки мо-
жуть лежати поодиноко або гру-
пами (рис. 13). Щільно заповню-
ючи клітини насіння гречки, 
вони тиснуть одне на одне і за-
вдяки цьому набувають багато-
гранної форми. Часто крох-
мальні зерна в насінні гречки 
зібрані у велику групу, яка не 
має певної форми. Шаруватість 
у цих зернах непомітна. Ядро, 
біля якого відбувається нарос-
тання крохмального зерна, іно-
ді помітне у вигляді маленької 
цяточки.

Препарат. Крохмальні зерна кукурудзи звичайної  
(Zеа тауs L.)

Рис. 14. Крохмальні зерна кукурудзи: 
дрібні – недорозвинені, крупні – 

типові розвинені крохмальні зерна

Препарат готують так само, як 
із зерна пшениці. Більші час-
точки треба препарувальною 
голкою виділити з препарату, а 
потім накрити його накривним 
скельцем. Щоб крохмальні зер-
на розподілялися рівномірніше, 
необхідно обережно натиснути 
голкою на накривне скельце і 
посовати його в різні боки. Роз-
глядаючи препарат при велико-
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му збільшенні, можна побачити, що крохмальні зерна мають різ-
ний розмір та форму. Дрібніші зерна округлої форми, а крупніші 
– гранчастої форми (рис. 14). 

В центрі крохмального зерна є щілина, у вигляді трикутника 
або зірки, шаруватості в крохмальних зернах кукурудзи не по-
мітно.

Препарат. Крохмальні зерна гороху посівного  
(Рisum sativum (L.) Cov.)

Насіння гороху намочують і, коли воно набубнявіє, скальпелем 
знімають з нього шкірочку і роз’єднують сім’ядолі. З внутріш-
нього боку сім’ядолей нашкрябують скальпелем трохи білої маси, 
добре розмішують у краплі води. Потім накривають накривним 
скельцем і розглядають спочатку при малому, а потім при велико-
му збільшенні. Крохмальні зерна гороху досить великі. 

Рис. 15. Крохмальні зерна гороху: 
дрібні – недорозвинені, крупні –

типові розвинені крохмальні зерна

У центрі великого зерна є 
довгаста щілина, що має 
форму зірочки з кількома 
променями, навколо якої 
розміщені концентричні 
шари (рис. 15).

Крім великих зерен, на 
препараті будуть помітні та-
кож і дрібніші крохмальні 
зерна, які іноді мають вигляд 
дрібненьких цяточок. Ша-
руватості та щілин в центрі 
таких крохмальних зерен не 
виявлено.
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Щоб переконатися, що це дійсно крохмальні зерна, треба пре-
парат обробити розчином йоду в йодистому калії. Великі і най-
дрібніші зерна забарвлюються при цьому в синій колір. 

Препарат. Виявлення цукрів у клітинах м’якуша кавуна  
(Сіtrullus vulgaris Schrad.)

Одну-дві краплі свіжого соку зі стиглого кавуна поміщають 
на предметне скло. До нього додають розтертої маси з м’якуша 
стиглого кавуна. Потім піпеткою або скляною паличкою додають 
рідину Фелінга, накривають накривним скельцем і обережно піді-
грівають на спиртівці, майже до кипіння. При такій температурі 
синє забарвлення рідини Фелінга зникає, а замість нього виникає 
червоне забарвлення, обумовлене утворенням червоного осаду за-
кису купруму. Утворення закису купруму пояснюється тим, що 
такі розчинні цукри, як глюкоза та фруктоза, окиснюються при 
нагріванні з рідиною Фелінга. При цьому відбувається реакція 
відновлення, внаслідок якої утворюється закис купруму у вигляді 
осаду. З допомогою цієї реакції виявляють наявність у клітинах 
рослин таких розчинних цукрів як фруктоза та глюкоза. Цей осад 
варто розглянути під мікроскопом.

Препарат. Виявлення цукрів у клітинах плодів яблуні 
домашньої (Malus domestica Borkh.) або груші звичайної 

(Pyrus communis L. )

З м’якуша плоду яблук або груші виготовляють тонесенькі зрі-
зи, кладуть їх на предметне скло у краплю води, яку кілька разів 
міняють, щоб змити клітинний сік. Потім препарати обробляють 
рідиною Фелінга, накривають накривним скельцем і підігріва-
ють. Внаслідок реакції відновлення в клітинах утворюється осад 
закису купруму, що можна помітити навіть неозброєним оком, а 
ще краще розглянути під мікроскопом.



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

51

Препарат. Сферокристали інуліну в клітинах кореневих 
бульб жоржини (Dahlia sp.)

Із заспиртованої бульби жоржини відрізують невеличкий ку-
сочок, з якого готують кілька поздовжніх невеличких тоненьких 
зрізів, які обережно кладуть у краплю води на предметне скло, 
накривають накривним скельцем. Розглянувши препарат при ма-
лому, а потім при великому збільшенні можна помітити великі 
тонкостінні клітини з сферичної форми скупченнями голкоподіб-
них кристалів, які променеподібно розходяться від кутів клітини 
– сферокристалами інуліну. Сферокристали розміщені в одній клі-
тині або один кристал може міститись у двох клітинах, що лежать 
поруч (рис. 16).

Рис. 16. Сферокристали інуліну, 
осаджені спиртом в клітинах 

коренебульби жоржини

На препараті можна також по-
мітити сферокристали, що пе-
ребувають у стані формування 
(не повні кулі). Регулюючи мі-
крогвинтом і уважно розгляда-
ючи препарат, можна побачити, 
що сферокристали складають-
ся з дрібненьких голчастих 
кристалів, розміщених у ньому 
радіусами до своєї поздовжньої 
осі. 

Примітка. Якщо окремі 
кристалики дуже щільно при-

лягають один до одного, тоді їх важко розрізнити. У таких ви-
падках необхідно додати до препарату кілька крапель азотної 
кислоти, під впливом якої кристалики буде видно виразніше. При 
нагріванні препарату сферокристали руйнуються.
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Розглянувши препарат і будову сферокристалів, треба 
обов’язково зарисувати розглянуте.

Примітка. Для виготовлення препаратів з інуліном можна ви-
користати, крім бульб жоржини, ряд інших рослин, наприклад, 
корені кок-сагизу, бульби земляної груші, корінь кульбаби, цикорію 
та ін. Зазначені об’єкти треба заздалегідь залити 95%-вим ети-
ловим спиртом, щоб викристалізувався інулін.

Препарат. Прості алейронові зерна в насінні гороху посівного 
(Рisum sativum (L.) Cov.)

Рис. 17. Запасні поживні речовини 
зерна гороху:

1 – оболонка, 2 – крохмальні зерна, 
3 – алейронові зерна, 4 – клітинна 

стінка, в якій видно пори 

Насіння гороху намочують у 
воді. Коли воно набубнявіє, з 
нього знімають шкірку та роз-
різають впоперек сім’ядолей, 
готують кілька тоненьких зрі-
зів, кладуть їх на предметне 
скло в краплю води або гліцери-
ну так, щоб кожний лежав окре-
мо. Виготовлений препарат на-
кривають накривним скельцем і 
розглядають спочатку при мало-
му, а потім при великому збіль-
шенні. Клітини гороху мають 
округлу багатокутну форму, а 
між кутами клітин розміщені 

міжклітинники, заповнені повітрям, від чого вони здаються тем-
ними (рис. 17).

Клітиннна стінка досить товста, але в ній є і не потовщені 
місця – пори.  Всередині клітини добре видно великі крохмальні 
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зерна, між якими лежить багато дрібненьких зерняток. Під дією 
розчину йоду в йодистому калії крохмальні зерна забарвлюються 
в синій колір, а цитоплазма і дрібні зернятка – в жовтий. Дрібні 
зернятка це алейронові зерна. Білок від йоду завжди забарвлюєть-
ся в жовтий колір.

Препарат. Алейроновий шар в зерні вівса (Avena sativa L.)  
та пшениці (Triticum aestivum L.)

Рис. 18. Алейроновий шар  
в зерні вівса:

1 – клітини алейронового шару, 
виповнені дрібними алейроновими 

зернами, 2 – клітини з крохмальними 
зернами

Для виготовлення препарату 
треба із зерна вівса або пшени-
ці зняти плівку і, зрізавши вуж-
чий кінчик зерна, зрівняти по-
верхню зрізу, після чого зроби-
ти кілька тоненьких попере-
чних зрізів так, щоб захопити 
периферичний шар. Виготовле-
ні зрізи треба покласти на пред-
метне скло в краплю гліцерину 
і накрити накривним скельцем. 
При малому збільшенні треба 
переглянути всі зрізи, щоб ви-
брати найтонший зріз і найтон-
ше місце у зрізі. Зазвичай, най-

краще місце буває на кінці зрізу, отже його й треба поставити в 
центрі поля зору, щоб розглянути потім при великому збільшенні. 
В мікроскоп видно, що периферійна частина зрізу складається з 
шару сплющених клітин. Це клітини з насінної шкірки, під якою 
розміщений алейроновий шар, що складається з великих чотири-
кутних клітин з тоненькими стінками (рис. 18). 
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В деяких місцях цей шар складається з двох рядів клітин, розта-
шованих одна під одною. Ці клітини дуже виповнені дрібними зер-
нятками – алейроновими зернами, а весь шар клітин називається 
алейроновим шаром.  Дуже часто в клітинах алейронового шару 
можна помітити досить чітко виявлене ядро.

Під алейроновим шаром лежать великі видовжені клітини, ви-
повнені крохмальними зернами. Щоб зробити препарат чіткішим 
додають краплю йоду. Йод погано змішується з гліцерином; тому, 
щоб додати його, треба підняти накривне скельце, вибрати глі-
церин і додати краплю йоду, а потім знову опустити скельце. Від 
йоду алейронові зерна в клітинах алейронового шару забарвлю-
ються в жовтий колір, а крохмальні зерна – в синій.

Препарат треба уважно розглянути і зарисувати, позначивши 
основні його складові частини.

Препарат. Складні алейронові зерна в насінні рицини 
(Ricinus communis L.)

Примітка. Перед виготовленням препарату треба насіння 
рицини кілька діб потримати у 95-%-вому етиловому спирті або 
в суміші спирту з ефіром, щоб видалити з нього олію, якої в на-
сінні рицини дуже багато. Це необхідно зробити тому, що олія 
заважатиме проводити анатомічні дослідження складних алей-
ронових зерен.

Вздовж насінини вирізають невеликий шматочок, з якого по-
тім виготовляють кілька тоненьких зрізів. Частину зрізів спочатку 
кладуть на предметне скло в спирт, який треба кілька разів за-
мінити, щоб видалити із зрізу рештки олії, а потім, видаливши 
спирт фільтрувальним папером, додають 1-2 краплі йоду в йодис-
тому калії і накривають накривним скельцем.
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Рис. 19. Складні алейронові зерна  
в насінні рицини:

1 – оболонка, 2 – міжклітинники,  
3 – цитоплазма, 4 – алейронові зерна, 
5 – окремі складні алейронові зерна,  

в яких видно: г – глобоїд,  
к – кристалоїд 

Розглядаючи препарат (рис. 19) 
спочатку за малого, а потім за 
великого збільшення, можна 
побачити, що тканини зрізу 
складаються з паренхімних клі-
тин з тонкими безбарвними 
стінками. Клітини з’єднані не-
щільно, між ними є невеличкі 
міжклітинники трикутної фор-
ми. Розглядаючи препарат, тре-
ба знайти найтонше місце, щоб 
клітини було видно якнайчіткі-
ше. В таких клітинах помітно 
дрібнозернисту цитоплазму, 
яка забарвилася від йоду  в жов-

тий колір. У цитоплазму занурені досить великі, округлої або 
овальної форми алейронові зерна, які теж забарвились у жовтий 
колір. Це свідчить про їх білкову природу. В кожному алейроново-
му зерні можна розрізнити тоненьку оболонку, круглясте тільце – 
глобоїд та кристалик – кристалоїд.

Дуже добре можна розглянути будову глобоїдів на окремих 
алейронових зернах, які випали з клітини. Кристалоїд складаєть-
ся з білкової речовини, а глобоїд – з фітину. Іноді в алейроновому 
зерні може бути не один, а кілька глобоїдів.

Уважно розглянувши препарат, треба його замалювати.
Утворення кристалоїдів можна простежити в процесі росту та 

розвитку насіння. Розвиваючись, насіння поступово втрачає воду, 
стає сухішим, потім в цитоплазмі клітин насінини можна спо-
стерігати утворення дрібних вакуолей, в яких містяться запасні 
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білкові речовини. По мірі достигання насіння у вакуолях значно 
збільшується концентрація білків і спостерігається утворення 
кристалоїдів.

Препарат. Ліпіди в насінні рицини (Ricinus communis L.)

З насіння рицини виготовляють тоненькі зрізи, кладуть їх на 
предметне скло, на яке наносять одну-дві краплини 1%-вого роз-
чину осмійової кислоти, під впливом якої краплини олії, що є в 
клітинах, чорніють. Наявність ліпідів можна визначити за допо-
могою спиртового розчину фарби судан ІІІ, під впливом якої кра-
плі олії забарвлюються в червоний колір.

Розглянувши препарат, його замальовують.

Препарат. Кристали та друзи в клітинах черешка листка 
бегонії (Веgопіа sp.)

Рис. 20. Кристали та друзи оксалату 
кальцію в клітинах черешка листка 

бегонії: 
1 – оболонка, 2 – цитоплазма,  

3 – друзи

З кусочка черешка листка бего-
нії зрізують поздовжній по-
верхневий шар, а з глибших 
шарів тканини виготовляють 
кілька поздовжніх тоненьких 
зрізів. Виготовлені зрізи кла-
дуть в краплю води на пред-
метне скло, накривають на-
кривним скельцем і розгляда-
ють спочатку за малого, а по-
тім за великого збільшення мі-
кроскопа.

Тканини черешка, в яких знаходяться кристали, як це видно під 
мікроскопом (рис. 20), складаються з великих паренхімних клітин 
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з тонкими безбарвними стінками. Під стінкою лежить тонкий при-
стінний шар цитоплазми, в якому на свіжому матеріалі добре видно 
хлоропласти. Центральна частина клітини заповнена клітинним 
соком, поодинокими або зрослими кристалами щавлевокислого 
кальцію, які називають друзами.

Кристали щавлевокислого кальцію утворюються безпосеред-
ньо в цитоплазмі, а потім вони потрапляють у вакуолі. У клітинах 
молодих листків традесканції кристали перебувають в централь-
ній вакуолі в рухливому стані. Коли уважно простежити це під 
мікроскопом, то можна побачити, що кристал оточений цито-
плазматичною оболонкою, яка від йоду забарвлюється в бурува-
то-жовтий колір. Форма кристалів щавлевокислого кальцію може 
бути найрізноманітніша. Часто можна побачити початок утворен-
ня друз, які виникають в результаті осідання на стінках кристалів 
нових кристаликів доти, доки не утвориться скупчення або зрос-
ток – друза.

Якщо до препарату додати кілька крапель хлоридної (соляної) 
або сульфатної (сірчаної) кислоти, то кристали щавлевокислого 
кальцію розчиняються без виділення бульбашок газу.

Розглянувши препарат, треба його замалювати.

Препарат. Рафіди в клітинах черешка листка фуксії 
гібридної (Fuchsia hybrida L.)

З черешка листка фуксії роблять поздовжній зріз з тканин, які 
лежать ближче до центра, кладуть його на предметне скло в кра-
плю води і накривають накривним скельцем.

Розглядаючи під мікроскопом препарат за малого збільшення, 
треба вибрати найтонше місце, а потім перевести мікроскоп на 
велике збільшення. На тонкому препараті можна побачити, що 
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в деяких клітинах скупчено багато голчастих кристалів – рафід. 
Окремі рафіди можуть лежати за межами зрізу, тому що вони ви-
падають із перерізаних клітин.

Зовні рафіди нагадують загострені з обох кінців голчасті крис-
тали, зібрані в пучки або пачки. Спочатку кожна рафіда оточена 
тоненькою цитоплазматичною піхвою, яка з’єднана з пристінним 
шаром цитоплазми. Потім оболонки рафід з’єднуються в спільну 
для всього пучка цитоплазматичну піхву, а ще пізніше цитоплаз-
ма виділяє слиз, який оточує все скупчення рафід.

Розглянувши препарат, треба його замалювати.

Препарат. Рафіди в кореневищі купини  
(Рolygonatum odoratum Miller)

1 2

4
3

3

Рис. 21. Рафіди оксалату кальцію в 
клітинах кореневища купини:

1 – цитоплазма, 2 – ядро, 3 – пучок 
рафід, 4 – окрема рафіда

Для виготовлення препаратів з 
кореневища купини можна ко-
ристуватись як свіжим, так і за-
спиртованим матеріалом. З ко-
реневища купини відрізають не-
великий кусочок і з нього виго-
товляють кілька поздовжніх зрі-
зів. Для вивчення препаратів 
вибирають найтонші зрізи і кла-
дуть їх поруч один біля одного в 
краплю води на предметному 
склі, накрвають накривним 

скельцем і розглядають за малого збільшення. На зрізі під мікроско-
пом можна бачити безбарвні різного розміру клітини з тоненькими 
стінками. В більших клітинах видно пучки рафід. Потім пересува-
ють до центра поля зору клітину з пучком рафід і переводять мікро-
скоп на велике збільшення.
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За великого збільшення (рис. 21) можна побачити, що в дрібні-
ших клітинах під стінкою лежить шар цитоплазми. Якщо матеріал 
був заспиртований, то в клітині відбудеться плазмоліз, внаслідок 
якого цитоплазма відстає від стінки й скупчується в порожни-
ні клітини. В цитоплазмі досить виразно помітно округле ядро з 
ядерцем. Більші клітини майже цілком заповнені безбарвним клі-
тинним соком з темним пучком рафід, які лежать вздовж клітин-
ної осі. Регулюючи відстань між препаратом і об’єктивом за допо-
могою мікрогвинта, можна розглянути пучок рафід.

Під час виготовлення зрізу деякі пучки розпадаються, а тому 
на препараті видно окремі голки рафід.

Рафіди бувають різних розмірів. Вони можуть бути значно ко-
ротшими, ніж клітини, в яких вони лежать, а іноді навіть не вмі-
щуються в одній клітині.

Рафіди складаються з щавлевокислого кальцію. Під дією кис-
лот вони розчиняються. Найчастіше рафіди зустрічаються у одно-
дольних рослин.

Примітка. Рафіди властиві багатьом рослинам, їх можна спо-
стерігати у рясці, спаржі, іван-чаю, в листках традесканції, алое 
та багатьох інших рослин. Також багато рослин мають друзи. Їх 
можна спостерігати на препараті із звичайної лободи, в лубі липи, 
в портулаку, черешку листків щавлю та багатьох інших рослин.

Препарат. Кристали оксалату кальцію в клітинах сухих 
лусочок цибулі (Allium cepa L.)

Перед виготовленням препарату сухі лусочки цибулі не менше 
доби вимочують в 15%-му водному розчині гліцерину, щоб вида-
лити повітря, якого дуже багато в мертвих клітинах. Видалити по-
вітря можна також, вмістивши кусочок луски в чистий гліцерин 
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(в пробірку або прямо на предметне скло). Після цього препарат 
накривають накривним скельцем і протягом 15 хв. обережно на-
грівають. Спочатку препарат вивчають за малого збільшення. 
Розглядаючи препарат за великого збільшення, дуже легко помі-
тити в клітинах поодинокі або зрослі кристали (рис. 22). Вони 
складаються з тригідрату щавлевокислого кальцію. Такі кристали 
можна побачити також у відмерлій плівці з часнику.

Розглянувши препарат, його необхідно зарисувати.

Рис. 22. Кристали оксалату кальцію в сухих лусках цибулі:
1 – оболонка, 2 – кристали оксалату кальцію, 3 – зростки кристалів

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННя

1. З яких основних частин складається жива диференційована рос-
линна клітина?

2. Які типи рослинних клітин розрізняють за формою?
3. Схарактеризуйте особливості будови рослинної клітини.
4. Який склад протопласта?
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5. Які клітини називають паренхімними, а які прозенхімними?
6. Що відбувається з клітиною у разі відмирання?
7. Назвіть речовини, які входять до складу клітинної стінки.
8. Що таке міжклітинна речовина і з чого вона складається?
9. Як хімічно модифікується клітинна стінка під час онтогенезу?
10. Що таке пори? 
11. Якими органелами зумовлене забарвлення рослин?
12. Розкажіть про структуру та форму хлоропластів, де вони частіше 

розташовані?
13. Чим відрізняються різні типи пластид?
14. Плоди багатьох рослин при достиганні стають червоними. Чим це 

зумовлено?
15. Що свідчить про спорідненість пластид різних типів?
16. З яких пластид можуть утворюватися хромопласти?
17. Чим зумовлене забарвлення різних типів пластид?
18. Яку форму мають хромопласти, від чого це залежить?
19. Від чого залежить швидкість руху цитоплазми?
20. Які типи руху цитоплазми Ви знаєте?
21. Як в лабораторних умовах припинити рух цитоплазми?
22. Що таке включення?
23. Назвіть одно- та двомембранні органели рослинної клітини.
24. Які функції вакуолей у рослинній клітині?
25. Від чого залежить забарвлення клітинного соку?
26. Який склад клітинної стінки та її функції?
27. Назвіть вторинні хімічні зміни клітинної стінки.
28. Чим первинна клітинна стінка відрізняється від вторинної? 
29. Що таке мацерація тканин, за яких умов вона відбувається?
30. Чому запасні поживні речовини належать до категорії включень?
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ТЕМА 2. ТКАНИНИ

Вищі рослини, які мають найвищий ступінь структурної ор-
ганізації, складаються з сукупності певних типів тканин і орга-
нів. Тканини – це група клітин, подібних за будовою і об’єднаних 
спільністю походження та виконуваних функцій. Тканини рослин 
мають різну будову та походження і виконують неоднакові фізіо-
логічні функції. За цими ознаки їх поділяють на різні типи.

Тканини класифікують залежно від форми клітин, щільності та 
компактності їх розташування, функцій і рівня життєдіяльності, 
характеру диференціації та інших ознак.

Загальновизнаною і найбільш уживаною є анатомо-фізіоло-
гічна класифікація тканин, в основу якої покладено походження 
клітин, їх будову та функцію. За цією класифікацією розрізняють 
такі тканини: твірні, або меристеми, покривні, провідні, механічні, 
асиміляційні, запасаючі, повітроносні, або аеренхіму і видільні, 
або секреторні.

Вищі рослини мають тканини, які утворюються на певному 
етапі індивідуального розвитку їх. Тіло зародка, який тільки що 
почав свій розвиток, складається з однакових клітин, які лише 
пізніше дають початок різним тканинам.
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Лабораторна робота № 5. Меристеми, або твірні тканини

Теоретичні відомості. Рослини ростуть все своє життя. Про-
цеси росту припиняються лише при несприятливих умовах, на-
приклад, в умовах середніх широт восени та взимку та в період 
недостачі вологи. Ріст рослини зосереджений в певних ділянках її 
тіла, які називаються точками, або зонами, росту. В точках росту 
скупчені меристеми, або твірні тканини.

Меристематичні тканини, залежно від їх походження, поділя-
ють на первинні та вторинні.

Первинні меристематичні тканини утворюються на почат-
ку розвитку рослинного організму, або його окремого органа, а 
вторинні виникають пізніше і можуть утворюватись із постійних 
тканин. У цьому разі відбувається своєрідний процес омолоджен-
ня рослинного організму.

Меристематичні тканини складаються з невеликих живих клі-
тин, які щільно прилягають одна до одної; між ними немає міжклі-
тинників. Тоненькі, ніжні стінки меристематичних клітин склада-
ються в основному з геміцелюлоз, пектинових речовин та неве-
ликої кількості целюлози. Вся клітина виповнена цитоплазмою, в 
якій містяться ядро та ядерця. За формою клітини меристематич-
ної тканини паренхімні. Характерною ознакою меристематичних 
клітин є їхня здатність до поділу, який відбувається впродовж ко-
роткого часу.

Найкраще вивчати меристематичні тканини в точках росту тіла 
рослин, де відбувається утворення нових органів або частин, на-
приклад, на верхівці стебла або кореня, де розміщений конус на-
ростання.

Залежно від положення розрізняють меристеми верхівкові, або 
апікальні, вставні, або інтеркалярні і бічні, або латеральні. 
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Верхівкові меристеми розміщені в точках росту стебла і кореня 
судинних рослин, а інтеркалярні – в меживузлях, де вони обумов-
люють ріст органа в довжину. Бічні меристеми забезпечують від-
новлення певних тканин та потовщення органа. До бічних мерис-
тем належить камбій, який утворює суцільне кільце, що оточує з 
усіх боків деревину. Внаслідок тангентального поділу клітин кам-
бію дерево потовщується.

Вторинні меристеми виникають із постійних тканин, чим вони 
відрізняються від первинних. Так, наприклад, корковий камбій, 
або фелоген – це вторинна меристема, оскільки вона виникає з 
клітин епідерми, паренхіми кори або флоеми.

Верхівкові меристеми містяться в точках росту стебла та ко-
реня судинних рослин. Будова верхівкової меристеми у різних 
рослин не однакова. Так, у мохів та папоротеподібних верхівкова 
меристема закінчується однією верхівковою клітиною, а у деяких 
водоростей вона має циліндричну форму з заокругленою верхів-
кою. В стеблі печіночних та зелених мохів є двогранна верхівкова 
клітина, яка на поздовжньому зрізі здається трикутною, а в плані 
ніби окреслена двома дугами.

У папоротей та хвощів верхівкова меристема має лише одну 
клітину тригранної форми.

У насінних рослин точка росту стебла та кореня побудовані 
майже однаково. Вони не мають верхівкової клітини і складають-
ся з кількох шарів клітин, які утворюють тканини. Зовні точка 
росту вкрита шаром паренхімних клітин, які здатні до поділу. З 
цього шару клітин, що називається дерматогеном, утворюється 
епідерма. Під ним міститься один або кілька шарів клітин, які  
утворюють периблему. З клітин цього шару утворюється пер-
винна кора. Центральну частину точки росту складає плерома.  
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З неї утворюється центральний циліндр рослини.
Проте така будова точки росту властива не всім насінним рос-

линам. Так, у хвойних рослин в точці росту відокремити дерма-
тоген не вдається.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови твір-
них тканин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, жавельова вода, мети-
леновий синій, рослинний матеріал. 

Препарат. Будова конуса наростання стебла елодеї канадської 
(Elodea сanadensis Michx.)

Дуже зручним об’єктом для вивчення точки росту стебла та 
кореня є водна рослина елодея.

Під лупою препарувальними голками обережно обривають з 
верхівки стебла листочки. Досліджуваний об’єкт треба зберігати 
в краплі води, щоб він не підсихав і не зморщувався. Під лупою, 
навіть за десятикратного збільшення, дуже добре помітно конус 
наростання, а також його краї, які мають злегка помітні опуклості 
листкових примордіїв у вигляді зубчиків або зазубрин.

Щоб препарат став світлішим, його треба на кілька хвилин по-
класти в краплю жавельової води. Потім препарат промивають во-
дою, щоб змити жавельову воду, кладуть його в краплю води на 
предметне скло, злегка фарбують метиленовим синім і розгляда-
ють під мікроскопом. При слабкому забарвленні клітинні стінки за-
лишаються білими, а клітинний вміст стає синім. Внаслідок цього 
кожна клітина дуже помітна й чітко відокремлена одна від одної.
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Під мікроскопом видно, що верхівка конуса наростання скла-
дається з майже однакових клітин, в яких порожнини виповнені 
цитоплазмою з великими ядрами (рис. 23).

A
B

Рис. 23. Будова конуса наростання стебла 
елодеї:

А – конус наростання стебла (з поверхні) 
з листковими примордіями, Б – конус 

наростання на поздовжньому зрізі

Клітини конуса наростання 
розміщені правильними ряда-
ми, паралельними до поверх-
ні. Нижче конуса наростання 
помітні опуклості – листкові 
примордії, які менші біля ко-
нуса наростання і більші далі 
від нього. Розростаючись, 
вони перетворюються на 
листки.

Таким чином, можна про-
стежити розвиток листка, а 
також встановити, що його 

зачаток утворюється внаслідок розростання меристематичної тка-
нини, і лише пізніше, коли кількість клітин в листковому при-
мордії значно збільшується, помітне диференціювання клітин та 
виділення провідної тканини, яка розміщена посередині листка у 
вигляді центральної жилки.

Примітка. Конус наростання можна вивчати і на такому 
об’єкті як хвощ, що поширений по берегах боліт, невеликих річок 
та водойм.
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Лабораторна робота № 6. Покривні тканини

Теоретичні відомості. До покривних належать тканини, які за-
хищають рослину від впливу різних несприятливих факторів.

Первинна покривна тканина – епідерма, або шкірка, з ростом 
та розвитком рослин замінюється вторинною – перидермою, а ще 
пізніше третинною – кіркою, або ритидомом.

Епідерма. Епідерма утворюється в точці росту з первинної ме-
ристеми. Перидерма може утворюватись з різних, навіть постійних 
тканин.

Епідерма утворюється з клітин поверхневого шару апікальної 
меристеми. Клітини епідерми вкривають суцільним шаром молоді 
стебла, листки, корені, плоди та інші органи рослин. Епідерма скла-
дається з живих клітин з целюлозними стінками, в яких є ядро, ци-
топлазма і, як правило, немає хлоропластів. Внутрішні і бічні стін-
ки клітин епідерми тоненькі, а зовнішня стінка потовщена і дуже 
часто вкрита кутикулою та різними виростами. Епідерма захищає 
рослину від випаровування води, перегрівання та інших впливів. 

Епідерма належить до складних тканин, оскільки до її складу 
входить три групи клітин, що відрізняються за морфологічними та 
анатомічними ознаками. Це: основні клітини епідерми; клітини-за-
микачі і побічні клітини продихів; трихоми – похідні епідермаль-
них клітин у вигляді виростів або волосків.

Продихи. Продихи складаються з двох клітин-замикаючів, що 
мають бобоподібну форму і щільно прилягають одна до одної сво-
їми кінцями. В замикаючих клітинах містяться хлоропласти. Між 
клітинами-замикачами видно продихову щілину, що має вигляд 
вузенького наскрізного отвору. З боків до замикаючих клітин при-
лягають дві вузькі клітини, а зверху і знизу – широкі й короткі – це 
побічні клітини продихів.
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Основною фізіологічною властивістю продихів є здатність від-
кривати і закривати продихову щілину. Якщо замикаючі клітини 
насичені водою і в них виникає значний тургор, то внутрішня опу-
клість замикаючих клітин вирівнюється і, завдяки нерівномірному 
потовщенню стінок, продихова щілина розкривається. За нестачі 
води, коли тургор в замикаючих клітинах зменшується, опуклос-
ті замикаючих клітин збільшуються, а продихова щілина закрива-
ється. Відкривання і закривання продихів добре спостерігати на 
препараті під мікроскопом. Для цього треба зробити препарат з 
насиченого водою листка, у якого продихи відкриті. Розглянувши 
ширину продихової щілини під мікроскопом і вимірявши її мікро-
метром, до виготовленого препарату додають краплю концентрова-
ного розчину цукру, під впливом якого клітини-замикачі втратять 
значну кількість води. Згодом виникає плазмоліз клітин, а продихи 
швидко закриваються. Видаливши з-під накривного скельця цукор 
і додавши знову води, можна одержати зворотну картину: замика-
ючі клітини, набравшись води, збільшуються в об’ємі, а продихова 
щілина відкривається. Таку операцію можна проробити кілька ра-
зів. Продихи відкриватимуться і закриватимуться доти, доки кліти-
ни-замикачі залишатимуться живими.

В процесі відкривання і закривання продихів велику роль віді-
грають хлоропласти, що є в цих клітинах. Клітини-замикачі в епі-
дермі розташовані так, що вони прилягають лише до суміжних з 
ними клітин епідерми. Від стовпчастої паренхіми клітини-замика-
чі відокремлені повітряною порожниною. Таке розташування клі-
тин-замикачів призводить до того, що одержати воду вони можуть 
лише від сусідніх клітин епідерми. Передача води з однієї живої 
клітини в інші відбувається за загальними законами осмосу – течія 
води йтиме в сторону клітин з вищою концентрацією клітинного 
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соку. Таким чином, в замикаючих клітинах відбувається процес 
фотосинтезу, внаслідок якого утворюється цукор, у зв’язку з чим 
клітини-замикачі багаті на вуглеводи. Під впливом ферментів утво-
рений цукор перетворюється на крохмаль, а крохмаль знову на цу-
кор, який значно підвищує концентрацію клітинного соку клітин-
замикачів і забезпечує насичення їх водою, що надходить із сусід-
ніх клітин епідерми. В результаті продихова щілина відкривається. 
Якщо рослину помістити в темряву, де не відбувається утворення 
вуглеводів, концентрація клітинного соку в замикаючих клітинах 
зменшиться. В такому випадку вони не здатні віднімати воду від 
сусідніх клітин епідерми, тургор їх зменшується і продихова щіли-
на закривається. Ось чому, як правило, на світлі продихи відкриті, 
а в темряві закриті. 

Основна функція епідерми – це захист рослини від висихання 
і пошкодження. Цій функції відповідає її анатомічна будова. Краї 
клітин епідерми дуже часто нерівні, хвилясті, причому виступи од-
нієї клітини заходять в пазухи другої, створюючи міцне скріплення.

Клітини епідерми багатьох рослин часто утворюють на своїй по-
верхні особливі вирости (волоски), які називають трихомами. Ви-
гляд їх у різних рослин неоднаковий. Вони можуть бути у вигляді 
типових волосків, сосочків, горбочків, гачків, лусочок тощо. Утво-
рення волосків має важливе пристосувальне значення. Вони захища-
ють рослину від надмірного випаровування води, від перегрівання 
сонячним промінням, від поїдання рослин тваринами тощо.

Різні типи утворень, що властиві для епідерми рослин, виника-
ють внаслідок випинання зовнішньої стінки її клітин. Незалежно 
від форми, вони завжди виникають з епідерми і дуже легко здира-
ються разом з нею, що дає можливість легко дослідити та вивчити 
їх форму й будову.
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Найпростіша форма волосків – це сосочки.  Вони мають ви-
гляд конусоподібних утворень на зовнішніх стінках клітин епідер-
ми і надають бархатистого вигляду поверхні оцвітини багатьох 
рослин. Сосочки не відокремлюються перегородкою від клітин 
епідерми, а є виростами цих клітин. Вивчити сосочки можна на 
пелюстках різних квіток, де вони обумовлюють бархатистість, яку 
легко відчути на дотик.

Найкращим об’єктом для розгляду сосочків є квітки різних 
рослин, зокрема триколірних фіалок.

Віск. На поверхні листків багатьох рослин спостерігається утво-
рення тонкого шару воску, який виділяється клітинами епідерми. 
Найкращим об’єктом для вивчення такого утворення є молоді 
листки алое.

Перидерма. Епідерма вкриває лише молоді органи рослини, 
крім листка, який все життя вкритий епідермою. В міру росту ор-
ганів рослини вона розривається і відмирає. Лише у хвойних та 
інших вічнозелених рослин епідерма існує кілька років. На ба-
гаторічних органах всіх рослин замість епідерми розвивається 
вторинна покривна тканина – перидерма, яка складається з кор-
ка, або фелеми, коркового камбію, або фелогену та фелодерми. 
Перидерма може виникати з різних тканин. Наприклад, у верби, 
калини, олеандра складові перидерми виникають з клітин епідер-
ми, що перетворюються на корковий камбій, у бузини корковий 
камбій, з якого утворюється перидерма, виникає з шару клітин 
первинної кори під епідермою, а у смородини він утворюється з 
клітин глибших шарів. Цей процес відбувається так: під цілими, 
непошкодженими клітинами епідерми з клітин паренхіми закла-
дається шар клітин фелогену. Клітини фелогену утворюються за 
рахунок поділу клітин епідерми або клітин паренхіми, які лежать 
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під епідермою. Окремі клітини фелогену утворюють далі суціль-
не кільце фелогену. У трав’янистих рослин протягом усього жит-
тя залишається один фелоген, а у багатьох багаторічних деревних 
рослин вже скоро після утворення першого фелогену в глибині 
стебла закладаються нові шари коркового камбію.

Кільце фелогену складається із шару багатих на цитоплазму 
паренхімних клітин, які щільно прилягають одна до одної. На по-
перечному зрізі ці клітини мають форму прямокутників з невели-
кими радіальними розмірами. На поздовжньому тангентальному 
зрізі клітини фелогену мають форму багатокутників з 4…6 сто-
ронами.

Клітини фелогену діляться тангентальними перегородками і 
дають початок новим клітинам. З двох дочірніх клітин, що утво-
рюються внаслідок поділу, внутрішня майже завжди залишається 
камбіальною. Вона розростається в радіальному напрямі до нор-
мального для клітин фелогену розміру і знову ділиться танген-
тальною перегородкою. Зовнішні ж клітини спочатку ростуть, а 
потім диференціюються в клітини постійної тканини.

Внаслідок такого поділу фелогену зовні від нього утворюється 
корок.

Клітини корка в процесі росту і диференціації не змінюють 
своїх тангентальних розмірів і утворюють ряди, в яких одна клі-
тина лежить під другою. Під самою останньою клітиною корка 
розміщена клітина коркового камбію. В радіальному напрямі клі-
тини корка розростаються і їх розмір завжди трохи більший, ніж 
розмір клітин коркового камбію.

Під час диференціації клітин корка їхній вміст і стінки клітин 
значно змінюються. Стінки клітин корка потовщуються і просочу-
ються суберином. Пори в клітинах корка розвинені дуже слабко.  
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Канали пор розміщені дуже рідко і пронизують лише целюлозний 
шар стінки, а не субериновий.

Протопласт в клітинах корка відмирає дуже рано і порожнина 
клітин заповнюється повітрям. Інколи в порожнині клітин буває 
зернистий вміст, багатий на дубильні речовини та продукти їх 
розкладу – смоли. В клітинах корка у берези часто зустрічаєть-
ся смолоподібна речовина – бетулін, у коркового дуба – церин, 
який має форму голчастих кристалів. Дуже часто в клітинах корка 
можна також помітити кристали і друзи щавлевокислого кальцію.

У багатьох рослин, наприклад у берези, фелоген протягом ве-
гетаційного періоду утворює 4…6 шарів тонкостінного корка і 
2-3 шари товстостінного корка, завдяки чому в корку легко роз-
різнити річні шари.

Товщина коркового шару неоднакова у різних рослин. У берези 
товщина корка доходить до 3-4 мм і складається з кількох десят-
ків тоненьких шарів. У бархатного дерева, яке росте на Далекому 
Сході, шар корка товстіший; ще товстіший він у коркового дуба.

Як покривна тканина, корок виконує захисну функцію, осо-
бливо в надземній частині дерева. Він захищає стовбури і пагони 
дерев від надмірного випаровування та від різких коливань тем-
ператури. Захисне значення корка обумовлене щільним приляган-
ням його клітин одна до одної, просочуванням стінок клітин субе-
рином, який слабко проникний для води та газів, а також тим, що 
коркові клітини заповнені повітрям, яке погано проводить тепло.

Корок захищає рослину від проникнення в неї бактерій і гри-
бів, а також від об’їдання кори тваринами, оскільки він твердий, 
жорсткий і погано перетравлюється.

Фелоген назовні відкладає корок, а в напрямі до центра від 
себе – фелодерму, що складається із живих клітин. В таких ви-
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падках після тангентального поділу клітин фелогену камбіаль-
ною залишається зовнішня клітина, а внутрішня трохи росте і ди-
ференціюється в клітини фелодерми. Зазвичай клітин фелодерми 
утворюється не більше 2-3 шарів.

Клітини фелодерми живі, тонкостінні, в них завжди є хлоро-
пласти. У дорослому стані вони майже нічим не відрізняються від 
клітин первинної кори.

Перидерма ізолює внутрішні тканини від зовнішнього оточен-
ня, проте ця ізоляція не абсолютна, тому що в перидермі вини-
кають сочевички – структури, крізь які відбувається обмін газів 
внутрішніх живих тканин із зовнішнім середовищем. Вони поміт-
ні навіть неозброєним оком на гладенькій поверхні багаторічних 
гілок у різних рослин і мають вигляд невеличких бородавочок. 
Клітини в них лежать нижче й прориваються назовні через пери-
дерму та епідерму. Утворення сочевичок у різних рослин відбу-
вається неоднаково. Так, у вишні та бузку вони закладаються під 
продихами. Якщо продихів багато, то сочевички виникають лише 
під деякими з них, а коли мало, – то під кожним. Коли продихи 
розміщені групами, то сочевички закладаються під групами.

Сочевички виникають раніше від коркової тканини у вигляді 
горбочків на зеленій поверхні молодого пагона. Потім над цен-
тральною частиною горбочка епідерма розривається й утворю-
ються заглибини з кільцюватим валиком. Тепер сочевички на-
бувають овального або веретеноподібного вигляду і мають довгу 
вісь, спрямовану по довжині або впоперек органа.

Кірка. У багатьох дерев протягом усього їхнього життя утво-
рюється лише зовнішня перидерма, об’єм якої збільшується від-
повідно до об’єму стебла дерева. У таких дерев кора залишається 
гладенькою майже до кінця існування рослини. Так, у звичайного 
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бука вона існує протягом 50 років, а у коркового дуба – протягом 
усього життя. Але таких рослин небагато. У більшості деревних 
рослин можна періодично спостерігати повторне утворення вну-
трішніх шарів перидерми. В таких випадках зовнішня перидерма 
і всі шари кори, які лежать за новоутвореною перидермою, від-
мирають, розтріскуються. Внаслідок цього утворюється кірка, 
яка помітна у вигляді лускуватого шару. Утворення внутрішньої 
перидерми і лускуватої кірки може починатись у рослин різного 
віку. Наприклад, у винограду вона виникає вже першого року, у 
деяких дерев на 3-4-й рік вегетації, у берези, яблуні, груші – на 
5…8-му році, у липи – на 10…12-му році, у вільхи – на 15…20-й 
рік, а у деяких дерев – на 25…35-й рік вегетації. Кірка являє со-
бою надзвичайно складний тканинний комплекс. Утворення її по-
чинається з основи дерева і підіймається поступово вище.

Зазвичай після утворення першої кільцеподібної перидерми 
(внаслідок діяльності фелогену) через деякий час глибше утво-
рюються нові перидерми, які можуть оточувати стебло суцільним 
кільцем, але можуть і не утворювати суцільного шару.

Отже, внаслідок повторного виникнення фелогену в глибоко за-
лягаючих тканинах на поверхні органів утворюються товсті шари 
відмерлих тканин. Сукупність відмерлих тканин, які виникають вна-
слідок відокремлення їх новими шарами фелогену, й утворює кірку.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови по-
кривних тканин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, оцтова кислота, хлор-
цинк-йод, флороглюцин з соляною кислотою, концентрований 
розчин цукру, рослинний матеріал.
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Препарат. Епідерма листка цибулі-порею (Аllium porrum L.)

Взяти шматочок зеленого листка порею, міцно натягнути його 
на зовнішній стороні вказівного пальця, пінцетом зідрати з нього 
верхній шар епідерми і покласти у краплю води на заготовлено-
му предметному склі. Зріз кладуть зовнішньою стороною дого-
ри, добре розправляють препарувальними голками і накривають 
накривним скельцем. Виготовлений препарат треба покласти на 
предметний столик мікроскопа і розглянути за малого збільшен-
ня. Під мікроскопом помітно, що епідерма складається з видо-
вжених безбарвних клітин, які щільно прилягають одна до одної, 
а серед них  рядами розміщені продихи. Вибравши на препара-
ті найтонше і найбільш чітке місце, встановлюють його в центрі 
поля зору і переводять мікроскоп на велике збільшення. Не всі 
елементи препарату лежать в одній площині, тому детально роз-
глянути його можна, лише повертаючи під час роботи мікроме-
тричний гвинт. Спочатку треба розглянути будову клітин епідер-
ми, а потім будову продихів. Клітини епідерми видовжені. Вони 
мають тоненькі пористі стінки; цитоплазма в клітинах тонким 
шаром вистеляє клітинну оболонку зсередини; в цитоплазмі по-
мітне ядро. Центральну частину клітини займає вакуоля. Зазна-
чені частини препарату треба зарисувати.

Далі розглядають будову продихів. Продихи складаються з 
двох клітин-замикачів, між якими є щілина. Зовнішні стінки клі-
тин-замикачів потовщені. В клітинах-замикачах є хлоропласти. 
Ядра не помітні із-за хлоропластів. Щоб визначити наявність ядер, 
на препарат протягом кількох хвилин діють 95%-вим спиртом, а 
потім переносять на предметне скло в краплю розчину галунового 
карміну. Через 20 хв препарат промивають водою. Ядра забарвлю-
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ються і під мікроскопом стає помітно, що вони мають таку саму 
бобоподібну форму, як і клітини-замикачі.

Продихи здебільшого розміщені в заглибинах епідерми. Щоб 
побачити в клітинних стінках пори, треба об’єктив опустити 
ще нижче. Розглянувши препарат, необхідно замалювати будову 
продихів.

Препарат. Епідерма листка цибулі-порею (Аllium porrum L.) 
на поперечному зрізі

Шматочок серцевини з бузини скальпелем надрізати вздовж і 
вставити в цей розріз кусочок листка порею, зложений по довжині 
вдвоє. Замість серцевини бузини шматочок тканини можна затис-
нути в розрізі м’якого корка. Поверхню тканини треба зрівняти 
так, щоб зріз перетинав об’єкт під прямим кутом. Об’єкт і бритву 
треба, час від часу, змочувати водою для того, щоб зріз не підси-
хав і не падав з леза бритви. З виготовлених зрізів вибрати кілька 
найкращих для розгляду. Розмір зрізу не має значення, але важ-
ливо, щоб він був тоненький і не скошений. Зрізи розміщують ря-
дочком на предметному склі в краплині води так, щоб один зріз не 
налягав на другий, і накривають їх накривним скельцем. Розгля-
нувши препарат за малого збільшення вибирають найтонше місце 
на якому видно клітини епідерми з продихами. Таке місце пере-
сувають в центр поля зору мікроскопа і переводять мікроскоп на 
велике збільшення. На препараті добре помітні клітини епідерми. 
Зовнішня стінка епідерми потовщена і на ній не помітно пор. До 
потовщеного зовнішнього шару епідерми зовні щільно прилягає 
блискуча смужка, яка дуже заломлює світло, – це кутикула. Зо-
внішній контур кутикули шорсткий, а внутрішній – гладенький. 
Кутикула вкриває клітинну стінку суцільним шаром, опускаючись 
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в продихові ямки. Над продиховою щілиною кутикула виступає у 
вигляді реберець.

Регулюючи оптичну відстань мікрометричним гвинтом, вста-
новлюють об’єктив мікроскопа так, щоб чітко було видно проди-
хи, розташовані в заглибинах, значно нижче від поверхні листка. 
Стінки їх потовщені нерівномірно. Ті з них, що межують з сусід-
ньою епідермальною клітиною, тонші, а верхня і нижня стінки 
товстіші. Перед продиховою щілиною розміщений передній дво-
рик. Під продихом міститься задній дворик, а за ним повітряна по-
рожнина. До внутрішніх стінок клітин епідерми прилягає стовп-
часта паренхіма, яка складається з живих тонкостінних клітин з 
великою кількістю хлоропластів.

Розглянувши препарат, необхідно його зарисувати.

Препарат. Епідерма листка традесканції віргінської  
(Tradescantia virginiana L.)

Рис. 24. Епідерма листка традесканції:
1 – клітини-замикачі, 2 – лейкопласти, 

3 – ядро, 4 – хлоропласти, 5 – продихова 
щілина

Свіжий листок традесканції 
надломити з верхньої сторо-
ни на нижню і, захопивши 
пінцетом, здерти шматочок 
епідерми, який дуже добре 
відокремлюється від тих 
тканин, що лежать глибше. 
Шматочок тканини поклас-
ти на предметне скло в кра-
плю води, зовнішньою сто-
роною догори, і накрити на-
кривним скельцем. Спочат-
ку розглядають препарат за 
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малого збільшення, знаходять найтонше місце, а потім переводять 
мікроскоп на велике збільшення (рис. 24). 

При цьому можна спостерігати, що епідерма в основному скла-
дається з прямокутних клітин, у яких довжина в 4-5 разів більша 
за ширину. Потім розташовані вузенькі видовжені клітини, у яких 
довжина  у 8…12 разів більша за ширину (в центрі листочка з 
боків від центральної жилки). Серед прямокутних клітин добре 
помітні продихи. Клітини живі, стінки їх щільно прилягають одна 
до одної. Вони виповнені водянистим прозорим або забарвленим 
у фіолетовий колір вмістом – це клітинний сік у вакуолях. В клі-
тинах є також ядра, що мають зернисту структуру; біля ядер роз-
ташовані лейкопласти. Тоненький шар цитоплазми щільно при-
лягає до оболонки і у вигляді протоплазматичних тяжів перетинає 
клітину в усіх напрямах. Стінки клітин епідерми нерівні, чотко-
подібні, пронизані порами та слабко потовщеними проміжками. 
Хлоропласти в основних клітинах епідерми відсутні.

У вузьких видовжених клітинах епідерми значно менше клітин-
ного вмісту, а іноді його і зовсім немає. Звичайні вузенькі клітини 
лежать над жилками листків, прикриваючи їх.

Розглянувши препарат, необхідно його зарисувати.

Препарат. Поперечний зріз епідерми листка традесканції 
віргінської (Tradescantia virginiana L.)

Шматочок листка затиснути в щілині з серцевини бузини або 
з корка. Оскільки продихи розташовані переважно з нижнього 
боку листка, то зріз треба зробити так, щоб обов’язково захопити 
нижню частину епідерми. Поверхня, з якої роблять зріз, повинна 
бути рівною, щоб клітини на зрізі не були скошеними. Препарат 
розглядають спочатку за малого, а потім за великого збільшення.  
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На поперечному зрізі треба роздивитись і зарисувати кутикулу, 
епідерму, замикаючі клітини, передній і задній дворики, повітря-
ну порожнину і стовпчасту паренхіму, яка міститься під епідер-
мою. Особливу увагу слід звернути на потовщення стінок клітин-
замикачів, бо саме завдяки нерівномірному потовщенню стінок 
замикаючих клітин продихи при насиченні клітин водою розкри-
ваються.

Препарат. Багатошарова епідерма листка фікуса 
каучуконосного (Ficus elastiса Roxb.). 

Є рослини, у яких епідерма складається з двох або трьох шарів 
клітин. До таких рослин належить звичайний фікус.

3

1

2

Рис. 25. Гроноподібний цистоліт фікуса: 
1 – тришарова епідерма; 2 – мезофіл;  

3 – цистоліт

Зробити поперечний зріз 
листка фікуса. Для цього 
листок фікуса розрізають 
вздовж на вузенькі смужки, 
з яких потім виготовляють 
поперечні зрізи. При 
виготовленні зрізу треба 
стежити за тим, щоб 
обов’язково захватати  
верхню частину епідерми. 
Виготовивши кілька зрізів, 
їх розміщують один біля 

одного на предметному склі в краплі води і, не накриваючи 
накривним скельцем, розглядають за малого збільшення. 
Відібравши найтонші зрізи і видаливши товстіші, препарат 
накривають накривним скельцем, стежачи, щоб між накривним і 
предметним склом не було бульбашок повітря. Розглянувши 
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препарат за малого збільшення, вибирають на ньому таке місце, 
щоб видно було клітини епідерми і виріст – цистоліт.  Вибране 
місце ставлять в центрі поля зору мікроскопа і переводять 
мікроскоп на велике збільшення. Під мікроскопом помітно, що 
препарат складається з двох частин (рис. 25) – безбарвної епі-
дерми та мезофілу листка. 

Багатошарова епідерма листка фікуса на верхньому боці тов-
стіша, а на нижньому тонша. З верхнього боку листка епідерма 
складається з трьох шарів клітин. У зовнішньому шарі епідерми 
клітини дрібні, вузенькі, з потовщеними стінками, у другому шарі 
вони більші, а третій шар складається з великих видовжених клі-
тин, до яких щільно прилягає мезофіл листка. Клітини епідерми 
фікуса виповнені безбарвним клітинним соком. В деяких клітинах 
можна побачити невеликий виріст, який нагадує гроно. Це утво-
рення є виростом верхньої стінки клітин епідерми – цистолітом. 
Стінка клітини, розростаючись, утворює виріст, що нагадує мі-
шечок, стінки якого просякнуті вуглекислим кальцієм. Щоб пе-
ресвідчитись у цьому, треба до одного кінця накривного скельця 
прикласти шматочок фільтрувального паперу, який відтягне з-під 
нього воду, а на протилежний кінець скельця пустити кілька кра-
пель оцтової кислоти. Спостерігаючи препарат під мікроскопом, 
можна побачити, що під впливом оцтової кислоти, яка була затяг-
нута фільтрувальним папером під накривне скельце, вуглекислий 
кальцій розчиняється, внаслідок чого цистоліт зменшується в роз-
мірі, а стінки мішечка вирівнюються. При уважному спостережен-
ні легко побачити бульбашки вуглекислого газу, які виділяються 
внаслідок взаємодії вуглекислого кальцію і оцтової кислоти. Че-
рез деякий час весь вуглекислий кальцій розчиняється, а від цис-
толіту залишається вузенький довгий мішечок.
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Верхній шар епідерми вкритий товстою кутикулою, яка надає 
листкові фікуса гладенького і блискучого вигляду. Під верхньою 
багатошаровою епідермою розташований мезофіл листка, а під 
ним – епідерма нижньої поверхні листка. З нижнього боку листка 
в спеціальних заглибинах є продихи.

Розглянувши уважно препарат, треба його зарисувати. Особливу 
увагу треба звернути на правильне зображення цистоліту та пра-
вильне співвідношення розміру клітин у різних шарах епідерми.

Щоб краще диференціювати окремі елементи, препарат треба 
обробити хлор-цинк-йодом. Для цього треба зробити свіжий зріз 
і покласти його в краплю хлор-цинк-йоду. Стінки клітин епідерми, 
які складаються з целюлози, від хлор-цинк-йоду забарвлюються в 
синьо-фіолетовий колір. Після розчинення вуглекислого кальцію 
цистоліт теж забарвлюється в синьо-фіолетовий колір, а кутикула 
– в жовто-бурий.

Препарат. Епідерма листка агави американської  
(Аgave атеrісапа L.)

Зрізати ножем з поверхні листка невелику пластинку і з неї ви-
готовити поперечні зрізи. Необхідно виготовити кілька зрізів, їх 
розглядають за малого збільшення і, вибравши найтонші, розгля-
дають за великого збільшення. Під мікроскопом помітно, що епі-
дерма складається з досить великих клітин, які витягнуті перпен-
дикулярно до поверхні листка. Зовнішні стінки клітин потовщені, 
а бічні та внутрішні – тоненькі. Епідерма зовні вкрита товстим 
шаром кутикули, яка заходить і на бічні стінки клітин у вигля-
ді загострених клиночків. Клітини епідерми живі і містять цито-
плазму, ядро та хлоропласти, всередині яких видно крохмальні 
зерна. Продихи розташовані глибоко між клітинами епідерми. 
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Вони складаються з дрібних замикаючих клітин, у яких зовніш-
ня стінка тоненька, а внутрішня, що оточує щілину в напрямі до 
середини листка, поступово збільшує товщину. Кінці цієї стінки 
дуже кутинізовані і з них утворюються ребра перед продиховою 
щілиною і при виході з щілини в повітряну порожнину.

Щоб мати кращий, яскравіший препарат, треба обробити його 
хлор-цинк-йодом, внаслідок чого всі кутинізовані частини забарв-
люються в бурий колір і їх видно краще. Цитоплазма і хлоропласти 
також буріють. Стінки ж клітин епідерми і стінки клітин мезофі-
лу забарвлюються в синьо-фіолетовий колір, що свідчить про їх 
целюлозний характер. Листок агави має товсту кутикулу, глибоке 
залягання продихів, кутинізовані бічні стінки клітин. Така будова 
властива для тих рослин, що ростуть в умовах недостатньої вологи.

Препарат. Епідерма стебла жита посівного  
(Secale cerealе L.)

1
2
4
3

6

5

Рис. 26. Епідерма листка пшениці:
1 – клітинна стінка; 2 – пори;  

3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 – замикаючі 
клітини продихів; 6 – побічні клітини

Виготовити кілька тонень-
ких зрізів з поверхні стебла 
жита так, щоб не захопити 
механічну тканину. Для кра-
щого просвітлення препара-
ту зрізи треба покласти на 
предметне скло в краплю 
води або гліцерину. Препа-
рат накривають накривним 
скельцем і за малого збіль-
шення мікроскопа вибира-
ють найтонше місце, а вже 
потім за великого збільшен-
ня детально розглядають і 
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зарисовують (рис. 26). 
Клітини епідерми розташовані рядами і мають різну форму. 

Одні ряди складаються з видовжених товстостінних клітин з рів-
ними стінками; другі складаються також із видовжених клітин, 
але стінки у цих клітин пористі і хвилясті. Видовжені клітини з 
рівними і хвилястими стінками, як правило, чергуються з неве-
личкими майже квадратними клітинами.

Продихи у злаків завжди розміщені правильними поздовжніми 
рядами серед видовжених клітин з хвилястими стінками.

Препарат. Будова продихів у глечиків жовтих  
(Nuphar luteum Smith.)

Найзручнішим об’єктом для дослідження будови продихів 
водних рослин, що плавають на поверхні води, є листок глечиків 
жовтих. Продихи у цієї рослини розвиваються на верхній поверх-
ні плаваючого листка. Вони розміщені біля кінців головних жи-
лок там, де край листка утворює невеличку заглибину.

Для ознайомлення з будовою продихів у водних рослин виго-
товляють зрізи і, помістивши їх в краплю води, спочатку розгля-
дають за малого збільшення. В загальних рисах будова продихів у 
водних рослин така ж, як і у наземних, але розмір їх більший. Про-
дихова щілина та повітряна порожнина у водних рослин заповнені 
не повітрям, а водою. Замикаючі клітини продихів у цих рослин 
рано відмирають, стають нерухомими, а продихова щілина між 
ними залишається широко відкритою.

Препарат. Сосочки на пелюстках триколірної фіалки 
(Viola tricolor L.)

Для дослідження будови сосочків вирізають тонкими ножиця-
ми з пелюсток квіток кілька тоненьких стьожок, забарвлених в 
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малиновий, фіолетовий або жовтий колір. Зрізані шматочки кла-
дуть на сухе предметне скло і розглядають за малого збільшення 
мікроскопа. Щоб краще побачити сосочки, треба краї зрізу злегка 
пошкрябати пінцетом, внаслідок чого сосочки тут будуть здерті і 
помітнішими будуть сосочки на непошкодженій частині зрізу. Під 
мікроскопом помітно, що кожна клітина епідерми дає один такий 
виріст. Вирости виповнені вмістом, який рівномірно забарвлений 
антоціаном. Біля основи пелюстки, там, де вона забарвлена в жов-
тий колір, вирости бувають конічні і мають вигляд одноклітинних 
стовпчиків, у верхній частині яких бокові стінки хвилясті; всере-
дині клітини знаходяться хлоропласти. Щоб детальніше вивчити 
будову сосочків, треба на предметне скло нанести краплю води 
і скальпелем злегка нашкрябати сосочків з поверхні пелюсток у 
воду. Потім виготовлений препарат накривають накривним скель-
цем, розглядають під мікроскопом за малого збільшення, а потім 
за великого.

Сосочки завжди залишаються короткими і не відокремлюють-
ся перегородками від клітин епідерми, з яких вони виникають.

Препарат. Будова одноклітинного волоска листка яблуні 
(Malus domestica Borkh.)

Зі свіжого, зафіксованого або засушеного листка яблуні скаль-
пелем нашкрябують трохи волосків у краплю води, відокремлю-
ють один від одного і розглядають за малого і великого збільшен-
ня мікроскопа.

Під мікроскопом помітно, що волоски яблуні одноклітинні, 
мертві і мають криву або вигнуту форму. Як правило, вони або зо-
всім позбавлені вмісту, або мають його у вигляді дрібненьких зер-
няток. Цитоплазма і ядро відсутні. Оболонка у волосків тоненька 
та прозора (рис. 27, в).
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Препарат. Волоски листків картоплі  
(Solanum tuberosum L.)

Виготовляти препарати волосків можна зі свіжих, фіксованих 
або засушених листків. Беруть листок картоплі і легенько скаль-
пелем зішкрібають з нього волоски в краплю води на предмет-
не скло (рис. 27, а). Їх розпрямляють препарувальною голкою і 
роз’єднують, після чого накривають накривним скельцем і роз-
глядають під мікроскопом. Волоски у картоплі мають вигляд во-
локонець, але вони коротші і пряміші, ніж у яблуні. У картоплі во-
лоски багатоклітинні. Деякі клітини не мають цитоплазми, стінки 
клітин тоненькі й безбарвні, зовні мають горбочки.

Препарат. Волоски листків коров’яка  
(Verbascum thapsus L.)

a б

в г
Рис. 27. Трихоми: 

а – прості багатоклітинні на листку 
картоплі; б – зірчасті на листку лоха;  

в – прості одноклітинні на листку яблуні; 
г – гіллясті багатоклітинні на листку 

коров’яка

З листків коров’яка виготов-
ляють препарати описаним 
вище способом. Можна ко-
ристуватись як свіжими, так 
і зафіксованими чи засуше-
ними листками. Виготовлені 
препарати розглядають під 
мікроскопом (рис. 27, г).

Волоски у коров’яка ма-
ють складну будову. Кожний 
з них має тоненький стов-
бур, який несе кілька кілець 
гілочок. Стовбур склада-

ється з члеників, утворених з клітин, довжина яких зменшується 
від основи до верхівки. Таким чином, нижня клітина найдовша, 
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а верхня – найкоротша. Починаючи з другої клітини від основи, 
кожен членик несе три гілочки, розміщені кільцем; на верхньому 
членикові їх до десяти. Таким чином, під мікроскопом можна по-
мітити розгалуження, яке по суті являє собою волосок. Клітини 
волоска мертві, вони мають тоненькі безбарвні стінки. При ви-
вченні волосків на листку коров’яка треба користуватись малим 
збільшенням мікроскопа, тому що кожний з них дуже розгалуже-
ний і має значну величину.

Препарат. Зірчасті лусочки листка лоха  
(Elaeagnus sp.)

Листки лоха густо вкриті зірчастими білуватими лусочками, 
які щільно прилягають одна до одної. Внаслідок цього він здаєть-
ся сріблястим. Гострим скальпелем нашкрябати лусочок з поверх-
ні зафіксованого або засушеного листка, покласти в краплю води 
на предметне скло, накрити накривним скельцем і розглянути під 
мікроскопом спочатку за малого, а потім за великого збільшен-
ня. Розглядаючи препарат за великого збільшення, можна поміти-
ти, що лусочки мають вигляд багатопроменевих плоских зірочок 
(рис. 27, б). Промені лусочок або з’єднані по всій довжині, або 
частково розділені і сходяться в центрі. Кожний промінь скла-
дає окрему клітину. В цих клітинах немає внутрішнього вмісту; 
вони найчастіше виповнені повітрям. Лусочки прикріплюються 
до листка коротесенькими ніжками, які, так само як і лусочки, є 
виростами епідерми. Поперечні зрізи з лусочок лоха виготовити 
дуже важко, бо вони відриваються або лягають боком. Такі лусоч-
ки на листках лоху захищають листок від надмірного випарову-
вання води та шкідливого впливу різких змін температури.
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Препарат. Волоски листків кропиви  
(Urtica urens L.)

Жалкі волоски кропиви мають найскладнішу будову.

Рис. 28. Жалкий волосок  
листка кропиви

У краплю води на предметно-
му склі нашкрябують скаль-
пелем прямо у воду волоски з 
покладеного біля самої краплі 
листка. Потім препарат на-
кривають накривним скель-
цем, розглядають його спо-
чатку за малого, а потім за ве-
ликого збільшення (рис. 28). 

Під мікроскопом помітно, 
що кожний волосок являє со-
бою довгу, знизу розширену 
клітину, яка розміщена на 
групі живих дрібних клітин, 
які називають підставочкою. 
Клітина волоска кропиви 

жива, виповнена протоплазмою. Кінчик клітини має округлу фор-
му. Стінки клітини просякнуті кремнеземом і внаслідок цього дуже 
крихкі. Під час дотику волосок косо обламується над розширеною 
частиною волоска. Косо загострений кінець волоска втикається в 
шкіру, куди виливається мурашина кислота, яка викликає опік. 

Препарат. Віск на листках алое  
(Aloe vera L.)

Беруть молодий листок і обережно здирають з нього епідерму 
так, щоб не здерти сизуватого воскового нальоту. Частину здертої 
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епідерми кладуть під мікроскоп і розглядають за малого та велико-
го збільшення. Тут можна спостерігати, що поверхня клітин епі-
дерми вкрита невеличкими лусочками та зернятками воску. Вони 
обумовлюють сизуватий відтінок, який властивий також для пло-
дів сливи. Утворення на поверхні епідерми воску має пристосу-
вальне значення, яке полягає в тому, що віск захищає епідерму від 
змочування. Це має особливе значення для продихів, які у бага-
тьох рослин перебувають під восковим захистом. У деяких рослин 
шар воску може досягати 5 мм завтовшки, як це спостерігається у 
деяких пальм.

Препарат. Перидерма стебла бузини чорної  
(Sambucus nigra L.)

З гілки бузини зрізають лезом кілька поперечних зрізів, які кла-
дуть в краплину води і розглядають під мікроскопом, накривши їх 
перед цим накривним скельцем. Розглядають препарат за малого, 
а потім за великого збільшення.

На периферії розташована епідерма, яка місцями починає злу-
щуватись. Під епідермою залягає кілька шарів корка, клітини яко-
го розміщені одна над одною радіальними рядами. Стінки їх тон-
кі, окорковілі. Живого вмісту в цих клітинах немає. Чим старіша 
гілка, тим товстішим буде шар коркових клітин.

Під корком залягає смужка вузеньких клітин з тоненькими це-
люлозними стінками і живим вмістом. Це фелоген, або корковий 
камбій. Порожнина клітин фелогену виповнена густою зернистою 
цитоплазмою, від чого клітини фелогену здаються темними і чітко 
виділяються на зрізі. В клітинах часто можна побачити ядро.

Під фелогеном розміщена фелодерма, яка складається з типо-
вих живих паренхімних клітин округлої форми. Стінки клітин 
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тонкі, целюлозні. Часто в фелодермі, крім цитоплазми, можна по-
бачити також хлоропласти. 

Розглянувши препарат, треба його зарисувати.

Препарат. Перидерма стебла бузини чорної  
(Sambucus nigra L.) на поздовжньому зрізі

Від старої гілки бузини відрізають невеликий шматочок, роз-
колюють його навпіл, а потім гострим лезом роблять тонесенькі 
зрізи, які треба робити по радіусу так, щоб захопити епідерму. Ви-
готовлені зрізи кладуть в краплину води, накривають накривним 
скельцем і розглядають за малого, а потім за великого збільшення 
мікроскопа. Клітини корка на поздовжньому зрізі розміщені пра-
вильними рядами, але тут вони злегка видовжені. Клітини фело-
гену та фелодерми теж видовжені. Отже, клітини перидерми ма-
ють вигляд широких, злегка витягнутих паралелограмів. В корку 
вони тоненькі, в фелогені – дуже тоненькі, майже пластинчасті, а 
в фелодермі – товсті, з випуклою зовнішньою стінкою.

Препарат. Сочевичка стебла бузини чорної 
(Sambucus nigra L.)

Для вивчення будови сочевичок, беруть зафіксовані дворіч-
ні гілки бузини, знаходять на них сочевички і над ними роблять 
гострим ножем зріз. Потім виготовляють тоненькі поперечні зрі-
зи, щоб вони проходили через середину сочевички. Виготовлені 
зрізи переносять у краплину води і розглядають під мікроскопом  
(рис. 29). 
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Рис. 29. Сочевичка бузини  
на поперечному зрізі:

1 – виповнююча паренхіма, 2 – залишки 
епідерми, 3 – фелема (корок), 4 – фелоген, 

5 – фелодерма, 6 – луб’яні волокна,  
7 – паренхіма первинної кори,  

8 – розірваний замикаючий шар фелеми

Розглядають епідерму, бага-
тошаровий корок, фелоген, 
фелодерму, а також товстос-
тінну коленхіму. Над соче-
вичками епідерма розірва-
на. Внутрішня частина со-
чевички заповнена випо-
внюючими клітинами, які 
не щільно прилягають одна 
до одної, утворюючи великі 
міжклітинні проміжки. В со-
чевичках є корковий камбій, 
який виникає з паренхімних 
клітин, що оточують пові-
тряні порожнини під проди-

хами. Клітини фелогену діляться досить енергійно, утворюючи ви-
повнюючу тканину сочевичок. Виповнюючі клітини сочевичок 
живі.

Розглянувши препарат, треба його зарисувати.

Препарат. Перидерма стебла чорної смородини 
(Ribes nigrum L.)

Беруть зафіксовану дво- або трирічну гілку чорної смородини, 
відрізають від неї невеличкий шматочок і розколюють його навпіл.

З цієї частини виготовляють тоненькі поперечні зрізи, які пере-
носять пензликом на предметне скло в краплину води й розгляда-
ють під мікроскопом. Звертають увагу на характерну особливість 
перидерми чорної смородини, яка полягає в тому, що вона утво-
рюється в глибоких шарах первинної кори (рис. 30).
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Рис. 30. Перидерма чорної смородини:
1 – корок, 2 – фелоген, 3 – фелодерма, 

4 – коленхіма, 5 – епідерма, 6 – відмерла 
первинна кора

Перидерма складається з ба-
гатошарового корка, корко-
вого камбію та фелодерми, 
за якими лежать клітини ко-
ленхіми кори. Клітини, роз-
ташовані над корком, стис-
каються, відмирають і злу-
щуються.

Аналогічна будова влас-
тива для червоної або білої 
смородини. Виготовлені та 
вивчені препарати необхідно 
замалювати та позначити на 
них окремі тканини.

Препарат. Перидерма стебла берези (Betula sp.)

Беруть гілку берези віком від 3 до 5 років, ріжуть на шматочки 
і кладуть їх в суміш спирту з гліцерином, щоб матеріал був м’який 
та еластичний. З такого шматочка треба зробити поперечний зріз, 
покласти його в краплю флороглюцину з соляною кислотою для 
того, щоб краще диференціювати елементи деревини та лубу. Об-
робивши препарат, його треба перенести на друге предметне скло 
в краплю води або гліцерину, накрити накривним скельцем, а по-
тім розглядати під мікроскопом.

На периферії препарату помітно покривну тканину, яка утво-
рилася внаслідок діяльності коркового камбію, або фелогену. Це 
– корок. На препараті добре видно річні кільця, в яких широкі 
тонкостінні клітини, що утворилися з коркового камбію навесні, 
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чергуються зі сплющеними товстостінними клітинами, які утворю-
ються восени.

Розглядаючи препарат за великого збільшення, можна побачи-
ти, що клітини корка у берези заповнені зернистим вмістом, який 
називається глюкозид-бетуліном. Він має білий колір і обумовлює 
біле забарвлення стовбура берези. Бетулін не розчиняється у воді, 
а розчиняється в спирті. З препарату видалити фільтрувальним 
папером воду і додати чистого спирту. Через деякий час препарат 
почне світлішати, тому що бетулін розчиняється. В такому освіт-
леному препараті помітно чергування товстостінних та тонкостін-
них шарів корка. Цим можна пояснити те, що корок берези легко 
здирається тоненькими плівочками, оскільки тонкостінні клітини 
легко розриваються. Такий корок називається різнорідним.

Препарат. Кірка стебла бузини чорної 
(Sambucus nigra L.)

Від товстого стебла бузини (приблизно 5 см в діаметрі) з по-
трісканою лускуватою поверхнею обережно відрізають невелич-
кий шматочок (3-4 см завдовжки) і обережно розколюють його на 
8…10 частин, пильнуючи, щоб не пошкодити зовнішню тканину 
корка. Шматочки дерева треба покласти на кілька днів у суміш 
спирту і гліцерину, які просочують його і роблять м’якшим, не 
крихким.

Заготовлений матеріал може зберігатись протягом кількох років.
З шматочка бузини зробити кілька поперечних зрізів так, щоб 

обов’язково захопити самий зовнішній шар покривної тканини, 
і покласти їх на годинникове скло в спирт для видалення буль-
башок повітря. Потім до спирту краплинами додають воду. Таку 
операцію треба повторити кілька разів, доки не буде витиснене 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

93

все повітря. Щоб не робити зрізу через усю ширину об’єкта, тре-
ба кінець його зрізати навскіс так, щоб уся деревина була зріза-
на і залишилася лише кора. З спирту зрізи переносять у краплю 
води на предметне скло, накривають накривним скельцем і роз-
глядають за малого збільшення мікроскопа. Вибравши найтонше 
місце за малого збільшення (рис. 31), можна спостерігати, що кір-
ка складається з мертвих паренхімних клітин, які досить щільно 
прилягають одна до одної. 

Рис. 31. Кірка бузини  
на поперечному зрізі:

1 – кірка, 2 – перидерма, 3 – відмерлі 
клітини первинної кори, 4 – жива 

тонкостінна паренхіма кори

Ця мертва паренхімна тка-
нина перетинається пери-
дермою, яку дуже легко від-
різнити за характером роз-
ташування клітин корка, які 
лежать одна над одною. 
Коли на препараті є кілька 
перидерм, то найстаріша з 
них розташована зовні, а 
наймолодша – прилягає до 
живої паренхіми кори. За-
звичай в наймолодшій пери-
дермі можна розрізнити та-
кож фелоген і фелодерму. 

Між перидермами лежать відмерла тонкостінна паренхіма і неве-
личкі ділянки склеренхіми – волокнисті клітини, які легко відріз-
нити на препараті за їх дуже потовщеними стінками.

Розглянувши препарат, треба зарисувати його загальну схему, 
показати розміщення окремих елементів і перевести мікроскоп на 
велике збільшення.
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За великого збільшення вся кірка не вміщується в полі зору мі-
кроскопа, а тому препарат треба пересувати. Обертаючи мікроме-
тричний гвинт, уважно розглядають препарат і встановлюють, що 
на верхньому кінці його є шари корка першої перидерми. Кліти-
ни корка мертві, побурілі, розташовані правильними стовпчиками 
одна над одною. Коркові клітини трохи стиснуті в тангентальному 
напрямі, внаслідок чого їхні стінки трохи хвилясті. Клітини корка 
перидерми, які залягають глибше, мають таку ж будову, але чим 
глибше залягає перидерма, тим вона молодша, тим стінки клітин 
тонші й світліші. Клітини кори, що лежать між перидермами, 
мертві, сплющені, а інколи навіть розірвані; стінки їх бурі, а вміст 
або зовсім висихає (тоді вони порожні), або всередині клітини 
можна виявити лише рештки сухого побурілого вмісту.

Уважно розглянувши препарат, треба його зарисувати, позна-
чивши окремі складові частини.

Для визначення окремих елементів корка можна застосува-
ти кольорову реакцію. Так, коли препарат обробити хлор-цинк-
йодом, то стінки клітин епідерми, внутрішніх шарів корка, фело-
гену, фелодерми та коленхіми забарвлюються в фіалково-синій 
колір. Такі елементи, як кутикула, стінки зовнішніх шарів корка 
та внутрішні потовщення стінок епідерми, забарвлюються в жов-
то-бурий колір. В тих клітинах, де є крохмаль, виникає синє забарв-
лення, а внутрішній вміст клітин забарвлюється в жовтий колір.

Препарат. Кірка стебла липи серцелистої  
(Tilia cordata Mill.)

Для дослідження можна використовувати свіжий та зафіксо-
ваний матеріал. Зі старого дерева липи треба нарізати брусочки 
кори, розколоти їх на нетовсті шматочки і протягом 2-3 тижнів 
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витримати в суміші гліцерину й спирту. Це потрібно для того, 
щоб кора розм’якла і не кришилася під час розрізання. З шматоч-
ків кори зробити кілька поперечних тоненьких зрізів, покласти їх 
знову в гліцерин на предметне скло, накрити накривним скельцем 
і розглянути за малого збільшення. Вибравши найтонше місце за 
малого збільшення, можна під мікроскопом вивчити будову кірки 
(рис. 32). 

Рис. 32. Кірка липи на поперечному зрізі:
1 – первинні серцевинні промені, 2 – вторинний твердий луб, 3 – вторинний 

м’який луб, 4 – вторинні серцевинні промені, 5 – перидерми

Тут можна помітити, що основні шари кірки складаються з побу-
рілої відмерлої тканини, в якій видно первинні серцевинні про-
мені. На зрізі добре помітно, що вони мають форму трикутників, 
звернених до центра гострим кінцем, а до периферії значно роз-
ширені. Між серцевинними променями добре помітні смужки 
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вторинного лубу, який поділяється на твердий та м’який, що теж 
має форму трикутників, але обернених широким кінцем до цен-
тра і гострим до периферії. Вторинний луб перетинається в раді-
альному напрямі вторинними серцевинними променями, які роз-
ташовані дуже густо. Ділянки тонкостінних і товстостінних клі-
тин чергуються між собою.

Крізь кірку, майже в тангентальному напрямі, йдуть темно-бу-
рі смужки, в яких зовнішній край рівний, а внутрішній має ви-
рости, що перетинають стрижневі промені і луб’яні пучки. Це 
– перидерми. Вся сукупність перидерм, стрижневих променів та 
луб’яних пучків, утворюють кірку. Таким чином, у липи до складу 
кірки входять і такі глибоко розташовані тканини, як вторинний 
луб. Розглянувши препарат за малого збільшення, треба зарису-
вати загальну його схему, а потім, поставивши в центрі поля зору 
найтонше місце препарату, розглянути за великого  збільшення, 
щоб вивчити детально будову тканин, які входять до складу кір-
ки липи. За великого збільшення мікроскопа можна помітити, що 
серцевинні промені складаються з квадратних або трохи витяг-
нутих по радіусу клітин. Частина з цих клітин порожня, а части-
на виповнена дрібнозернистим вмістом. Часто в клітинах можна 
спостерігати кристали щавлевокислого кальцію. Стінки клітин 
тут тонкі і мають бурий колір.

Характерна особливість вторинного лубу полягає в тому, що 
він складається з неоднакових клітин, одні з яких мають потовще-
ні, а інші – тоненькі стінки. Це потовщення може бути настільки 
значним, що під мікроскопом порожнина клітини має вигляд тем-
ної цятки.

Клітини м’якого лубу – тонкостінні. Вони можуть перебувати 
в стадії відмирання: в деяких з них є ще живий вміст, а деякі вже 
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мертві. Мертві клітини бувають порожні або з побурілим вмістом.
В смужках перидерми виразно помітний корок, який характе-

ризується типовим розміщенням клітин. Клітини корка заповнені 
темно-бурим вмістом.

Перидерма у липи розвивається з живих клітин м’якого лубу. 
Тому в деяких місцях препарату можна спостерігати, що вона ото-
чує твердий луб і, завертаючи вправо або вліво, переходить через 
серцевинний промінь. У більш молодої перидерми, яка прилягає 
до центра, можна розрізнити також фелоген та фелодерму.

Щоб краще диференціювати окремі елементи препарату, тре-
ба зробити новий зріз, обробити його розчином флороглюцину з 
соляною кислотою. Для цього на чисте предметне скло треба на-
нести краплю флороглюцину, перенести в нього досліджуваний 
зріз і додати краплю соляної кислоти. Навіть неозброєним оком 
видно, що препарат набуває рожевого забарвлення. Забарвлений 
препарат треба знову перенести в краплю води, накрити накрив-
ним скельцем і розглянути під мікроскопом. Препарат не можна 
розглядати просто там, де його забарвлювали, тому що пара со-
ляної кислоти шкідливо впливає на оптичну систему мікроскопа.

Всі елементи кірки, за винятком корка та м’якого лубу, під 
впливом флороглюцину червоніють, тому що вони здерев’янілі.

Уважно розглянувши препарат, треба його зарисувати, відмі-
тивши характерну будову всіх елементів, які входять до складу 
кірки липи.

Препарат. Кірка стебла вишні  
(Cerasus vulgaris Mill.)

З нижньої частини багаторічного стовбура зрізати гострим но-
жем кору, розділити її на невеличкі бруски і протягом двох-трьох 
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тижнів видержати в суміші спирту з гліцерином, щоб цілком ви-
далити повітря. Можна виготовити препарат також із свіжої, що-
йно зрізаної кори.

З заготовленого матеріалу зробити кілька тоненьких попере-
чних зрізів так, щоб захопити зовнішню частину кірки і, поклавши 
на предметне скло в краплю гліцерину або води, накрити накрив-
ним скельцем. Такі препарати спочатку розглядають за малого, а 
потім за великого збільшення мікроскопа. Кірка у вишні (рис. 33) 
складається з мертвої паренхімної тканини, у якої частина клітин 
порожня, а частина заповнена жовто-бурим вмістом. Паренхімну 
тканину в кількох місцях перетинають смужки корка, який скла-
дається з великої кількості рядів коркових клітин.

Рис. 33. Кірка вишні на поперечному зрізі: 
1 – мертві паренхімні клітини, 2 – клітини корка
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Лабораторна робота № 7. Механічні тканини

Теоретичні відомості. Механічні тканини надають міцнос-
ті окремим органам і захищають рослину від різних механічних 
впливів: стискання, згинання, розтягування, розривання, зламу-
вання тощо. Розрізняють такі типи механічних тканин – коленхіма 
та склеренхіма. На механічні тканини можуть перетворюватися 
різні клітини.

Загальною характерною рисою для всіх механічних тканин є 
значне і різноманітне потовщення стінок їхніх клітин, в яких від-
буваються складні хімічні зміни.

В тих випадках, коли всі стінки клітини рівномірно потовщу-
ються і дерев’яніють, протопласт клітини відмирає і утворюється 
мертва механічна тканина – склеренхіма. Клітини склеренхіми 
прозенхімні, кінці їх загострені, вони щільно прилягають одна до 
одної. В стінках клітин є невелика кількість щілиноподібних пор. 
Елементи склеренхіми зустрічаються, насамперед, серед тих тка-
нин, які вже закінчили свій ріст у довжину. Прикладом таких скле-
ренхімних елементів є луб’яні та деревні волокна, або лібриформ.

В ростучих органах поширений другий тип механічної ткани-
ни – коленхіма.  Клітини коленхіми живі, здатні до росту. Стінки 
клітин коленхіми нерівномірно потовщені, але до кінця свого іс-
нування залишаються целюлозними. Характер потовщень в клі-
тинах коленхіми буває різним. Потовщення можуть утворюватись 
по кутах клітин, що прилягають одна до одної, тоді виникає ку-
това коленхіма або потовщуються дві протилежні стінки клітини, і 
утворюється пластинчаста коленхіма;  третя проміжна форма колен-
хіми – кутово-пластинчаста,  а четверта – пухка,  з потовщенням на 
стінках, що прилягають до міжклітинників.
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Проте слід зазначити, що між згаданими типами коленхіми 
дуже часто існують перехідні форми, а тому не завжди можна точ-
но віднести її до певного типу.

Всі зазначені типи клітин механічної тканини в певних комбі-
націях з іншими живими клітинами утворюють кістяк рослини, 
що надає їй міцності й сприяє тому, що вона стає стійкою проти 
впливу зовнішніх факторів.

Не всі зазначені механічні елементи виникають у рослини од-
ночасно. Характер механічних клітин змінюється з віком росли-
ни, що пов’язане з певними фазами її розвитку. Так, у молодому 
віці, до початку диференціації меристеми, в рослині зовсім не-
має механічних клітин. Міцність і опору молодій рослині надає 
тургорний тиск. В міру розвитку рослини, коли одного тургору 
вже недостатньо для надання опору й міцності рослині, в моло-
дих органах, які ще ростуть, виникає механічна тканина, спочатку 
коленхіма, а пізніше – склеренхіма.

Склеренхіма характеризується тим, що клітини її здебільшого 
мертві, стінки клітин дуже потовщені і здерев’янілі. Вміст клітин 
зникає і вони, як правило, порожні. В стінках клітин склеренхі-
ми добре помітна шаруватість, вони пронизані великою кількістю 
пор. 

Для встановлення здерев’яніння стінок склеренхімних клітин 
треба користуватись властивістю здерев’янілих оболонок зміню-
вати колір під впливом деяких реактивів. Так, від флороглюцину 
з соляною кислотою здерев’янілі клітинні стінки забарвлюються 
в яскраво-вишневий колір, а під впливом сірчанокислого аніліну 
набувають яскраво-жовтого забарвлення.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови меха-
нічних тканин.
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Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, флороглюцин з соля-
ною кислотою, сірчанокислий анілін, хлор-цинк-йод, хромова 
кислота, 20%-вий розчин їдкого калію, флороглюцин, соляна кис-
лота, рослинний матеріал.

Препарат. Кутова коленхіма в стеблі гарбуза звичайного 
(Cucurbita pepo L.)

Рис. 34. Кутова коленхіма  
в стеблі гарбуза

Взяти зафіксоване стебло 
гарбуза і бритвою зробити 
тоненький поперечний зріз 
так, щоб обов’язково захопи-
ти ребро на стеблі. Поклав-
ши на предметне скло у кра-
плину води та накривши 
препарат накривним скель-
цем, його розглядають під 
мікроскопом за малого збіль-

шення так, щоб у полі зору була периферійна частина і було видно 
групи клітин коленхіми. Відрізнити її дуже легко. Потовщені в ку-
тах клітини коленхіми сильно заломлюють світло, а тому їх видно 
в мікроскоп у вигляді блискучих цяток. Зазвичай клітини коленхі-
ми розташовані невеликими ділянками під ребром стебла. Препа-
рат треба встановити так, щоб потрібне місце було в центрі поля 
зору, а потім розглядати його за великого збільшення (рис. 34). 

На препараті добре видно клітини епідерми, під якими лежать 
клітини коленхіми. В клітинах під оболонкою видно зернисту ци-
топлазму, а подекуди і хлоропласти. Клітини коленхіми щільно 
прилягають одна до одної.
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Розглянувши препарат, треба його зарисувати, а потім капнути 
на нього хлор-цинк-йодом, від якого клітини коленхіми забарв-
ляться в синьо-фіолетовий колір. Це свідчить про те, що стінки їх 
складаються з целюлози.

Препарат. Кутова коленхіма черешка листка бегонії 
(Веgопіа sp.)

Взяти шматочок черешка бегонії, добре вирівняти поверхню і 
зробити кілька тоненьких поперечних зрізів так, щоб обов’язково 
захопити епідерму, оскільки коленхіма лежить одразу під нею.

1
24

5

3

Рис. 35. Кутова коленхіма черешка  
листка бегонії:

1 – епідерма, 2 – коленхіма,  
3 – цитоплазма, 4 – хлоропласти,  

5 – ядро

Зрізи треба робити не через 
усю поверхню стебла, а 
лише через його частину, бо 
зробити тонкий зріз через 
усе стебло досить важко. 
Знявши пензликом зріз з 
леза, треба покласти його у 
краплю води на предметне 
скло. Із виготовлених зрізів 
вибирають найтонші, на-
кривають їх накривним 
скельцем, кладуть виготов-

лені препарати на столик мікроскопа і розглядають за малого 
збільшення. Пересуваючи препарат, знаходять периферійну ді-
лянку зрізу, встановлюють її в центрі поля зору, а потім розгляда-
ють препарат за великого збільшення.

На периферійній частині зрізу (рис. 35) видно епідерму, що 
складається зі сплюснутих клітин, які щільно прилягають одна 
до одної. 
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Під епідермою розташовані 5…7 рядів дрібноклітинної тка-
нини, в клітинах якої по кутах, там, де вони дотикаються одна 
до одної, виразно помітні трикутні потовщення. Це і є коленхіма. 
Вона утворює в черешку циліндр, що оточує всі інші тканини, які 
лежать глибше. Потовщення в клітинах коленхіми мають вигляд 
блискучих плям, оскільки вони дуже заломлюють світло. Кліти-
ни коленхіми живі; в них виразно видно цитоплазму, яка щільно 
прилягає до клітинної оболонки, хлоропласти, а в деяких і ядро. 
Розглядаючи препарат, треба повертати мікрометричний гвинт мі-
кроскопа, щоб виразно побачити всі складові частини клітини, 
розташовані не в одній площині.

Розглянувши препарат і зарисувавши його, треба шматочком 
фільтрувального паперу видалити воду з-під накривного скельця 
і покласти на предметне скло краплю хлор-цинк-йоду. Стінки клі-
тин коленхіми забарвлюються в синьо-фіолетовий колір. Це свід-
чить про те, що як тонкі стінки клітин, так і утворені потовщення 
складаються з целюлози.

Препарат. Кутово-пластинчаста коленхіма в стеблі яглиці 
звичайної (Aegopodium  podagraria L.)

Ця проміжна форма коленхіми характеризується тим, що по-
товщення в клітинах утворюються не лише в кутах, а й на більшій 
частині її стінок. Непотовщеними лишаються лише невеличкі ді-
лянки стінок клітини. Зручним об’єктом для вивчення кутово-пластин-
частої коленхіми є стебло яглиці звичайної.

В стеблі яглиці кутово-пластинчаста коленхіма розміщена в 
ребристій ділянці, тому, виготовляючи зріз, треба обов’язково за-
хопити кілька ребер стебла, але не обов’язково робити зріз через 
усе стебло. Зробивши кілька тоненьких поперечних зрізів, кращі 
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з них треба пензликом зняти з бритви, покласти у краплю води 
на предметне скло і накрити накривним скельцем. Виготовлені 
препарати спочатку розглядають під мікроскопом за малого збіль-
шення. Препарат треба встановити так, щоб в центрі поля зору 
мікроскопа було одне з ребер стебла. Вже за малого збільшення 
коленхіму легко відрізнити від інших тканин, бо потовщені стін-
ки її сильно заломлюють світло і дуже блищать. Для більш де-
тального  вивчення об’єкта треба уважно розглянути препарати за 
великого збільшення. Повертаючи мікрометричний гвинт, можна 
побачити, що клітини коленхіми щільно прилягають одна до од-
ної і мають потовщені стінки не лише в кутах, а майже на всій 
своїй протяжності (рис. 36, А).

А

Б

1

1

2

2

3

3

4

45

Рис. 36. Кутово-пластинчаста  
коленхіма в стеблі яглиці:

А – на поперечному зрізі: 1 – епідерма,  
2 – коленхіма, 3 – олійний канал,  
4 – волосок; Б – на поздовжньо-
радіальному зрізі: 1 – епідерма,  

2 – паренхіма, 3 – коленхіма,  
4 – цитоплазма, 5 – ядро

Клітини коленхіми живі, в 
них видно дрібнозернисту 
цитоплазму. Ядра та органе-
ли в клітинах помітні не за-
вжди.

Якщо уважно розглядати 
весь препарат, пересуваю-
чи його під об’єктивом, то 
можна побачити серед клі-
тин коленхіми невеличку 
порожнину, вистелену тон-
костінними епітеліальними 
клітинами. Це секреторна 
тканина. Епітеліальні кліти-
ни виділяють ефірні олії, які 
скупчуються в порожнині, 
що являє собою канал.
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Препарат треба детально зарисувати, починаючи з епідерми, 
щоб видно було, що коленхіма розташована зразу під нею. Щоб 
дослідити характер потовщень стінок клітин коленхіми, треба 
з-під накривного скельця на препараті видалити воду і замість неї 
покласти краплю хлор-цинк-йоду, від якого стінки клітин забарв-
люються в синьо-фіолетовий колір. Це свідчить про те, що стінки 
клітин складаються з целюлози.

Препарат. Клітини коленхіми в стеблі яглиці звичайної 
(Аegopodium podagraria L.) на поздовжньому радіальному 

зрізі

Стебло яглиці розрізати вздовж навпіл, а потім з утвореної по-
верхні робити поздовжні зрізи так, щоб обов’язково захопити край 
стебла з ребром. При виготовленні поздовжніх зрізів, для зручнос-
ті, треба на кінцях стебла відрізати невеличкі шматочки, створив-
ши, таким чином, ніби приступки. Найбільш тоненькі зрізи треба 
покласти в краплю води на предметне скло, накрити накривним 
скельцем і розглянути спочатку за малого, а потім за великого 
збільшення. За великого збільшення видно, що клітини коленхі-
ми (рис. 36, Б) на поздовжньому зрізі настільки видовжені, що не 
вміщуються в полі зору. Ось чому препарат треба поступово пере-
сувати, щоб повністю розглянути клітини. Поздовжні стінки клі-
тини дуже потовщені, а поперечні тоненькі і розміщені косо. Таке 
розміщення окремих клітин надає більшої міцності тканині. По-
вертаючи мікрометричним гвинтом, можна побачити пристінний 
шар цитоплазми і витягнуте вздовж стінки ядро. Щоб краще дифе-
ренціювати окремі частини клітин коленхіми, треба видалити з-під 
накривного скельця воду і замість неї покласти краплю хлор-цинк-
йоду, під впливом якого стінки клітин забарвлюються в синьо-фі-
олетовий, цитоплазма – в жовтий, а ядро – в жовто-бурий кольори.
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Невеличку ділянку розглянутого препарату треба обов’язково 
зарисувати, позначивши окремі його елементи. 

Препарат. Будова склеренхіми в стеблі гарбуза звичайного 
(Cucurbita pepo L.)

Зручним об’єктом для вивчення склеренхіми тканини є стебло 
гарбуза.

З невеличкого шматочка свіжого або законсервованого стебла 
гарбуза зробити кілька тоненьких поперечних зрізів так, щоб 
обов’язково захопити периферійну частину стебла. Найтонші 
зрізи обережно зняти пензликом з леза, покласти в краплю води 
на предметне скло, накрити накривним скельцем і, поклавши на 
столик мікроскопа, дослідити препарат за малого збільшення. 
На периферійній частині зрізу видно епідерму з волосками, під 
якою лежать окремі ділянки клітин коленхіми. Під коленхімою 
залягає кілька шарів клітин паренхіми, а за нею – кілька шарів 
товстостінних клітин солом’яно-жовтого кольору. Це – склерен-
хіма. Пересунувши препарат так, щоб склеренхіма була в центрі 
поля зору мікроскопа, і перевівши на велике збільшення, можна 
встановити, що клітини склеренхіми трохи витягнуті впоперек, 
товстостінні, щільно прилягають одна до одної; на стінках їх до-
бре помітна шаруватість та порові канали (рис. 37).

Рис. 37. Склеренхіма в стеблі гарбуза.
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Щоб пересвідчитись, що стінки клітин склеренхіми здерев’я-
нілі, треба зняти препарат зі столика мікроскопа, зняти з нього 
накривне скельце і капнути на зріз сірчанокислого аніліну або 
флороглюцину з соляною кислотою.

Після забарвлення зріз переносять у краплю води на чисте пред-
метне скло, накривають накривним скельцем і знову розглядають 
під мікроскопом. Якщо в стеблі гарбуза стінки клітин склеренхіми 
здерев’янілі, то вони забарвлюються сірчанокислим аніліном в 
жовтий, а флороглюцином з соляною кислотою – в червоний ко-
лір. Після обробки препарату зазначеними реактивами особливо 
добре буде видно непотовщені місця в клітинній стінці – пори. 
Ділянку склеренхімних клітин треба зарисувати. Після закінчен-
ня роботи необхідно сухою, м’якою, чистою ганчіркою обережно 
витерти об’єктиви і столик мікроскопа, щоб не залишилось слідів 
використаних реактивів.

Препарат. Склеренхімні волокна черешка листка бегонії 
(Веgопіа sp.)

Взяти черешок листка бегонії і, добре зрівнявши поверхню, 
зробити кілька тоненьких поперечних зрізів. Під час виготовлен-
ня зрізу треба стежити, щоб обов’язково захопити внутрішні тка-
нини. Але можна робити зріз не через усю поверхню стебла.

Примітка. Оскільки черешок листка бегонії досить соковитий, 
треба користуватись гострим лезом і не натискати на тканини під 
час зрізання, бо зріз буде пом’ятий і розглядати його буде важко.

Зробити кілька зрізів, щоб з них можна було вибрати найкращі. 
Одержані зрізи обережно знімають пензликом з леза, кладуть у 
краплю води на предметне скло і накривають накривним скель-
цем. Після цього за малого збільшення знаходять ділянки склерен-
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хімних волокон, які потім розглядають за великого збільшення.

A

1

11

2
2

Б
Рис. 38. Склеренхімні волокна черешка 

листка бегонії:
А – на поперечному зрізі: 1 – паренхімні 

клітини, 2 – склеренхімні волокна;  
Б – на поздовжньому зрізі:  
1 – склеренхімні волокна,  

2 – паренхімні клітини

Черешок листка бегонії 
складається з паренхімних 
клітин різного розміру  
(рис. 38, А). Стінки парен-
хімних клітин тонкі і без-
барвні. В деяких клітинах 
можна спостерігати цито-
плазму, ядро, хлоропласти 
та поодинокі кристали і 
друзи оксалату кальцію. Се-
ред паренхіми розкидані ба-
гатогранні товстостінні клі-
тини – склеренхімні волок-
на. Клітини склеренхіми не 
мають внутрішнього вмісту, 

а у клітинних стінках добре видна шаруватість, яка виникла вна-
слідок їх поступового здерев’яніння.

Щоб пересвідчитись, що стінки склеренхімних волокон 
здерев’яніли, треба забрати препарат зі столика мікроскопа, зня-
ти накривне скельце і капнути на зріз сірчанокислим аніліном або 
флороглюцином з соляною кислотою. Оброблені зрізи перенести 
пензликом на друге предметне скло у краплю води, накрити на-
кривним скельцем і знову розглянути під мікроскопом. Здерев’янілі 
стінки клітин від сірчанокислого аніліну стануть жовтими, а від 
флороглюцину з соляною кислотою – червоними. Щоб виразніше 
побачити крохмальні зерна, треба один із зрізів помістити в кра-
плю хлор-цинк-йоду, а потім розглянути його під мікроскопом.  
Від хлор-цинк-йоду крохмальні зерна стануть синьо-фіолетовими.
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Препарат. Склеренхімні волокна черешка листка бегонії 
(Веgопіа sp.) на поздовжньому зрізі

Шматочок черешка з листка бегонії треба розрізати скальпелем 
навпіл і на кінцях впоперек вирізати невеличкі шматочки тканини, 
щоб місце, з якого робитимуть зріз, було ніби на підвищенні. Мож-
на черешок не розколювати навпіл, а лише зняти поверхневий шар 
тканин і зрізувати для препарату ті тканини, що залягають глибше.

Зробити кілька тоненьких зрізів. Одні з них обережно знімають 
з леза пензликом, кладуть у краплю води на предметне скло, накри-
вають накривним скельцем і, поклавши препарат на предметний 
столик, досліджують за малого збільшення. Другі зрізи спочатку 
кладуть у краплю сірчанокислого аніліну, а потім переносять на 
чисте предметне скельце в краплю води.

Склеренхімні волокна на незабарвленому препараті мають сіру-
вато-зеленуватий колір. Вони видовжені і дуже часто не вміщають-
ся в полі зору (рис. 38, Б), отже, щоб визначити довжину волокна, 
треба обережно пересувати препарат. Окремі волокна розкидані 
серед паренхімних клітин, а тому вони не заважають росту лист-
кового черешка. Стінки їх потовщені, в стінках добре видно шару-
ватість та порові канали. На кінцях склеренхімні волокна можуть 
бути загостреними, рівними, а іноді розгалуженими надвоє.

В такий же спосіб, як і в попередній роботі, дослідити препа-
рат, оброблений сірчанокислим аніліном або флороглюцином з со-
ляною кислотою. На забарвлених препаратах добре видно порові 
канальці, а самі волокна чітко відрізняються від інших клітин. 

Зарисувати будову склеренхімних волокон та їх розташування в 
черешку листка.
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Препарат. Склеренхіма в стеблі герані лучної  
(Geranium pretense L.)

11
1 2

3
3

А Б
Рис. 39. Склеренхіма в стеблі герані:

А – на поперечному зрізі: 1 – клітини первинної кори, 2 – склеренхіма,  
3 – основна тканина; Б – на поздовжньому зрізі: 1 – клітини первинної кори, 

2 –склеренхіма

Зробити кілька поперечних зрізів зі стебла герані так, щоб за-
хопити периферійні тканини. Частину виготовлених зрізів кладуть 
на одне предметне скло в краплю води, а інші – на друге предметне 
скло в сірчанокислий анілін або флороглюцин з соляною кисло-
тою. Зрізи, що лежать у краплі води, накривають накривним скель-
цем і досліджують спочатку за малого, а потім за великого збіль-
шення. Знайшовши на препараті необхідне місце, вивчають його за 
великого збільшення. Якщо під час зрізування зачеплені зовнішні 
тканини, на препараті буде видно епідерму, що складається з одно-
го шару клітин, під нею клітини тонкостінної паренхіми первин-
ної кори, а під паренхімою – шар механічної тканини – склеренхі-
ми (рис. 39, А). Склеренхіма охоплює стебло суцільним кільцем і 
складається з товстостінних багатогранних блискучих клітин, які 
щільно прилягають одна до одної. Розмір клітин, а також товщина 
їхніх стінок не однакові. Ближче до периферії вони мають більший 
розмір і тонші стінки, порівняно з тими клітинами, які розташовані 
ближче до центра склеренхімної тканини. Стінки клітин склерен-
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хіми сильно заломлюють світло і їх легко відрізнити від інших клі-
тин за блиском.

В клітинних стінках проходять порові канали, які змикаються з 
поровими каналами сусідніх клітин. Внутрішній вміст в клітинах, 
які розглядають, відсутній, вони порожні. Отже, це мертва тканина.

За склеренхімою лежить основна паренхіма. 
Уважно розглянувши препарат, його знімають з предметного 

столика, виготовляють новий препарат із зрізів, оброблених сір-
чанокислим аніліном або флороглюцином і досліджують його під 
мікроскопом. Стінки клітин склеренхіми забарвлюються в жов-
тий колір сірчанокислим аніліном або в червоний флороглюци-
ном з соляною кислотою. Отже, вони цілком здерев’янілі. Пере-
суваючи обережно препарат, можна побачити, що здерев’яніння 
зазнали також і клітини тонкостінної паренхіми кори.

Досліджуваний препарат можна обробити також хлор-цинк-
йодом, від якого здерев’янілі стінки стають темно-бурими, не 
здерев’янілі стінки забарвлюються в синьо-фіолетовий колір, а 
цитоплазма – в жовто-бурий. Якщо в клітинах є крохмаль, то він 
забарвлюється в синій колір.

Препарат. Склеренхімні клітини в стеблі герані лучної 
(Geranium pretense L.) на поздовжньому зрізі

Зробити кілька тоненьких радіальних або тангентальних зрі-
зів, з яких частину обережно зняти пензликом з леза, покласти в 
краплю води, накрити накривним скельцем і розглянути спочатку 
за малого, а потім за великого збільшення. Частину зрізів кладуть 
на друге предметне скло в краплю сірчанокислого аніліну або 
флороглюцину з соляною кислотою і залишають на кілька хвилин, 
доки вивчатимуть зрізи у краплі води.
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Клітини склеренхіми в стеблі герані видовжені, з загострени-
ми кінцями, що заходять один за один (рис. 39, Б). Стінки клітин 
дуже потовщені і пронизані поровими каналами, які на поздо-
вжньому зрізі мають вигляд тоненьких поперечних рисочок. До-
слідивши зріз у краплі води, знімають його зі столика мікроскопа 
і готують препарат із зрізів, оброблених флороглюцином з соля-
ною кислотою або сірчанокислим аніліном. Зрізи переносять на 
нове скло в краплю води, накривають накривним скельцем і теж 
досліджують під мікроскопом. Стінки клітин склеренхіми забарв-
люються в жовтий (від сірчанокислого аніліну) або червоний (від 
флороглюцину з соляною кислотою) колір. Отже, клітинні стінки 
здерев’янілі, а клітини – мертві.

Будову клітин склеренхіми треба зарисувати.
Закінчивши роботу, необхідно добре промити предметні стекла 

та накривні скельця і чистою ганчіркою витерти столик мікроско-
па. Треба завжди пам’ятати, що такі реактиви, як сірчанокислий 
анілін та флороглюцин з соляною кислотою, шкідливо впливають 
на оптику.

Препарат. Луб’яні волокна льону звичайного 
(Linum usitatissimum L.)

Луб’яні волокна надають міцності рослині і мають велике 
практичне значення для виготовлення різних промислових тка-
нин. Типову будову склеренхімного луб’яного волокна дуже до-
бре спостерігати у льону звичайного. Кожне волокно являє собою 
дуже видовжену клітину з загостреними кінцями, з рівномірно 
потовщеними стінками. Порожнина клітини майже зникає. 

Зазвичай луб’яні волокна розташовані в рослині групами, в яких 
окремі волоконця склеєні між собою міжклітинною речовиною. 
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Тому, щоб розглянути будову окремого волокна, необхідно насам-
перед розчинити міжклітинну речовину, тобто провести мацерацію 
тканини. Для цього треба досліджуваний об’єкт покласти в про-
бірку з 10%-вим розчином хромової кислоти і кип’ятити 3…5 хв.  
Замість хромової кислоти можна взяти також 20%-вий розчин 
їдкого калію і кип’ятити в ньому рослинний матеріал 3…6 хв.  
Після кип’ятіння матеріал треба добре промити спочатку водою, а 
потім спиртом. Для мацерації треба брати корову частину стебла, 
яку здирають пінцетом. Промитий матеріал зберігають у спирті.

Для виготовлення препарату взяти шматочок мацерованої тка-
нини, розтерти пальцями і покласти його у краплю води на пред-
метне скло. Щоб краще відокремити окремі волоконця, матеріал, 
з якого готують препарат, слід добре роз’єднати препарувальними 
голками. Накривши препарат накривним скельцем, розглядають 
його спочатку за малого, а потім за великого збільшення.

Луб’яне волокно настільки видовжене, що не вміщається в полі 
зору мікроскопа. Кінці волокна тоненькі, загострені. Порожнина 
зберігається лише в центральній частині волокна, а на загостре-
них кінцях зовсім зникає.

В порожнині клітини луб’яного волокна можна побачити за-
лишки цитоплазматичного вмісту. Стінки клітин целюлозні, про-
низані щілиноподібними порами.

Примітка. В такий же спосіб можна виготовити препарат 
для вивчення луб’яного волокна у коноплі. Від волокна льону воно 
відрізняється меншою довжиною, товстішими стінками і тупі-
шими кінцями.

Для вивчення будови луб’яного волокна можна використати 
також барвінок або кропиву. Барвінок зручний тим, що з ньо-
го можна виділити волокна без попередньої мацерації. Стінки 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

114

луб’яних волокон у цих рослин целюлозні і від хлор-цинк-йоду за-
барвлюються в синьо-фіолетовий колір.

Препарат. Кам’янисті клітини м’якуша плода груші звичайної 
(Pyrus communis L.)

Зміни в клітинній стінці, пов’язані з виконанням клітиною 
механічних функцій найбільш яскраво виявлені в кам’янистих 
клітинах. Особливо помітні ці зміни в кам’янистих клітинах 
м’якуша груші. Якщо розрізати грушу, то в її м’якуші навіть нео-
зброєним оком видно жовтуваті крупинки, тверді, немов камінці. 
Це скупчення кам’янистих клітин. Особливо багато їх в плодах 
диких груш. Щоб розглянути положення кам’янистих клітин се-
ред м’якуша, треба зробити з нього зріз і виготовити препарат. 
Кам’янисті клітини зібрані щільними групами, а навколо них роз-
ташовані великі мішкоподібні, тонкостінні, виповнені клітинним 
соком, живі клітини м’якуша (рис. 40, А). Таким чином, кам’янисті 
клітини відіграють роль точок опори для тонкостінних клітин.

Препарат слід уважно розглянути і зарисувати. 

Рис. 40. Кам’янисті клітини:
А – кам’янисті клітини груші; Б – кам’янисті клітини хрону;  

В – кам’янисті клітини кісточок сливи
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Після цього з м’якуша груші виділити одну крупинку, покласти 
її в краплю води на предметне скло і роздавити скальпелем так, 
щоб вона розпалася на окремі кам’янисті клітини. Розмішавши 
роздавлену крупинку в краплі води, накрити препарат накривним 
скельцем і розглянути спочатку за малого, а потім за великого 
збільшення.

Вибравши на препараті місце з окремими клітинами, можна 
побачити, що форма їх округла або видовжена, стінки дуже потов-
щені, порожнина клітини дуже маленька. Від порожнини клітини, 
через усю стінку, проходять канальці, які на кінцях розгалужують-
ся. Через ці канальці, що являють собою не потовщені місця в 
стінці, здійснюється зв’язок сусідніх клітин між собою.

Розглянувши окремі клітини, знайти таке місце на препараті, де 
є кілька нероз’єднаних кам’янистих клітин. Уважно дослідивши 
ці клітини, можна побачити, що порові канали однієї кам’янистої 
клітини прилягають до каналів сусідньої клітини (рис. 40, А).

Щоб з’ясувати, які хімічні зміни відбулися в стінках 
кам’янистих клітин м’якуша груші, треба забрати препарат зі сто-
лика мікроскопа, зняти з нього накривне скельце і додати на пред-
метне скло краплю флороглюцину, а потім соляної кислоти. Через 
кілька хвилин крупинки треба перенести на чисте предметне скло 
в краплю води і, накривши накривним скельцем, розглянути під 
мікроскопом. Стінки клітин забарвлюються в яскраво-вишневий 
колір; отже, вони здерев’янілі.

Примітка. Кам’янисті клітини можна спостерігати також 
в плодах айви.
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Препарат. Кам’янисті клітини з кореня хрону 
(Cochlearia armoracia L.)

Взяти корінь хрону і зробити з нього кілька поперечних зрізів 
так, щоб захопити зовнішню частину його кори.

Частину зрізів кладуть у краплю води, частину обробляють 
хлор-цинк-йодом, а решту флороглюцином з соляною кислотою 
або сірчанокислим аніліном.

Спочатку препарати розглядають за малого збільшення. В корі 
видно велику кількість пухко розташованих тонкостінних окру-
глих клітин, серед яких розкидані окремі, або з’єднані в невеличкі 
групи, товстостінні кам’янисті клітини (рис. 40, Б). 

Розглянувши препарат за малого збільшення, переводять мі-
кроскоп на велике збільшення, поставивши препарат так, щоб 
в центрі зору були кам’янисті клітини. Стінки кам’янистих клі-
тин дуже потовщені, в них добре видно поперечну шаруватість  
(рис. 40, Б). Внаслідок такого потовщення стінки порожнина клі-
тини стає дуже маленькою, а вміст зникає. Стінки клітин прони-
зані по всій товщині простими або розгалуженими каналами. Як 
правило, пори однієї клітини прилягають до порових каналів 
іншої і через них порожнини сусідніх клітин сполучаються між 
собою. Розділяються порові канали сусідніх клітин лише тонень-
кою первинною стінкою.

Зарисувавши досліджений препарат, знімають його зі столика 
мікроскопа і розглядають зрізи, які обробляли хлор-цинк-йодом. 
Вже за малого збільшення видно, що стінки пухко з’єднаних па-
ренхімних клітин забарвилися в синьо-фіолетовий колір. Це свід-
чить про те, що вони целюлозні.

Взяти чисте предметне скло, нанести на нього краплю води і 
перенести туди зрізи, які оброблялись флороглюцином з соляною 
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кислотою або сірчанокислим аніліном. Зрізи покривають накрив-
ним скельцем і розглядають під мікроскопом. Тонкостінні парен-
хімні клітини не змінили свого забарвлення, тоді як кам’янисті 
клітини від флороглюцину з соляною кислотою забарвились в чер-
воний, а від сірчанокислого аніліну – в жовтий колір, що свідчить 
про їхнє здерев’яніння.

Препарат. Кам’янисті клітини кісточки сливи домашньої 
(Prunus domestica L.)

Взяти тверді оболонки кісточок сливи, добре розтерти їх у ступ-
ці, а одержаний порошок спочатку витримати в сірчаній кислоті, а 
потім добре промити у воді. Виготовлений в такий спосіб матері-
ал зберігати в гліцерині. Під час занять препарувальною голкою 
беруть трохи заготовленої маси і розмішують на предметному склі 
в краплі води. Накривши, препарат накривним скельцем, розгля-
дають його спочатку за малого, а потім за великого збільшення.

Кам’янисті клітини кісточки сливи мають дуже потовщені 
стінки; вони трохи витягнуті і ніби сплюснуті. Порожнина клітин 
також видовжена в тому ж напрямі, що й стінки, і дуже зменше-
на. Вміст клітин зникає, а порожнини клітин виповнюються пові-
трям і тому здаються темними (рис. 40, В). Стінки клітин по всій 
товщині пронизані порами. Обробивши препарат флороглюцином 
з соляною кислотою або сірчанокислим аніліном, пересвідчують-
ся, що вони здерев’янілі.
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Лабораторна робота № 8. Провідні тканини

Теоретичні відомості. Провідними називаються тканини, по 
яких відбувається пересування по рослині води та мінеральних 
речовин з кореня до листків та органічних речовин з листків до 
всіх інших органів.

Рух води з розчиненими в ній мінеральними речовинами на-
зивають висхідною течією, а рух води з розчиненими в ній орга-
нічними речовинами – низхідною течією.

Висхідна течія, як правило, рухається по ксилемі, а низхідна – 
по флоемі рослини. Провідні елементи у багатьох рослин зібрані 
в судинно-волокнисті пучки, до складу яких, як це видно уже з 
самої назви, крім провідних тканин, входять також механічні тка-
нини та паренхіма.

Судинно-волокнистий пучок складається з ксилеми та флоеми. 
До складу флоемної частини пучка входять: ситоподібні трубки 
з клітинами-супутниками, паренхіма та луб’яні волокна. До кси-
лемної частини пучка входять судини, або трахеї, трахеїди, па-
ренхіма та деревинні волокна, але провідну функцію виконують 
лише ситоподібні трубки, трахеї та трахеїди.

У більшості рослин до ситоподібних трубок прилягають кліти-
ни-супутники, які утворюються з тієї ж материнської клітини, що 
й членики ситоподібної трубки.

На поздовжньому зрізі клітини-супутники можуть тягтися по 
всій довжині члеників ситоподібної трубки  (наприклад, у пер-
винному лубі трав’янистих рослин) і можуть бути коротенькими 
(у лубі деревних рослин). На поперечному зрізі вони менші за 
інші елементи лубу і можуть мати форму трикутника або прямо-
кутника, а інколи і округлу форму.

Висхідна течія, як уже зазначалося, іде по ксилемній частині су-
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динно-волокнистого пучка, а саме по трахеїдах і трахеях.
Залежно від походження і здатності до розростання провідні 

пучки поділяють на відкриті, в яких між флоемою і ксилемою 
зберігається і функціонує прошарок камбію, і закриті, в яких не-
має камбію.

Судинно-волокнисті пучки за характером розташування фло-
еми і ксилеми поділяють на колатеральні, біколатеральні, радіальні 
та концентричні.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови провід-
них тканин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
годинникове скло, фільтрувальний папір, дистильована вода, фло-
роглюцин з соляною кислотою, сірчанокислий анілін, хлор-цинк-
йод, хромова кислота, 20%-вий розчин їдкого калію, 10%-вий 
розчин соди,метиленовий зелений, галуновий кармін, рослинний 
матеріал.

Препарат. Судинно-волокнистий пучок в стеблі кукурудзи 
(Zеа тауs L.)

Матеріал для дослідження необхідно заготовити влітку і збері-
гати його в спирті або формаліні.

Взяти шматочок стебла, зняти з нього скальпелем верхні твер-
ді покриви, зарівняти як слід поверхню, щоб пучки були зрізані 
точно впоперек, і зробити кілька поперечних зрізів через частину 
стебла. Зрізи покласти у краплю води на предметне скло і накри-
ти накривним скельцем. На зрізі серед основної тканини неозбро-
єним оком видно білі крапки. Це і є судинно-волокнисті пучки, 
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які тягнуться вздовж стебла у вигляді білуватих жилок. На пери-
ферії стебла пучки дрібніші і розташовані густіше, а до центра 
вони більші і розташовані рідше. Отже, найкраще зріз робити з 
центральної частини стебла. Виготовлений препарат покласти на 
столик мікроскопа і дослідити його за малого збільшення, вибрав-
ши найтонше місце, де добре буде видно цілий судинно-волокнис-
тий пучок.

Рис. 41. Закритий колатеральний судинно-
волокнистий пучок в стеблі кукурудзи:
1 – паренхіма, 2 – склеренхімна піхва, 

3 – лакуна, 4 – ксилема, 5 – протофлоема, 
6 – протоксилема

Судинно-волокнисті пучки 
мають овальну або ромбічну 
форму і розташовані серед 
основної тонкостінної па-
ренхіми (рис. 41).

Вже за малого збільшення 
добре видно, що весь пучок 
оточений склеренхімною 
піхвою. Над лубом і під по-
вітряною порожниною (ла-
куною) в деревині шар скле-
ренхімних клітин товстіший, 
а з боків пучка значно тон-
ший. Клітини склеренхімної 
піхви щільно прилягають 
одна до одної. Стінки їх зна-

чно потовщені, здерев’янілі, вміст у них зник і порожнина клітин 
виповнена повітрям. Лише в деяких клітинах можна спостерігати 
залишки цитоплазми і навіть ядро. Стінки клітин склеренхіми по 
всій товщині пронизані численними порами.

Під верхньою грубою частиною склеренхімної піхви є неве-
личка ділянка, де клітини настільки позливалися своїми стінками, 
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що окремих клітин вже не можна розрізнити, а видно лише по-
рожнини клітин. Це залишки клітин первинного лубу, а саме про-
тофлоеми. Утворились ці клітини ще на початку розвитку рос-
лини за рахунок первинної меристеми. Під протофлоемою лежить 
вторинний луб, який за великого збільшення помітний у вигляді 
прозорого кола клітин. Регулюючи видимість за допомогою мі-
крометричного гвинта, можна побачити, що в лубі є досить вели-
кі клітини, порожні або з ситоподібними пластинками. Це сито-
подібні трубки. До них щільно прилягають невеличкі тонкостінні 
клітини, виповнені зернистою цитоплазмою. Це клітини-супутни-
ки. На добре виготовлених препаратах видно, що клітини-супут-
ники і ситоподібна трубка виникли з однієї клітини. В таких ви-
падках клітина-супутник являє собою куточок ситоподібної труб-
ки і відгороджена від неї тоненькою перетинкою.

Між ситоподібними трубками розміщені живі тонкостінні клі-
тини луб’яної паренхіми.

Флоемна частина пучка прилягає до ксилемної, що має фор-
му трикутника, зверненого до периферії стебла, але чітко від неї 
відмежована. По боках цього трикутника розміщені дві великі 
сітчасті судини, а між ними, трохи нижче, є кільчасто-спіральна 
та кільчаста судини меншого діаметра, під якими розміщена по-
вітряна порожнина. Інколи в повітряній порожнині можна поба-
чити нерозірвані кільця кільчастих чи спіральних судин. Судини 
оточені клітинами склеренхіми. Проміжок між сітчастими суди-
нами виповнений товстостінними клітинами склеренхіми, а ре-
шта ксилемної частини пучка – клітинами паренхіми деревини. 
Клітини паренхіми деревини живі, в них є цитоплазма і ядро, а 
стінки можуть бути тоненькими або більш-менш потовщеними.
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Таким чином, в судинно-волокнистому пучку кукурудзи поміт-
но, що флоема з одного боку прилягає до ксилеми і між флоемою 
та ксилемою немає камбію. Отже, це закритий колатеральний пу-
чок.

Щоб краще розрізнити окремі складові частини судинно-во-
локнистого пучка, треба зріз обробити флороглюцином з соля-
ною кислотою або сірчанокислим аніліном. Для цього знімають 
з препарату накривне скельце і наносять на предметне скло кра-
плю флороглюцину і соляної кислоти. Через кілька хвилин зріз 
переносять у краплю води на чисте предметне скло, накривають 
накривним скельцем і розглядають під мікроскопом. Внаслідок 
такої обробки всі здерев’янілі елементи пучка почервоніють, а 
коли замість флороглюцину і соляної кислоти їх обробити сірча-
нокислим аніліном, вони пожовтіють.

Розглянувши забарвлений препарат, треба внести корективи в 
рисунок.

Препарат. Судинно-волокнистий пучок в стеблі кукурудзи 
(Zеа тауs L.) на поздовжньому зрізі

Взяти невеличкий кусочок свіжого або законсервованого сте-
бла кукурудзи і з одного боку зняти скальпелем верхній твердий 
покрив. Судинно-волокнисті пучки у кукурудзи видно дуже до-
бре неозброєним оком. Один з них треба оголити по всій довжині 
так, щоб він рельєфно виділявся серед інших тканин стебла. Три-
маючи заготовлений кусочок стебла в лівій руці, зрізуємо пучок 
посередині по всій його довжині. При цьому треба пильнувати, 
щоб зріз проходив точно вздовж пучка, бо на скошеному зрізі роз-
глянути будову окремих елементів судинно-волокнистого пучка 
буде неможливо.
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Зробити кілька зрізів і розкласти їх на предметному склі в кра-
плі води в такому ж порядку, в якому вони зрізувались. Це необ-
хідно зробити для того, щоб по черзі охопити всі елементи пучка. 
Залежно від того, в якому напрямі буде зроблено зріз, він може 
бути тангентальним або радіальним.

Щоб легше було розібратись в досліджуваному матеріалі треба 
мати перед собою схему поперечного зрізу судинно-волокнистого 
пучка.

Рис. 42. Тангентальний зріз пучка 
кукурудзи через склеренхімну піхву:

1 – тонкостінна паренхіма, 2 – клітини 
склеренхімної піхви

На зрізі (рис. 42), що прой-
шов у тангентальному на-
прямі, справа і зліва добре 
видно основну паренхіму, 
що складається з досить ве-
ликих тонкостінних живих 
клітин, в яких можна роз-
глянути цитоплазму у вигля-
ді тонкого шару вздовж сті-
нок клітини. В клітині може 
бути помітне ядро і навіть 
хлоропласти. За клітинами 

тонкостінної паренхіми видно клітини склеренхімної піхви, що 
складається зі склеренхімних волокон. Вони видовжені, скошені 
на кінцях, мають потовщені стінки, які пронизані великою кіль-
кістю щілиноподібних пор. Вміст у клітинах склеренхіми відсут-
ній і вони заповнені повітрям. Зарисувавши зазначені ділянки, 
треба пересунути препарат таким чином, щоб у полі зору був ін-
ший зріз, на якому помітні елементи, що розміщені в глиб пучка 
за склеренхімною піхвою.
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За великого збільшення в ситоподібних трубках добре видно, 
що їхні поперечні перегородки з дрібними отворами мають ви-
гляд сита, над яким лежить густий дрібнозернистий вміст. Кліти-
ни-супутники видовжені, тонкостінні і заповнені зернистою ци-
топлазмою, в якій добре видно ядро. Уважно вивчивши зріз, його 
треба зарисувати, після чого знову пересунути предметне скло і 
знайти зріз, що пройшов крізь ксилемну частину пучка.

Рис. 43. Тангентальний зріз пучка 
кукурудзи через деревину:

1 – основна паренхіма, 2 – склеренхіма,  
3 – сітчасті судини, 4 – кільчасто-

спіральна судина, 5 – деревна паренхіма

На зрізі, що пройшов через 
ксилемну частину пучка, 
тобто посередині його, з бо-
ків розміщена основна па-
ренхіма, а потім склерен-
хімна піхва (рис. 43). Шар 
клітин склеренхіми тут зна-
чно менший, ніж над флое-
мою. Це цілком відповідає 
тому, що ми бачили на попе-
речному зрізі, де з боків су-

динно-волокнистого пучка склеренхімна піхва була значно тон-
шою, ніж зверху й знизу. За склеренхімою з обох боків розміщені 
дві сітчасті судини, в яких на поздовжніх стінках виразно видно 
дрібні потовщення, що надають стінкам судин вигляду сітки. По-
перечні перегородки клітин, з яких утворились ці судини, зникли. 
Між сітчастими знаходиться кільчасто-спіральна судина, у якій на 
внутрішній стінці видно потовщення у вигляді спіралі. Проміжок 
між судинами виповнений клітинами паренхіми деревини. Вони 
живі, хоча мають досить потовщені стінки.

Цей препарат треба також зарисувати.
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На поздовжньо-радіальному зрізі (рис. 44) елементи розташо-
вані в такому порядку: по краях зрізу справа і зліва видно тонко-
стінну основну паренхіму. За нею з обох боків лежать ділянки 
склеренхімної піхви. Зліва біля склеренхімної піхви є повітряна 
порожнина, а потім кільчаста і спіральна судини та клітини па-
ренхіми деревини. За ксилемою розміщена флоема, а саме: си-
топодібні трубки і клітини-супутники. Якщо зріз пройшов по се-
редині пучка, то на ньому не буде видно сітчастих судин, оскільки 
вони розміщені трохи збоку і вище.

1

2
3 4 5

6 87

Рис. 44. Радіальний зріз пучка кукурудзи:
1 – клітини основної паренхіми,  

2 – склеренхімна піхва, 3 – повітряна 
порожнина, 4 – кільчаста судина,  
5 – спіральна судина, 6 – деревна 

паренхіма, 7 – ситоподібні трубки,  
8 – клітини-супутники

Зазвичай, зрізи пройдуть не 
завжди в такому напрямі, як 
це описано вище. Ось чому 
треба навчитися добре роз-
різняти всі елементи судин-
но-волокнистого пучка на 
поздовжньому зрізі, щоб по-
тім правильно їх позначити 
на рисунку.

Доцільно звернути осо-
бливу увагу на різний ха-
рактер потовщень судин та 

на будову ситоподібних трубок. Рекомендується, крім загального 
рисунка, окремо зарисувати у великому масштабі всі типи судин і 
ситоподібну трубку з клітинами-супутниками, які і є власне про-
відними елементами.

Рекомендується і цей зріз обробити флороглюцином з соляною 
кислотою або сірчанокислим аніліном, щоб виділити здерев’янілі 
елементи.
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Препарат. Закритий провідний пучок у стеблі півника 
германського (Iris germanica L.) 

Взяти невеличкий кусочок (кілька сантиметрів) квіткового сте-
бла півника, зробити кілька тоненьких поперечних зрізів, поклас-
ти їх в краплю води на предметне скло, накрити накривним скель-
цем і розглянути за малого збільшення.

Серед основної тканини можна побачити розкидані провідні 
пучки. Вибравши з них найтонший, ставлять його в центрі поля 
зору і переводять мікроскоп на велике збільшення. Пересуваючи 
препарат, можна побачити, що провідний пучок оточений з усіх 
боків тонкостінною паренхімою. Над флоемою розміщена ма-
ленька ділянка клітин склеренхіми. У флоемі добре видно ситопо-
дібні трубки і клітини-супутники (рис. 45). 

Рис. 45. Поперечний зріз провідного  
пучка півника:

1 – тонкостінна паренхіма,  
2 – склеренхіма, 3 – ситоподібні трубки, 
4 – клітини-супутники, 5 – трахеїди, 6 – 

деревна паренхіма

Ситоподібні трубки досить 
широкі і порожні або в них 
видно ситечко. Клітини-су-
путники значно вужчі за си-
топодібні трубки і виповне-
ні густою зернистою цито-
плазмою. До флоеми безпо-
середньо прилягає ксилемна 
частина пучка. Характерним 
для стебла півника є відсут-
ність повітряної порожнини і 
справжніх судин, або трахей 
у ксилемі. Ксилемна частина 
провідного пучка складаєть-
ся з трахеїд і паренхіми де-
ревини. Стінки трахеїд до-
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сить грубі, потовщені, а клітини паренхіми деревини тонкостінні, 
живі, виповнені живим вмістом. Щоб краще диференціювати 
окремі елементи провідного пучка, приймають предметне скло зі 
столика мікроскопа, знімають накривне скельце і обробляють зрі-
зи флороглюцином з соляною кислотою. Через кілька хвилин пере-
носять зрізи в краплю води на друге предметне скло, накривають 
накривним скельцем і розглядають препарат спочатку за малого, а 
потім за великого збільшення. Групи склеренхімних клітин над 
флоемою, а також трахеїди в ксилемі забарвлюються у вишнево-
червоний колір, що свідчить про їх здерев’яніння. Решта тканин 
зрізу залишиться без змін.

Досліджений препарат зарисувати і позначити на рисунку 
основні тканини.

Примітка. В стеблі півника пучок не називається судинно-во-
локнистим тому, що в ньому немає справжніх судин і дуже слаб-
ко розвинені волокна склеренхіми.

Препарат. Закритий провідний пучок у стеблі півника 
германського (Iris germanica L.) на поздовжньому зрізі

Відрізати невеличкий кусочок стебла і зробити кілька тонень-
ких радіальних зрізів так, щоб вони пройшли через провідний 
пучок. При цьому треба стежити, щоб поверхня зрізів була не 
скошена. Виготовлені зрізи слід покласти в краплю води на пред-
метне скло і розглянути спочатку за малого, а потім за великого 
збільшення.

З боків провідного пучка лежить тонкостінна паренхіма, до 
якої справа прилягає група клітин склеренхіми (рис. 46) (на по-
перечному зрізі ці клітини були над лубом). Клітини склеренхіми 
видовжені, з загостреними кінцями. Стінки їх досить потовщені і 
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пронизані великою кількістю щілиноподібних пор. За склеренхі-
мою лежить лубова частина провідного пучка – ситоподібні труб-
ки і клітини-супутники.

Рис. 46. Поздовжній (радіальний) зріз 
провідного пучка півника:

1 – тонкостінна паренхіма стебла,  
2 – склеренхіма, 3 – луб, 4 – ситоподі 
бні трубки, 5 – клітини-супутники,  

6 – деревина, 7-9 – спіральні судини,  
10 – кільчаста судини, 11 – паренхіма 

деревини

У ситоподібних трубках до-
бре видно поперечні перего-
родки. Вони в багатьох міс-
цях продірявлені і мають 
вигляд ситечка, над яким 
інколи видно мозолисте 
тіло. Клітини-супутники ву-
зенькі і коротші за ситопо-
дібні трубки. Вони живі, 
тонкостінні і виповнені зер-
нистою цитоплазмою, в якій 
інколи виразно видно видо-
вжене ядро.

За флоемою розташова-
на ксилема провідного пуч-

ка. На поздовжньому зрізі добре видно, що до її складу входять не 
судини, а трахеїди. Це видовжені клітини з загостреними краями, 
які щільно прилягають одна до одної. На внутрішніх стінках тра-
хеїд видно спіральні або кільчасті потовщення. Між кільчастими 
трахеїдами й основною паренхімою розміщені клітини паренхіми 
деревини.

Розглянувши препарат, знімають його зі столика мікроскопа і 
обробляють флороглюцином з соляною кислотою або сірчанокис-
лим аніліном. Клітини склеренхіми, стінки трахеїд, а також по-
товщення на внутрішніх стінках трахеїд забарвляться в вишне-
во-червоний (від флороглюцину з соляною кислотою) або жовтий  
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(від сірчанокислого аніліну) колір.
Препарат треба зарисувати.

Препарат. Відкритий біколатеральний судинно-волокнистий 
пучок у стеблі гарбуза звичайного (Сисиrbita реро L.)

До того як приступити до виготовлення анатомічного препа-
рату, треба зробити поперечний зріз через усе стебло і покласти 
його в краплю води на предметне скло. Розглядаючи зріз проти 
світла, можна побачити, що стебло гарбуза ребристе зсередини 
і зовні. В кутах ребер розміщені судинно-волокнисті пучки – на 
зовнішніх ребрах дрібніші, а на внутрішніх – більші. І в тих, і в 
інших добре видно просвіти судин. Пучки розташовані правиль-
ними рядами по колу, на певній відстані один від одного. В центрі 
стебла знаходиться центральна порожнина з великими заглибина-
ми, що заходять у паренхіму між пучками.

Рис. 47. Схема будови стебла гарбуза:
1 – епідерма, 2 – коленхіма, 3 – паренхіма, 
4 – склеренхіма, 5 – ксилема, 6 – камбій, 

7 – флоема, 8 – камбій, 9 – повітряна 
порожнина

Після цього виготовляють 
тоненький зріз, який розгля-
дають за малого збільшення 
і зарисовують загальну схе-
му (рис. 47). Зовні стебло 
вкрите епідермою, на якій у 
великій кількості розташо-
вані прямі багатоклітинні 
волоски. Клітини волосків 
біля їх основи досить широ-
кі, а ближче до верхівки вуж-
чі. Закінчуються волоски ма-
ленькими гострими конічни-
ми клітинами. Клітини во-
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лосків живі, виповнені цитоплазмою, в якій є ядро, значна кількість 
хлоропластів і багато вакуолей.

Під епідермою по кутах залягають невеличкі ділянки механіч-
ної тканини – коленхіми. Стінки клітин коленхіми по кутах по-
товщені, ці потовщення під мікроскопом мають вигляд блискучих 
трикутників або чотирикутників.

За коленхімою лежить кілька шарів паренхімних клітин, а під 
ними суцільним кільцем в кілька рядів залягає механічна тканина 
– склеренхіма, стінки клітин якої потовщені і здерев’янілі.

Далі розміщена основна паренхіма, в якій знаходяться судин-
но-волокнисті пучки. У центрі знаходиться повітряна порожнина.

Щоб краще диференціювати всі частини стебла гарбуза, треба 
обробити зріз флороглюцином з соляною кислотою або сірчано-
кислим аніліном. Склеренхімне кільце й судини в пучку забарвлю-
ються в вишнево-червоний (від флороглюцину) або жовтий (від 
сірчанокислого аніліну) колір. В такий же колір забарвлюються 
всі здерев’янілі елементи на зрізі, що дасть можливість краще роз-
різнити і показати на схемі флоемну та ксилемну частини пучка.

Зарисувавши загальну схему розташування окремих тканин у 
стеблі гарбуза, зробити кілька нових тоненьких зрізів, щоб захо-
пити ту частину стебла, де розміщені великі судинно-волокнисті 
пучки. Частину зрізів кладуть у краплю води на предметне скло, 
а частину – в годинникове скло для обробки флороглюцином з со-
ляною кислотою або сірчанокислим аніліном, а потім переносять 
їх у краплю води на друге предметне скло. Накривши виготовлені 
препарати накривними скельцями, розглядають спочатку неза-
барвлений препарат.

Треба вибрати найтонший і не скошений зріз судинно-волокнис-
того пучка, в якому вже за малого збільшення можна добре розріз-
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нити всі його складові елементи. В альбом треба нанести контури 
судинно-волокнистого пучка і пунктиром намітити розташування 
флоеми, ксилеми, камбію і основної тканини з таким розрахун-
ком, щоб правильно відобразити розташування і масштаби всіх 
елементів.

Розглянувши загальну будову судинно-волокнистого пучка, мі-
кроскоп переводять на велике збільшення і, починаючи з пери-
ферійної частини зрізу, зарисовують відповідні елементи пучка. 
Судинно-волокнистий пучок знаходиться серед клітин основної 
паренхіми стебла. На периферії пучка розташована флоема, до 
складу якої входять ситоподібні трубки з клітинами-супутниками 
і луб’яна паренхіма (рис. 48). 

1

2

3

4

5

6

Рис. 48. Біколатеральний судинно-
волокнистий пучок гарбуза  

на поперечному зрізі:
1 – основна паренхіма, 2 – зовнішня 

флоема, 3 – камбій, 4 – вторинна ксилема, 
5 – первинна ксилема, 6 – внутрішня 

флоема

Ситоподібні трубки крупні, 
стінки в них слабо потовще-
ні, целюлозні, від усіх ін-
ших клітин відрізняються 
особливим матовим відтін-
ком. Під час виготовлення 
зрізу більшість ситоподіб-
них трубок розрізуються на 
однакові порожнисті части-
ни, але значна кількість їх 
буває розрізана на рівні по-
перечної перетинки, а тому 
на поперечних зрізах в сито-
подібних трубках видно 
продірявлені перетинки, в 
яких великі отвори розділе-
ні порівняно тонкою сіткою 
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з целюлози. Отвори часто виповнені вмістом ситоподібних тру-
бок, який багатий на пластичні речовини, особливо білки. На фік-
сованому матеріалі вміст ситоподібних трубок зсідається. Якщо 
матеріал зібрано восени, на ситоподібних перетинках можна час-
то спостерігати так звані мозолі – відкладення калози, які затри-
мують пересування по ситоподібних трубках поживних речовин. 
Утворення таких мозолів може зовсім припинити рух соку. Таке 
явище спостерігається у багатьох рослин взимку; навесні ж такі 
мозолі можуть повністю розчинитись, і ситоподібні трубки знову 
зможуть виконувати свою функцію.

До кожної ситоподібної трубки щільно прилягає клітина-су-
путник. Клітини-супутники розвиваються разом з ситоподібною 
трубкою з однієї материнської клітини, яка ділиться поздовжньою 
перегородкою на дві нерівні частини: більшу, з якої утворюється 
ситоподібна трубка, та меншу, з якої утворюється клітина-супут-
ник. Клітини-супутники тонкостінні, заповнені густою зернистою 
цитоплазмою, в якій добре видно ядро. Клітини-супутники ре-
гулюють рух соку по ситоподібних трубках. Між флоемою і кси-
лемою залягає шар клітин з 5-6 рядів меристематичної тканини 
камбію. Клітини камбію мають форму видовжених чотиригран-
них призм із загостреними кінцями, які розміщені одна під одною 
правильними рядами й утворюються з первинної твірної тканини 
прокамбію. На поперечному зрізі клітини камбію мають форму 
прямокутників.

М’які, еластичні стінки клітин камбію складаються з целюло-
зи і невеликої кількості пектинових речовин. Тангентальні стінки 
тонші від радіальних. В порожнині клітин камбію є цитоплазма, 
в якій знаходиться ядро, що має веретеноподібну або видовжену 
форму, є лейкопласти і мітохондрії.
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За камбієм у судинно-волокнистому пучку гарбуза лежить кси-
лема. У цій частині пучка насамперед привертають до себе увагу 
судини, які за характером потовщення внутрішніх стінок бувають 
пористими (крупніші судини), кільцевими і спіральними.

Проміжки між судинами виповнені живими тонкостінними кліти-
нами паренхіми деревини і окремими трахеїдами, стінки яких 
мають сітчасте потовщення і пронизані великими порами. Під час-
тиною ксилеми, що виникла внаслідок діяльності камбію, залягає 
первинна ксилема, що складається з поодиноких або зібраних у 
групи кільчастих та спіральних трахеїд, стінки яких значно по-
товщені та з тонкостінних живих паренхімних клітин.

За первинною ксилемою, вглиб до центра стебла, залягає вну-
трішній шар флоеми, який має таку ж будову, як і зовнішній. Між 
первинною ксилемою і внутрішньою флоемою є вузенька смужка 
товстостінної паренхіми, клітини якої не здатні ділитися. Камбію 
між ксилемою і внутрішньою флоемою немає.

Уважно вивчивши і зарисувавши препарат, його заміняють ін-
шим, обробленим флороглюцином з соляною кислотою, на якому 
вже за малого збільшення виразно видно забарвлені в вишнево-
червоний колір здерев’янілі елементи. Далі перевіряють правиль-
ність показаних на рисунку окремих елементів пучка і вносять 
необхідні поправки.

Судинно-волокнистий пучок гарбуза називають біколатераль-
ним тому, що в нього флоема прилягає до ксилеми з двох боків. 

Препарат. Відкритий судинно-волокнистий пучок гарбуза 
звичайного (Сисиrbita реро L.) на поздовжньому зрізі

Взяти кусочок стебла гарбуза і розрізати його так, щоб на по-
верхні знаходився один з великих судинно-волокнистих пучків. 
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Зріз треба робити радіальний, так, щоб захопити середню частину 
пучка і прилеглі до нього тканини. Треба стежити, щоб зріз був 
не скошений і йшов паралельно по довжині стебла. Робити тре-
ба кілька зрізів, щоб можна було вибрати найтонший з них і щоб 
можна було розглянути всі складові частини судинно-волокнисто-
го пучка. Доцільно зрізи класти на предметне скло в краплю води 
в такому ж порядку, в якому вони зрізувались.

Таку ж серію зрізів покласти на друге предметне скло і оброби-
ти флороглюцином з соляною кислотою або сірчанокислим ані-
ліном.

Виготовлений препарат розглядають спочатку за малого збіль-
шення, щоб накреслити загальну схему розташування окремих 
елементів, а потім за великого збільшення, щоб детально вивчити 
будову всіх тканин, що входять до складу судинно-волокнистого 
пучка.

Рис. 49. Поздовжній зріз судинно-волокнистого пучка гарбуза:
1 – основна паренхіма, 2 – ситоподібні трубки, 3 – клітина-супутник,  

4 – камбій, 5 – пориста судина, 6 – деревна паренхіма, 7 – спіральна судина
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Якщо зріз радіальний і прийшовся по всій ширині судинно-волок-
нистого пучка і тих тканин, що до нього прилягають (рис. 49), то 
справа і зліва на препараті буде видно основну паренхіму, що 
складається з великих тонкостінних клітин. За основною паренхі-
мою видно ситоподібні трубки. Окремі членики ситоподібних 
трубок мають циліндричну форму і трохи роз ширені в тих міс-
цях, де проходять поперечні перегородки – ситоподібні перетин-
ки. Бокові стінки потовщені і пронизані численними порами, вна-
слідок чого вони мають чоткоподібний вигляд.

Поперечні ситоподібні перетинки можуть залягати горизон-
тально або навскіс. Вони можуть бути такими, як і поздовжні 
стінки, а також значно потовщуватись, внаслідок відкладання ка-
лози з обох боків первинної перетинки.

Якщо препарат виготовлено з живого матеріалу, без застосу-
вання будь-яких реактивів, то в ситоподібних трубках можна по-
бачити білковий вміст. На фіксованому матеріалі білковий вміст 
стискається, відстає від стінок і має вигляд товстого шнура, що 
йде вздовж трубки і розширюється на рівні поперечних перети-
нок, до яких прикріплюється тяжами такої ж білкової речовини, 
що проходить крізь пори.

До ситоподібних трубок щільно прилягають клітини-супутни-
ки. Вони видовжені, з загостреними краями, тонкостінні, випо-
внені зернистою цитоплазмою, в якій виразно помітно ядро.

За ситоподібними трубками (залежно від того, як пройде зріз) 
може залягати ряд клітин паренхіми флоеми. Клітини паренхіми 
флоеми видовжені, тонкостінні. Поперечні стінки їх, як правило, 
розміщені горизонтально. В клітинах є шар цитоплазми, ядро. Це 
живі клітини.
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За паренхімою флоеми розміщений камбій. На поздовжньому 
зрізі клітини камбію видовжені і наповнені густою зернистою ци-
топлазмою, в якій виразно помітно ядро.

Камбій, як уже зазначалося, лежить між флоемою і ксилемою. 
Отже, за камбієм іде ксилемна частина судинно-волокнистого 
пучка. Тут звертає на себе увагу широка пориста судина. Поздо-
вжні стінки пористої судини зсередини мають густу сітку потов-
щень, серед яких поперечними правильними рядами розміщені 
пори. 

За пористою судиною розміщена паренхіма ксилеми. Клітини па-
ренхіми ксилеми коротенькі, стінки їх трохи потовщені, здерев’янілі, 
але вміст клітин не зникає, і вони залишаються живими. Клітини па-
ренхіми ксилеми виповнюють простір між судинами.

Ще ближче до центра розміщені кільцеві або спіральні судини. 
Вони значно вужчі, ніж пористі судини, їхні стінки мають внутрішні 
потовщення у вигляді кілець або спіралей. 

Між сітчастими, кільцевими і спіральними судинами, крім парен-
хіми, залягають трахеїди і волокна склеренхіми. Далі за ксилемною 
частиною пучка знову розміщені елементи флоеми.

Розглянувши препарат і зарисувавши окремі частини судинно-
волокнистого пучка, обробляють його флороглюцином з соляною 
кислотою або сірчанокислим аніліном. Всі здерев’янілі елементи за-
барвлюються в вишнево-червоний (від флороглюцину) або жовтий 
(від сірчанокислого аніліну) колір. На цьому препараті треба уважно 
розглянути характер потовщень в судинах, будову пор, розміщення 
механічних елементів і внести потрібні поправки в рисунок.

На препараті, обробленому флороглюцином з соляною кисло-
тою, добре видно, що поздовжні стінки судин залишаються целю-
лозними, а дерев’яніють лише потовщення різної форми.
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Не завжди вдається зробити зріз так, щоб захопити всі зазначе-
ні елементи. Тому їх треба поступово розглядати на кількох зрізах 
і в потрібному порядку зарисовувати, орієнтуючись на схему по-
перечного зрізу, який було зроблено з самого початку дослідження 
судинно-волокнистих пучків гарбуза.

Препарат. Концентричний судинно-волокнистий пучок 
орляка звичайного (Pteridium aquilinum L.)

Взяти невеличкий кусочок кореневища орляка і зробити спочат-
ку зріз через усе кореневище, а потім кілька невеличких, але то-
неньких зрізів так, щоб обов’язково захопити судинно-волокнисті 
пучки, які дуже добре видно неозброєним оком.

Виготовлені зрізи кладуть на предметне скло в краплю води і, 
не накриваючи накривним скельцем, розглядають проти світла. 
На зрізі виразно видно судинно-волокнисті пучки овальної або 
округлої форми, розташовані серед тканини основної паренхіми. 
Вивчивши загальне розміщення концентричних пучків, беруть за-
готовлені тоненькі зрізи і розглядають один з них за малого збіль-
шення. При цьому весь пучок вміщується в полі зору мікроскопа. 
Зовні пучка залягає основна тонкостінна паренхіма, а за нею йде 
ряд темно-бурих клітин з потовщеними стінками, які суцільним 
кільцем оточують пучок. Цей шар клітин називають ендодермою. 
Зсередини до ендодерми щільно прилягає крохмаленосний шар 
тонкостінних живих клітин великого розміру, за якими кільцем 
в один або кілька шарів розміщені елементи фореми. Серед них 
легко відрізнити досить великі, майже порожні, ситоподібні труб-
ки, а між ними значно менші клітини паренхіми флоеми. За фло-
емою в напрямі до центра розміщена кільцем паренхіма ксилеми, 
а за нею товстостінні водоносні елементи ксилеми (рис. 50).
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В альбомі нанести обриси всього пучка і розпланувати роз-
міщення всіх його елементів з таким розрахунком, щоб зберегти 
правильне співвідношення окремих тканин пучка. Щоб вивчити 
будову окремих елементів пучка і правильно їх зарисувати, треба 
перевести мікроскоп на велике збільшення і, переміщуючи пре-
парат від периферії зрізу до центра, поступово дослідити будову 
окремих тканин.

Рис. 50. Концентричний пучок кореневища папороті орляка звичайного  
на поперечному зрізі:

1 – паренхіма стебла, 2 – ендодерма, 3 – перицикл, 4 – паренхіма, що оточує 
провідний пучок, 5 – кільце флоеми, 6 – паренхіма, 7 – ксилема

Клітини основної паренхіми живі, тонкостінні; в них є цитоплазма, 
ядро і паличкоподібної форми крохмальні зерна.

Клітини ендодерми товстостінні, вузенькі, жовто-бурого кольо-
ру. Цитоплазми в них немає – отже, це мертві клітини. Клітини 
тонкостінної паренхіми, які зсередини прилягають до ендодерми, 
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живі; вони мають цитоплазму і ядро, в них у великій кількості 
містяться паличкоподібні крохмальні зерна, тому цей шар клітин 
називається крохмаленосним шаром.

Ситоподібні трубки розташовані в два ряди, зразу ж за крохма-
леносним шаром, і щільно прилягають одна до одної. Цитоплаз-
матичний вміст в них зникає, клітини-супутники відсутні. Між 
ситоподібними трубками лежать клітини паренхіми флоеми. Вони 
дрібні, тонкостінні, виповнені цитоплазмою, в якій видно ядро.

Клітини паренхіми ксилеми, які лежать за флоемою ближче до 
центра, живі, стінки їх не здерев’янілі. В клітинах багато крох-
мальних зерен паличкоподібної форми. Такі ж клітини є й у центрі 
пучка, поміж трахеїдами.

У центрі ж пучка залягає первинна ксилема, а саме протокси-
лема, що складається з трахеїд, стінки яких мають спіральні по-
товщення і великих товстостінних драбинчастих судин. Судин з 
іншим характером потовщень в пучку немає.

Розглянувши уважно препарат, треба його зарисувати, а потім 
зняти накривне скельце, додати на предметне скло краплю фло-
роглюцину з соляною кислотою. Через кілька хвилин зрізи треба 
перенести на чисте предметне скло в краплю води і, накривши 
накривним скельцем, розглянути під мікроскопом.

Потовщені стінки в ендодермі, а також потовщення в стінках 
судин забарвлюються в вишнево-червоний колір.
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Препарат. Концентричний судинно-волокнистий пучок  
у кореневищі орляка звичайного (Pteridium aquilinum L.)  

на поздовжньому зрізі

Зробити кілька поздовжніх зрізів, стежачи за тим, щоб зріз прой-
шов через судинний пучок. Виготовлені зрізи необхідно розміс-
тити на предметному склі в такому ж порядку, в якому вони зрі-
зувались, щоб усі елементи пучка можна було розглянути.

По краях зрізу розташовані тонкостінні широкі клітини осно-
вної паренхіми (рис. 51). В цих клітинах видно пристінний шар 
цитоплазми, ядро і паличкоподібні крохмальні зерна.

Клітини ендодерми видовжені, поперечні стінки їх лежать рів-
но, вони порожні, мертві. Крохмаленосні клітини тонкостінні, 
прямокутні, заповнені цитоплазмою і крохмальними зернами.

Рис. 51. Поздовжній зріз судинно-волокнистого пучка кореневища орляка:
1 – основна тонкостінна паренхіма, 2 – ендодерма, 3 – крохмаленосні клітини, 

4 – луб’яна паренхіма, 5, 6 – ситоподібні трубки, 7 – деревна паренхіма,  
8, 9 – драбинчасті судини
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Клітини паренхіми флоеми вузенькі, довгасті, з цитоплазмою та 
ядром; вони з одного боку прилягають до крохмаленосних клітин, а з 
іншого – до ситоподібних трубок. Ситоподібні трубки у папоротей 
відрізняються тим, що в них ситечка розміщені не на поперечних пе-
регородках, а на поздовжніх стінках, якими одна ситоподібна трубка 
стикається з іншою.

Ситоподібні трубки видовжені, широкі і порожні, з тоненькими 
стінками. Від хлор-цинк-йоду стінки трубок забарвлюються в синій 
колір. Розташовані ситоподібні трубки в 2-3 ряди, що прилягають один 
до одного, або їх розділяє тонкостінна паренхіма флоеми. За ситопо-
дібними трубками залягає паренхіма ксилеми, яка відокремлює їх від 
судин. Стінки судин мають драбинчасті потовщення, а членики їх до-
сить широкі і довгі з загостреними кінцями, між якими продірявлена 
перегородка. Крізь ці отвори у перегородці суміжні членики сполуча-
ються між собою. Між судинами залягає один або два шари паренхіми 
ксилеми, що складається з живих видовжених тонкостінних клітин, в 
яких є цитоплазма, ядро і значна кількість крохмальних зерен.

Інколи на зрізі можна побачити трахеїди зі спіральними потов-
щеннями.

Отже, драбинчасті судини відрізняються від усіх інших судин 
тим, що в них поперечні перегородки між окремими члениками не 
зникають зовсім, а лише продірявлюються.

Концентричний пучок у орляка називається амфікрибральним, 
тому що в ньому флоема оточує ксилему.

Препарат. Концентричний судинно-волокнистий пучок  
у кореневищі конвалії (Convallaria majalis L.)

Кореневище конвалії характеризується наявністю двох типів 
судинно-волокнистих пучків, а саме: колатеральних і концентрич-



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

142

них. Колатеральні пучки розташовані кільцем зразу під ендодер-
мою, яка відокремлює центральний циліндр від первинної кори, а 
концентричні – розкидані всередині центрального циліндра.

Зробити з кореневища конвалії кілька тоненьких зрізів таким 
чином, щоб захопити пучки, розташовані в центрі центрального 
циліндра. Спочатку їх треба розглянути за малого збільшення, 
щоб замалювати в альбомі загальні обриси пучка і розпланувати 
в ньому окремі складові його частини. Потім мікроскоп пере-
водять на велике збільшення, щоб детально розглянути будову 
всіх тканин, які входять до складу пучка.

Судинно-волокнистий пучок зовні оточений паренхімою, що 
складається з живих тонкостінних клітин, в яких є цитоплазма, 
ядро і значна кількість крохмальних зерен (рис. 52).

Рис. 52. Поперечний зріз судинно-волокнистого пучка кореневища конвалії:
1 – тонкостінна паренхіма, 2 – деревина, 3 – ситоподібні трубки, 4 – клітини-

супутники
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На периферії пучка, зразу ж за основною паренхімою, кільцем роз-
ташована ксилема, що складається з багатогранних клітин, стінки 
яких значно потовщені. Це пористі та спіральні судини і трахеїди. 
Флоема залягає в центрі пучка і складається з ситоподібних трубок, 
до яких прилягають клітини-супутники, що виповнені зернистою 
цитоплазмою.

Обробити препарат метиленовим зеленим та галуновим кар-
міном. Від цих реактивів ксилема забарвлюється в яскраво-зе-
лений колір, а нездерев’янілі клітини – в рожево-червоний.

Концентричний пучок у кореневищі конвалії називається 
амфівазальним, тому що в ньому ксилема оточує флоему.

Препарат. Радіальний судинно-волокнистий пучок кореня 
півника германського (Iris germanica L.)

Рис. 53. Радіальний судинно-волокнистий 
пучок кореня півника:

1 – первинна кора, 2 – ендодерма,  
3 – пропускна клітина, 4 – перицикл,  

5 – флоема, 6 – ксилема, 7 – склеренхіма

Радіальні пучки властиві 
для первинної будови коре-
нів усіх рослин. Вони ха-
рактеризуються тим, що 
між тяжами ксилеми, роз-
ташованими по радіусу ор-
гана, розміщені в такій же 
кількості тяжі флоеми.

Ксилемні тяжі можуть 
зливатись у центрі, а також 
можуть не доходити до цен-
тра; тоді в центрі пучка буде 
тонкостінна паренхіма.

Взяти корінь півника і 
зробити з нього кілька то-
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неньких поперечних зрізів. Зрізи кладуть у краплю води на 
предметне скло, накривають накривним скельцем і розгляда-
ють за малого збільшення, щоб вибрати найтонший з них і на-
креслити загальну схему будови кореня. Вже за малого збіль-
шення добре видно, що більшу частину кореня займає первин-
на кора, яка складається з живих тонкостінних клітин (рис. 53). 

Закінчується первинна кора шаром ендодерми – товстостінних 
клітин, що кільцем оточують центральний циліндр, серед яких 
трапляються окремі тонкостінні живі клітини, які називають про-
пускними клітинами.

Під ендодермою лежить шар живих клітин, за якими по радіу-
су залягають ділянки ксилеми і флоеми. Розглянувши препарат за 
малого збільшення, замалювати в альбомі загальну схему будови 
пучка і розташування його окремих частин, деталі будови яких 
треба вивчати за великого збільшення.

Щоб краще диференціювати окремі частини пучка, знімають 
препарат зі столика мікроскопа, і, піднявши накривне скельце, 
додають краплю флороглюцину з соляною кислотою. Забарвлені 
зрізи перенести в краплю води на чисте предметне скло, накрити 
накривним скельцем і, знайшовши найтонше місце на препараті, 
перевести мікроскоп на велике збільшення.

Стінки клітин ендодерми дуже потовщені, виразно шаруваті і 
забарвлюються у вишнево-червоний колір.

Серед товстостінних клітин ендодерми різко виділяються про-
пускні клітини. Стінки їх тоненькі, в них виразно видно цито-
плазму і ядро. Під ендодермою залягає шар тонкостінних живих 
клітин, виповнених цитоплазмою. Це перицикл, з його клітин 
утворюються бічні корені.
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Ендодерма є найглибшим шаром первинної кори, а перицикл 
– зовнішнім шаром центрального циліндра. Тяжі ксилеми також 
забарвлюються в вишнево-червоний колір і зливаються в центрі 
пучка. Ксилемна частина пучка складається переважно з судин, 
що мають потовщені стінки. Флоемні частини пучка невеликі; 
вони світлою плямою виділяються між ксилемою. До складу фло-
еми входять ситоподібні трубки і паренхіма. Елементи флоеми 
живі тонкостінні з цитоплазматичним вмістом.

Примітка. Найкраще можна вивчити будову тієї чи іншої 
тканини, ізолювавши її шляхом мацерації від інших тканин, що 
дуже часто застосовують при вивченні будови окремих провід-
них елементів. Дуже добрими об’єктами для вивчення будови 
трахеїд і судин є корінь хрону і кореневище орляка. 

Препарат. Провідні елементи кореня хрону  
(Cochlearia armoracia L.)

Кусок кореня хрону треба обчистити, покласти в 10%-вий роз-
чин соди або в 20%-вий розчин їдкого калію і кип’ятити протягом 
3-6 хвилин. Одержані тканини потім добре промивають водою, ви-
даляють з них тонкі білі нитки, які добре видно неозброєним оком, 
і кладуть їх у краплю води на предметне скло. Розглядаючи пре-
парат за великого збільшення, легко можна знайти досить великі 
трубки, що складаються з кількох клітин. Це судини, в яких не зо-
всім зникли поперечні перегородки між окремими члениками.

На стінках судин правильними поперечними рядами розміщені 
пори, які надають судині сітчастої будови. Від флороглюцину з 
соляною кислотою сітчасті потовщення стінок судини забарвлю-
ються у вишнево-червоний колір.
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Препарат. Провідні елементи кореневища орляка звичайного 
(Pteridium aquilinum L.)

Щоб виділити ізольовані судини і трахеїди з кореневища орля-
ка, треба взяти кусок кореневища, зняти з нього зовнішній м’який 
шар тканин, а центральну тверду частину покласти в пробірку, за-
лити 10%-вим розчином соди і кип’ятити протягом 3-6 хвилин 
або залити хромовою кислотою і кип’ятити протягом однієї хви-
лини. Кореневище орляка розпадеться на окремі складові части-
ни. Мацеровану тканину треба добре промити водою, покласти 
її в краплю води на предметне скло і розтягти препарувальними 
голками. Накривши препарат накривним скельцем, його розгля-
дають спочатку за малого, а потім за великого збільшення. Серед 
інших тканин треба знайти судини. Вони мають вигляд широких 
трубок, на стінках яких виразно видно потовщення, що лежать 
впоперек стінок у вигляді паличок більшої чи меншої довжини. 
Це драбинчасті судини. Кінці члеників судин загострені, а попере-
чна перегородка сильно продірявлена. Це дає можливість вважати 
їх судинами, а не трахеїдами.

Зарисувавши окрему судину, розглядають препарат, потрохи 
пересуваючи його під мікроскопом, доки не знайдуть вузенькі 
коротенькі трубки – трахеїди. Стінки трахеїд мають спіральні 
потовщення. Поперечні перегородки між трахеїдами суцільні і 
скошені.
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Лабораторна робота № 9. Секреторні тканини. Молочники

Теоретичні відомості. Секреторні тканини – це тканини рослин, в 
яких утворюються та накопичуються продукти секреції.

Молочники – це довгі, тонкі розгалужені трубки, які складаються з 
однієї або багатьох клітин. Молочники, що складаються з однієї кліти-
ни, називають нечленистими, а ті, що складаються з кількох чи бага-
тьох клітин, називають членистими.

Нечленисті молочники утворюються з особливих клітин, які в не-
великій кількості закладаються ще в насінині, у внутрішній частині 
первинної кори сім’ядольного зародка. В міру розвитку зародка і рос-
ту рослини відбувається і ріст молочника в довжину і його розгалу-
ження. Цілком сформований молочник є однією гігантською (по до-
вжині) багатоядерною клітиною з вакуолею. Нечленисті молочники 
характерні для родини молочайних, деяких шовковичних, бруслини 
та інших рослин.

Членисті молочники утворюються з ряду мішкоподібних клітин, 
які можуть бути з усіх боків замкнутими і сполучатись лише через 
пори, або ж, як це буває у більшості рослин, поперечні перегородки в 
клітинах розчиняються і частково або повністю зникають, залишаю-
чись лише з країв. У деяких рослин, як, наприклад, у чистотілу, в по-
перечних перегородках утворюється один або кілька отворів, причому 
такі отвори виникають і на сусідніх, прилягаючих до них молочниках.

Бокові розгалуження одних молочників можуть з’єднуватись з роз-
галуженнями інших молочників за допомогою перемичок, чи анаста-
мозів, внаслідок чого утворюється складна сітка з членистих молоч-
ників.

Членисті молочники характерні для багатьох рослин з родин мако-
вих, складноцвітих та для деяких родів з родин молочайних, банано-
вих тощо.
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Стінки молочників здебільшого тонкі, целюлозні, еластичні і 
легко розтягуються. Порожнина молочника виповнена пристін-
ним шаром цитоплазми, в якій є ядро і лейкопласти та невелич-
кі вакуолі. В членистих молочниках в кожному відгалуженні є 
окреме ядро. Молочний сік складається з води (50-82%), в якій 
у вигляді розчину або емульсії знаходяться найрізноманітніші 
речовини, такі, як алкалоїди, ферменти, яблучнокислий кальцій, 
білкові речовини, ефірні олії, смоли, каучук тощо.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови секре-
торних тканин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
електроплитка, пробірки, фільтрувальний папір, хлор-цинк-йод, 
йод, дистильована вода, рослинний матеріал.

Препарат. Нечленисті молочники в стеблі молочаю 
(Еирhorbia sp.)

Для вивчення будови нечленистих молочників можна викорис-
тати один із видів молочаю. Матеріал для дослідження треба заго-
товляти заздалегідь і витримувати в спирті, тому що в заспиртова-
ному матеріалі молочний сік зсідається і при розрізуванні стебла 
не виливається з молочників.

З стебла молочаю треба зробити кілька поперечних і поздо-
вжніх зрізів, розмістити їх на різних предметних стеклах. Спо-
чатку треба розглянути будову молочників на поперечному зрізі. 
Молочники мають вигляд потовщених блискучих кілець, які роз-
кидані між паренхімними клітинами первинної кори і флоемою 
(рис. 54). За великого збільшення видно, що всередині кільця міс-
титься молочний сік та паличкоподібні крохмальні зерна.
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Рис. 54. Поперечний зріз  
молочників молочаю:

1 – клітини паренхіми, 2 – молочники  
з потовщеними стінками, 3 – крохмальні 

зерна

Щоб краще розглянути мо-
лочники, треба зробити но-
вий зріз з заспиртованого ма-
теріалу, покласти його в кра-
плю хлор-цинк йоду і, на-
кривши накривним скельцем, 
розглянути під мікроскопом. 
Молочники забарвлюються в 
фіолетовий колір, отже, стін-
ки судин целюлозні.

Якщо препарат виготов-
лено зі свіжого матеріалу, 
треба ознайомитись також з 

молочним соком, який витікає з молочників під час виготовлення 
зрізів і являє собою емульсію, що складається з води, змішаної з 
великою кількістю смоляних кульок. В молочному соку є також 
крохмаль, який має вигляд звичайних паличок або ж паличок, кін-
ці яких кулькоподібно здуті. Щоб виявити хімічну природу цих до-
мішок у молочному соку, до препарату треба додати кілька крапель 
йоду. Маленькі кульки смоли забарвляться в золотаво-жовтий ко-
лір, а крохмальні зерна – в синій. Молоді крохмальні зерна мають 
вигляд паличок, у яких пізніше крохмаль починає відкладатись 
на протилежних кінцях, внаслідок чого крохмальні зерна і мають 
на кінцях кулясту форму. Біля крохмальних зерен часто можна по-
бачити пластиди, які забарвлюються від йоду в жовтуватий колір.

Розглянувши препарат, замалювати.
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Препарат. Нечленисті молочники в стеблі молочаю 
(Еирhorbia sp.) на поздовжньому зрізі

Поздовжній зріз треба зробити з куска розколотого вздовж 
навпіл товстого стебла так, шоб захопити кору. Рекомендується 
зробити кілька зрізів, по можливості довших, і розміщати їх на 
предметному склі в такому порядку, в якому вони зрізувались. 
Для кращого диференціювання окремих частин молочників треба 
додати до препарату краплю йоду.

Рис. 55. Поздовжній зріз  
молочників молочаю:

1 – клітини паренхіми, 2 – молочники,  
3 – крохмальні зерна, 4 – цитоплазма

Молочники розкидані серед 
клітин паренхіми кори. Їх 
дуже легко впізнати завдяки 
потовщеним стінкам, які ре-
льєфно виділяються серед 
тонкостінних паренхімних 
клітин кори (рис. 55).

 Розглядаючи препарат за 
великого збільшення, можна 
помітити в молочниках ци-
топлазму, яка в спиртовому 
матеріалі перебуває в коагу-
льованому стані і від йоду 
забарв люється в жовтуватий 
колір. У цитоплазмі лежать 

крохмальні зерна, як це видно і на поперечному зрізі. Частина тру-
бок на препараті розгалужена, але перегородок між окремими роз-
галуженнями немає. Отже, це одна гігантська, сильно ростуча бага-
тоядерна клітина з цитоплазмою і клітинним соком, який і є молоч-
ним соком. Зазвичай молочники закладаються ще в зародку і їхня 
кількість протягом усього життя рослини залишається незмінною.
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Препарат. Членисті молочники в кореневищі чистотілу  
(Chelidonium majus L.)

Чистотіл – поширена рослина, яку завжди можна мати в сві-
жому або консервованому стані.

Молочники є у всіх частинах цієї рослини, але найбільш ви-
разні вони в кореневищі. Тому при заготівлі матеріалу треба 
обов’язково брати і кореневище.

Типову членисту будову можна побачити лише на поздовжньо-
му зрізі, тому роботу з цим об’єктом треба починати з виготовлен-
ня поздовжнього зрізу.

Кореневище чистотілу треба розколоти вздовж навпіл, і в 
зв’язку з тим, що у нього, як і в молочаю, молочники розташовані 
переважно у корі, зріз треба робити так, щоб обов’язково захопи-
ти кору по всій довжині відрізка кореневища. Молочники явля-
ють собою ряд циліндричних витягнутих клітин, розташованих 
вертикально. Поперечні перегородки між клітинами лежать рівно 
або навскіс і пронизані дуже дрібними порами. Отже, у чистотілу 
молочник складається з багатьох члеників, які легко розрізнити, 
особливо там, де діаметр суміжних члеників неоднаковий.

Препарат. Членисті молочники в корені скорцонери 
іспанської (Scorzonera hispanica L.)

Матеріал для виготовлення препаратів треба готувати зазда-
легідь, витримуючи його в спирті.

Молочники у скорцонери розташовані в корі, а тому при ви-
готовленні зрізів треба обов’язково захопити кору.

Спочатку треба зробити кілька поперечних зрізів і розглянути 
їх за великого збільшення.

Молочники розміщені групами за ситоподібними трубками в 
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корі. Стінки молочників потовщені, а їхня порожнина виповне-
на темним вмістом, який від спирту переходить в коагульований 
стан. Частина молочників розрізана впоперек і має вигляд кілець, 
а частина має вигляд поздовжніх відрізків молочника. Така різно-
манітність пояснюється тим, що молочники тут дуже розгалужені 
і розташовані у вигляді густої сітки.

Розглянувши молочники на поперечному зрізі і зарисувавши 
їх, готують новий препарат – поздовжній зріз через корінь. Навіть 
неозброєним оком видно, як вздовж кореня, серед паренхімних 
клітин кори, тягнуться поздовжні, щільні тяжі, утворені групами 
молочників.

Розглядаючи препарат під мікроскопом за малого і великого 
збільшення, можна помітити, що молочники утворюють густу 
сітку, яка чітко виділяється на фоні клітин паренхіми кори.

Членисті молочники утворюються з розташованих вертикаль-
ними рядами меристематичних клітин, в яких поперечні стінки 
поступово розчиняються. Утворені клітини потім сильно розрос-
таються, утворюються бічні вирости. Якщо бічні вирости доти-
каються один до одного, то перегородка між ними розчиняється, 
внаслідок чого і утворюється густа сітка молочників. Обробивши 
препарат хлор-цинк-йодом, можна спостерігати, що стінки мо-
лочників забарвились в синьо-фіолетовий колір, отже, вони це-
люлозні.
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Лабораторна робота № 10. Асиміляційні тканини

Теоретичні відомості. Тканини, основною функцією яких 
є процес фотосинтезу, називаються асиміляційними тканинами. 
Вони складаються з паренхімних клітин, що мають тоненькі це-
люлозні стінки. Завдяки зеленому забарвленню їх також називають 
хлоренхімою.

Хоч асиміляційну тканину можна знайти в багатьох органах 
рослини (за винятком кореня), але основну фотосинтетичну 
функцію виконує хлоренхіма зеленого листка, яка не однорід-
на, а ділиться на стовпчасту, або палісадну, і губчасту паренхіму. 
Стовпчаста паренхіма залягає зразу ж під верхньою епідермою 
листка. Клітини її видовжені, циліндричної форми і розташовані 
таким чином, що їхні поздовжні осі паралельні одна одній і пер-
пендикулярні до поверхні листка. Клітини стовпчастої паренхіми 
нещільно прилягають одна до одної. Між поздовжньо-витягнути-
ми оболонками клітин знаходяться міжклітинники. Стовпчаста 
паренхіма в одних рослин може складатись лише з одного ряду 
клітин, а в інших – з двох або навіть трьох рядів клітин, які багаті 
на хлоропласти.

Під стовпчастою паренхімою в листку знаходиться губчаста па-
ренхіма ,  яка складається з ізодіаметричних клітин; вони можуть 
бути округлими, зірчасто-лопатевими або лопатевими. Губчастою 
ця тканина називається через її пухку будову. Міжклітинники в ній 
утворюють складну сітку, по якій повітря вільно проходить у всіх 
напрямах. Хлоропласти є і в губчастій паренхімі, але тут їх зна-
чно менше, ніж у стовпчастій. Як правило, стовпчаста паренхіма 
розташована на верхній сторону листка, а губчаста – на нижній.

У деяких рослин, наприклад, у злакових і хвойних, хлоренхі-
ма має специфічний характер. Стінки її утворюють виступи в по-
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рожнину клітини, що значно збільшує загальну довжину стінок і 
дає можливість розмістити більшу кількість хлоропластів вздовж 
стінок клітини.

Крім стовпчастої і губчастої паренхім, процес асиміляції може 
відбуватись і в інших клітинах, в яких є хлоропласти. Так, на-
приклад, синтез органічної речовини може відбуватись в епідер-
мі листка в клітинах-замикачах продихів, в клітинах первинної 
кори, в стеблі і навіть в повітряних коренях. Але асиміляційна 
діяльність цих клітин не є їх основною функцією, вони не мають 
типової для асиміляційних тканин будови. Найкращим об’єктом 
для вивчення будови асиміляційної тканини є листки будь-якої зе-
леної рослини.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови асимі-
ляційних тканин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, рослинний матеріал.

Препарат. Асиміляційні тканини в листку редьки дикої 
(Raphanus raphanistrum L.)

Взяти свіжий зелений листок звичайної редьки і зробити з ньо-
го поперечний зріз так, щоб захопити верхню і нижню сторони. 
Листок редьки дуже м’який і його важко різати, тримаючи просто 
в руках. Тому для зручності треба взяти кусочок серцевини бузи-
ни, лезом бритви обережно зробити надріз вздовж і вставити в 
щілину відрізану смужку листка. Пальцями лівої руки стискають 
розрізане місце, де затиснуто кусочок листка, і зрізують ту його 
частину, яка виступає над поверхнею зрізу бузини. Зрівнявши 
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площину так, щоб зона не була скошеною, роблять кілька зрізів 
одночасно через бузину і листок. Бузину відкидають, а зрізи лист-
ка кладуть у краплю води на предметне скло, накривають накрив-
ним скельцем і розглядають спочатку за малого збільшення (щоб 
вибрати найтонше місце на зрізі), а потім – за великого. 

На верхньому боці листка залягає шар клітин епідерми. Бічні 
і внутрішня стінки клітин тоненькі, зовнішня ж стінка трохи по-
товщена. В клітинах епідерми не видно живого вмісту (рис. 56).

Рис. 56. Поперечний зріз листка редьки:
1 – склеренхіма, 2 – судини ксилеми, 3 – продих, 4 – камбій, 5 – основна 

паренхіма, 6 – флоема, 7 – нижня епідерма, 8 – губчаста паренхіма,  
9 – палісадна паренхіма, 10 – верхня епідерма

Під епідермою залягають три шари стовпчастої, або палісадної 
паренхіми. Клітини стовпчастої паренхіми видовжені, тонкостін-
ні. В них під стінкою залягає тоненький шар цитоплазми, в якій 
містяться ядро і хлоропласти, що лежать в один шар вздовж сті-
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нок клітини. Між рядами клітин стовпчастої паренхіми по товщи-
ні листка тягнуться міжклітинники, по яких повітря вільно про-
ходить до клітин.

Під стовпчастою залягає губчаста паренхіма, клітини якої ма-
ють лопатеподібну форму. Стінки клітин губчастої паренхіми 
також тоненькі, целюлозні, під стінками залягає пристінний шар 
цитоплазми, в яку занурені ядро і хлоропласти.

Губчаста паренхіма пронизана великою кількістю міжклітин-
ників, які доходять до повітряної порожнини під продихом, що є 
на нижньому боці листка. Отже, повітря крізь продихову щілину і 
міжклітинник в губчастій паренхімі вільно проникає до стовпчас-
тої паренхіми, забезпечуючи доставку до хлоропластів необхідної 
для їх фотосинтетичної діяльності вуглекислоти. Посередині пре-
парату видно судинно-волокнистий пучок, в якому помітно ксиле-
му, флоему та камбій. Пучок оточений клітинами склеренхіми.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННя

1. Що таке тканина ?
2. Як класифікують тканини рослин?
3. На чому базується анатомо-фізіологічна класифікація рослин-

них тканин?
4. Назвіть основні типи рослинних тканин.
5. Що таке конус наростання?
6. Доведіть, що верхівкова меристема пагона первинна за похо-

дженням.
7. Назвіть основні функції клітин верхівкової меристеми.
8. Чим відрізняються верхівкові та інтеркалярні меристеми?
9. Які меристеми називають первинними, а які – вторинними?
10. Назвіть типи бічних меристем.
11. Назвіть первинні та вторинні меристеми.
12. До якої групи тканин належить епідерма? Відповідь обґрун-

туйте.
13. З яких груп клітин складається епідерма?
14. Які функції виконують продихи?
15. Яке значення для функціонування продихів має нерівномірне 

потовщення клітинної стінки у клітин-замикачів?
16. Які особливості будови епідерми забезпечують її захисні влас-

тивості?
17. Що таке трихоми, в якій тканині вони розміщені?
18. Чим подібні і відрізняються жалкі та залозисті волоски?
19. Які властивості вторинної покривної тканини забезпечують її 

захисну функцію?
20. Який шар клітин стебла формує фелему та фелодерму?
21. Назвіть структури перидерми крізь які відбувається обмін га-

зів внутрішніх живих тканин із зовнішнім середовищем?
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22. Як відрізнити клітини епідерми і корка?
23. Назвіть типи механічних тканин.
24. Яка спільна риса характерна механічним тканинам?
25. Схарактеризуйте особливості будови клітин коленхіми.
26. Яке значення коленхіми в стеблі?
27. Назвіть типи коленхіми.
28. Схарактеризуйте особливості будови клітин склеренхіми.
29. Яке взаємне розташування коленхіми і склеренхіми в стеблі 

гарбуза?
30. Яка тканина забезпечує висхідний, а яка низхідний потік води 

у рослині?
31. З яких гістологічних елементів складається ксилема?
32. З яких гістологічних елементів складається флоема?
33. На які типи поділяють провідні пучки за характером розташу-

вання флоеми та ксилеми?
34. Які судинно-волокнисті пучки називають закритими, а які – 

відкритими?
35. Провідні пучки якого типу містяться у стеблі гарбуза?
36. Провідні пучки якого типу містяться у стеблі кукурудзи?
37. Що таке молочники, до якого типу тканин вони відносяться?
38. Чим асиміляційні тканини відрізняються від інших типів тка-

нин?
39. Назвіть основні типи асиміляційних тканин, де вони зустріча-

ються?
40. Які структури епідерми містять хлоропласти?
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ТЕМА 3.  БУДОВА  ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ

Лабораторна робота № 11. Будова стебла однодольних рослин

Теоретичні відомості. Стебло – осьовий, зазвичай, симетрич-
ний, орган з довготривалим апікальним ростом, який здійснює дво-
стороннє пересування речовин між коренями і листками, підтримує 
крону рослини, забезпечує збільшення загальної асимілюючої поверх-
ні завдяки галуженню, виконує запасаючу функцію, а в молодому віці 
– фотосинтетичну.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови стебла 
однодольних рослин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, флороглюцин з соля-
ною кислотою, рослинний матеріал.  

Препарат. Будова стебла кукурудзи (Zea тауs L.)
1
2

3

3

4

4

Рис. 57. Поперечний зріз  
стебла кукурудзи: 

1 – епідерма, 2 –склеренхіма, 3 – основна 
паренхіма, 4 – судинно-волокнисті пучки

Щоб вивчити будову стебла 
кукурудзи, необхідно взяти 
такий кусок стебла, в якому 
б не було внутрішньої по-
рожнини. З нього роблять 
кілька тонесеньких зрізів 
гострою бритвою, причому 
так, щоб зріз проходив від 
епідерми до середини. Мож-
на обмежитись зрізом на по-
ловину стебла (тоді він буде 
тонший) або навіть можна 
захопити бритвою ще мен-
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шу частину. Виготовлені зрізи кладуть в краплю води на предмет-
не скло і розглядають під мікроскопом спочатку за малого збіль-
шення. На препараті (рис. 57) можна помітити епідерму з кутику-
лою і шар механічних товстостінних клітин. Товстостінні клітини 
– це здерев’янілі волокна склеренхіми. За ними залягають великі 
тонкостінні клітини основної паренхіми, в якій розкидані окремі 
судинно-волокнисті пучки. В клітинах основної паренхіми є ци-
топлазматичний вміст, на стінках помітні пори, які можна добре 
роздивитись, якщо препарат пофарбувати хлор-цинк-йодом. 

В окремих частинах зрізу на препаратах можна теж встановити 
деяку різницю. Насамперед діаметр судин зменшується від центра 
до периферії. Під епідермою залягають луб’яні волокна та ши-
роке кільце дрібних паренхімних клітин з потовщеними стінка-
ми. У глибших шарах паренхімної тканини клітини мають тонші 
стінки. В периферійній частині провідних пучків більше, причому 
вони мають більше луб’яних волокон ніж ті, які розміщені ближче 
до центра. Така будова периферійної частини має пристосуваль-
не значення: вона сприяє тому, що стебло не ламається від вітру, 
оскільки той бік, на який діє вітер, видовжується, а протилежний 
бік, навпаки, скорочується. В першому випадкові відбувається 
розтягання, а в другому – скорочення. В центральній частині сте-
бла розтягання та скорочення відбуваються в найменшій мірі, а в 
периферійній – в найбільшій.

Препарат. Будова стебла жита (Secale cereale L.)

Зі стебла жита роблять поперечні зрізи, які обробляють фло-
роглюцином та соляною кислотою, або сірчанокислим аніліном, 
щоб краще відтінилися здерев’янілі стінки клітин. Потім пре-
парати вивчають за малого та великого збільшення мікроскопа. 
Стебло жита (рис. 58) зовні вкрите епідермою, що складається 
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з одного шару клітин, стінки яких здерев’янілі. Під епідермою 
залягає склеренхіма, що складається з товстостінних клітин, які 
утворюють кільце у вигляді широкого пояса. В клітинних стінках 
склеренхіми помітні пори, а між окремими клітинами є серединні 
пластинки.

Рис. 58. Поперечний зріз стебла жита: 
1 – епідерма, 2 – склеренхіма,  

3 – асиміляційна тканина, 4 – судинно-
волокнисті пучки, 5 – основна паренхіма

Склеренхіма властива сте-
блам всіх злакових рослин, 
але розвивається вона не за-
вжди. В умовах загущених 
посівів, при надмірній кіль-
кості мінеральних добрив 
(особливо азотних) та над-
мірній волозі ґрунту скле-
ренхімні волокна не розви-
ваються, що призводить до 
вилягання хлібів. В стеблі 

жита помітна хлорофілоносна паренхіма, що складається з парен-
хімних клітин, в яких є хлоропласти. Така паренхіма розташована 
невеликими ділянками всередині склеренхімного кільця і склада-
ється з тонкостінних клітин, стінки яких не здерев’янілі. Хлоро-
філоносну паренхіму можна добре помітити лише на зрізах зі сві-
жого зеленого стебла.

Ближче до центра стебла, тобто до порожнини, розміщена па-
ренхіма, яка складається з великих клітин. Якщо стебло вже закін-
чило свій ріст, то такі клітини не мають цитоплазматичного вмісту.

Розміщення в житі судинно-волокнистих пучків характерне 
тим, що вони утворюють два кільця: одне периферичне, а дру-
ге – глибше, в шарах великоклітинної паренхіми. В обох випад-
ках провідні пучки оточені склеренхімним кільцем, яке надає їм 
міцності. Судинні пучки закриті, тобто не мають камбію. Судин-
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ні пучки на периферії мають значно менші розміри порівняно з 
тими, що залягають ближче до центра. В кожному пучку на пери-
ферії є флоема, а до центра відходить ксилема. Флоема складаєть-
ся з ситоподібних трубок та клітин-супутників, які мають живий 
вміст. В ксилемі помітні дві великі судини, роз’єднані паренхім-
ними клітинами. До середини від них відходять 2 або 3 спіраль-
них та кільчастих судини. В середині стебла помітна порожнина.

Препарат. Будова стебла спаржі (Asparagus officinalis L.)

Рис. 59. Частина поперечного зрізу  
стебла спаржі:

1 – епідерма, 2 – продихи, 3 – первинна 
кора, 4 – ендодерма, 5 – склеренхіма,  

6 – основна паренхіма, 7 – ситоподібні 
трубки, 8 – клітини-супутники,  

9 – кільчасті та спіральні судини,  
10 – сітчасті судини

Для виготовлення препара-
тів найкраще брати молоді 
пагони спаржі, що тільки 
з’являються з ґрунту й ма-
ють біле забарвлення. Щоб 
мати уявлення про будову 
стебла цієї рослини, попере-
чні зрізи роблять через увесь 
пагін, кладуть їх у краплю 
розчину йоду в йодистому 
калії і розглядають за мало-
го збільшення (рис. 59).

 На периферії помітний 
тонкий шар епідерми, що 
складається з одного шару 
клітин. Зовнішні стінки 
клітин епідерми вкриті ку-
тикулою, а бічні і внутріш-
ні стінки не мають потов-
щень. У деяких місцях на 
епідермі є продихи. Під епі-
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дермою залягає первинна кора, що складається з паренхімних клі-
тин, в яких є хлоропласти та крохмальні зерна; їх можна виявити 
пробами на йод. Внутрішній шар первинної кори – ендодерма, або 
крохмаленосна піхва, що відмежовує первинну кору від централь-
ного циліндра. Клітини крохмаленосної піхви тонкостінні й випо-
внені крохмальними зернами. Під ендодермою залягає кілька ша-
рів клітин склеренхіми з потовщеними стінками. Стінки клітин 
склеренхіми здерев’янілі і від флороглюцину з соляною кислотою 
забарвлюються в вишнево-червоний колір, а від сірчанокислого 
аніліну – в жовтий. Розміри клітин склеренхіми збільшуються від 
периферії до центра. Ці клітини поступово переходять в основну 
паренхіму, що складається з клітин, у яких злегка потовщені стін-
ки. В основній паренхімній тканині залягають судинно-волокнис-
ті пучки, величина яких помітно збільшується від периферії до 
центра. В центрі стебла знаходиться серцевина, де пучки відсутні. 
Судинно-волокнисті пучки в стеблі спаржі, так само як і у всіх од-
нодольних рослин, закриті: не мають камбію і не потовщуються. У 
кожному пучку є флоема, що розміщена в напрямі до периферії, 
та ксилема. У флоемі помітні широкі ситоподібні трубки та дрібні 
клітини-супутники, що мають зернистий вміст. Ксилема склада-
ється зі спіральних та кільчастих трахеїд, спіральних та сітчастих 
судин. Їхні клітинні стінки здерев’янілі, про що можна довідатись 
за допомогою відповідних кольорових реакцій.
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Лабораторна робота № 12. Будова стебла дводольних рослин

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови стебла 
дводольних рослин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, хлор-цинк-йод, сірча-
нокислий анілін, флороглюцин з соляною кислотою, йод в йодис-
тому калії, гліцерин,  рослинний матеріал.  

Препарат. Поперечний зріз стебла гарбуза (Сисиrbita реро L.)

Зі свіжого або законсервованого стебла гарбуза виготовляють 
тоненькі зрізи і для більш детального вивчення їх обробляють 
хлор-цинк-йодом. Така обробка необхідна для того, щоб краще 
відрізняти різні тканини. На предметне скло капають одну або 
дві краплі хлор-цинк-йоду, в які вміщують зрізи на дві хвили ни, 
а потім накривають накривним скельцем. Такі препарати можна 
розглядати навіть без мікроскопа, якщо предметне скло покласти 
на білий папір. На зрізах можна побачити центральну порожнину, 
яка утворює в стеблі великі заглибини між судинними пучками. 
Більша частина зрізу буде забарвлена в червоно фіолетовий колір 
на фоні якого помітні окремі ділянки, забарвлені значно слабше. 
Ці ділянки й складають провідну тканину, або судинно-волокнисті 
пучки. На зрізі помітні отвори – судини, по яких пересуваються 
вода та мінеральні речовини від кореня до листків. Вони склада-
ють частину ксилеми. Матовий відтінок мають ситоподібні труб-
ки, по яких пересуваються пластичні речовини від листків до ко-
реня. Це елементи флоеми. Навіть без мікроскопа помітно розмі-
щення судинних пучків, які утворюють два кола. Частина стебла, 
розташована зовні від судинних пучків, називається первинною 
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корою,  а до центра від пучків – серцевиною.  Між судинними пуч-
ками залягають серцевинні промені. 

Рис. 60. Поперечний зріз стебла гарбуза:
1 – епідерма, 2 – коленхіма, 3 – паренхіма 

первинної кори, 4 – склеренхіма, 
5 – основна паренхіма, 6 – судинно-

волокиистий пучок

Після цього треба виготови-
ти ще тонші зрізи, щоб роз-
глянути їх за великого збіль-
шення мікроскопа. При та-
кому дослідженні виявля-
ється (рис. 60), що зовні 
стебло вкрите епідермою, 
яка має на своїй поверхні лі-
нійні багатоклітинні волос-
ки та сосочки. Волоски за-
кінчуються маленькими ко-
нічними клітинами. Якщо 
препарати виготовлені з мо-
лодого стебла, то клітини 

волосків живі і мають цитоплазматичний вміст, ядра та хлоро-
пласти. Епідерма забарвлюється від хлор-цинк-йоду в жовтий ко-
лір. Зовнішні стінки епідерми просочені кутином та воском, це 
сприяє тому, що епідерма не пропускає воду. Плівка, яка виникає 
на поверхні епідерми, називається кутикулою.  Під епідермою за-
лягає механічна тканина коленхіма, яка складається з кількох ша-
рів клітин, розміщених окремими ділянками. Клітини коленхіми 
виповнені живим вмістом. Вони межують з живою паренхімною 
тканиною, за якою залягає смужка склеренхіми, механічної тка-
нини, клітини якої мають здерев’янілі стінки і від йоду забарвлю-
ються в жовтий колір. Клітини склеренхіми мертві, вони не мають 
цитоплазматичного вмісту, потовщення стінок клітин рівномірне, 
вони щільно прилягають одна до одної.
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За склеренхімою розташовані клітини основної паренхіми, з 
тонкими стінками, які мають цитоплазматичний вміст та багато 
крохмалю. В стінках під мікроскопом видно пори. Серед осно-
вної паренхіми розташовані судинно-волокнисті пучки. 

Препарат. Поздовжній радіальний зріз стебла гарбуза  
(Cucurbita pepo L.)

Рис. 61. Поздовжній зріз стебла гарбуза: 
1 – зовнішня флоема, 2 – камбій,  

3 – судина, що формується, 4 – деревна паренхіма, 5 – вторинна ксилема,  
6 – первинна ксилема, 7 – паренхімні клітини, 8 – внутрішня флоема

Кусочок стебла гарбуза розколюють так, щоб можна було бачити 
внутрішні частини, і поверхню зрізу вирівнюють бритвою. Виго-
товляють препарати так, щоб були захоплені основні тканини сте-
бла. Виготовлені препарати кладуть у краплину води або в розчин 
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хлор-цинк-йоду чи сірчанокислого аніліну й розглядають за мало-
го та великого збільшення. Різні тканини в зазначених реактивах 
матимуть неоднакове забарвлення. На зрізах під мікроскопом при 
малому збільшенні можна побачити епідерму з кутикулою та клі-
тини коленхіми, які мають правильну циліндричну форму з гори-
зонтальними перегородками. Основна паренхіма на поздовжньо-
му зрізі майже не відрізняється формою своїх клітин, які спосте-
рігаються на поперечних зрізах (рис. 61).

Певний інтерес тут має склеренхіма, що складається з довгих 
волокон, стінки клітин яких потовщені. В поздовжніх стінках є 
пори у вигляді дрібних цяток.

В деревині є різні типи судин, які легко розрізнити, якщо поді-
яти на зрізи відповідними реактивами, наприклад сірчанокислим 
аніліном, від якого вони жовтіють. Тут можна спостерігати такі 
судини: кільчасті, спіральні, пористі. Стінки крупніших судин 
мають складну сітку потовщень та пори, кожна з яких оточена 
кільцем малопотовщеної оболонки. Якщо препарати обробити 
флороглюцином та соляною кислотою, то видно, що основна час-
тина стінок в судинах не здерев’яніла або здерев’яніла мало. Ось 
чому яскраво малинове забарвлення виникає там, де стінки мають 
значне потовщення. На поздовжньому зрізі можна спостерігати 
камбій. Клітини його витягнуті в поздовжньому напрямку, кути 
окремих клітин заокруглені. В кожній клітині помітне ядро. 

Щоб краще роздивитись ситоподібні трубки, готують новий 
препарат, який обробляють хлор-цинк-йодом, від якого стінки си-
топодібних трубок забарвлюються в фіолетовий колір, а внутріш-
ній вміст – у жовтий. 

Видно, що окремі членики ситоподібних трубок мають цилін-
дричну форму й на рівні поперечних перегородок вони злегка роз-
ширені. Перетинки розташовані горизонтально або навкіс до їх-
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ньої довгої осі. Коли мозолиста речовина відсутня, то перетинки 
не товсті і пори розподілені рівномірно по всій їх площі. У тих же 
випадках, коли є мозолиста речовина, то по обидва боки від пер-
винної перетинки виникають рівномірні потовщення, і перетинка 
перетворюється ніби в ряд тісно скупчених циліндриків, які мають 
заокруглені кінці. Цікава будова бокових стінок. Поздовжні зрізи 
їх місцями мають чоткоподібну форму, завдяки порам, що прони-
зують стінки. Можна на препаратах знайти такі пори на стінках, в 
яких помітні перегородки у вигляді пластинок. Кожна з них про-
низана дрібними отворами, що нагадує ситечко.

Через ці бокові ситечка відбувається пересування пластичних 
речовин, що є в ситоподібних трубках, в паренхімні клітини, клі-
тини камбію та клітини-супутники. Це має важливе значення в 
процесі обміну речовин і забезпечує надходження пластичних ре-
човин у живі клітини стебла.

Клітини-супутники розміщені поруч з ситоподібними трубка-
ми, їхні кінці загострені. В цих клітинах помітні ядра та цито-
плазматичний вміст.

Отже, флоема та ксилема в стеблі гарбуза складаються з різних 
елементів. До ксилеми належать такі елементи: судини, трахеїди, 
деревні або механічні волокна, розташовані між судинами, та па-
ренхімні клітини.

До складу флоеми належать: ситоподібні трубки, клітини-су-
путники, луб’яні волокна та паренхімні клітини, розташовані між 
ситоподібними трубками. Зазначені елементи залягають зовні від 
камбію.
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Препарат. Поперечний зріз стебла соняшника  
(Нelianthus annus L.)

Препарати виготовляють зі стебла молодих рослин. Таке сте-
бло заздалегідь фіксують. Зі стебла виготовляють поперечні зрі-
зи й кладуть у краплину води або гліцерину. Виготовлені зрізи 
можна розглянути за допомогою лупи. На зрізах, навіть за малого 
збільшення, помітні темнуваті плями – судинно-волокнисті пуч-
ки, розташовані біля поверхні стебла у вигляді кола. По таких зрі-
зах можна скласти схематичне уявлення про будову стебла.

Рис. 62. Поперечний зріз стебла соняшника:
1 – епідерма, 2 – коленхіма, 3 – паренхіма кори, 4 – смоляний хід,  
5 – ендодерма (крохмаленосна піхва), 6 – склеренхіма, 7 – флоема,  

8 – пучковий камбій, 9 – міжпучковий камбій, 10 – ксилема, 11 – паренхіма 
серцевинних променів, 12 – паренхіма серцевини
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Щоб детальніше вивчити анатомічну будову, кусочок стебла роз-
колюють ножем пополам, і лише потім виготовляють кілька тон-
ких зрізів. Для кращого спостереження зрізи обробляють різними 
реактивами, щоб на кожному з них розглядати певні тканини. До 
таких реактивів належать: розчин йоду в йодистому калії, флоро-
глюцин з соляною кислотою, сірчанокислий анілін та ін. Під мі-
кроскопом, навіть при малому збільшенні, помітно, що зовні сте-
бло вкрите епідермою (рис. 62), на поверхні якої розвиваються 
різного розміру волоски. Під епідермою лежить коленхіма, яка 
складається з клітин, що мають потовщені стінки. Клітини колен-
хіми живі, вони містять цитоплазму, ядро, хлоропласти та вклю-
чення. Потім розташована паренхімна тканина, яка складається з 
дрібних та великих клітин з тонкими стінками. Крохмаленосна 
піхва межує з центральним циліндром. Вона складається з клітин, 
виповнених живим вмістом та крохмалем. Центральний циліндр 
складається з судинно-волокнистих пучків та серцевини. Кожний 
пучок складається із флоеми, розміщеної в напрямі до периферії, 
та ксилеми, яка залягає в напрямі до центра. Між ними є пучковий 
камбій, крім того, помітний міжпучковий камбій. Розмір пучків 
неоднаковий: більші чергуються з меншими. Перед кожним вели-
ким пучком зовні розвивається склеренхіма. У центрі стебла зна-
ходиться серцевина, яка складається з великих багатокутних клі-
тин з тоненькими стінками. В корі та в центральному циліндрі 
можна помітити окремі ділянки, які мають темне забарвлення — 
це смоляні канали.

При великому збільшенні на тонких зрізах, оброблених відпо-
відними реактивами (рис. 63), можна краще розглянути препара-
ти й зарисувати та позначити окремі тканини. При такому збіль-
шенні виявляється, що епідерма складається з дрібних, трохи 
видовжених клітин. На зовнішніх стінках епідерми кутикула роз-
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винена слабко. Добре помітні волоски, вони багатоклітинні, шор-
сткі та щетинисті і розміщені на невеликих виростах епідерми. 
Коленхіма складається з кількох шарів клітин, які мають білі та 
блискучі стінки. В клітинах коленхіми є цитоплазма, ядро, хлоро-
пласти та крохмальні зерна. Коленхіма ближче до центра стебла 
поступово переходить у тонкостінну паренхіму первинної кори.  
В ній помітні хлоропласти.

Рис. 63. Частина поперечного зрізу  
стебла соняшника: 

1 – епідерма, 2 – пластинчаста коленхіма, 
3 – тонкостінна паренхіма первинної кори, 
4 – крохмаленосна піхва, 5 – склеренхіма, 

6 – флоема, 7 – камбій, 8 – ксилема,  
9 – серцевина, 10 – міжпучковий камбій, 

11 – смоляні ходи

Крохмаленосна піхва утво-
рена з одного шару тонко-
стінних клітин, в яких бага-
то крохмальних зерен. Вона 
прилягає безпосередньо до 
тяжів склеренхіми, які лише 
місцями відокремлені від 
неї тонкостінними клітина-
ми.

Клітини склеренхіми ма-
ють дуже потовщені стінки, 
які дають відповідні реакції 
з флороглюцином і соляною 
кислотою, а також з сірча-
нокислим аніліном. В пер-
шому випадку вони забарв-
люються в червоний колір, 
а в другому – в жовтий. За-

значені реакції свідчать про те, що стінки клітин склеренхіми 
здерев’янілі.

За склеренхімою розташовані судинно-волокнисті пучки. Зо-
вні від них, прилягаючи безпосередньо до склеренхіми, розташо-
вана флоема, в якій добре помітні ситоподібні трубки та клітини-
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супутники, що мають зернистий вміст. Смужка камбію між фло-
емою та ксилемою в судинно-волокнистих пучках чітко не від-
межована. Камбій складається з вузьких, дрібних тонкостінних 
клітин, виповнених густою цитоплазмою. Внаслідок поділу клі-
тин камбію утворюються елементи вторинної ксилеми та флоеми. 
Якщо обробляти препарат флороглюцином з соляною кислотою 
або сірчанокислим аніліном, то флоема і камбій не дають реакції, 
тобто не змінюють свого забарвлення. Це свідчить про те, що їхні 
клітинні стінки не здерев’янілі.

За камбієм розташована вторинна деревина, або ксилема, що 
складається з різних елементів, серед яких переважають сітчасті 
або пористі судини великого розміру.

Вторинна ксилема прилягає до первинної ксилеми, що виникла 
з прокамбію. Первинну ксилему складають трахеїди, паренхіма та 
судини – кільчасті і спіральні. Вони розташовані так, що нагаду-
ють розправлені пальці на руці.

Заслуговує на увагу будова міжпучкового камбію. Його лег-
ко побачити, якщо злегка пересунути препарат під мікроскопом 
так, щоб центр поля зору був між двома судинними пучками. Під 
мікроскопом видно, що міжпучковий камбій складається з кіль-
кох шарів клітин, які злегка сплюснуті, мають тоненькі стінки, а 
клітинна порожнина виповнена зернистою цитоплазмою. В між-
пучковому камбії є клітини, які ще не відрізняються від інших, 
оскільки вони ще не встигли перетворитись на елементи флоеми 
або ксилеми. Тут же можна спостерігати утворення нових судин-
но-волокнистих пучків з міжпучкового камбію. Це явище особли-
во помітне на клітинах, які залягають в напрямі до периферії, де 
можна помітити ситоподібні трубки та клітини-супутники.

Центральну частину стебла займає серцевина, яка складаєть-
ся з тонкостінних паренхімних клітин. Розмір клітин серцевини 
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в стеблі соняшника збільшується до центра. Ті клітини, що при-
лягають до ксилеми, мають менший розмір. В молодому стеблі 
клітини серцевини мають цитоплазматичний вміст, а по мірі рос-
ту й розвитку стебла цей вміст зникає. Стінки клітин серцевини 
мають білий колір, а під мікроскопом навіть виблискують. Вони 
формують, так звану, пухку паренхіму,  яка складається з клітин з 
великими міжклітинниками.

У стеблі соняшника є смоляні канали. Вони розташовані у 
первинній корі і в центральному циліндрі. Смоляні канали мають 
типову будову. Це порожнина, оточена дрібними епітеліальними 
клітинами. Якщо зрізи виготовлені із заспиртованого матеріалу, то 
смолянисті речовини, які заповнюють порожнину смоляних кана-
лів, розчиняються в спирті.

Препарат. Поздовжній зріз стебла соняшника  
(Нelianthus annus L.)

Поздовжні зрізи теж виготовляють з тонкого молодого стебла. 
Від стебла відрізають невеликий кусочок і розколюють його но-
жем пополам. Потім поверхню зрізу згладжують гострою брит-
вою, щоб при виготовленні мікроскопічного зрізу були захоплені 
всі елементи різних тканин. З розколеної половинки виготовля-
ють радіальні зрізи. Необхідно виготовити також такі зрізи, щоб 
вони пройшли через первинну ксилему. Виготовлені зрізи широкі 
і не вміщуються в полі зору мікроскопа, тому, щоб вивчити бу-
дову на поздовжньому зрізі, препарати пересувають від периферії 
до центра або навпаки. Це дає можливість добре розглянути весь 
складний комплекс структурних елементів стебла соняшника.

Якщо пересувати препарат від серцевини до периферії  
(рис. 64), то можна встановити, що центральна частина стебла 
складається з серцевини, утвореної з багатокутних паренхімних 
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клітин, які мають дуже тонкі стінки. Серцевина безпосередньо 
прилягає до первинної ксилеми. В ній можна помітити первинну 
паренхіму деревини та різні судини, а саме: кільчасті, спіральні 
вузькі і спіральні широкі та пористі. Клітини паренхіми деревини 
розкидані між судинами. Вони широкостінні і мають дрібнозер-
нистий вміст.

Рис. 64. Поздовжній зріз стебла соняшника:
1 – серцевина, 2 – первинна деревна паренхіма, 3 – кільчаста судина,  

4 – спіральні вузькі судини, 5 – спіральні широкі судини, 6 – пористі судини,  
7 – деревна паренхіма, 8 – лібриформ, 9 – камбій, 10 – флоема,  

11 – склеренхіма, 12 – ендодерма, 13 – тонкостінна паренхіма, 14 – коленхіма, 
15 – епідерма
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За пористими судинами розташований лібриформ, що складається 
з видовжених клітин, які нагадують волокна. Ці клітини мають 
дуже потовщені стінки і не мають клітинного вмісту, на стінках по-
мітні вузькі щілиноподібні пори, а кінці волокон загострені. Лібри-
форм має важливе значення, він виконує механічну функцію, нада-
ючи міцності стеблу.

За лібриформом залягає камбій, що складається з порівняно 
коротких клітин з тонкими ніжними стінками. В клітинах є ци-
топлазматичний зернистий вміст та видовжені ядра. За камбієм 
розташована флоема, в якій добре помітні ситоподібні трубки з си-
топодібними пластинками на поперечних стінках. Тут же помітна 
мозолиста речовина, яка має буруватий відтінок. Ситоподібні труб-
ки побудовані з коротких члеників, довжина їх зменшується від 
периферії до камбію. Це свідчить про те, що первинні елементи 
флоеми менші, ніж вторинні.

Ближче до периферії від ситоподібних трубок залягають луб’яні 
волокна. Клітини луб’яних волокон мають потовщені стінки, за-
гострені кінці; вони не мають внутрішнього вмісту – це мертві 
клітини. Луб’яні волокна, так само як і лібриформ, виконують ме-
ханічну функцію. 

За склеренхімою розташована ендодерма, якщо в ній немає 
крохмальних зерен, або крохмаленосна піхва, клітини якої ви-
повнені крохмалем. Потім розташовані клітини тонкостінної па-
ренхіми та коленхіми. В клітинах коленхіми поздовжні стінки 
потовщені і під мікроскопом блискучі, а поперечні, здебільшого, 
тоненькі. В клітинах тонкостінної паренхіми та коленхіми є цито-
плазматичний вміст, ядро, хлоропласти та крохмальні зерна. Зовні 
стебло вкрите епідермою, яка складається з одного шару клітин. 
Стінки клітин тоненькі. В клітинах є протопласти, на стінках епі-
дерми помітні волоски.
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Лабораторна робота № 13. Будова стебла багаторічних 
рослин

Теоретичні відомості. Вищі рослини бувають трав’янистими 
та дерев’янистими. Основна відмінність в анатомічній структу-
рі стебла зазначених рослин полягає в тому, що у деревних рос-
лин потовщення стебла відбувається протягом довгого часу і 
припиняється здебільшого лише тоді, коли організм відмирає. У 
трав’янистих рослин, навіть у багаторічних трав, процес потов-
щення стебла припиняється з початком цвітіння. Таке явище мож-
на спостерігати як на однорічних, так і на багаторічних рослинах. 
Відомо, що стебло багаторічної рослини люцерни після цвітіння 
відмирає зовсім. Однак це можна змінити, регулюючи розвиток 
рослини. Так, якщо на стеблі звичайної садової резеди обривати 
квітки, то вона стає багаторічною і будова її стебла нагадує будо-
ву багаторічних дерев. Якщо бутони або квітки зривати на стеблі 
люцерни, то воно ростиме протягом усього вегетаційного періоду 
і анатомічна будова його буде схожа на будову деревних рослин. 
Таким чином, анатомічна будова рослини змінюється залежно від 
умов росту та розвитку.

При порівнянні анатомічної будову стебла трав’янистих та де-
ревних рослин, можна побачити, що в стеблі багаторічних дерев 
чітко виражений центральний циліндр з серцевиною в центрі. Че-
рез центральний циліндр проходить багато серцевинних променів, 
які розділяють його на окремі частини. Крім того, в центральному 
циліндрі помітні концентричні кола – річні кільця. У багатьох де-
рев в стеблі відрізняють ядрову деревину, забарвлену в темний 
колір, та білу зовнішню частину – заболонь. У трав’янистих рос-
лин, серед одноманітної основної тканини стебла, помітні окремі 
судинно-волокнисті пучки, а інколи кільце механічної тканини 
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під епідермою. Проте описана різниця властива для старих ді-
лянок стебла, а якщо порівняти анатомічну будову молодих рос-
тучих гілочок з будовою стебел трав’янистих рослин, то виявля-
ється, що вони побудовані однаково. Таким чином, відмінність 
в анатомічній будові стебла деревних та трав’янистих рослин є 
наслідком вторинних змін, що виникають у процесі їхнього росту 
та розвитку. 

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови стебла 
багаторічних рослин.

Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 
покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, флороглюцин, аніліно-
ва синька, йод в йодистому калії, хлор-цинк-йод, флороглюцин з 
соляною кислотою, судан ІІІ, гліцерин, хромова кислота, 10%-вий 
розчин їдкого калію, рослинний матеріал.  

Препарат. Будова стебла кірказону (Aristolochia sipho L.)

Для вивчення анатомічної будови стебла кірказону заздалегідь 
збирають молоді однорічні гілочки, на яких закінчився ріст, і за-
ливають спиртом. 

З консервованого матеріалу виготовляють поперечні зрізи, які 
обробляють флороглюцином та соляною кислотою. Виготовлені 
препарати розглядають спочатку за малого збільшення мікроско-
па (рис. 65). При цьому можна встановити, що зовні стебло кір-
казону вкрите епідермою, забарвленою у жовтий колір, зовнішні 
стінки клітин якої вкриті кутикулою. Внутрішні порожнини клі-
тин епідерми слабко просвічують. Під епідермою розміщена неве-
лика смужка клітин коленхіми, а за нею живі паренхімні клітини, 
в яких є цитоплазматичний вміст, ядра, хлоропласти. Коленхіма і 
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паренхіма належать до первинної кори. За паренхімою розміщені 
механічні волокна, які на поперечному зрізі утворюють суцільне 
кільце різної ширини. Вони складаються з порожніх клітин, що 
мають вигляд волоконець. Їхні стінки дуже потовщені. Це скле-
ренхіма, яка складається з мертвих клітин. Від механічного кіль-
ця до центра йдуть клітини основної паренхіми, в якій залягають 
судинно-волокнисті пучки, що складаються з флоеми, розташова-
ної в напрямі до периферії, та ксилеми, розташованої в напрямі до 
центра. Між ними лежить смужка видовжених клітин з тонкими 
стінками та зернистим цитоплазматичним вмістом – це камбій.

Рис. 65. Поперечний зріз однорічної  
гілки стебла кірказону:

1 – епідерма, 2 – коленхіма, 3 – паренхіма 
первинної кори, 4 – склеренхіма,  

5 – флоема, 6 – ксилема, 7 – пучковий 
камбій, 8 – міжпучковий камбій,  

9 – серцевина

За малого збільшення сито-
подібні трубки флоеми май-
же не помітні, а великі по-
ристі судини ксилеми, на-
впаки, яскраво виділяються.

Виготовлені тоненькі зрі-
зи можна розглянути й при 
великому збільшенні. На 
епідермі буде помітно ку-
тикулу, яка складається з 
кількох шарів. У корі дуже 
помітні хлоропласти, влас-
тиві для клітин паренхімної 
тканини. Ближче до епідер-
ми залягає коленхіма, в якій 
є потовщення по кутах. До-
бре видно механічне кільце, 
окремі волокна, пори та ді-

лянки міжклітинної речовини між волокнами. В судинно-волок-
нистих пучках добре помітні стінки спіральних пористих судин, 
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а також трахеїди і деревні волокна, або лібриформ. Ситоподібні 
трубки помітні слабше, їх можна визначити по клітинах-супутни-
ках. Добре видно пучковий та міжпучковий камбій.

Анатомічна будова багаторічного стебла кірказону складніша. 
У цьому можна пересвідчитись, порівнюючи анатомічні зрізи з 
однорічного та багаторічного стебла. На препаратах багаторічно-
го стебла  під мікроскопом добре видно ті зміни, які виникають 
в епідермі. Клітини, що лежать під епідермою, збільшуються в 
об’ємі. Це призводить до того, що ростучі тканини спочатку роз-
тягують епідерму, а потім розривають її на окремих ділянках. Під 
тими ділянками епідерми, що залишились, виникає нова покрив-
на тканина – корок. Клітини його мають квадратну форму, тов-
щина стінок їх неоднакова, тому виникають складки та зморшки, 
які добре помітні на поверхні стебла. Клітини корка мертві, стінки 
їх просочені суберином. Утворення корка має важливе значення, 
оскільки він не пропускає ні води, ні газів.

З утворенням корка припиняється зв’язок клітин епідерми з ін-
шими живими тканинами, внаслідок чого епідерма відмирає. Сво-
їми внутрішніми шарами корок межує зі смужкою живих клітин, 
які мають цитоплазматичний зернистий вміст та ядра. Це фело-
ген, або корковий камбій, – вторинна меристематична тканина. 
Фелоген і утворює назовні клітини корка. Під фелогеном лежать 
клітини коленхіми, які містять цитоплазму. Потім ідуть клітини 
паренхіми кори, в яких зустрічаються кристали щавлевокислого 
кальцію у вигляді друз. Серед паренхімних клітин є багато таких, 
в яких в значній кількості відкладається крохмаль. Присутність 
його легко визначити йодними реакціями. Добре представлені ме-
ханічні волокна, суцільне кільце яких розірване на окремі ділян-
ки, між якими розташовані клітини основної паренхіми. Такі роз-
риви виникають внаслідок сильного розростання центрального 
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циліндра стебла. Далі розташовані клітини паренхімної тканини; 
серед них є такі, в яких відкладаються кристали щавлевокислого 
кальцію, але в більшості клітин накопичується крохмаль.

Нарешті, йде флоема, в якій добре помітні ряди ситоподібних 
трубок, вони білі й розділені смужками паренхімних клітин.

Ці клітини виконують функцію пересування пластичних ре-
човин і дають типову йодну реакцію, що свідчить про наявність 
в них крохмалю. Елементи первинної будови стебла – епідерма, 
коленхіма, паренхіма кори та механічне кільце виникають з пер-
винної меристеми. Щодо елементів флоеми, то вони виникають з 
вторинної меристеми – камбію.

Центральний циліндр стебла починається з камбію. Всередину 
від нього йдуть деревина, серцевина та серцевинні промені. Дере-
вина складається з паренхіми деревини, судин та лібриформу, або 
волокон деревини. В міру росту та розвитку багаторічних рослин 
змінюється співвідношення між корою та центральним цилін-
дром, а саме: загальна маса кори зменшується, а маса деревини, 
навпаки, збільшується.

Поздовжні зрізи із свіжого матеріалу кірказону не вдаються. 
Щоб розглянути та вивчити анатомічну структуру на поздовжніх 
зрізах, кусочок багаторічної гілочки розколюють гострим ножем 
пополам, роблять бритвою грубі зрізи й переносять їх у пробірки, 
куди наливають хромової кислоти або 10%-вого розчину їдкого 
калію. Все це кип’ятять на спиртівці протягом 5-8 хв, а потім ви-
ливають рідину з пробірки на предметне скло, беруть зрізи, роз-
міщують їх, розправляють препарувальними голками і вивчають 
при малому збільшенні мікроскопа.

Під мікроскопом буде добре помітно клітини корка, які мають 
паренхімну форму. Внаслідок кип’ятіння речовини, що просочу-
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ють стінки клітин корка, розчиняються, і стінки таких клітин ста-
ють тоненькими. На препаратах добре видно клітини коленхіми, 
волокнисті клітини склеренхіми, стінки яких дуже потовщені та 
мають пори на бокових стінках. Серед судин виділяються великі 
пористі судини з порами, спіральні судини, трахеїди та клітини 
паренхімної тканини. На таких же препаратах можна розглянути 
облямовані пори.

Препарат. Будова стебла шипшини  (Rosa sp.)

Багаторічні рослини (кущі та дерева) характеризуються тим, 
що у них на ранніх етапах розвитку ксилема утворює суцільне 
кільце. Ось чому молоді ростучі гілочки різних дерев та кущів 
мають таку будову стебла, яка мало відрізняється від його будо-
ви з багаторічних ділянок. Самостійні судинно-волокнисті пучки 
тут зустрічаються лише у вигляді листкових слідів. Така будова 
властива і для пізніших етапів росту та розвитку трав’янистих 
рослин. Так, на прикладі анатомічної будови стебла соняшника 
можна простежити, як відбувається утворення кільця ксилеми, 
яка на молодих ділянках ростучого стебла має окремі роз’єднані 
пучки. Зазначені зміни виникають і внаслідок різних причин, а 
саме: розростання первинних пучків, утворення нових елементів в 
результаті діяльності міжпучкового камбію та розростання кільця 
ксилеми, яка утворилася на ранніх етапах росту та розвитку рос-
линного організму.

Анатомічна будова стебла кущів така ж, як і дерев. Основна 
відмінність полягає в тому, що у кущів менше розвинена кора, а 
у дерев – основна паренхімна тканина. Зручним об’єктом для ви-
вчення будови стебла кущів є шипшина, поширена в наших лісах 
та чагарниках. Для вивчення анатомічної будови стебла шипшини 
виготовляють поперечні та поздовжні зрізи. Виготовлені тоненькі 
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зрізи кладуть у краплю води й розглядають при малому та велико-
му збільшенні мікроскопа.

Характерні особливості анатомічної будови шипшини такі. В 
стеблі її значно розвинена серцевина, оточена зовні деревиною та 
корою. В серцевині шипшини можна виділити три групи клітин. 
Першу групу складають паренхімні клітини, що мають тоненькі 
стінки. Спочатку форма цих клітин округла, згодом, в міру рос-
ту рослин та тиснення, яке виникає зовні, такі клітини набувають 
форми сферичного трикутника. В стінках зазначених клітин є пори.

В клітинах серцевини першої групи змінюється склад клітин-
ного вмісту. Ранньої весни вони майже порожні, а на початку ве-
гетаційного періоду, в зв’язку з підвищенням інтенсивності фото-
синтезу, в клітинах утворюється крохмаль, кількість якого сильно 
збільшується восени. Утворений крохмаль протягом року зазнає 
складних перетворень і переходить у цукор та інші сполуки. Ці пе-
ретворення тісно пов’язані з напрямком процесу обміну речовин. 
Складні перетворення спостерігаються ранньої весни, до утво-
рення листків. В цей період крохмаль перетворюється в цукор і 
пересувається в ростучі частини рослини. Таким чином, в стеблі 
шипшини функцію запасаючої тканини деревної паренхіми ви-
конують клітини серцевини.

Другу групу клітин серцевини шипшини складають дрібні клі-
тини з потовщеними стінками. Ці клітини виконують механічну 
функцію і розміщені групами серед великих клітин серцевини.

В серцевині шипшини виділяється ще й третя група дрібних 
клітин, з густим жовтуватим вмістом. Це видільні клітини,  в яких 
скупчуються баластні речовини, що безпосередньо не беруть участі 
в процесах обміну.
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Характерні особливості будови властиві і для кори шипшини. 
Тут епідерма (рис. 66) має шари кутикули. Клітини епідерми міс-
тять цитоплазму, клітинний сік і мають яскраве рожеве забарв-
лення, що особливо характерне для молодих пагонів. Таке забарв-
лення обумовлюється наявністю в клітинному соку антоціанів. 

Рис. 66. Поперечний зріз стебла шипшини:
1 – епідерма, 2 – паренхіма кори, 3 – пучки луб’яних волокон, 4 – флоема 

(ситоподібні трубки), 5 – камбій, 6 – вторинна ксилема, 7 – первинна ксилема, 
8 – серцевина

Під епідермою залягає паренхіма кори, що складається з живих 
клітин коленхіми, стінки яких потовщені не по кутах, а рівномірно 
по всьому периметру, та паренхіми, що лежить під коленхімою. В 
клітинах паренхіми є хлоропласти та включення. За паренхімою 
лежать групи луб’яних волокон з дуже потовщеними стінками. 
Клітинного вмісту вони не мають, це мертві клітини, порожнина 
яких під мікроскопом має чорне забарвлення. Між зазначеними 
групами волокон проходять паренхімні клітини, які розділяють 
їх так, що кожна група луб’яних волокон відповідає одній ділянці 
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ситоподібних трубок, які також розділені паренхімними клітина-
ми. Прошарки паренхімних клітин нагадують трикутники, у яких 
гострі кути лежать між ситоподібними трубками біля камбію, а 
широка основа – між луб’яними волокнами, ближче до периферії.

В старіших гілках, крім зазначених елементів, у корі розвине-
ний корок, який виникає з коркового камбію, що утворюється з па-
ренхімних клітин, розташованих між коленхімою та епідермою. 
Клітини коркового камбію діляться перегородками, паралельними 
до поверхні. Утворені клітини доростають до нормального розмі-
ру, їхні стінки просочуються суберином, стають бурими, утворю-
ючи тканину з прямокутних клітин, які корковіють і відмирають.

Характерною особливістю будови ксилеми є дуже розвинений 
лібриформ, який утворює прошарки між судинами і складається з 
волокнистих клітин. Стінки клітин лібриформу настільки потов-
щені, що в клітинних порожнинах залишаються лише невеликі 
просвіти.

Лібриформ утворює щільне кільце у ксилемі, яке перерізається 
серцевинними променями. Первинні серцевинні промені склада-
ються з великих клітин; вони продовжуються і в корі й поділяють 
ситоподібні трубки на окремі ділянки. Вторинні серцевинні про-
мені складаються з дрібніших клітин і доходять лише до камбіаль-
ного шару (рис. 66). 

Препарат. Поперечний зріз стебла бузини (Sambucus nigra L.)

На поперечних зрізах стебла бузини можна добре ознайомитись 
з вторинною покривною тканиною – корком. Розглядаючи гілочки 
бузини різного віку, навіть без мікроскопа можна встановити, що 
на річних гілочках починає утворюватись корок. Це явище легко 
спостерігати тому, що зелене забарвлення гілочок змінюється на 
сіре, а потім вони стають бурими. Такі зміни виникають внаслідок 
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того, що епідерма відмирає, злущується й замінюється новоутво-
реними клітинами корка. На поперечних зрізах молодої гілочки 
бузини, навіть при малому збільшенні можна вивчити деталі бу-
дови стебла і встановити, що зовні воно вкрите епідермою, яка 
складається із злегка видовжених клітин. Верхні стінки клітин 
потовщені і вкриті кутикулою. Частина клітин епідерми розірвані, 
і такі клітини відмирають, а частина – живі, вони мають цитоплаз-
матичний вміст та хлоропласти.

Рис. 67. Поперечний зріз стебла бузини:
1 – корок, 2 – фелоген, 3 – фелодерма,  

4 – пластинчаста коленхіма, 5 – паренхіма 
кори, 6 – луб, 7 – камбіальні клітини,  

8 – ксилема, 9 – серцевина

Під епідермою лежить ко-
рок (рис. 67), який склада-
ється з тонкостінних дріб-
них клітин, розташованих 
правильними радіальними 
рядами. Клітини корка за-
барвлюються суданом ІІІ в 
червоний колір, так само, як 
і кутикула. Це пояснюється 
тим, що стінки клітин корка 
просочені жироподібними 
речовинами. Клітини корка 
виникають з коркового кам-
бію, або фелогену, який до-
бре видно на поперечних 
зрізах; вони живі, мають 
тонкі стінки і багаті на клі-
тинний вміст. Корковий кам-
бій утворює не лише кліти-
ни корка, що розміщуються 
від нього до периферії і 
швидко відмирають, а й клі-
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тини живої тканини, які розміщуються до середини – фелодерми. 
Сукупність клітин коркового камбію, корка та фелодерми назива-
ється перидермою.

У стеблі бузини на поперечному зрізі під перидермою залягає 
пластинчаста коленхіма. На початкових фазах розвитку стебла ко-
ленхіма залягає під епідермою, але після виникнення перидерми 
вона переміщується у глибші шари кори. В клітинах пластинчастої 
коленхіми спостерігається потовщення клітинних стінок, не по 
кутах, а лише з тангентальних боків, тобто паралельно поверхні. 
Радіальні стінки залишаються не потовщеними. Під коленхімою 
залягає шар паренхіми кори, клітини якої мають цитоплазматич-
ний вміст та хлоропласти. Механічна тканина в корі розвинена 
слабко. Вона складається з невеликих ділянок луб’яних волокон. 
За паренхімою кори розташовані луб – ситоподібні трубки та клі-
тини-супутники, а потім шар камбіальних клітин.

Центральна частина стебла складається з ксилеми та серце-
вини. В ксилемі є різні судини та лібриформ. Серцевина займає 
великий об’єм і складається з паренхімних клітин з тонкими стін-
ками. Клітини серцевини порожні, вони рано відмирають. На по-
верхні стебла бузини є сочевички. 

Препарат. Поперечний зріз стебла сосни (Ріпus silvestris L.)

За своєю анатомічною будовою хвойні рослини відрізняються 
від листяних. Основна відмінність полягає в тому, що в ксилемі 
хвойних рослин відсутні судини. Єдиними елементами, що про-
водять воду та мінеральні речовини, є трахеїди, які мають типові 
облямовані пори. У всіх хвойних в ксилемі та в корі є смоляні 
канали.

Найкращим об’єктом для вивчення будови стебла хвойних рос-
лин є сосна. Для вивчення її будови заздалегідь беруть гілочки 
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4-5-річного віку, ріжуть на невеличкі кусочки, кладуть у спирт з 
гліцерином, щоб деревина стала м’якшою. Навіть без мікроскопа, 
на поперечних зрізах п’ятирічної гілки сосни можна встановити, 
що зовні вона вкрита бурим корком. В центрі стебла є бура сер-
цевина. Між серцевиною та корком залягає ксилема, забарвлена в 
білий колір. У сосни ксилема з флоемою не утворюють окремих 
судинно-волокнистих пучків, тут помітно суцільні кільця ксилеми 
та флоеми, які пронизані первинними серцевинними променями. 
Можна й без мікроскопа помітити річні кільця, які утворюють 
концентричні кола.
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Рис. 68. Поперечний зріз стебла сосни:
А – кора; Б – центральний циліндр:

1 – епідерма, 2 – перидерма, 3 – паренхіма 
кори, 4 – первинна флоема, 5 – вторинна 
флоема, 6 – камбій, 7 – кільце ксилеми 

другого року, 8 – кільце ксилеми першого 
року, 9 – серцевинний промінь, 10 – 

смоляний канал, 11 – серцевина

Роблять тоненькі поперечні 
зрізи і кладуть на предметне 
скло в краплину хлор-цинк-
йоду. Перед тим як робити 
зрізи, необхідно прос-
тежити, щоб зрівняна 
поверхня торця, виготовлена 
для різання бритвою, була 
перпендикулярною до 
поздовжньої осі гілки, 
оскільки лише тоді можна 
одержати правильний 
поперечний зріз. Зрізів треба 
зробити кілька. Одні з них 
можуть проходити крізь 
деревину та серцевину, а 
інші – крізь кору. Щоб зрізи 
не розривались, поверхню 
гілки треба змочувати 
водою, щоб вона залишалася 
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вогкою. Розглядаючи такі зрізи за малого та за великого збільшення 
мікроскопа (рис. 68), можна насамперед встановити, що перифе-
рична частина стебла має бурий колір, а центральна частина – 
білий.

На периферичних ділянках кори видно кірку, яка має вигляд 
лусочок, при цьому окремі частини її злущуються і відпадають. 
Під кіркою залягає порівняно товстий шар первинної кори, яка 
складається з паренхімних клітин. У цій частині розміщені 
окремі смоляні канали. Потім іде вторинна кора – луб, де помітні 
тонкі серцевинні промені. Вони нагадують хвилясто зігнуті тонкі 
лінії темного кольору. На зрізі видно, що серцевинні промені 
починаються з ксилеми. Вони мають важливе фізіологічне 
значення в житті рослини, забезпечуючи пересування поживних 
речовин в горизонтальному напрямку. Луб ділиться на шари 
концентричними рядами клітин, в яких є крохмальні зерна та 
кристали щавлевокислого кальцію. В зовнішніх шарах флоеми 
можна помітити особливі групи кам’янистих клітин, з дуже 
потовщеними стінками. Вміст цих клітин має бурий колір. За 
флоемою лежить вузенька смужка камбіальних видовжених 
клітин, а за нею – ксилема, в якій помітні річні кільця. Межа між 
ксилемою та камбієм особливо помітна восени, коли діяльність 
камбію припиняється. Весною ця різниця не помітна, оскільки з 
початком діяльності камбію утворюється тонкостінна деревина. 
Ксилема пронизана серцевинними променями, що складаються 
із смужок клітин, які тягнуться від серцевини до периферії. Така, 
в загальних рисах, анатомічна будова стебла сосни. Щоб глибше 
вивчити анатомічну будову стебла сосни, виготовляють поперечні 
зрізи окремо через кору і деревину. Тоненькі зрізи кладуть на 
предметне скло в краплину хлор-цинк-йоду  і розглядають за 
малого та великого збільшення мікроскопа. 
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Спочатку розглядаємо поперечний зріз через кору (рис. 69). По-
верхня стебла вкрита епідермою, під якою залягає кілька шарів па-
ренхімних клітин, в яких видно смолу та кам’янисті клітини, що ле-
жать великими групами. В зазначеній паренхімі є смоляні канали, 
які зсередини вислані шаром живих клітин, що виділяють смолу. 
Смоляні канали утворюють в первинній корі цілу взаємопов’язану 
систему. За ділянками кам’янистих клітин лежать ситоподібні 
трубки, а під ними перидерма.
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Рис. 69. Поперечний зріз стебла  
сосни (кора):

1 – епідерма, 2 – паренхімні клітини 
первинної кори, 3 – кам’янисті клітини,  
4 – ситоподібні трубки, 5 – перидерма

Зрізи можна також обробити 
флороглюцином з соляною 
кислотою, розчином йоду в 
йодистому калії або водним 
розчином анілінової синьки. 
На різних препаратах під 
впливом зазначених реакти-
вів будуть забарвлюватись 
різні тканини. Так, за допо-
могою флороглюцину та со-
ляної кислоти здерев’янілі 
клітини забарвлюються у ви-
шнево-червоний колір. Під 
мікроскопом вдається вста-

новити, що корок у сосни неоднорідний. Він складається з тонко-
стінних та товстостінних клітин. Тонкостінні клітини корка залиша-
ються майже безбарвними, а товстостінні – забарвлені в вишнево-
червоний колір. Товстостінні клітини мають здерев’янілі стінки і 
залягають майже правильними прошарками. Таке розташування 
сприяє швидкому розриванню кірки. На поперечному зрізі в корі 
сосни помітно кілька перидерм; на зовнішній поверхні її можна 
спостерігати рештки побурілої первинної кори, яка вже відмерла.
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Рис. 70. Поперечний  зріз стебла  
сосни (через луб):

1 – ряди темно-бурих клітин,  
2 – серцевинні промені, 3 – паренхімні 
клітини з кристалами, 4 – ситоподібні 

трубки, 5 – камбій, 6 – деревина

Флоема у сосни (рис. 70)  
характеризується тим, що в 
ній відсутня склеренхіма, 
тобто луб’яні волокна. Вона 
складається з ситоподібних 
трубок та паренхімних клі-
тин. Частина цих клітин має 
цитоплазматичний вміст та 
крохмаль, а частина – крис-
тали щавлевокислого каль-
цію. Клітини-супутники 
відсутні. Шари флоеми в ра-
діальному напрямі проріза-
ні хвилястими серцевинни-
ми променями, а впоперек 

– рядами темно-бурих клітин. Ситоподібні трубки мають чотири-
гранну форму й розміщені рядами. Стінки їх потовщені слабко, 
жовтуватого кольору, порожнини трубок мають дрібнозернистий 
білковий вміст, що скупчений біля стінок. Між ситоподібними 
трубками зустрічаються поодинокі паренхімні клітини, в яких є 
кристали. Там, де флоема межує з камбієм, на радіальних стінках 
можна побачити ситоподібні пластинки, з помітними потовщен-
нями, які забарвлюються від анілінової синьки в синювато бла-
китний колір. Це мозолиста речовина. Камбій складається з кіль-
кох шарів клітин, які дуже вузькі, сплюснуті, злегка видовжені і 
мають зернистий вміст цитоплазми і ядра, а їхні стінки ніжні й 
тоненькі.

Серцевинні промені, які проходять крізь флоему, складаються 
з видовжених в радіальному напрямку клітин, які виповнені цито-
плазмою, мають ядро та крохмальні зерна.
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Рис. 71. Поперечний зріз стебла сосни (через деревину):
А: І – весняна деревина; ІІ – осіння деревина: 1 – облямовані пори,  
2 – серцевинний промінь; Б: 1 – серцевинний промінь, 2 – епітелій,  

3 – смоляний хід

Як уже згадувалось, деревина у сосни побудована лише з трахеїд, 
тому що у хвойних судин немає. Трахеїди виконують одночасно 
дві функції – проводять воду та розчинні речовини, а також нада-
ють міцності стеблу. Про присутність трахеїд можна пересвідчи-
тись на поперечних зрізах, зроблених лише через деревину сте-
бла, коли їх розглядати в краплині води під мікроскопом при ве-
ликому збільшенні. Трахеїди, з яких складається деревина, або 
ксилема, побудовані неоднаково. Це залежить від того, коли вони 
виникають – навесні чи восени – і зумовлює утворення, так зва-
них, річних кілець. Під мікроскопом добре помітно, що весняні 
трахеїди складаються, здебільшого, з прямокутних широких та 
тонкостінних клітин (рис. 71, А). Осінні трахеїди складаються з 
вузьких товстостінних клітин (рис. 71, Б). В кожному річному 
кільці важко відмежувати весняну ксилему від осінньої, бо пере-
хід між ними поступовий, але одне річне кільце різко відмежова-
не від іншого. На радіальних стінках трахеїд знаходяться облямо-
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вані пори. На поперечному зрізі такі пори мають вигляд двох дво-
зубих вилок, обернених зубцями одна до одної.

Простір між зубцями перегороджений тонкою плівкою, яка має 
посередині лінзоподібне потовщення, що називається торусом. Ба-
гато облямованих пор можна побачити у весняній деревині. В піз-
ній ксилемі трахеїди ніби сплющені по радіусу, порожнина в них 
розвинена слабко, стінки потовщені, а облямовані пори відсутні 
або зустрічаються дуже рідко.

Вважають, що весняні та осінні трахеїди виконують неоднакову 
функцію: весняні трахеїди служать головним чином для пересу-
вання води та розчинених речовин, тобто виконують фізіологічну 
функцію, а функція осінніх трахеїд така ж сама, як і лібриформу, 
тобто механічна. Способом мацерації та застосуванням відповід-
них реактивів вдалося встановити, що стінки трахеїд складаються 
з первинного, вторинного та третинного шарів.

Ступінь здерев’яніння стінки зменшується в напрямі від пер-
винного до третинного шарів.

У ксилемі можна спостерігати смоляні канали (рис. 71, Б), 
але вони дрібніші, ніж у первинній корі. Смоляні канали оточе-
ні епітелієм, або вистеляючими клітинами. Тут же розташований 
другий шар живих клітин, що мають цитоплазматичний вміст та 
крохмаль.

Препарат. Поздовжній радіальний зріз стебла сосни  
(Ріпus silvestris L.)

Беруть кусочок три- або чотирирічної гілки сосни й розколю-
ють гострим ножем навпіл. Потім поверхню зрізу згладжують і 
виготовляють поздовжній радіальний зріз. Для цього розколений 
кусочок стебла сосни повертають горизонтально і на деякій від-
стані від його кінців роблять поперечну зарубку. Починаючи від 
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одного кінця зарубки до іншого, виготовляють кілька радіальних 
зрізів, з таким розрахунком, щоб вони пройшли через річні кільця 
перпендикулярно. Виготовлені зрізи переносять на предметне скло 
в краплину розчину йоду в йодистому калії або сірчанокислого ані-
ліну й вивчають під мікроскопом. Зазначені реактиви застосовують 
для того, щоб пересвідчитись про здерев’яніння стінок, які забарв-
люються в жовтий колір (від сірчанокислого аніліну). 

Рис. 72. Поздовжній (радіальний)  
зріз стебла сосни:

1 – трахеїди, 2 – облямовані пори в 
трахеїдах, 3 – серцевинний промінь, 
4 – центральні клітини серцевинного 

променя, 5 – білкові клітини серцевинного 
променя, 6 – камбій

На препаратах (рис. 72) 
дуже добре помітні трахеї-
ди, які складаються з видо-
вжених клітин, причому в 
річному кільці вони побудо-
вані неоднаково: весняні 
трахеїди широкі, а осінні 
вузькі. У деяких місцях зрі-
зів можна побачити їхні за-
кінчення у вигляді загостре-
них кінців. Трахеїди  ран-
ньої деревини мають на ра-
діальних стінках багато ве-
ликих облямованих пор, які 
нагадують світлі концен-
тричні плями. Повертаючи 
мікрометричний гвинт мі-
кроскопа, можна роздиви-
тись, що в кожній порі є не 

одне, а, як правило, два кола, причому величина їх збільшується 
від центрального до периферичного. Пізні трахеїди, порівняно з 
ранніми, мають трохи іншу будову. Вони вузькі, облямованих пор 
в них менше і величина самих пор теж менша, порівняно з пора-
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ми весняних трахеїд. Своєю формою та потовщеними стінками, 
клітини трахеїд нагадують склеренхімні волокна, тобто лібри-
форм, який вони тут заміняють. Поздовжні радіальні зрізи про-
ходять через серцевинні промені, що мають вигляд широких сму-
жок, які перетинають трахеїди. Кожний серцевинний промінь 
складається з кількох рядів клітин. У ньому є білкові і центральні 
клітини. Білкові клітини розташовані по краях серцевинного про-
меня; стінки в них зсередини нерівні, неправильно зубчасті, а в 
місцях прилягання їх до трахеїд мають дрібні облямовані пори. Ці 
клітини називають трахеїдними.  Вони проводять воду та розчинні 
мінеральні речовини від одного шару до другого в горизонтально-
му напрямку. В білкових клітинах є цитоплазма і ядро. 

Рис. 73. Зріз стебла сосни: 
А – поздовжній (тангентальний) зріз: 

1 – серцевинний промінь, 2 – центральні 
клітини, 3 – білкові клітини серцевинного 

променя, 4 – кінець трахеїди; Б – 
облямовані пори між двома сусідніми 

трахеїдами

Центральні клітини мають 
цитоплазматичний вміст, 
ядро, крохмальні зерна. 
Пори в цих клітинах прості, 
мають вигляд великих світ-
лих плям. На зрізах можуть 
зустрічатися смоляні канали. 
Стінки смоляного каналу від 
сірчанокислого аніліну не 
забарвлюються.

Тангентальний зріз сте-
бла сосни виготовляють 
так, щоб він проходив не по 
центру і був перпендикуляр-
ним серцевинним променям. 
Виготовлені зрізи кладуть 
у краплю флороглюцину з 
соляною кислотою, який за-
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барвлює здерев’янілі стінки, що мають лігнін, в червоний колір. На 
зрізі (рис. 73) можна побачити, що серцевинні промені перерізані 
впоперек. Тому вони тут мають вигляд коротких одно- або багато-
шарових ділянок. На кінцях променя помітні трахеїди, а посеред-
ині – живі клітини, які мають крохмаль та інші включення. Кліти-
ни, що мають крохмаль, прилягають одна до одної не щільно, між 
ними є великі міжклітинники. В живих клітинах помітні пори, які 
на зрізі мають вигляд тоненьких плівок між потовщеними місця-
ми клітинної стінки. Трахеїди з облямованими порами перерізані 
впоперек на бічних стінках. Цим і пояснюється, що вони мають 
такий же вигляд, як і на поперечних зрізах. На тангентальних зрі-
зах часто зустрічаються перерізані впоперек смоляні канали.

Препарат. Будова стебла липи  (Tilia cordata L.)

Виготовляють зрізи з однорічних та три- чи чотирирічних гі-
лок. Щоб виготовити їх, вибирають гілки без суків, на яких був 
би розвинений корковий шар. Гілки необхідно брати восени, коли 
закінчився ріст та відбулися процеси, пов’язані з утворенням за-
пасних речовин. Заготовлений матеріал зберігають у суміші спир-
ту і гліцерину.

Зрізи виготовляють через частину стебла з гілки, яку перед 
цим розколюють пополам, потім кладуть зрізи на предметне скло 
в краплину води або гліцерину й розглядають під мікроскопом 
при малому збільшенні. На зрізах (рис. 74) можна встановити, 
що зовні стебло вкрите перидермою. Зовнішні клітини перидерми 
темніші, ніж внутрішні. За перидермою залягає первинна кора, в 
якій ближче до периферії видно паренхімні клітини, що мають 
цитоплазматичний вміст, крохмаль та хлоропласти. Це клітини 
коленхіми; вони мають білі, блискучі, потовщені стінки.
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Рис. 74. Поперечний зріз трирічної  
гілки липи:

1 – епідерма, 2 – перидерма, 3 – первинна 
кора, 4 – луб, 5 – камбій, 6 – річні шари 

деревини, 7 – межа річних шарів,  
8 – великі судини, 9 – первинна деревина, 
10 – серцевина, 11 – вторинні серцевинні 

промені, 12 – первинні серцевинні 
промені, 13 – друзи

За коленхімою залягає па-
ренхіма первинної кори, 
клітини якої мають тонень-
кі стінки. Частина клітин 
паренхіми порожня, але є й 
такі, що мають цитоплазма-
тичний вміст, хлоропласти і 
кристали щавлевокислого 
кальцію у вигляді друз.

До паренхіми кори при-
лягає флоема, розбита на 
ділянки, які розширюють-
ся від периферії до центра. 
Таке розташування флоеми 
нагадує трапеції, в яких 
луб’яні волокна чергуються 
з ситоподібними трубками 
та клітинами луб’яної па-
ренхіми. Між луб’яними 
ділянками проходять серце-

винні промені, які утворюють трикутники з основами на перифе-
рії. Найстаріші частини флоеми залягають у найвужчій частині 
флоемної ділянки, а наймолодші прилягають до камбію. У кожній 
ділянці флоеми є блискучі жовті смужки клітин. Це клітини скле-
ренхіми, які мають назву луб’яні волокна, або твердий луб. Вони 
мають потовщені стінки, а клітинна порожнина темно забарвлена. 
Крім товстостінних видовжених клітин, у флоемі помітні клітини 
з тонкими стінками. Це м’який луб. Він складається з ситоподіб-
них трубок та клітин-супутників.
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Флоема відокремлена від ксилеми тонким шаром клітин кам-
бію. Клітини камбію мають тоненькі стінки, які легко розрива-
ються, ось чому всю зовнішню частину стебла, що включає пе-
ридерму, первинну кору та вторинну флоему з серцевинними 
променями, легко здирати. Сукупність усіх цих тканин умовно 
називають корою.

Камбій має вигляд смужки з дрібних клітин, сплюснутих в ра-
діальному напрямку. Всі клітини камбію мають цитоплазматич-
ний вміст та ядра. Вони діляться тангентальними перегородка-
ми і таким чином відбувається утворення вторинної ксилеми та 
вторинної флоеми. Вторинної ксилеми завжди утворюється значно 
більше, ніж флоеми. Цим пояснюється те, що центральна частина 
стебла за об’ємом більша від периферичної.

Ксилема, або деревина на поперечному зрізі складається з ді-
лянок, які відмежовані одна від одної первинними серцевинними 
променями. В ксилемі можна виділити такі складові частини: суди-
ни, трахеїди, лібриформ, деревну паренхіму, серцевинні промені.

Серцевинні промені складаються з живих багатокутних, злегка 
видовжених клітин, які мають цитоплазматичний вміст, ядра та 
крохмаль.

Серцевинні промені розміщені по радіусах і поділяються на 
первинні і вторинні. Первинні серцевинні промені тягнуться від 
серцевини до кори. Вони виникли на перших етапах розвитку па-
гона з первинної меристеми. Вторинні серцевинні промені вини-
кають пізніше з камбію, а тому вони до серцевини не доходять.

Вся ксилема розподілена на річні кільця, в яких елементи роз-
міщені в певній закономірності, а саме: тонкостінні елементи за-
ймають внутрішню частину річного кільця, а товстостінні – зо-
внішню. В кожному річному кільці теж спостерігається поступо-
вий перехід від тонкостінних елементів до товстостінних. Навесні 
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утворюються тонкостінні крупні елементи, а восени – дрібні тов-
стостінні. Це дає можливість, за кількістю кілець на поперечних 
зрізах стебла багаторічних дерев, визначити вік рослини. Ширина 
річних кілець неоднакова, що залежить від умов вегетаційного 
періоду.

Річні кільця у флоемі визначити не можна, а можна лише по-
рахувати смужки твердого лубу. Кількість їх вдвічі більша, ніж 
кілець деревини. Це свідчить про те, що у липи протягом одного 
вегетаційного періоду утворюється по дві смужки твердого лубу.

Елементи ксилеми побудовані неоднаково. Судини склада-
ються з порожніх мертвих клітин, стінки яких пронизані порами. 
Стінки судин потовщені неоднаково. Залежно від цього судини по-
діляють на спіральні, кільчасті, пористі тощо. Крім судин та тра-
хеїд, до ксилеми входять клітини паренхіми деревини та лібри-
форму. Клітини паренхіми деревини живі, виповнені вмістом, а 
лібриформу – мертві.

Центральну частину стебла займає серцевина. Вона складаєть-
ся з великих багатокутних клітин, які рано відмирають і заповню-
ються повітрям. Між великими клітинами знаходяться дрібніші, 
які мають бурий вміст. Функція цієї групи клітин не з’ясована. В 
стінках великих клітин є пори, а в малих вони не помітні. У тих 
ділянках серцевини, якими вона прилягає до первинної ксилеми, 
всі клітини дрібніші.

Елементи, що входять до складу ксилеми, виконують неодна-
кову функцію. Судини та трахеїди проводять воду та мінеральні 
речовини. Значення їх полягає в тому, що вони забезпечують міц-
ність стебла. В клітинах паренхіми деревини відкладаються за-
пасні речовини: цукри, жири та інші сполуки. Функція серцевинних 
променів подвійна: в них відкладаються запасні речовини та пе-
ресуваються пластичні речовини в горизонтальному напрямі.
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Рис. 75. Поперечний зріз кори липи: 
1 – корок, 2 – фелоген, 3 – фелодерма,  

4 – коленхіма, 5 – тонкостінна паренхіма, 
6 – ідіобласти, 7 – крохмаленосні клітини

Складну будову має кора 
стебла липи, яку можна роз-
глянути на поперечних зрі-
зах (рис. 75). На периферії 
знаходиться корок, який 
складається з вузьких клі-
тин, причому зовнішні кліти-
ни темні, а внутрішні – світ-
лі. Клітини корка мають бу-
руватий вміст. За корком 
розташований фелоген, 
який складається з видовже-
них клітин, що мають дріб-

нозернистий вміст. До центра від фелогену лежать клітини фело-
дерми, що мають потовщені стінки. Всередині клітини мають 
цитоплазматичний вміст та хлоропласти. Потім іде коленхіма, що 
складається з округлих клітин, стінки яких дуже потовщені, не 
здерев’янілі, живі, мають цитоплазму, хлоропласти та крохмальні 
зерна. Клітини коленхіми прилягають до клітин тонкостінної па-
ренхіми, серед якої є окремі ідіобласти. Клітини паренхіми дохо-
дять до лубу.

У зв’язку з діяльністю камбію відбувається розростання фло-
еми, спрямоване з середини до периферії. Нові утворювані еле-
менти спричинюють тиск у складових частинах кори. Це призво-
дить до того, що її клітини стискаються і втрачають свою форму, 
особливо ті, стінки яких лишаються непотовщеними. Первинна 
кора відокремлюється від флоеми шаром крохмаленосних клі-
тин. Твердий та м’який луб мають неоднакову будову. Твердий 
луб складається з луб’яних волокон, стінки яких потовщені та 
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здерев’янілі настільки, що клітинна порожнина здається цяткою 
(рис. 76). 

Рис. 76. Поперечний зріз лубу липи: 
1 – твердий луб, 2 – м’який луб,  

3 – ситоподібні трубки

Волокна твердого лубу при-
лягають одне до одного, 
утворюючи смужки, які тяг-
нуться впоперек пучка між 
серцевинними променями. 
Функція твердого лубу ме-
ханічна: він захищає м’який 
луб, по клітинах якого пере-
суваються пластичні речо-
вини. М’який луб склада-
ється з двох елементів, а 

саме: з тонкостінних паренхімних клітин, які сплюснуті в танген-
тальному напрямку і мають цитоплазматичний вміст (луб’яна па-
ренхіма) та багатокутних порожніх клітин з непотовщеними стін-
ками (ситоподібні трубки). Тут же помітні клітини-супутники – 
дрібні клітини, які мають зернистий вміст та ядра. 

Препарат. Поздовжній зріз стебла липи (Tilia cordata L.)

Для виготовлення тангентальних зрізів беруть три- або чотири-
річну   гілку липи, з якої гострою бритвою роблять тоненькі по-
здовжні зрізи так, щоб захопити й кору. Виготовлені зрізи кладуть 
на предметне скло в краплину води або розчину хлор-цинк-йоду, 
сірчанокислого аніліну або флороглюцину з соляною кислотою 
і розглядають за малого та великого збільшення мікроскопа. На 
препаратах (рис. 77) добре видно, що по краях зрізу лежить шар 
перидерми, в якій є сочевички. Потім розташована первинна кора, 
що складається з зовнішніх шарів коленхіми та глибших шарів па-
ренхімних клітин, в яких містяться друзи. 
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Рис. 77. Поверхневий поздовжній 
тангентальний зріз стебла липи (схема): 

1 – перидерма, 2 – сочевичка,  
3 – первинна кора, 4 – серцевинні промені, 

5 – товстостінний луб

Далі розміщені пучки тов-
стостінного лубу, клітини 
якого від флороглюцину та 
соляної кислоти забарви-
лись в червоний колір, а від 
хлор-цинк-йоду або сірча-
нокислого аніліну – в жов-
тий. Серцевинні промені на 
тангентальному зрізі нага-
дують петлі. На дуже тон-
ких, більш глибоких танген-
тальних зрізах (рис. 78) вда-

ється помітити одношарові, клітини яких мають дуже багато 
крохмалю, і багатошарові серцевинні промені. Клітини луб’яної 
паренхіми можуть бути порожніми з пористими стінками, місти-
ти кристали або мати зернистий вміст та ядра. 

Рис. 78. Більш глибокий тангентальний зріз лубу гілки липи:
1 – одношаровий серцевинний промінь, 2, 3 – багатошарові серцевинні 

промені, 4 – кристалоносні паренхімні клітини, 5 – живі паренхімні клітини 
лубу, 6 – ситоподібні трубки, 7 – клітини-супутники, 8 – товстостінний луб
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На препараті видно довгі, майже порожні клітини з косими сито-
подібними перегородками. Біля них є вузенькі клітини, що мають 
цитоплазму та ядра – ситоподібні трубки з клітинами-супутника-
ми. Дуже помітними є товстостінні клітини з блискучими стінка-
ми – товстостінний луб.

Рис. 79. Поздовжній тангентальний  
зріз деревини липи: 

1 – серцевинні промені, 2 – пористі 
судини, 3 – трахеїда, 4 – лібриформ,  

5 – деревна паренхіма

Пересунувши препарат, 
можна вивчити окремі еле-
менти ксилеми на танген-
тальному зрізі (рис. 79), а 
саме спіральні та пористі 
судини. Трахеїди мають ви-
гляд волоконець із загостре-
ними кінцями, потовщення 
у них спіральне, в стінках є 
облямовані пори. Трахеїди 
своїми загостреними кінця-
ми вклинюються одна в 
одну. Лібриформ має вигляд 
довгих вузьких волоконець. 
Клітини його всередині по-

рожні і мають щілиноподібні пори. Деревна паренхіма складається 
з клітин з товстими поперечними перегородками. В клітинах є жи-
вий вміст та крохмаль. Серцевинні промені складаються з парен-
хімних клітин, в яких є цитоплазматичний вміст та крохмаль. Се-
ред них є одношарові та багатошарові, короткі та довгі промені.

Препарат. Радіальний зріз стебла липи (Tilia cordata L.)

На радіальних зрізах можна помітити всі структурні елемен-
ти (рис. 80). На поверхні перидерми видно клітини корка, форма 
його клітин майже така сама, як і на поперечних зрізах. Потім 
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ідуть фелоген та фелодерма. За ними розташовані клітини колен-
хіми, які на радіальних зрізах видовжені. В тонкостінній паренхі-
мі зустрічаються кристалоносні клітини. Потім помітні клітини 
крохмаленосної піхви, за якими розташований твердий луб. Клі-
тини твердого лубу мають вигляд волокон з дуже товстими стін-
ками й майже позбавлені клітинного вмісту. Між твердим лубом 
розташовані ситоподібні трубки та клітини-супутники, клітини 
луб’яної паренхіми та кристалоносні клітини.

Рис. 80. Поздовжній радіальний зріз стебла липи (через луб):
1 – корок, 2 – фелоген, 3 – фелодерма, 4 – коленхіма, 5 – тонкостінна 

паренхіма, 6 – крохмаленосна піхва, 7 – твердий луб, 8 – ситоподібні трубки, 
9 – ситоподібні пластинки, 10 – клітини-супутники, 11 – луб’яна паренхіма,  

12 – кристалоносні клітини

Пересуваючи препарат, можна розглянути камбій та ксилемну 
частину стебла. Камбій складається з вузеньких видовжених тон-
костінних клітин. Він межує з деревиною, елементи якої є нео-
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днаковими, залежно від товщини зрізу та того місця, яке перебу-
ває в полі зору мікроскопа. В ксилемі містяться такі елементи: 
серцевинні промені, паренхіма деревини, клітини лібриформу, 
що мають потовщені оболонки, трахеїди із загостреними кінцями 
та судини з облямованими порами та спіральним потовщенням.

В серцевині можна побачити великі та малі паренхімні кліти-
ни. Великі паренхімні клітини порожні, з тоненькими стінками. 
Між великими клітинами поздовжніми рядами розміщені корот-
кі клітини з товстими целюлозними стінками, які мають жовто- 
бурий вміст. Такі ж самі клітини прилягають до крохмаленосної 
паренхіми, яка складається з дрібних клітин, що мають цитоплаз-
матичний вміст і залягають зовні від серцевини. За ними розта-
шовані один або два ряди видовжених клітин, що також мають 
зернистий вміст, а потім розпочинається первинна ксилема.

Препарат. Поперечний зріз стебла дуба (Querqus robur L.)

Для вивчення анатомічної будови стебла дуба беруть однорічні 
та дво- або трирічні гілки. Спочатку вивчають анатомічну будову 
на молодих однорічних гілках, а потім – на старіших. Зрізи ви-
готовляють із зелених гілочок так, щоб захопити всю поверхню 
торця, тобто через поперечний переріз. Виготовлені зрізи кладуть 
на предметне скло в краплину води і розглядають спочатку за ма-
лого, а потім за великого збільшення. Під мікроскопом добре ви-
дно зовнішню тканину – епідерму, коленхіму, а під коленхімою 
– паренхіму кори. Клітини паренхіми кори та коленхіми живі, ма-
ють цитоплазматичний вміст та хлоропласти. Луб’яні волокна у 
дуба складаються з видовжених клітин з потовщеними стінками. 
Луб’яні волокна розділені на ділянки смужками луб’яної парен-
хіми. В лубі добре помітні ситоподібні трубки та клітини-супут-
ники. За лубом розташований камбій, який складається із смужки 
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видовжених клітин з тонкими стінками, в його клітинах є живий 
вміст та ядро. За камбієм розташована ксилема, яка складає осно-
вну масу центрального циліндра.

Рис. 81. Поперечний зріз гілки дуба  
(через деревину):

1 – трахеїди, 2 – пористі судини,  
3 – серцевинний промінь, 4 – деревні 

волокна (лібриформ)

У деревині, або ксилемі, ви-
дно пористі судини  
(рис. 81), трахеїди та волок-
нисті клітини лібриформу, 
які надають стеблу міцнос-
ті. Деревину перетинають 
серцевинні промені, які за-
безпечують пересування по-
живних речовин по радіусу 
стебла. При виготовленні 
зрізів з молодих гілок дуба 
лезо бритви (залізо) вступає 
в реакцію з дубильними ре-
човинами клітинного соку, 
внаслідок чого утворюють-
ся чорнила. Дубильні речо-
вини просочують клітинні 
стінки коленхіми, паренхі-
ми, камбію та серцевинних 
променів.

На препаратах, виготовлених з дво- або трирічних гілок, епі-
дерма поступово зникає й замінюється перидермою. Тут можна 
побачити коленхіму, паренхіму та правильні смужки корка. На 
старіших гілках спостерігається злущування корка, який замі-
нюється кіркою. Утворення її обумовлене діяльністю коркового 
камбію, який послідовно відмирає в поверхневих шарах кори й 
утворюється глибше, де й дає нові ділянки клітин корка. Замість 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

206

нього знову виникають ще глибші шари коркового камбію, діяль-
ність якого відбувається так само. Внаслідок цього кора прониза-
на прошарками коркової тканини, між якими розміщені тканини 
первинної та вторинної кори. Дубова кірка характеризується над-
звичайною міцністю, тому що клітини її дерев’яніють. Крім того, 
вона має багато кам’янистих клітин, стінки яких дуже потовщені 
й майже не мають порожнини. Стінки кам’янистих клітин прони-
зані численними розгалуженими пористими каналами.

Кора дуба характеризується тим, що в ній в значній кількос-
ті розвиваються механічні тканини. Сюди належать товстостінні 
луб’яні волокна з блискучими стінками та тонкостінні луб’яні во-
локна.

У ксилемі та флоемі помітні широкі та вузькі серцевинні про-
мені, що складаються переважно з клітин, які мають зернистий 
вміст. Основні елементи ксилеми, які можна спостерігати під мі-
кроскопом, це судини, трахеїди, деревна паренхіма та лібриформ. 
В міру росту рослин, об’єм серцевини, порівняно з однорічни-
ми гілками, не збільшується, але стінки її клітин дерев’яніють, 
а на другий та на третій роки вони відмирають. Судини у дуба 
при старінні закупорюються баластними речовинами і тилами, 
а функцію пересування води та пластичних речовин виконують 
молоді судини, що розташовані недалеко від камбію, в перифе-
ричних шарах ксилеми – у заболоні. У зв’язку з цим, в стеблі, 
виділяють центральну ядрову деревину, клітини якої поступово 
відмирають і вона набуває темного кольору.

Препарат. Поперечний зріз стебла берези (Betula sp.)

Беруть 5-6-ти річну гілку берези і роблять поперечні зрізи. Ви-
готовлені зрізи кладуть на предметне скло і розглядають при ве-
ликому та малому збільшенні. Тут можна помітити такі частини: 
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кору, центральний циліндр та серцевину, яка складається з окру-
глих клітин з потовщеними та здерев’янілими стінками. Серце-
вина має кутасту форму і гострими кутами входить у первинну 
деревину.

На периферії старих гілочок берези епідерма замінена білу-
ватою тканиною, яка називається берестою. Вона може мати й 
рожевий колір. Береста утворюється з фелогену й відкладається 
правильними річними шарами. Шаруватість її пояснюється нео-
днаковою діяльністю фелогену навесні та восени. Навесні фело-
ген утворює правильні ряди тонкостінних широких клітин, які 
мають дрібнозернистий вміст. Восени, навпаки, утворюються 
вузенькі клітини, сплюснуті в радіальному напрямі в бік стебла. 
Зернистий вміст широких весняних клітин у воді не розчиняєть-
ся, але розчиняється в спирті. Цей вміст складається із зерен,  що  
являють  собою органічну речовину – бетулін, який обумовлює 
білий колір кори берези. Шаруватість в утворенні берести призво-
дить до того, що через кожні два роки відбувається її злущування. 
При цьому зовнішні тонкостінні клітини розкриваються і з них 
висипається білий порошок бетулін.

У старіших частинах стебла береста замінюється кіркою. В 
ній, навіть неозброєним оком, можна виявити смужки перидерми, 
яка має світлі (весняні) та темні (осінні) шари. Широкі ділянки 
кірки складаються з клітин паренхіми кори, стінки яких окорко-
віли й здерев’яніли. Між паренхімними клітинами помітні щільні 
утворення, що складаються з  кам’янистих клітин.

На поперечному зрізі молодих гілок до утворення берести по-
мітна епідерма, яка швидко замінюється на перидерму, до складу 
якої входить корок (рис. 82). Під перидермою знаходиться парен-
хімна тканина з групами кам’янистих клітин та луб’яних волокон. 
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Рис. 82. Поперечний зріз  
стебла берези:

1 – корок, 2 – паренхімна тканина,  
3 – кам’янисті клітини, 4 – луб’яні 

волокна, 5 – флоема, 6 – серцевинний 
промінь, 7 – камбій, 8 – весняна деревина, 

9 – осіння деревина, 10 – серцевина

Ситоподібні трубки та кліти-
ни-супутники (флоема) зви-
чайні, але вони не утворю-
ють окремих ділянок, луб’яні 
волокна тут не помітні. В 
корі берези функцію меха-
нічної тканини виконують 
групи кам’янистих клітин.

У ксилемі, що складаєть-
ся із весняної та осінньої де-
ревини, помітні судини, що 
мають здерев’янілі стінки з 
порами, які помітні навіть на 
поперечному зрізі, особливо 
там, де судини стикаються 
між собою. Судини рівно-
мірно розподілені в лібри-
формі, який займає значну 
частину ксилеми. Серцевин-

ні промені складаються з видовжених клітин і проходять від серце-
вини до кори. Камбій розділяє стебло на центральний циліндр та 
периферичну луб’яну частину.

Препарат. Поперечний зріз кореневища папороті орляка 
(Рteridium aquilinum L.)

Зі свіжого чи фіксованого кореневища папороті орляка виготов-
ляють поперечні тоненькі зрізи, які кладуть у краплину води і роз-
глядають під мікроскопом при малому збільшенні. Зовні кореневи-
ще вкрите епідермою. Якщо препарат обробити флороглюцином, 
то клітини його забарвлюються в іржавий колір. Зовнішні стінки 
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епідерми вкриті кутикулою. Під епідермою залягають клітини кор-
ка, стінки яких просочені суберином. Потім розташовані парен-
хімні клітини, забарвлені в жовто-коричневий колір, які займають 
великий об’єм. В основній паренхімній тканині помітні значні між-
клітиники, що мають вигляд трикутників. Клітини основної ткани-
ни мають округлу форму і тонкі стінки. В них помітний цитоплаз-
матичний вміст та крохмальні зерна.

Серед основної тканини розташовані темнозабарвлені ділянки 
волокнистих клітин та судинні пучки, які мають різну форму.

В центральній частині провідних пучків спостерігаються скуп-
чення великих неправильних кілець, які відповідають водоносним 
елементам. На стінках цих елементів в деяких місцях помітні щі-
линоподібні пори. В місцях стикання провідних елементів поміт-
ні міжклітинні пластинки або вони розділені невеликими парен-
хімними клітинами, що мають густий цитоплазматичний вміст та 
крохмальні зерна.

Ситоподібні трубки розміщені навколо елементів ксилеми. 
Вони утворюють один або два ряди і мають великі просвіти. До си-
топодібних трубок прилягають клітини луб’яної паренхіми. Вони 
мають білковий вміст й забарвлюються від йоду в жовтий колір. 
Зазначені тканини оточені одним шаром крохмаленосних клітин, 
за якими розташована ендодерма, що складається з дрібних клітин 
з потовщеними стінками й виконує механічну функцію.

Характерну будову має механічна тканина. Ділянки її відокрем-
лені від провідних пучків. Механічна тканина має форму плоских 
дуг, які обернені увігнутими боками одна до одної, або зростаються 
в одну ділянку, що нагадує підкову. Провідні елементи, знаходяться 
всередині підкови, а частково біля неї зовні.

Порівнюючи папороті з іншими рослинами, можна зробити ви-
сновок, що кожний пучок відповідає всьому кільцю провідних пуч-
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ків, властивих для дводольних рослин. Як уже зазначалося, кожний 
пучок у папоротей оточений одношаровим кільцем крохмаленос-
ної паренхіми і кільцем механічних елементів – ендодермою.

Препарат. Поздовжній зріз кореневища папороті орляка 
(Рteridium aquilinum L.)

Зі свіжого, чи фіксованого кореневища папороті орляка, виго-
товляють поздовжні тоненькі зрізи, які кладуть у краплину води і 
розглядають під мікроскопом.

На поздовжньому зрізі кореневища папороті орляка можна по-
бачити будову окремих елементів: епідерми та паренхімних клітин, 
які видовжені в поздовжньому напрямку і мають скошені кінці. Таке 
розташування клітин має механічне значення, і вони, мабуть, замі-
нюють коленхіму, яка тут відсутня. Основна тканина складається з 
округлих клітин, які мають цитоплазматичний вміст та крохмаль.

Механічна тканина своєю формою нагадує луб’яні волокна, але 
її клітини коротші, мають гострі кінці, а стінки пронизані порами. 
В провідних пучках добре помітні трахеїди, які мають значний роз-
мір і скошені та загострені кінці. Бокові стінки їх мають драбин-
часте потовщення. Від флороглюцину та соляної кислоти стінки 
трахеїд забарвлюються в червоний колір, а це свідчить, що вони 
здерев’яніли. Пори тут облямовані.

Ситоподібні трубки від хлор-цинк-йоду забарвлюються в фіоле-
товий колір. Вони мають численні ситоподібні пластинки овальної 
або еліптичної форми. Біля трахеїд та ситоподібних трубок скуп-
чені клітини провідної паренхіми. Вони мають цитоплазматичний 
вміст та крохмаль. Кожний пучок оточений крохмаленосним та ме-
ханічним кільцем. 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

211

Лабораторна робота № 14. Анатомічна будова кореня

Теоретичні відомості. Будова кореня в різних його частинах 
неоднакова. Це пояснюється тим, що вони виконують різні функції. 
Поглинання води та мінеральних речовин відбувається в молодих 
ростучих ділянках кореня, які мають первинну будову.

Ця первинна будова у однодольних рослин залишається на все 
життя, а у дводольних швидко перетворюється на вторинну.

У дводольних рослин основна маса кореня має вторинну будову. 
Між первинною та вторинною будовою кореня існує істотна різниця.

Кінчик кореня вкритий кореневим чохликом. Він має вигляд ков-
пачка і захищає молоду ростучу зону кореня від різних пошкоджень. 
За кореневим чохликом та меристемою, яка займає 2-3 мм, лежить 
зона розтягування кореня. Вона складається з молодих клітин, які 
виникають внаслідок поділу. Зона розтягування невелика, як і ме-
ристематична, вона займає кілька міліметрів. Ця зона відрізняється 
своїм світлим кольором, тоді як решта кореня темно-коричнева або 
майже чорна. Клітини кінчика кореня мають ніжну й тонку стінку. 
Вони можуть вбирати воду та різні речовини і становлять ризодер-
му, або епіблему. Поверхня ризодерми утворює кореневі волоски і 
вкрита слизовою речовиною, яка складається з пектину.

Зона кореневих волосків невелика – до 2 см завдовжки. Кореневі 
волоски недовговічні, вони швидко відмирають, а замість них ви-
никають інші. На ділянках кореня, де відмирають волоски, спосте-
рігається відмирання ризодерми, яку замінює тимчасова покривна 
тканина – екзодерма. Вона складається з клітин, які щільно приля-
гають одна до одної. В будові її є багато відмінностей. Так, у деяких 
рослин (наприклад, у коноплі та гороху), екзодерма не диференці-
юється. Екзодерма виконує функцію покривної тканини, доки не 
утвориться корок.
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В первинній будові поглинальної частини кореня можна намі-
тити дві основні частини: центральний циліндр з провідними еле-
ментами і широкий зовнішній шар, що називається первинною  
корою.

Найглибший шар первинної кори називається ендодермою. Він 
оточує центральний циліндр і має важливе фізіологічне значення. 
Ендодерма складається з одного шару клітин. Більшість клітин 
ендодерми має потовщені стінки – пояски Каспарі, а окремі її клі-
тини не потовщуються і не корковіють, що забезпечує сполучення 
центрального циліндра кореня з периферичними ділянками. Такі 
клітини називаються пропускними. Пропускні клітини розміщені 
проти елементів ксилеми пучка. Центральна частина кореня від-
межована від первинної кори перициклом, що складається з жи-
вих клітин з тонкими й ніжними оболонками і цитоплазматичним 
вмістом. В однодольних рослин стінки клітин перициклу потов-
щуються і дерев’яніють.

Перицикл буває одношаровим та багатошаровим. Більше по-
ширений одношаровий перицикл, який складається з одного ряду 
паренхімних клітин. Багатошаровий перицикл властивий для го-
лонасінних рослин.

У первинній будові кореня спостерігається радіальне розмі-
щення ксилеми та флоеми. Між групами, що відповідають дере-
вині, розміщена ніжна тканина лубу, яка складається з ситоподіб-
них трубок та луб’яної паренхіми.

Таким чином, для первинної будови кореня притаманний раді-
альний судинно-волокнистий пучок.

Первинна будова кореня, як вже було зазначено, характерна 
для однодольних, а у дводольних вона швидко перетворюється на 
вторинну. Такі зміни виникають навіть на початкових фазах роз-
витку рослини – у проростках. Вони виникають спочатку в парен-
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хімній тканині і проявляються в тому, що клітини її починають 
набувати здатності до поділу та росту. Так, під групами первин-
ної флоеми у вигляді рядів коротких ініціальних клітин, виникає 
смужка меристеми. Вона утворює клітини ксилеми до середини, 
а клітини флоеми назовні.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови кореня.
Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 

покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, флороглюцин з соля-
ною кислотою, сірчанокислий анілін, соляна кислота, рослинний 
матеріал.  

Препарат. Будова кореня ряски (Lemna minor L.)

Ряска часто зустрічається на поверхні води в болотах, мілко-
водних річках та ставках. Це невеличка рослина, тіло якої побу-
доване з листеців  та корінців, які розвиваються на нижній по-
верхні пластинки. Сама пластинка зелена, в її клітинах багато 
хлоропластів, але це не листок, а видозмінене стебло, яке виконує 
функцію листка.

Слід зазначити, що ряска є дуже зручним об’єктом для вивчен-
ня первинної будови кореня. Цю рослину легко зберігати живою 
в акваріумах  протягом усього зимового періоду. Корінь її в кінці 
листопада відпадає, але на початку лютого виростає знову.

Для вивчення будови кореня ряски обережно пінцетом відрива-
ють кінчики кореня, кладуть на предметне скло у краплину води 
і розглядають під мікроскопом при малому збільшенні. Корінь у 
ряски прозорий, так що під мікроскопом можна бачити всю його 
внутрішню будову. Зовні корінь вкритий епідермою, яка склада-
ється з прямокутних клітин. Зазначені клітини всмоктують воду 
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та розчинні в ній поживні речовини, необхідні для нормально-
го розвитку рослини. Кінчик кореня закінчується ковпачком. Він 
має вигляд одношарового мішка, який виконує захисну функцію. 
В клітинах ковпачка помітні хлоропласти. Між його клітинами 
подекуди спостерігаються видільні клітини, в яких є пучки крис-
талів щавлевокислого кальцію у вигляді рафід.

Під ризодермою розташована первинна кора, яка складається з 
паренхімних клітин. Під корою розміщений центральний циліндр.

Розглянувши препарат, його необхідно зарисувати. 

Препарат. Будова кореня пшениці (Triticum sp.)

Рис. 83. Будова кореня пшениці:
1 – кореневий чохлик, 2 – конус 

наростання, 3 – зона розтягнення, 4 –зона 
поглинання

Для вивчення будови кореня 
пшениці треба за три-
чотири дні до початку робіт 
покласти зерна пшениці для 
проростання. Утворені на 
проростках невеличкі корін-
чики можна використати 
для вивчення первинної бу-
дови кореня.

Для дослідження ножи-
цями відрізають 3-4 кінчика 
завдовжки до 2 см, кладуть 
у краплину води па пред-
метне скло й розглядають 
під мікроскопом при мало-
му збільшенні.

Під мікроскопом (рис. 83)  
видно, що кінчик кореня 
вкритий кореневим чохли-
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ком. Кореневий чохлик має вигляд гострого конуса, який вкриває 
закруглений конус наростання кореня. Чохлик складається з клі-
тин, які мають живий цитоплазматичний вміст, ядра та тонкі це-
люлозні стінки. Розмір клітин чохлика не скрізь однаковий, вони 
найменші там, де стикаються з конусом наростання. Саме в цьо-
му місці знаходиться меристематична тканина чохлика, яка меж-
ує з меристематичною тканиною конуса наростання. Така будова 
властива для однодольних рослин. У голонасінних та дводольних 
рослин конус наростання та кореневий чохлик мають загальну 
меристематичну тканину.

Клітини чохлика з’єднані між собою слабко і в зовнішньому 
шарі поступово злущуються. Це явище можна спостерігати без-
посередньо на препараті. Клітини чохлика, як уже зазначалося, 
мають різні розміри, а саме: на периферії вони великі, а до центра 
малі. Це пояснюється тим, що вони виникають в різний час, і по 
мірі росту об’єм їх збільшується. Характерною ознакою чохлика 
є те, що він весь час росте за рахунок меристеми, яка прилягає 
до конуса наростання. Ростуча частина кореня рухається в ша-
рах ґрунту, розсуває його частки, зустрічаючи на своєму шляху 
значну протидію. Отже, кореневий чохлик захищає ембріональні 
тканини кореня від пошкоджень.

Конус наростання кореня розташований одразу ж за чохликом. 
Він складається з меристематичних клітин з целюлозними стін-
ками, живим цитоплазматичним вмістом та ядром. Щоб краще 
розглянути конус наростання, необхідно злегка подавити препа-
рат пальцем або препарувальною голкою через фільтрувальний 
папір, який кладуть на накривне скельце. В таких випадках еле-
менти, з яких складається конус наростання, видно чіткіше. В 
ньому, крім молодих ембріональних клітин, помітні старіші, які 
починають диференціюватися. Ці клітини поступово перетворю-
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ються в елементи тканин, які лежать вище. Характерною ознакою 
клітин конуса наростання кореня є те, що в них немає вакуолей. 
Порожнини цих клітин виповнені цитоплазмою і мають великі 
ядра, які помітні навіть без забарвлення. Всередині кореня видно 
темну смужку, яка різко відокремлюється від інших частин. Це 
центральний циліндр, що складається з провідних тканин.

За конусом наростання розташована зона розтягнення, а потім 
зона поглинання з кореневими волосками. Починаючи від кінчика 
кореня, довжина волосків поступово збільшується. На препараті 
можна простежити всі етапи розвитку кореневих волосків, почи-
наючи від ледве помітного горбочка, що виникає в клітинах ри-
зодерми, до досить довгих волосків, клітини яких мають форму 
трубок.

Кореневі волоски не відокремлюються перегородкою від клі-
тин, з яких вони виникають. Отже, кореневі волоски є одноклі-
тинними виростами клітин ризодерми. Клітини волосків мають 
тонкі целюлозні стінки, кутикула на них не утворюється. Цито-
плазма в клітинах прилягає тонким шаром до стінок. В ній по-
мітне ядро, а вся клітинна порожнина зайнята клітинним соком. 
Розмір клітинних волосків у різних рослин неоднаковий. У дерев-
них порід кореневі волоски коротші, ніж у трав’янистих. Функція 
кореневих волосків полягає в тому, що вони вбирають з ґрунту 
воду та розчинені мінеральні речовини, які необхідні для живлен-
ня рослин. У центрі кореня у зоні поглинання можна побачити 
спіральні та пористі судини.

Препарат. Будова кореня купини (Polygonatum officinale All.)

Для вивчення первинної будови кореня можна використати 
корінь купини. При виготовленні зрізів корінь купини затискають 
в серцевину бузини, тому що корені купини м’які і погано 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

217

ріжуться. Для кращого розгляду тканин кореня зрізи обробляють 
флороглюцином з соляною кислотою або сірчанокислим аніліном.

Рис. 84. Поперечний зріз  
кореня купини:

1 – ризодерма, 2 – корковий шар,  
3 – екзодерма, 4 – мезодерма,  

5 – ендодерма, 6 – пропускні клітини,  
7 – перицикл, 8 – ксилема, 9 – флоема,  

10 – паренхіма

За малого збільшення  
(рис. 84) можна встанови-
ти, що зовні корінь вкритий 
ризодермою з кореневими 
волосками. Клітини ризо-
дерми злегка видовжені, а 
волоски довгі, зігнуті на 
краях. Під ризодермою за-
лягає екзодерма. Серед клі-
тин цього шару розкидані 
пропускні клітини. Клітини 
екзодерми видовжені в ра-
діальному напрямку, по-
рожні, а стінки їх 
здерев’янілі. Під шаром ек-
зодерми розташована мезо-
дерма, або паренхіма пер-
винної кори, яка поділяєть-
ся на зовнішню та внутріш-
ню. Зовнішня побудована з 

паренхімних клітин, з тоненькими целюлозними стінками, які від 
застосованих реактивів не забарвлюються. В деяких клітинах ме-
зодерми помітні кристали щавлевокислого кальцію у вигляді ра-
фід. Крім того, в них помітний цитоплазматичний вміст та ядро.

Внутрішній шар мезодерми, що прилягає до центрального ци-
ліндра, складається з паренхімних, нещільно з’єднаних клітин з 
міжклітинниками. Клітини внутрішнього шару меншого розміру, 
ніж клітини зовнішнього, і величина їх від центра до периферії 
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збільшується. Як уже зазначалось, вони утворюють пухку ткани-
ну, а клітини зовнішньої шару щільно прилягають одна до одної, 
хоч їхні стінки тонші, ніж в клітинах внутрішнього шару.

На поперечному зрізі дуже впадає у вічі різниця між об’ємом 
центрального циліндра та периферичної частини. Тут первинна 
кора займає значно більший об’єм, ніж центральний циліндр, і не 
відповідає співвідношенню, яке властиве для стебла.

Найглибший шар первинної кори називається ендодермою. 
Вона відмежовує центральний циліндр від периферичної части-
ни. Клітини ендодерми злегка видовжені, під впливом реактивів 
вони забарвлюються в червоний або жовтий колір. Це свідчить 
про те, що вони злегка здерев’яніли. Тут же в ендодермі можна по-
мітити пропускні клітини, стінки яких залишаються тоненькими. 
Під ендодермою залягає шар тонкостінних живих клітин – пери-
цикл, який з одного боку прилягає до ендодерми, а з другого – до 
центрального циліндра. В центральній частині кореня розташова-
ний радіальний провідний пучок – флоема та ксилема чергуються 
між собою і розташовані радіальними групами. Клітини ксилеми 
забарвлені в червоний або жовтий колір, залежно від того, яким 
реактивом обробляли препарат. Розмір клітин ксилеми неоднако-
вий: до центра вони більші, а до периферії менші. Стінки клітин 
ксилеми здерев’янілі. Між групами ксилеми помітна флоема, яка 
складається з клітин з тонкими стінками, що не забарвлені. Між 
тяжами ксилеми та флоеми спостерігається певна закономірність 
у їхній кількості, а саме: кількість тяжів ксилеми відповідає кіль-
кості тяжів флоеми. 

З кореня купини можна виготовити поздовжні зрізи. Для цьо-
го відрізають частину кореня, кладуть у розколоту серцевину 
бузини в горизонтальному напрямку і виготовляють кілька по-
здовжніх зрізів. Виготовлені зрізи кладуть на предметне скло в 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

219

краплю води, а потім обробляють флороглюцином з соляною кис-
лотою або сірчанокислим аніліном і розглядають під мікроскопом  
(рис. 85).

Рис. 85. Поздовжній зріз  
кореня купини:

1 – драбинчасті судини, 2 – паренхіма,  
3 – трахеїди, 4 – ситоподібні трубки,  

5 – перицикл, 6 – ендодерма,  
7 – мезодерма, 8 – екзодерма, 9 – корковий 

шар, 10 – ризодерма

Починаючи від централь-
ної частини до периферії, в 
центрі яскраво видно дра-
бинчасті судини. Потім по-
мітна смужка з видовжених 
клітин, які мають цитоплаз-
матичний вміст і тоненькі 
стінки. Це клітини серце-
вини, за якими розташовані 
короткі клітини – трахеїди. 
Залежно від того, як пройде 
зріз, трахеїди прилягати-
муть до драбинчастих су-
дин або будуть відокремле-
ні клітинами серцевини. 
Далі йдуть елементи флое-
ми (це – ситоподібні труб-
ки), а потім – видовжені 
клітини з дуже тонкими 
стінками – перицикл. За пе-
рициклом залягає ендодер-
ма, а за нею – мезодерма. 

Клітини ендодерми довші, ніж клітини перициклу.
В мезодермі можна виявити два шари: внутрішній та зовніш-

ній. Клітини внутрішнього шару видовжені і мають міжклітинні 
проміжки, а зовнішнього коротші.
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На поздовжньому зрізі спостерігається така сама закономір-
ність, яка була виявлена і на поперечних, а саме: довжина клітин 
мезодерми збільшується від периферії до центра. У внутрішній 
частині добре видно шар клітин, в яких скупчуються кристали 
щавлевокислого кальцію у вигляді рафід. За зовнішньою зоною 
залягає шар клітин екзодерми.

Зовні корінь вкритий тонким шаром ризодерми.
Якщо купини немає, то замість неї поздовжні та поперечні зрі-

зи можна виготовити з кореня звичайної цибулі.

Рис. 86. Поперечний зріз  
кореня цибулі: 

1 – ризодерма, 2 – екзодерма,  
3 – зовнішня кора, 4 – мезодерма 
(внутрішня кора), 5 – ендодерма,  

6 – перицикл, 7 – флоема, 8 – ксилема,  
9 – порожнина, 10 – судини

Для виготовлення препара-
тів цибулю заздалегідь ви-
саджують у ґрунт в невели-
ких горщиках або в ящиках. 
За 10–15 днів у неї утворю-
ються корені білого кольору, 
з яких можна виготовляти 
зрізи. На зрізах кореня ци-
булі (рис. 86) можна встано-
вити, що ендодерма тут має 
іншу будову, ніж у купини. 
Відмінність полягає в тому, 
що вона складається з дріб-
них клітин, які мають тонкі, 
не потовщені стінки, але в 
них помітні чорні рисочки, 
що нагадують потовщення. 
Вони утворюються на раді-
альних стінках і називають-
ся поясками Каспарі. Кліти-
ни перициклу теж дрібні, з 
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тонкими стінками. Серцевини в корені цибулі немає. Тут, у цен-
трі, кореня велика порожнина, оточена судинами, які утворюють 
пучки ксилеми, що чергуються з пучками флоеми.

Препарат. Будова кореня півника германського  
(Iris germanica L.)

Рис. 87. Поперечний зріз  
кореня півника:

1 – ризодерма, 2 – екзодерма,  
3-4 – мезодерма, 5 – ендодерма,  

6 – пропускні клітини, 7 – перицикл,  
8 – ксилема, 9 – флоема

Cерцевину бузини розколю-
ють навпіл і вставляють в 
неї кусочок молоденького 
кореня півника. Зрізи ро-
блять гострою бритвою, 
кладуть їх на предметне 
скло та обробляють сірчано-
кислим аніліном та соляною 
кислотою й розглядають під 
мікроскопом за малого та 
великого збільшення.

Будова кореня півника 
майже не відрізняється від 
будови кореня звичайної ци-
булі та купини. На попере-
чному зрізі (рис. 87) можна 
побачити, що зовні корінь 
вкритий ризодермою, що 
складається з злегка видо-
вжених паренхімних клітин, 
значна частина яких має 
кореневі волоски. Під ри-
зодермою знаходиться пер-
винна кора, яка поділяється 
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на три шари: самий зовнішній шар – екзодерма, за яким розміще-
на мезодерма, клітини якої з’єднані між собою нещільно так, що 
помітні великі міжклітинники, внутрішній шар – ендодерма, яка 
складається з неоднакових клітин. Форма цих клітин призматич-
на, переважна більшість має потовщені стінки і лише в незначної 
частини клітинні стінки тоненькі. Це пропускні клітини. Ендо-
дерма виконує механічну функцію. Клітини ендодерми в молодих 
корінцях мають гладеньку й тонку оболонку з темними плямами 
на радіальних стінках, де відкладається суберин. В міру росту 
кореня спостерігається потовщення бічних та внутрішніх стінок 
та їх здерев’яніння (за винятком пропускних клітин). Функція 
пропускних клітин полягає в тому, що вони пропускають воду та 
розчинені в ній мінеральні сполуки. Під ендодермою залягає шар 
клітин – перицикл. Він складається з клітин однакової форми, які 
мають тонкі стінки та живий цитоплазматичний вміст. Перицикл 
інакше називають коренерідним шаром, тому що з нього беруть 
початок бічні корені. Про це можна довідатись, зробивши попере-
чний зріз молодого кореня так, щоб він проходив через частину 
кореня, де відходить бічний корінь.

Під перициклом у центральному циліндрі розташований раді-
альний провідний пучок. Серцевини немає. 

Препарат. Будова кореня гарбуза звичайного  
(Cucurbita реро L.)

Первинна будова кореня гарбуза така: в центрі кореня розта-
шована судина, від якої у вигляді чотирьох променів відходять 
судини меншого діаметра. Це первинна ксилема. Між променями 
первинної ксилеми лежить первинна флоема, а між первинною 
ксилемою та первинною флоемою міститься паренхіма. Отже, су-
динно-волокнистий пучок закритий, радіальний.
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Все це оточено кільцем перициклу.
Зовні від перициклу залягає первинна кора.
Вторинні зміни починаються з того, що між первинною кси-

лемою та флоемою з паренхімних клітин, в результаті їх танген-
тального поділу, утворюється камбій, розташований у вигляді чо-
тирьох дуг, які своїми кінцями підходять до перициклу.

Камбій відкладає до середини елементи вторинної ксилеми, а 
назовні – елементи вторинної флоеми. Перицикл утворює чотири 
серцевинні промені, які починаються від кінця первинної ксиле-
ми і перерізують вторинну ксилему та флоему.

Рис. 88. Поперечний зріз  
кореня гарбуза:

1 – первинна ксилема, 2 – вторинна 
ксилема, 3 – серцевинний промінь,  
4 – камбій, 5 – вторинна флоема,  

6 – первинна флоема, 7 – перидерма

Для виготовлення зрізів тре-
ба брати частину кореня 
гарбуза, на якій немає коре-
невих волосків. Матеріал 
заготовляють і консервують 
заздалегідь або за 15-20 днів 
до початку роботи висіва-
ють насіння гарбуза у ящи-
ки з ґрунтом, в яких воно 
повинне прорости. Коли на-
сіння проросте і молоді про-
ростки добре розвинуться, 
беруть молоді рослини, ви-
бирають ту частину кореня, 
на якій відсутні кореневі во-

лоски, тобто ту частину головного кореня, яка вже почала старіти. 
З неї виготовляють поперечні зрізи, які переносять у краплину 
води на предметне скло і розглядають при малому та великому 
збільшенні мікроскопа.
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На зрізах (рис. 88) в середині кореня можна побачити чотири 
радіуси, що складаються з дрібненьких судин. Це первинна кси-
лема. Між радіусами первинної ксилеми залягає вторинна ксиле-
ма. Тут відразу впадають у вічі великі судини. Назовні розташо-
ваний камбій, за рахунок поділу клітин якого відбулися вторинні 
зміни та потовщення кореня.

Ближче до периферії розташована вторинна флоема, з якою зли-
вається первинна флоема так, що їх вже не можна відрізнити. Далі 
розташована первинна кора, яка може закінчуватися назовні корком.

Слід звернути увагу на чотири серцевинні промені, які у вигля-
ді трикутника починаються від кінців радіусів первинної ксилеми 
і проходять між ділянками вторинної ксилеми та флоеми.

Препарат. Будова кореня кінського бобу (Vicia faba L.)

Насіння кінського бобу висівають в горщиках, або в скляних 
чашках в пісок за 15-20 днів до початку роботи. Коли корінь до-
сягне довжини 15-20 см, в ньому виникає вторинна будова і він 
стає придатним для вивчення анатомічної структури. З такого ко-
реня беруть кусочок, на якому немає кореневих волосків, вставля-
ють його в серцевину бузини, яку перед цим розколюють, і брит-
вою виготовляють зрізи. Виготовлені зрізи спочатку кладуть на 
предметне скло в краплю води, а потім обробляють барвниками 
– флороглюцином з соляною кислотою або сірчанокислим анілі-
ном. Потім препарати розглядають за малого та великого збіль-
шення й зарисовують їх з позначенням відповідних структурних 
елементів.

На зрізах (рис. 89) видно, що зовні корінь вкритий первинною 
корою, яка закінчується ендодермою. На радіальних стінках клі-
тин ендодерми помітні чорні крапки. Ці чорні крапки – це склад-
ки радіальних стінок ендодерми, які забарвлюються сафраніном у 
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червоний колір, сірчанокислим аніліном – в жовтий, а флороглю-
цином з соляною кислотою – у вишнево-червоний.

Рис. 89. Поперечний зріз кореня  
кінського бобу:

1 – мезодерма, 2 – ендодерма,  
3 – перицикл, 4 – ксилема, 5 – твердий 

луб, 6 – м’який луб, 7 – камбій

Ендодерма складається з од-
ного шару клітин, за яким 
розташований перицикл. 
Центральний циліндр має 
вигляд чотирипроменевого 
утворення, що складається з 
ксилеми, а між цими чотир-
ма променями розміщена 
флоема. Всі промені ксиле-
ми сходяться в центрі, де 
помітна велика судина. Роз-
мір судин ксилеми зменшу-
ється від центра до перифе-
рії. Ксилема утворена з клі-

тин паренхіми, стінки якої мають багато пор, з пористих та сіт-
частих судин, а також з трахеїд. Найбільші судини пористі, трахе-
їди ж мають спіральне потовщення клітинних стінок. Елементи 
флоеми лежать ближче до периферії; вони розміщені між проме-
нями ксилеми і під мікроскопом здаються блискучими. У флоемі 
є твердий та м’який луб. Твердий луб розміщений до периферії і 
складається з волокон, що мають потовщені стінки. Він виконує 
механічну функцію. Його клітини спочатку живі, а потім відмира-
ють, їхні стінки дерев’яніють. Про це свідчить те, що вони за-
барвлюються флороглюцином з соляною кислотою в червоний 
колір, а сірчанокислим аніліном – в жовтий. М’який луб виконує 
провідну функцію. По ньому пересуваються пластичні речовини 
від листків до кореня. М’який луб розміщений біля ксилеми й від-
окремлений від неї вузькою смужкою камбію.
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Камбій складається з чотирьох дуг, які своїми кінцями звернені 
до периферії. Угнуті сторони цих дуг розміщені між променями 
ксилеми. Своїми кінцями дуги камбію з’єднані там, де закінчу-
ються гострі тяжі ксилеми, тобто ближче до периферії, під пери-
циклом. У цих місцях камбіальні клітини, які з’єднують ділянки 
камбіальних дуг, утворились з клітин перициклу. Таким чином, 
у вторинній будові кореня бобу можна спостерігати суцільний 
шар камбію, який відділяє ксилему від флоеми. Він складаєть-
ся з дрібних видовжених клітин, які діляться тангентальними та 
радіальними перегородками. Під час поділу клітин камбію тан-
гентальними перегородками новоутворені клітини відкладаються 
до центра та зовні. Ті клітини, що відкладаються до центра, пере-
творюються в ксилему, а ті, що відкладаються зовні, – в флоему. 
У разі  поділу клітин радіальними перегородками, шар камбію 
збільшується і не розривається. На зрізах старішого кореня цен-
тральна частина складається з ксилеми, яка займає, порівняно з 
іншими елементами, великий об’єм і має вигляд чотирикутника. 
Що ж до камбію, то він утворює суцільне кільце, яке розмежовує 
судинно-волокнисті пучки, до периферії цього кільця розміщені 
елементи флоеми, а до центра – елементи ксилеми.

Препарат. Будова кореня буряка звичайного (Beta vulgaris L.)

Корені деяких рослин характеризуються підвищеною здатніс-
тю запасати поживні речовини, які відкладаються в сильно роз-
виненій тонкостінній паренхімі. Серед цих речовин переважа-
ють цукри або нерозчинні вуглеводи. До таких рослин належать: 
редька, буряк, петрушка, морква, пастернак та ін.

Беруть невеликий корінь 2-3 см в діаметрі цукрового буряка 
і з його нижньої частини, де він має товщину не більше 6-10 мм 
виготовляють поперечні зрізи. Через увесь корінь зробити тонкий 
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зріз важко, а тому краще захопити бритвою значну ділянку коре-
ня, щоб вона складала до 75% його діаметра. Необхідно звернути 
увагу на те, щоб зріз доходив до центра та від центра до перифе-
рії. Виготовлений зріз спочатку кладуть у краплину води на пред-
метне скло, а потім обробляють флороглюцином з соляною кис-
лотою або сірчанокислим аніліном і розглядають під мікроскопом 
за малого збільшення (рис. 90).

Рис. 90. Поперечний зріз кореня буряка:
1 – корок, 2 – корова паренхіма,  

3 – флоема, 4 – камбій, 5 – ксилема,  
6 – первинна ксилема

Звертає на себе увагу наяв-
ність концентричних кі-
лець у корені буряка – ши-
рокі кільця чергуються з 
вузькими. В широких кіль-
цях клітини розташовані 
нещільно – це паренхімна 
тканина, а у вузьких – щіль-
ніше – це провідні пучки.

У центрі кореня є сер-
дечко, яке складається з 
первинної ксилеми в центрі 
і вторинної, розташованої у 
вигляді двох широких діля-
нок між двома променями 
первинної ксилеми. Зовні 
за вторинною ксилемою 
залягає камбій, а за ним – 
елементи флоеми.

Корінь буряка має кілька камбіїв, які виникають один за одним 
у вигляді суцільних кілець. Встановлено, що в проростках буряка 
перший камбій виникає на десятий день. З цього камбію утво-
рюються деревина та луб, але згодом виникає ще кілька окремих 
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камбіїв, за рахунок чого утворюються нові елементи провідної 
тканини і велика кількість запасаючої паренхіми.

Широкі концентричні кільця, які складаються з паренхімних 
клітин, виникли в результаті діяльності перициклу. Вони заляга-
ють зовні від сердечка і чергуються з кільцями провідних пучків. 
Виникнення нових кілець відбувається послідовно від центра до 
периферії.

Додаткові пучки у кореня буряка мають типову колатеральну 
будову. Вони видовжені в радіальному напрямі і оточені дрібними 
паренхімними клітинами.

В пучку виразно видно смужку камбію, а між пучками в парен-
хімній тканині залягає слабко розвинений міжпучковий камбій. 
Внаслідок поділу клітин міжпучкового камбію зовні і до центра 
від нього відкладаються паренхімні клітини, з яких утворюються 
промені міжпучкової паренхіми.

У корені буряка паренхіми ксилеми утворюється значно мен-
ше, ніж паренхіми флоеми. Кількість камбіальних кілець може 
доходити до 10-12. Отже, товстий м’ясистий коренеплід буряка 
утворюється головним чином в результаті діяльності додаткових 
кілець камбію.

Елементи ксилеми у корені буряка мають потовщені стінки 
й складаються з пористих та спіральних судин. У флоемі, крім 
м’якого лубу, помітні невеликі пучки твердого лубу, який виконує 
механічну функцію. Зовні від елементів флоеми, безпосередньо 
до периферії, відкладається паренхіма кори. Вона складається з 
живих клітин, стінки яких не здерев’яніли. Зовнішній шар кореня 
вкритий клітинами, стінки яких окорковіли.
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Препарат. Будова кореня редьки (Raphanus sativus L.)

Беруть нетовстий корінь редьки і на відстані 2-3 см від кінця 
роблять поперечні зрізи. Розглянувши їх в лупу, можна помітити, 
що в центрі кореня є невелика серцевина, від якої відходять сер-
цевинні промені, що перетинають ксилему і флоему.

Між серцевинними променями, що знаходяться в ксилемі, 
яскраво помітні судини і клітини паренхіми, в яких відкладають-
ся запасні речовини.

1

2

3

3

4

5
5

6

7

Рис. 91. Поперечний зріз кореня редьки:
1 – первинна ксилема, 2 – вторинна 

ксилема, 3 – судини вторинної деревини, 
4 – деревна паренхіма, 5 – вторинні 

серцевинні промені, 6 – камбій,  
7 – флоема та первинна кора

Детальніше будову кореня 
редьки можна вивчити на 
тоненьких зрізах. Бритвою 
виготовляють зрізи так, щоб 
захопити не менше як 70% 
усієї ділянки по діаметру, 
причому на зрізах повинні 
бути всі частини від пери-
ферії до центра. Виготовле-
ні зрізи обробляють сірча-
нокислим аніліном або фло-
роглюцином з соляною кис-
лотою і вивчають під мікро-
скопом за малого та велико-
го збільшення.

У центрі кореня (рис. 91) 
знаходяться елементи пер-

винної ксилеми, за якою зразу ж розпочинається вторинна кси-
лема, яка займає великий об’єм і фактично утворює центральний 
циліндр кореня. У вторинній ксилемі помітні великі судини, зна-
чне місце займає паренхіма деревин, як основна запасаюча тка-
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нина центрального циліндра. В її клітинах скупчується велика 
кількість пластичних речовин.

Вторинна ксилема пронизана серцевинними променями, в 
клітинах яких теж відкладаються пластичні речовини. Вторин-
на ксилема відмежована від периферійних тканин камбієм, який 
складається з видовжених клітин з ніжними оболонками. Далі 
розташовані елементи флоеми та первинної кори.

Детальніше будову кореня редьки можна вивчити на препара-
тах за великого збільшення. Можна помітити, що в центрі кореня 
вузенька смужка первинної ксилеми має червоний або жовтий ко-
лір, залежно від того, яким реактивом обробляли препарат. Пер-
винна ксилема складається з двох тяжів елементів ксилеми, які 
розвиваються доцентрово і з’єднуються в центрі. Від кожного 
тяжа первинної ксилеми до периферії йдуть первинні серцевинні 
промені. До периферії вони ширші, а до центра – вужчі. Серце-
винні промені складаються з великих паренхімних клітин, стінки 
їх тоненькі, нездерев’янілі. У вторинній ксилемі чітко виражені 
вторинні серцевинні промені, вони значно ширші, ніж первинні. 
Судини мають великий діаметр, стінки їх забарвлені в червоний 
або жовтий колір. Здебільшого судини утворюють невеликі групи 
серед основної паренхімної тканини. Клітини первинних та вто-
ринних серцевинних променів, а також паренхіми ксилеми зде-
більшого живі, мають цитоплазматичний вміст та запасні речови-
ни. За вторинною ксилемою залягає камбій, а потім розташовані 
елементи флоеми та первинна кора. Флоема складається з сито-
подібних трубок та луб’яної паренхіми. Звичайно флоема утво-
рює невеликі ділянки напроти ділянок вторинної ксилеми. Між 
ділянками вторинної флоеми проходять вторинні серцевинні про-
мені, які складаються з великих паренхімних клітин, що мають 
живий вміст. Первинна флоема знаходиться зовні від вторинної; 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

231

вона відтиснута до периферії внаслідок діяльності камбію, з яко-
го виникають елементи вторинних ксилеми та флоеми. Зовні від 
флоеми розміщена паренхіма кори, великі клітини якої мають жи-
вий вміст і целюлозні стінки. Зовні корінь вкритий перидермою.

Препарат. Будова кореня петрушки  
(Petroselinum hortense Hoffrn.)
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Рис. 92. Поперечний зріз  
кореня петрушки:

1 – первинна ксилема, 2 – вторинна 
ксилема, 3 – судина, 4 – деревна 

паренхіма, 5 – вторинні серцевинні 
промені, 6 – вторинна флоема,  

7 – ситоподібні трубки, 8 – луб’яна 
паренхіма, 9 – корова паренхіма,  

10 – перидерма, 11 – ефіроолійний канал, 
12 – камбій

Анатомічна будова кореня 
петрушки має свої харак-
терні особливості. Вони по-
лягають у тому, що цен-
тральний циліндр кореня 
розвивається так само, як і у 
редьки, а кора тут розвинена 
більше і займає майже та-
кий самий об’єм, як і цен-
тральний циліндр кореня. 

Виготовляють попере-
чні зрізи з тонких коренів 
петрушки. Їх обробляють 
флороглюцином з соляною 
кислотою або сірчанокис-
лим аніліном і розглядають 
під мікроскопом.

Будову кореня петрушки 
можна добре розглянути на-
віть за малого збільшення 

(рис. 92). В центральному циліндрі серцевини немає. Тут знахо-
диться первинна ксилема, яка містить судини, що доходять май-
же до центра. З нею межує вторинна ксилема, яка складається з 
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судин, паренхіми деревини та вторинних серцевинних променів. 
Стінки судин внаслідок обробки препаратів флороглюцином з 
соляною кислотою або сірчанокислим аніліном забарвлюються 
у відповідний колір, а клітини паренхіми деревини та серцевин-
них променів (як первинних, так і вторинних) не забарвлюються, 
тому що їхні стінки нездерев’янілі і складаються з целюлози.

Вторинна флоема у корені петрушки дуже розвинена. Вона 
складається з ситоподібних трубок та луб’яної паренхіми. Між 
пучками вторинної флоеми проходять вторинні серцевинні про-
мені. За флоемою розміщена паренхіма кори. Зовні корінь пе-
трушки вкритий вторинною покривною тканиною – перидермою. 
В корі та в лубі на поперечних зрізах помітні ефіроолійні канали, 
які оточені епітеліальними клітинами. Вони виділяють пахучі ре-
човини – ефірні олії. В корені петрушки запасні речовини нагро-
маджуються не в центральному циліндрі, а в корі. Цим і поясню-
ється те, що вона дуже розвинена. Таку ж саму будову має корінь 
моркви. В центральному циліндрі між флоемою та ксилемою за-
лягає чітко виражений камбій.

Препарат. Будова кореня липи серцелистої (Tilia cordata Mill.)

Беруть тонкий корінь липи і виготовляють з нього поперечні 
зрізи, які обробляють флороглюцином з соляною кислотою або 
сірчанокислим аніліном. Під мікроскопом (рис. 93) можна вста-
новити, що зовні корінь вкритий порівняно тонким шаром жовту-
вато бурого корка, який входить до складу перидерми. Перидерма 
складається з багатьох шарів корка, що мають вузькі товстостінні 
клітини, порожнини яких виповнені бурим вмістом. Під корком 
добре помітний шар видовжених клітин з тонкими оболонками, 
які мають живий цитоплазматичний вміст та ядра. Це фелоген, 
або корковий камбій, з якого утворюється корок. Під фелогеном 
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помітна фелодерма. Далі іде первинна кора (рис. 93,ІІ), до складу 
якої входить коленхіма, яка складається з клітин, що мають стінки 
з блискучими білими або жовтуватими потовщеннями. 

Рис. 93. Поперечний зріз кореня липи:
І – Перидерма: 1 – корок, 2 – фелоген, 3 – фелодерма. 

ІІ – Первинна кора: 4-5 – паренхімні клітини. 
ІІІ – Вторинна кора: 6 – твердий луб, 7 – м’який луб, 8 – ситоподібні трубки. 

ІV – Деревина: 9 – серцевинні промені, 10 – камбій, 11 – пористі судини,  
12 – трахеїди, 13 – деревні волокна, 14 – деревна паренхіма
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В клітинах коленхіми є крохмаль та цитоплазматичний вміст, а 
крім того, трапляються такі клітини коленхіми, які містять крис-
тали щавлевокислого кальцію. Крім коленхіми, в первинній корі є 
небагато паренхімних клітин, які мають багатокутну форму і по-
товщені стінки. У порожнинах цих клітин можна спостерігати 
дрібнозернистий вміст або кристали чи друзи, є багато порожніх 
клітин.

Порівняно з первинною корою вторинна кора (рис. 93,ІІІ) дуже 
розвинена і має складну будову. В ній помітні групи твердого лубу, 
м’якого лубу та луб’яної паренхіми. Твердий луб складається з 
товстостінних елементів – луб’яних волокон, які мають блиску-
чі здерев’янілі стінки, потовщення займає майже всю внутрішню 
порожнину. Вони надають міцності вторинній корі.

Між твердим лубом розміщений тонкостінний м’який луб, 
в якому добре помітні ситоподібні трубки та клітини-супутни-
ки. Луб’яна паренхіма складається з двох груп клітин. Клітини 
однієї групи мають сплюснуту форму, живий вміст. Ці клітини 
прилягають до твердого лубу. Клітини другої групи багатокутні, 
порожні, в деяких є кристали щавлевокислого кальцію.

Між луб’яними пучками розміщені серцевинні промені, які 
складаються з великих паренхімних клітин, що щільно приля-
гають одна до одної. Клітини серцевинних променів у флоемі 
живі, мають цитоплазматичний вміст і крохмальні зерна.

Потім розташована вузька смужка камбію, який складається 
з видовжених клітин, що мають живий зернистий вміст та ядра.

Вторинна деревина теж має дуже складну будову і займає зна-
чний об’єм.

Тут будова кореня дуже нагадує будову стебла.
У вторинній деревині значне місце займають широкі, багато-

кутні та порожні пористі судини, які мають на бічних стінках 
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пори. Другу групу складають сплюснуті в радіальному напрям-
ку трахеїди з пористими стінками. Вони утворюють суцільні 
шари. Лібриформ, або деревні волокна, складається з дрібних, 
багатокутних порожніх клітин, які мають гладенькі стінки. Зна-
чну частину займає паренхіма деревини, яка складається з дріб-
них багатокутних клітин, що мають цитоплазматичний  вміст та 
крохмаль. Отже, паренхіма деревини кореня виконує запасаючу 
функцію.

Розміщення елементів вторинної деревини в корені таке ж 
саме, як і в стеблі. Тут можна помітити річні кільця, в яких роз-
міщення судин відповідає стеблу, а саме: великі судини сконцен-
тровані на внутрішньому краї річного кільця деревини тому, що 
вони утворюються весною. Що ж до дрібніших судин, то вони 
розташовані в нижніх ділянках річного кільця, оскільки вони 
виникли з камбію восени. Ця різниця величини весняних та 
осінніх судин дає можливість намітити річні шари, як це влас-
тиве для стебла.

Співвідношення окремих елементів ксилеми, які входять до 
складу вторинної деревини, неоднакове. Найбільший об’єм за-
ймає лібриформ, який складає основну масу вторинної дереви-
ни. Що ж до основної паренхімної тканини та різних судин, то 
їх кількість значно менша. Слід зазначити, що коли порівнювати 
анатомічну будову старішого кореня зі стеблом, то та різниця, 
яка помітна була в їх первинній будові, поступово зникає і ко-
рінь майже не відрізняється від стебла.
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Лабораторна робота № 15. Будова листка

Теоретичні відомості. Листок – це бічний виріст осьової 
структури, що має всі її складові частини. Основними функціями 
листка є фотосинтез, газообмін, транспірація. Листок складається 
з листкової пластинки, черешка, листкової піхви та прилистків. 
Основною тканиною листка є мезофіл, який у покритонасінних 
може бути двох типів: стовпчастий (палісадний) і губчастий, а у 
голонасінних – складчастий. Це єдиний орган рослини, який про-
тягом онтогенезу зберігає первинну будову.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови листка.
Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 

покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, флороглюцин з соляною 
кислотою, сірчанокислий анілін, гліцерин, йод в йодистому калії, 
рослинний матеріал.  

Препарат. Будова листка філодендрона  
(Monstera deliciosa Lieb.)

Беруть частину свіжого зеленого листка, яка має жилку, затиска-
ють її в серцевину бузини і лезом роблять зрізи так, щоб жилка пере-
різалась впоперек. Зрізи кладуть у краплину води, а потім обробля-
ють їх різними реактивами, наприклад флороглюцином з соляною 
кислотою або сірчанокислим аніліном, під впливом яких здерев’янілі 
стінки клітин забарвлюються у червоний або жовтий колір.

Виготовлені зрізи вивчають під мікроскопом (рис. 94) за мало-
го та великого збільшення. Листок вкритий зовні епідермою, яка 
складається з одного шару живих клітин. Вони мають цитоплазма-
тичний вміст, ядра, вакуолі. Зовнішні стінки епідерми потовщені і 
вкриті кутикулою, яка в деяких місцях переривається продихами.
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Рис. 94. Поперечний зріз листка філодендрона:
1 – епідерма, 2 – стовпчаста паренхіма, 3 – губчаста паренхіма,  

4 – астросклереїда, 5 – друза, 6 – клітина з дрібними рафідами, 7 – ксилема,  
8 – флоема, 9 – склеренхіма

Під епідермою, на верхньому боці листка, залягає стовпчаста, 
або палісадна паренхіма, що складається з видовжених клітин, 
які щільно прилягають одна до одної. В клітинах стовпчастої па-
ренхіми дуже багато хлоропластів, розкиданих по всій клітинній 
порожнині. Клітини стовпчастої паренхіми витягнуті перпенди-
кулярно до поверхні листка, нагадуючи дошки паркану.

Під стовпчастою паренхімою розміщена губчаста паренхіма, 
яка доходить до епідерми нижньої сторони. Вона побудована з 
багатокутних клітин, які з’єднані між собою нещільно, внаслідок 
чого тут є великі міжклітинники. Характерна ознака цієї паренхі-
ми полягає в тому, що в її клітинах хлоропластів значно менше, 
ніж у клітинах стовпчастої паренхіми. Клітинні стінки губчастої 
паренхіми целюлозні, не здерев’янілі. Основна функція цієї па-
ренхіми полягає в тому, що тут відбувається випаровування води, 
яка пересувається по стеблу від кореня до листків, а також газо-
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обмін. Крізь продихи, а потім міжклітинники в губчастій парен-
хімі вуглекислий газ повітря потрапляє до стовпчастої паренхіми 
і використовується на утворення органічних сполук. Органічні 
речовини надходять у збиральні клітини, які утворюють тонкий 
шар між губчастою та стовпчастою паренхімою. У цих клітинах 
є кінці, що стикаються з клітинами стовпчастої паренхіми. Аси-
міляти, утворившись під час фотосинтезу, відтікають через зби-
ральні клітини в інші тканини, а саме в елементи провідної тка-
нини флоеми.

В м’якуші листка зустрічаються розгалужені склереїди. Своєю 
основою вони впираються в епідерму, а розгалуження проходять 
в м’якуш листка. Склереїди мають дуже потовщені стінки. В їхніх 
клітинних порожнинах немає живого вмісту, це мертві елемен-
ти. Основна функція склереїд механічна, вони надають міцності 
листковій пластинці.

В ділянках губчастої паренхіми, трапляються клітини з кристала-
ми та друзами щавлевокислого кальцію. Разом з тим, зустрічаються 
клітини, які мають численні голочки рафід щавлевокислого кальцію, 
які розчиняються під впливом соляної кислоти. В середині зрізу по-
мітний колатеральний судинно-волокнистий пучок, що складаєть-
ся з ксилеми та флоеми. В ксилемі є судини, трахеїди та паренхіма 
деревини, яка складається з дрібних паренхімних клітин, що мають 
цитоплазматичний вміст. Їхні стінки здерев’янілі й забарвлюються 
від зазначених реактивів у відповідний колір. З елементами ксилеми 
межують елементи флоеми. До їх складу входять ситоподібні труб-
ки та клітини-супутники. Стінки їх блискучі, складаються з целюло-
зи. Провідний пучок оточений з усіх боків волокнами склеренхіми, 
які виконують механічну функцію. Про це можна довідатись, якщо 
порівняти препарати, оброблені флороглюцином та соляною кисло-
тою, з необробленими. На необроблених препаратах стінки волокон 
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склеренхіми білі, блискучі, а на оброблених флороглюцином з со-
ляною кислотою вони червоні; це свідчить про те, що їхні стінки 
здерев’янілі.

Препарат. Будова листка водяної рослини глечиків  
(Nuрhar luteum (L.) Smith.)

Листки рослин, що розвиваються в неоднакових умовах, мають 
різну анатомічну будову. Особливо відмінна будова листків водя-
них рослин. Листкова пластинка у таких рослин тонка, прозора, 
часто розсічена на окремі лінійні частки, як, наприклад, у водяного 
жовтцю. Анатомічна будова листків водяних рослин характеризу-
ється цілим рядом пристосувальних ознак. Асиміляційна тканина 
у них розвинена мало у зв’язку з недостатніми умовами освітлен-
ня. Стовпчастої паренхіми немає або вона мало розвинена. В губ-
частій паренхімі між верхньою і нижньою епідермою виникають 
перемички. Між перемичками утворюються великі повітряні по-
рожнини. Покривна тканина не розвинена і стінки клітин епідерми 
не потовщені. Кутикула тоненька або її зовсім немає. В клітинах 
епідерми багато хлоропластів, і вона виконує функцію асиміля-
ційної тканини. На листковій пластинці водяних рослин продихів 
не буває, бо пластинка в них дуже тоненька і може адсорбувати з 
води гази та поживні речовини безпосередньо своєю поверхнею. 
В епідермі листків та черешків деяких водяних рослин є особливі 
клітини або їх групи, що відрізняються від інших своєю формою 
та величиною і більшою проникністю стінок для води. Вони на-
зиваються гідропотами. Клітини гідропотів багаті на цитоплазму й 
дрібні пластиди, які не мають крохмальних зерен.

В листковій пластинці підводних рослин слабо розвинена кси-
лема, судинних пучків мало і судин у них також небагато. Дуже 
часто місце судин у ксилемі займає вузький міжклітинний хід, 
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флоема розвинена більше, ніж ксилема, але слабше, ніж у на-
земних рослин. Це пояснюється послабленням у них асиміляції. 
Постачання листкам вуглекислого газу та кисню забезпечується 
дуже розвиненою системою повітряних міжклітинників.

У рослин, листки яких плавають на воді, листкова пластинка 
дуже щільна і шкіряста. На верхньому боці такого листка розви-
вається багато продихів. Так, у жовтих глечиків на верхній епі-
дермі листка, що плаває міститься до 500 продихів на 1 мм2, а на 
нижній епідермі їх зовсім немає.

Рис. 95. Поперечний зріз  
листка глечиків:

1 – епідерма, 2 – продихи, 3 – стовпчаста 
паренхіма, 4 – ідіобласти, 5 – губчаста 
паренхіма, 6 – повітряні порожнини,  
7 – судинний пучок, 8 – склеренхіма

Частину листкової плас-
тинки з жилкою глечиків 
або латаття, затискують в 
бузину і виготовляють попе-
речні зрізи, які обробляють 
флороглюцином з соляною 
кислотою або сірчанокис-
лим аніліном, а потім ви-
вчають їх під мікроскопом  
(рис. 95) за малого та ве-
ликого збільшення. Зовні 
листок вкритий епідермою, 
клітини якої щільно приля-

гають одна до одної. Зовнішні стінки клітин епідерми потовщені 
і вкриті кутикулою, на верхньому боці епідерма має продихи, під 
якими є повітряна порожнина. Під епідермою з верхнього боку 
розміщена стовпчаста паренхіма, клітини якої прилягають одна 
до одної. Стовпчаста паренхіма складається з багатьох шарів 
клітин, в яких є хлоропласти. Крім того, можна спостерігати ме-
ханічні клітини – ідіобласти. Під стовпчастою паренхімою роз-
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міщена губчаста, яка складається з нещільно з’єднаних клітин. 
Губчаста паренхіма переривається великими повітряними хода-
ми. В губчастій паренхімі є судинно-волокнистий пучок, до якого 
з нижнього боку прилягають склеренхімні волокна, що надають 
листкові міцності. Судинний пучок закритий, колатеральний. У 
підводних листків глечиків стовпчастої паренхіми немає.

Препарат. Будова листка тіньової рослини копитня європей-
ського (Asarum europaeum L.)

Рис. 96. Поперечний зріз  
листка копитня:

1 – епідерма, 2 – стовпчаста паренхіма, 
3 – губчаста паренхіма, 4 – повітряна 

порожнина

Виготовляють тонкі зрізи зі 
свіжого або з фіксованого 
листка, кладуть їх в крапли-
ну води або гліцерину й роз-
глядають під мікроскопом 
за великого та малого збіль-
шення. Зовні листкова плас-
тинка вкрита епідермою 
(рис. 96). Клітини верхньої 
епідерми більші, ніж ниж-
ньої. Вони мають потовщені 

оболонки і вкриті зверху кутикулою. Під епідермою верхньої сто-
рони пластинки залягає стовпчаста паренхіма, яка складається з 
одного шару клітин, злегка видовжених, але їхня форма мало від-
різняється від клітин губчастої паренхіми. Така форма клітин 
стовпчастої паренхіми властива для тіньових рослин. Стовпчаста 
тканина характеризується наявністю великих хлоропластів. Губ-
часта паренхіма побудована майже так само, як і стовпчаста, але 
в ній є багато повітряних порожнин.
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Препарат. Будова листка алое (Aloe vera (L.) Burm.f.)

У посушливих місцевостях росте ксерофітна рослинність. В 
умовах гарячого й сухого повітря і недостатньої вологості в ґрун-
ті у ксерофітних рослин виник ряд пристосувань. Ксерофітні рос-
лини анатомічно, фізіологічно і морфологічно пристосовані до 
значного дефіциту вологи у ґрунті і повітрі. Серед таких рослин 
розрізняють окремі групи: сукуленти, тонколисті ксерофіти та 
ефемери.

Сукуленти мають листки, що нагадують своєрідні водяні ре-
зервуари, в яких скупчується великий запас води. До таких рос-
лин належать: алое, агава, а з рослин нашої флори – заяча капус-
та, молодило та ін.

Рис. 97. Поперечний зріз листка алое:
1 – кутикула, 2 – продих, 3 – асиміляційна тканина, 4 – провідні пучки,  

5 – водоносна паренхіма

З листка алое виготовляють поперечні зрізи, які розглядають під 
мікроскопом (рис. 97). Зовні листок вкритий епідермою, яка скла-
дається з одного шару плоских клітин. Зовнішні стінки клітин 
епідерми вкриті горбкуватою кутикулою. З нижньої опуклої сто-
рони листка епідерма містить продихи.

Під епідермою розміщена стовпчаста паренхіма, яка склада-
ється з кількох шарів злегка видовжених клітин, що мають вели-
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кі хлоропласти. До нижньої поверхні листка прилягає тканина 
із округлих, щільно з’єднаних клітин. До стовпчастої паренхіми 
прилягають провідні пучки, які своєю будовою нагадують пучки 
кукурудзи або драцени. В пучках помітні спіральні судини, які 
навіть можна виривати лезом. Значний об’єм займає водоносна 
паренхіма, яка розміщена в середній частині листка й складається 
з великих клітин округлої форми. Ці клітини безбарвні і мають 
у собі дуже багато клітинного соку, до складу якого входять різ-
ні органічні сполуки. Водоносна паренхіма створює своєрідний 
водяний резервуар, що забезпечує рослину водою в період, коли 
немає дощів. За таким же принципом побудований листок агави.

Препарат. Будова листка жита посівного (Secale cereale L.)

Рис. 98. Поперечний зріз листка жита:
1 – епідерма, 2 – продих, 3 – асиміляційна тканина, 4 – судинно-волокнистий 

пучок, 5 – склеренхіма 

Беруть листок жита й виготовляють поперечні зрізи (рис. 98), 
які вивчають під мікроскопом. Можна встановити, що зовні лис-
ток вкритий епідермою, клітини якої мають потовщені стінки. 
Верхні стінки вкриті кутикулою. Епідерма містить продихи, під 
якими є повітряні порожнини. Під епідермою з верхнього й ниж-
нього боків є паренхіма, але різниці між ними немає, тому що 
асиміляційна тканина злаків не диференційована на губчасту та 
палісадну. В хлорофілоносній паренхімі помітно багато хлоро-
пластів. Судинно-волокнисті пучки оточені склеренхімними во-
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локнами. В пучках помітні судини та елементи флоеми. Поряд 
з кожним великим провідним пучком є склеренхімний тяж, а в 
деяких злаків – окремі тяжі. Клітини склеренхіми містяться під 
епідермою та по краях пластинки листка. 

Піхва листка, яка охоплює стебло, зумовлює міцність меживуз-
лів; в ній також дуже розвинена склеренхіма.

Препарат. Будова листка ковили (Stipa sp.)

Виготовляють поперечні зрізи листка ковили. Для цього сухі 
листки спочатку розмочують у гарячій воді, а потім вставляють 
у серцевину бузини й гострим лезом роблять тоненькі зрізи, які 
кладуть на предметне скло в краплину води й розглядають під мі-
кроскопом за малого та великого збільшення. Виготовляти зрізи з 
ковили дуже важко, а тому їх треба зробити кілька, щоб вибрати 
найкращий. 

1

1

2

2 3
4

4 Б

А

Рис. 99. Поперечний зріз листка ковили:
А – у згорнутому стані;  

Б – у розгорнутому стані: 1 – нижня поверхня листка, 
2 – верхня поверхня листка, 3 – продихи, 4 – судинно-

волокнисті пучки

Під мікроскопом 
(рис. 99) помітно, 
що нижня поверх-
ня листка гладень-
ка й рівна, на ній 
немає продихів. 
Вона вкрита епі-
дермою, клітини 
якої щільно при-
лягають одна до 
одної, їхні стінки 
потовщені, осо-
бливо верхні, і 
вкриті шаром ку-
тикули. Верхня 
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сторона листка теж вкрита епідермою, але вона не рівна і не гла-
денька, а має багато великих виступів, невеликих виростів та міс-
тить продихи. Поверхня виростів округла, звернена назовні і має 
одноклітинні волоски. Продихи розміщені лише по боках висту-
пів і відкриваються у вузьку щілину між виступами. За такого 
розміщення продихи захищені від вітру та безпосереднього впли-
ву сонячного проміння. Таким чином, регулюється випаровуван-
ня води, яке обумовлюється ще й тим, що листки в суху погоду 
скручуються в трубочку.

Біля основи кожного виступу є закриті колатеральні судинно-
волокнисті пучки. Ситоподібні трубки пучка звернені до нижньо-
го, тобто зовнішнього, боку листка. У великих виступах помітні 
вузькі смужки механічної тканини, які прилягають з обох боків до 
пучка. В тих місцях, де механічна смужка впирається в епідерму, 
вона розширена, й клітини епідерми тут значно менші. Таким чи-
ном, ніби утворюється рейкоподібна балка, поставлена між двома 
епідермами. Така будова і обумовлює скручування листка, коли 
посилюється випаровування води. В таких випадках ніжні кліти-
ни xлорофілоносної паренхіми зменшують свій об’єм, а механічні 
ділянки не змінюються й переміщуються. На листковій пластинці 
ковили, на відміну від інших рослин, продихи розміщені не на 
нижній поверхні, а на верхній. За такого розміщення забезпечу-
ється регулювання випаровування води, особливо під час посухи, 
тому що продихи потрапляють у трубку.

Препарат. Будова хвоїнки сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)

Cоснову хвоїнку розрізають на кусочки, вставляють в серце-
вину бузини й виготовляють поперечні зрізи, які кладуть на пред-
метне скло в краплину води й обробляють різними реактивами: 
розчином йоду в йодистому калії, сірчанокислим аніліном або 
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флороглюцином з соляною кислотою. Поперечний зріз має форму 
майже правильного півкола, в якому опуклі боки обернені назо-
вні, а плоскі – один до одного всередину. За малого збільшення 
мікроскопа (рис. 100) можна встановити найважливіші елемен-
ти, з яких складаються основні тканини хвоїнки. Це епідерма, під 
нею розміщена механічна тканина, яка складається з склеренхім-
них волокон – гіподерма. Гіподерма помітна на зрізі, особливо 
по кутах – на ребрах хвої. Вона складається з клітин, що мають 
здерев’янілі стінки. Клітини гіподерми забарвлюються флоро-
глюцином з соляною кислотою в червоний колір, а сірчанокислим 
аніліном – в жовтий. Клітини гіподерми підстеляють епідерму і 
цим забезпечують захист живих тканин, які лежать глибше.

Рис. 100. Поперечний зріз хвоїнки сосни звичайної:
1 – епідерма з одношаровою гіподермою, 2 – смоляний канал, 3 – продих,  

4 – складчастий мезофіл, 5 – ендодерма, 6 – епітелій, 7 – механічні волокна, 
8 – трансфузійна тканина з облямованими порами



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

247

За гіподермою розміщена хлорофілоносна, або асиміляційна 
паренхіма, серед якої розкидані смоляні ходи, які оточені кільцем 
склеренхімних волокон.

Клітини епідерми мають дуже потовщені стінки; їхні порож-
нини маленькі і від них до кутів клітин відходять вузькі щілини 
каналів. Зовнішні стінки епідерми вкриті кутикулою, яка пере-
ривається щілинами продихів. У продихах живі клітини-замикачі 
мають здерев’янілі стінки. Таким чином, хвоя сосни тверда, бо 
має гіподерму, і мало проникна, бо вкрита кутикулою.

Асиміляційна, або хлорофілоносна паренхіма, що лежить під 
гіподермою, складається з паренхімних клітин, які мають тонкі 
целюлозні стінки. Всередину клітини вони утворюють вирости, 
наче складки. Тому ця тканина називається складчастою. У хвої 
асиміляційна тканина не поділяється на стовпчасту та губчасту, 
що пояснюється особливостями розміщення хвоїнок на гілках та 
однаковими умовами їх освітлення.

Що ж до складок, то виникнення їх має пристосувальний ха-
рактер, оскільки збільшує поверхню, на якій розташовуються 
хлоропласти. Центральна частина хвоїнки не має хлорофілонос-
ної паренхіми. Вона відокремлена від хлорофілоносної паренхі-
ми шаром клітин, які мають внутрішній цитоплазматичний вміст, 
крохмаль і здерев’янілі клітинні стінки. Це ендодерма. За нею до 
середини помітна паренхімна тканина, яка складається з порож-
ніх клітин або таких, що мають цитоплазматичний вміст та крох-
маль. Стінки клітин цієї тканини здерев’янілі і мають дрібні обля-
мовані пори. Зазначена тканина називається трансфузійною, тому 
що по її клітинах відбувається пересування пластичних речовин. 
Що ж до мертвих клітин, то вони проводять воду й відповідають 
трахеїдам, а тому названі трахеїдними клітинами.
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В центральній частині хвоїнки є два закритих колатеральних 
провідних пучки, які з’єднані тяжем склеренхіми. В кожному 
пучку можна помітити флоему та ксилему. Флоема знаходиться 
на опуклій стороні хвоїнки, а ксилема – на плоскій. 

Препарат. Поздовжні зрізи хвоїнки сосни звичайної  
(Pinus sylvestris L.)

Рис. 101. Поздовжній зріз хвоїнки сосни:
1 – епідерма, 2 – продихи, 3 – повітряна порожнина, 4 – складчастий мезофіл, 

5 – ендодерма, 6 – паренхіма з облямованими порами,  
7 – трансфузійна тканина, 8 – склеренхіма, 9 – трахеїди кільчасті та спіральні, 

10 – трахеїди з облямованими порами, 11 – флоема

Беруть хвоїнку й защемляють її середню частину в серцевину 
бузини, а кінці відрізають. Із защемленої частини виготовляють 
поздовжні зрізи, які кладуть у краплину води на предметне скло, а 
потім обробляють розчином йоду в йодистому калії. Мікроскопіч-
на картина залежатиме від того, як пройшов зріз. Якщо він про-
йде через середину хвоїнки, то під мікроскопом (рис. 101) з обох 
боків буде помітна епідерма, у якій є продихи, причому на одному 
боці лише один продих, а на другому їх багато. Клітини епідерми 
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видовжені, їх стінки потовщені і мають пори. На верхніх стінках 
клітин епідерми помітна кутикула, а щодо продихів, то кожний з 
них перерізаний в довжину, через що помітна лише одна зігнута 
клітина-замикач, стінки якої потовщені нерівномірно. Під проди-
хами є великі повітряні порожнини, оточені клітинами паренхім-
ної тканини. Клітини складчастої асиміляційної паренхіми злегка 
зігнуті й витягнуті впоперек хвоїнки, а між ними помітні міжклі-
тинники. Клітини складчастої паренхіми розміщені з обох боків 
хвоїнки і утворюють два шари. Потім іде ендодерма, клітини якої 
трохи витягнуті в довжину.

В центральній частині хвоїнки розташована трансфузійна тка-
нина, в якій містяться закриті колатеральні провідні пучки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННя

1. Охарактеризуйте відмінності анатомічної будови стебла 
однодольних і дводольних рослин.

2. Опишіть будову стебла пучкового і безпучкового типів.
3. Порівняйте анатомічну будову стебла трав’янистих та деревних 

рослин. 
4. З чим пов’язане утворення річних кілець деревини?
5. Яке значення мають серцевинні промені стебла?
6. За якими гістологічними елементами розрізняють стебла 

голонасінних та покритонасінних рослин?
7. Назвіть основні зони кореня. Яку функцію виконує кожна з них?
8. Охарактеризуйте особливості будови та функції кореневого 

чохлика.
9. Схарактеризуйте первинну будову кореня.
10. Яка будова і функції ендодерми кореня?
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11. Чим пропускні клітини відрізняються від решти клітин 
ендодерми кореня?

12. Порівняйте будову епіблеми та епідерми.
13. Схарактеризуйте центральний циліндр кореня первинної 

будови.
14. Якого типу провідний пучок кореня?
15. Як відбувається перехід від первинної до вторинної будови 

кореня?
16. Назвіть особливості вторинної будови кореня.
17. Порівняйте будову ізолатеральних та дорзовентральних листків.
18. Назвіть особливості будови листків мезофітів, ксерофітів і 

гідрофітів.
19. Порівняйте будову стовпчастого та губчастого мезофілу.
20. Який тип мезофілу притаманний покритонасінним, а який – 

голонасінним рослинам?
21. В листках яких рослин міститься аеренхіма?
22. Схарактеризуйте будову складчастого мезофілу.
23. Які особливості будови хвоїнки?
24. Назвіть органи, які містять ендодерму як бар’єрну тканину.
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ТЕМА 4. БУДОВА НАСІННя

Лабораторна робота № 16. Будова насіння

Теоретичні відомості. Насіння складається з зародка та за-
пасу поживних речовин. З поверхні кожна насінина вкрита шкір-
кою, під якою міститься зародок та ендосперм. У деяких рослин 
ендосперму немає; тому насіння поділяють на ендоспермове (як у 
злаків) та безендоспермове (як у бобових). У деяких рослин збе-
рігається і розростається нуцелус, який заповнюється запасними 
речовинами і утворює перисперм. Насіння з периспермом влас-
тиве для лободових, гвоздикових, кленових та ін. Ендосперм та 
перисперм – це тканини насіння, в яких містяться поживні речо-
вини. У гороху, гарбуза, соняшника та ін. поживні речовини від-
кладаються в частинах самого зародка, в його сім’ядолях.

Найважливіша частина насінини – зародок, з якого розвиваєть-
ся нова рослина. Зародок складається з брунечки та первинного 
кореня. Між коренем і брунечкою міститься одна або дві сім’ядолі 
– перші листочки.

Мета роботи: ознайомитись із особливостями будови насіння.
Матеріали й обладнання: світлові мікроскопи, предметні й 

покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, скляні палички, 
фільтрувальний папір, дистильована вода, 95%-вий спирт, йод в 
йодистому калії, метиленова зелень з оцтовою кислотою, кармін з 
бурою, рослинний матеріал.  

Препарат. Будова насінини пшениці (Triticum aestivum L.)

Насіння пшениці намочують у воді на 24 години, щоб воно 
набубнявіло, і переносять в 95 %-вий спирт, щоб зерно вбити та 
ущільнити всі його тканини. В такому стані матеріал зберігають 



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

252

для досліджень. Для виготовлення зрізів беруть таку насінину, 
розколюють її скальпелем вздовж борозенки, а потім відмічають 
те місце, де знаходиться, зародок. Такі половинки вставляють у 
серцевину бузини й виготовляють з них поздовжні зрізи.
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Рис. 102. Поздовжній зріз насінини пшениці.
А – будова насінини пшениці: 1 – зародок,  

2 – ендосперм, 3 – плодові та насінні оболонки, 
4 – алейроновий шар. 

Б – будова зародка: 1 – зародковий корінець,  
2 – щиток, 3 – брунечка, 4 – колеоптиль,  

5 – перший зародковий листок, 6 – другий 
зародковий листок, 7 – конус наростання,  
8 – епібласт, 9 – перше меживузля, 10 – 

колеориза, 11 – кореневий чохлик

У злаків, до яких нале-
жить пшениця, плід – 
зернівка (рис. 102, А), 
яка складається з за-
родка, ендосперму та 
плодових і насінних 
оболонок. Головну 
масу зернівки складає 
ендосперм. Зародок 
зернівки (рис. 102, Б) 
складається з зародко-
вого корінця, щитка та 
брунечки. Щиток – це 
єдина видозмінена 
сім’ядоля зародка. 
Щиток складається з 
дрібних клітин з ніж-
ними стінками і ле-
жить у зернівці так, 
ніби утворює перего-
родку між зародком і 

ендоспермом. На виготовленому препараті добре видно також ко-
леоптиль та перший зародковий листок. Потім іде другий зарод-
ковий листок та конус наростання стебла. Збоку помітний виріст, 
який називається епібластом. В середині зрізу зародка помітна 
група дрібних ембріональних клітин з дуже тонкими й ніжними 
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оболонками – це перше меживузля. Потім іде колеориза та зарод-
ковий корінь, який впирається в кореневий чохлик.

Зовні насінина вкрита шкіркою, яка утворюється з покривів 
насінного зачатка. Тут шкірка зростається з оплоднем. Під шкір-
кою добре розвинений алейроновий шар (рис. 102, А), який скла-
дається з великих клітин і виповнений білковими речовинами. У 
шкірці помітні дві оболонки: верхня насінна та нижня плодова.

Препарат. Будова насінини кукурудзи звичайної (Zea mays L.)

1

23
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6

7

Рис. 103. Будова насінини кукурудзи:
1 – ендосперм, 2 – зародок,  

3 – алейроновий шар, 4 – щиток,  
5 – молодий корінець, 6 – кореневий 

чохлик, 7 – зачатки листочків

Насіння кукурудзи намочу-
ють у воді доти, доки воно 
не набубнявіє, а потім виго-
товляють зрізи, які вивча-
ють під мікроскопом. Зовні 
насінина вкрита шкіркою, 
яка зрослася з оплоднем, 
ніби утворюючи єдине ціле. 
В насінині (рис. 103) добре 
помітні клітини ендосперму 
та зародка. В шкірці виділя-
ється білковий, або алейро-
новий шар, який складаєть-
ся з клітин, виповнених біл-

ковими речовинами. В зародку помітні щиток, молодий корінець, 
кореневий чохлик, зачатки листочків.

Препарат. Будова плоду та насінини дуба – жолудя  
(Quercus robur L.)

Плід у дуба своєю основою сидить в плюсці, яка всередині гла-
денька, а зовні вкрита тупими виростами. Під мікроскопом ви-
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дно, що зовнішній шар оплодня на поперечному зрізі складається 
з плодової та насінної оболонок. 

Рис. 104. Поперечний зріз  
оболонки жолудя дуба:

А – плодова оболонка: 1 – шкірка,  
2 – шари кам’янистих клітин,  

3 – тонкостінні клітини. 
Б – насінна оболонка: 1 – тонкостінні 

клітини з судинними пучками,  
2 – ендодерма

У плодовій оболонці  
(рис. 104, А) помітна шкір-
ка, що складається з одного 
шару клітин, які мають дуже 
потовщені стінки і позбав-
лені внутрішнього вмісту; 
зовні шкірка вкрита кутику-
лою. Під шкіркою залягає 
шар кам’янистих клітин з 
дуже потовщеними стінка-
ми та помітними каналами. 
Потім іде шар тонкостінних 
багатокутних клітин, які ма-
ють дуже тоненькі стінки. З 
ними чергуються вузькі та 
довгі клітини. В цій тканині 
трапляються перерізи су-
динних пучків плоду, а та-
кож окремі групи клітин та 
невеличкі групи клітин з по-
рами. У цьому шарі є кліти-
ни, що містять кристали 
щавлевокислого кальцію, а 
також ті, що мають рештки 

цитоплазматичного вмісту, дубильні речовини, крохмаль та вже 
знебарвлені хлоропласти.

Внутрішня шкірка, або насінна оболонка (рис. 104, Б) побудо-
вана з видовжених клітин, які утворюють кілька шарів. Клітинні 
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стінки цих клітин ніжні й тоненькі. У цій тканині добре помітні 
судинні пучки. Під шкіркою залягає зародок, а від ендосперму за-
лишається лише кілька рядів клітин. В зародку, який лежить між 
сім’ядолями, помітні зачаткові листочки та корінці.

Що ж до сім’ядоль, то на поперечному зрізі вони мають ви-
гляд півкругів і стикаються між собою верхніми поверхнями. 
Поверхня вкрита шкіркою, що складається з кубічних або злегка 
витягнутих перпендикулярно до поверхні клітин, в яких багато 
зернистої цитоплазми. В інших клітинах є різні речовини, а саме: 
крохмаль, дубильні речовини, олія. Зазначена тканина пронизана 
судинними пучками.

Препарат. Будова насінини липи серцелистої  
(Tilia cordata Mill.)

Рис. 105. Будова насінини липи:
А – зовнішній вигляд: 1 – рубчик, 2 – мікропіле; 

Б – на поздовжньому зрізі: 1 – оболонка, 2 – ендосперм, 3 – зародок,  
4 – сім’ядолі; 

В – сім’ядоля у розправленому стані

Насінина липи розвивається в середині плоду, який називається 
горішком. На поздовжньому зрізі насінини липи (рис. 105, А) 
зверху помітно рубчик, а внизу – мікропіле. На зрізі також видно 
(рис. 105, Б) оболонку, ендосперм та зародок із складеними та 
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зім’ятими сім’ядолями. Що ж до оплодня, то він побудований з 
товстостінних клітин, в яких немає клітинного вмісту.

Покриви насінини складаються з шарів клітин, що створюють 
насінну шкірку. Зовнішній шар має кутикулу, під якою залягають 
два або три шари клітин з великими міжклітинниками. Клітинні 
стінки мають великі потовщення, які заповнюють усю клітинну 
порожнину. Внутрішня маса, що утворилася внаслідок потовщен-
ня, має бурий колір; для неї властива реакція, характерна для су-
берину, який просочує клітинні стінки корка.

Під цим шаром помітні клітини, які мають кристали щавлево-
кислого кальцію, а потім іде шар безбарвних клітин, які мають 
видовжену форму й нагадують клітини палісадної паренхіми 
листка. Клітини цього шару мають потовщення, які починають-
ся біля основи, відсуваючи таким чином ядро та клітинний вміст 
вгору. В таких клітинах порожнини немає, від неї залишається 
вгорі невеличка щілина. Впоперек клітин помітна темна смуж-
ка клітин, виповнених циплазмою, а над нею зверху йде світла 
смужка, яка утворюється внаслідок ущільнення в цьому місці сті-
нок. Над цією смужкою оболонка складається з целюлози.

Під шаром стовпчастих клітин помітно кілька рядів паренхім-
них клітин бурого кольору, а в самих клітинах кристали щавлево-
кислого кальцію. Далі йде оболонка насінини, вкрита кутикулою. 
Кутикула захищає зародок та ендосперм від проникання води.  
В самому ендоспермі, як запасні речовини, відкладаються олії та 
білкові сполуки у вигляді алейронових зерен, а крохмалю немає.

Препарат. Будова насінини гороху посівного  
(Pisum sativum (L.) Cov.)

Насіння гороху намочують у воді доти, доки воно набубнявіє. 
Потім з насінини знімають шкірку, яка утворилася з покривів та 
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решток ядра насінного зачатка. Поверхня шкірки насінини гороху 
гладенька і складається з видовжених клітин з товстими стінками. 
Зверху вона вкрита епідермою. Клітини зовнішнього шару шкір-
ки утворюють палісадну епідерму. У ній помітні пігменти, а в 
молодій горошині навіть хлоропласти, які зберігаються протягом 
довгого часу. Рубчики, які утворюються при визріванні насіння 
та виділенні його з плоду, бувають різної форми. Біля рубчика є 
мікропілярний отвір, біля якого міститься кінчик кореня зародка.

Під шкіркою лежать сім’ядолі. Коли їх розсунути, то можна 
помітити корінець та бруньку зародка. Самі сім’ядолі прикріплені 
до підсім’ядольного коліна.

Виготовивши зріз сім’ядолі, його кладуть на предметне скло 
й обробляють розчином йоду в йодистому калії. Можна помітити 
великі зерна крохмалю, які мають еліптичну, овальну або окру-
глу форму. В зернах помітна шаруватість та центральна щілина. 
Сім’ядолі складаються з паренхімних клітин, які утворюють за-
пасаючу тканину. Стінки клітин дуже потовщені. В них є ядра, 
які можна виявити лише за спеціального фарбування, наприклад 
метиленовою зеленню з оцтовою кислотою. В цих же клітинах 
є дуже багато алейронових зерен. Від йоду алейронові зерна за-
барвлюються в золотистий колір.

Щоб розрізнити крохмальні та алейронові зерна, можна також 
пофарбувати препарат карміном з бурою, а потім промити. Після 
цього крохмальні зерна залишаються незабарвленими, а алейро-
нові – забарвлюються в червоний колір.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННя

1. Назвіть основні частини насінини та органи зародка.
2. Яка будова та значення насінного зачатка?
3. Які функції виконує насіннєва шкірка?
4. Які функції сім’ядолей?
5. В яких частинах насінини можуть накопичуватися запасні 

поживні речовини?
6. Які функції виконують щиток, колеоптиль та колеориза?
7. Чим відрізняються насінини однодольних і дводольних 

рослин?
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ДОДАТКИ

Додаток 1

ВИМІРИ ОБ’ЄКТІВ ПІД МІКРОСКОПОМ

Виміри об’єктів під мікроскопом проводять з допомогою оку-
ляр-мікрометрів (рис. 1Д). Для переведення одержаних даних у 
мікрометри потрібен об’єкт-мікрометр.

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А Б
Рис. 1Д. Шкали окуляр-мікрометра (А) і об’єкт-мікрометра (Б)

Окуляр-мікрометр – це кругла скляна пластинка, на яку нане-
сено лінійку з 50-100 поділками. Він вставляється в окуляр. На 
столик мікроскопа кладуть препарат і, дивлячись в окуляр, пе-
реміщають об’єкт на столику мікроскопа і лінійку мікрометра 
окуляра так, щоб можна було виміряти об’єкт в поділках окуляр-
мікрометра. Потім препарат знімають, а на столику мікроско-
па розмішують об’єкт-мікрометр зі шкалою один міліметр, яку 
поділено на 100 поділок. Ціна однієї поділки дорівнює 10 мкм  
(0,01 мм). Шкалу об’єкт-мікрометра суміщають зі шкалою оку-
ляр-мікрометра, працюючи з тими ж окуляром і об’єктивом. На 
початку краще всього сумістити нульові точки обох шкал. Напри-
клад, за малого збільшення 100 поділок об’єкт-мікрометра (вся 
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шкала) співпали з 80 поділками окуляр-мікрометра. Ціну поділки 
окуляр-мікрометра при даному об’єктиві і окулярі мікроскопа ви-
значають за формулою:

(А∙10)/Б
де А – кількість поділок об’єкт-мікрометра; 
Б – кількість цілих поділок окуляр-мікрометра, які співпали з 

поділками об’єкт-мікрометра; 
10 – ціна однієї поділки об’єкт-мікрометра, мкм
Для визначення істинного розміру об’єкта необхідно помно-

жити його довжину або ширину, визначену в поділках окуляр-мі-
крометра на ціну поділки окуляр-мікрометра в мікрометрах.

Зверніть увагу, що ціна однієї поділки окуляр-мікрометра для 
малого збільшення мікроскопа інша, ніж для великого. Тому пе-
ред початком вимірів потрібно встановити ціну поділки для всіх 
об’єктивів.
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Додаток 2

РЕАКТИВИ

Анілін сірчанокислий. Для виготовлення реактиву 1 г сірчано-
кислого аніліну розчиняють в 100 мл води та додають 5 краплин 
сірчаної кислоти. 

Гліцерин в анатомічній практиці застосовують у розчині та кон-
центрованим. У розчинах гліцерин використовують в багатьох ви-
падках, наприклад для просвітлювання препарату, як середовище 
для зберігання постійних препаратів, для розм’якшення твердих 
частин рослин перед виготовленням з них зрізів. У цьому випадку 
до 100 мл 95%-вого спирту додають 100 мл гліцерину на 100 мл 
води. Якщо гліцерин застосовують під час мікроскопічних дослі-
джень, то для вивчення препаратів беруть звичайний гліцерин, що 
є в продажу, і додають до нього одну або дві частини води.

Концентрований гліцерин використовують під час виготовлен-
ня постійних препаратів. Треба однак пам’ятати, що багато препа-
ратів у гліцерині настільки просвітлюються, що стають зовсім не-
помітними. Крім того, багато барвників, як, наприклад, анілінові, 
або гематоксилін, витісняються гліцерином, і препарати знебарв-
люються. При цьому, чим більше в гліцерині кислот, тим швидше 
відбувається цей процес.

Для виготовлення постійних анатомічних препаратів викорис-
товують гліцерин-желатину. Для приготування цієї суміші беруть 
10 г чистої желатини, заливають її 60 мл звичайної води і витри-
мують протягом трьох годин. Коли желатина набубнявіє, до неї 
додають 70 мл чистого гліцерину. Щоб виготовлена суміш не псу-
валась, до неї додають 1,5 г фенолу. Виготовлену суміш підігрі-
вають на водяній бані протягом 10-20 хвилин, додавши яєчного 
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білка для осадження муті, мішають скляною паличкою, а потім 
фільтрують крізь скляну вату, змочену водою, або на гарячій во-
ронці.

Гліцерин-желатину необхідно зберігати в невеликій конічній 
колбі, що закривається корком, в який вставлена скляна паличка, 
що доходить до дна. Перед використанням гліцерин-желатину пі-
дігрівають на водяній бані. Коли вона розплавиться, тоді скляною 
паличкою переносять краплину розчину на предметне скло, яке 
перед тим треба злегка підігріти. В теплу краплину гліцерин-же-
латини вносять об’єкт і накривають накривним скельцем.

Успіх виготовлення постійних препаратів залежить від того, як 
вдається підібрати краплину гліцерин-желатини. Вона повинна 
бути такого розміру, щоб її вистачило виповнити порожнину між 
предметним та накривним скельцем. Виготовлені препарати збе-
рігають у спеціальних папках з етикетками, на яких повинна бути 
зазначена назва препарату та дата виготовлення.

Жавельова вода використовується для просвітлювання пре-
паратів. Для виготовлення жавельової води в одній посудині роз-
чиняють 20 частин хлорного вапна в 100 частинах води, а в другій 
– 25 частин поташу або соди в 25 частинах води. Після розчи-
нення, яке відбувається майже через 24 години, обидва розчини 
зливають разом, внаслідок цього утворюється жавельова вода. 
Оскільки ця суміш має в собі хлор, то вона дуже знебарвлює й 
просвітлює листки та інші препарати. Час, протягом якого відбу-
вається просвітлювання препаратів, залежить від товщини зрізу. 
Що ж до готових мікроскопічних зрізів, то вони в жавельовій воді 
просвітлюються протягом кількох хвилин.

Йод в йодистому калії.  Для виготовлення цього реактиву бе-
руть 1 г йоду та 1 г йодистого калію і розчиняють в 100 мл води. 
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Калій їдкий. Ця речовина використовується у вигляді неміцних 
водних розчинів (від 3 до 33%). Розчини треба зберігати в банках 
із звичайними корковими пробками, бо скляні пробки під впливом 
цієї речовини розчиняються і зливаються з шийкою банки. 

Кармін галуновий. Для виготовлення цього барвника 3 г ка-
лійного галуну розчиняють у 100 мл води і до розчину додають 1 г 
карміну. Для повного розчинення суміш треба кип’ятити впродовж 
15-20 хвилин. Після охолодження розчину його фільтрують. Барв-
ник треба простерилізувати і додати 2-3 краплі фенолу або шмато-
чок тимолу для кращого зберігання.

Кармін з бурою. 2-3 г карміну розчиняють у 100 мл води, піс-
ля чого розчин підігрівають і додають 4 г бури і 100 мл 70%-вого 
спирту. Суміш фільтрують і залишають на кілька тижнів. Протягом 
цього часу утворюється осад. Рідину треба злити і знову профіль-
трувати. 

Метиленовий синій застосовують у вигляді слабкого водного 
розчину. 

Рідина Фелінга. Для виготовлення цього реактиву спочатку в 
0,5 л води розчиняють 34 г мідного купоросу. В других 0,5 л води 
розчиняють 173 г сегнетової солі – виннокислого калій-натрію, 
і 52 г їдкого натру або 60 г їдкого калі. Розчини краще зберігати 
окремо, не змішуючи. Їх змішують лише перед застосуванням. Для 
цього беруть однакові об’єми розчинів, причому розчин мідного 
купоросу краще вливати в розчин лугу з сегнетовою сіллю. Вли-
вання роблять невеликими порціями і тут же розмішують.

Спирт. Рослинний матеріал консервують в 70%-вому спирті. 
Для цього до 100 мл 96%-вого спирту треба додати 39,1 мл дис-
тильованої води. 
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Для консервації твердого матеріалу застосовують суміш з 1 
частини 96%-вого спирту, 1 частини гліцерину та 1 частини води.

У цій суміші матеріал (гілки сосни, ялини тощо) треба витри-
мати не менше кількох місяців, тоді він стає м’якшим.

Судан ІІІ. Для виготовлення розчину беруть 0,1 г судан-ІІІ на 
10 мл 96%-вого спирту і додають 10 мл гліцерину.

Флороглюцин. Для приготування розчину флороглюцину 1 г 
флороглюцину розчиняють в 100 мл спирту.

Xлор-цинк-йод. Для виготовлення хлор-цинк-йоду звичай-
ний хімічно чистий хлористий цинк додають до розчину йоду в 
йодистому калії до повного насичення (ненасичений розчин на 
препарати не впливає). На дні посудини повинен утворитись осад 
хлористого цинку. Зазначений реактив необхідно зберігати в тем-
ній скляній банці в темноті.

Хромова кислота застосовується для виготовлення деяких 
фіксаторів та для мацерації. Для мацерації виготовляють 10%-
вий розчин хромової кислоти, під впливом якої відбувається 
розчинення міжклітинних пластинок, внаслідок чого клітини 
роз’єднуються. На цьому й ґрунтується мацерація.
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Додаток 3

МІКРОХІМІЧНІ РЕАКЦІї

До складу рослинної клітини входять різноманітні органічні 
сполуки, їх визначають за допомогою спеціальних методів хіміч-
ного аналізу, які дають можливість досить точно визначити їхню 
кількість на певному етапі розвитку рослини.

В анатомії рослин часто виникає необхідність визначити 
лише наявність будь-якої органічної сполуки. В таких випадках 
застосовують мікрохімічні реакції, що дають можливість за допо-
могою кольорових реакцій встановити наявність в клітинах різ-
них речовин, а саме: вуглеводів, білків, алкалоїдів, жирних кис-
лот, дубильних речовин та багатьох інших сполук.

Мікрохімічні реакції дають можливість швидко визначити 
наявність будь-якої речовини методом забарвлення, який ґрунту-
ється на тому, що певні речовини забарвлюються у відповідний 
колір, коли впливати на них тими чи іншими реактивами.

якісні реакції на вуглеводи

Реакція Подобєдова-Моліша застосовується для якісного 
визначення вуглеводів. З досліджуваного матеріалу вижимають 
кілька краплин клітинного соку в пробірку і додають дві краплі 
10%-вого спиртового розчину альфанафтолу. Потім до цієї суміші 
обережно доливають по стінках пробірки 2 або 3 мл концентро-
ваної сірчаної кислоти так, щоб вона не змішувалась з рідиною 
і падала на дно. Згодом, на межі двох рідин утворюється кільце 
червоно-фіолетового кольору, причому інтенсивність забарвлен-
ня швидко зростає. Таку реакцію дають усі вуглеводи.
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Реакція Селіванова. З досліджуваного рослинного матері-
алу вижимають 50 мл клітинного соку, який протягом 10 хвилин 
нагрівають у пробірці в киплячій бані з 10 мл резорцину та з 10 
мл 1 Н розчину соляної кислоти. Якщо в досліджуваному матері-
алі є гексози, то виникає яскраво червоне забарвлення.

Реакція з дифеніламіном. До 50 мл вижатого клітинного 
соку, який виливають у колбочку, додають 1 мл води, 0,5 мл 20%-
вого розчину дифеніламіну в 96%-вому спирті та 1 мл 25%-вої 
соляної кислоти. Суміш нагрівають протягом 5 хвилин в киплячій 
водяній бані. Після виникнення забарвлення продовжують піді-
грівати ще протягом 5 хвилин. Утворення інтенсивного синього 
забарвлення свідчить про присутність органічних сполук – кетоз. 

Рідину Фелінга використовують як реактив на глюкозу, а та-
кож на відновлювальні цукри – фруктозу і мальтозу. 

Для визначення цукру препарат кидають у пробірку або кла-
дуть на предметне скло в певну кількість рідини Фелінга, до якої 
додають у два рази менше води. Потім препарат разом з рідиною 
нагрівають. Якщо в ньому є цукор, то через деякий час випадає 
осад закису міді цегляно-червоного кольору.

Наявність цукру можна виявляти за допомогою фелінгової 
рідини іншим способом. У цьому разі спочатку препарат кладуть 
в насичений розчин мідного купоросу, потім промивають водою 
і обробляють киплячим розчином, такого складу: 100 мл води, 10 
г сегнетової солі та 11 г їдкого калі. У деяких випадках можна 
обходитись і без сегнетової солі; тоді після мідного купоросу пре-
парати кладуть у гарячий розчин їдкого калі.

Xлор-цинк-йод застосовують для того, щоб віднімати від це-
люлози хімічно зв’язану воду. При цьому відбувається перетво-
рення целюлози в амілоїд. 
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Фосфорну кислоту використовують разом з розчином йоду 
в йодистому калії. Цей реактив придатний для визначення целю-
лози. Під його впливом целюлоза перетворюється в амілоїд і за-
барвлюється в фіолетовий колір.

Мікрохімічні реакції на білки

Для визначення наявності білків застосовують такі реакції: 
ксантопротеїнову, біуретову, Мілонову, Распайля, реакцію на сірку.

Ксантопротеїнова реакція. До досліджуваного розчину до-
дають міцної азотної кислоти і підігрівають на спиртівці. Згодом 
виникає жовте забарвлення, яке при додаванні розчину аміаку або 
лугу переходить в оранжеве забарвлення.

Біуретова реакція. Наявне хроматичне ядро, з яким азотна 
кислота утворює нітросполуку жовтого кольору. Ця реакція влас-
тива для всіх білків, за винятком протамінів, в молекулі яких не-
має бензольного ядра. Ця реакція обумовлюється тим, що в моле-
кулі білка присутні групи – СООН, внаслідок чого може виникати 
забарвлення навіть з небілковими речовинами, якщо вони мають 
таку групу. Біуретова реакція властива для всіх білків, для пепто-
нів та пептидів.

До розчину білка доливають міцного лугу і додають кілька 
краплин сірчанокислої міді невеликої концентрації. Через деякий 
час виникає фіолетове забарвлення. Пептони та поліпептиди да-
ють червоний відтінок.

Цю саму реакцію можна проробити інакше: до 10 мл розчину, 
в якому є білок, додають 2,5 мл 33%-вого розчину їдкого натру, 
добре перемішують і до суміші додають 1 мл 0,2% розчину сір-
чанокислої міді, який обережно опускають по стінках пробірки. 
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На межі двох рідин, що стикаються одна з одною, утворюється 
фіолетове кільце.

Реакція Мілона. До розчину білка додають реактив Мілона, 
для виготовлення якого беруть 1 мл металічної ртуті і розчиняють 
в 9 мл азотної кислоти, питомої ваги 1,52. До цього розчину до-
дають рівний об’єм води.

Розчин білка з реактивом Мілона залишають на 20-30 хви-
лин або обережно підігрівають. Згодом виникає м’ясо-червоне за-
барвлення. Зазначена реакція властива майже для всіх білків, що 
мають бензольне ядро, в якому є гідроксил. Деякі протаміни та 
желатина не дають реакції з реактивом Мілона, тому що в їхній 
молекулі немає тирозину.

Реакція Распайля.  Виготовляють тоненькі зрізи з насіння 
пшениці. Насіння перед цим намочують у воді до набубнявіння. 
Виготовлені зрізи кладуть на предметне скло в краплю розчину 
цукру, до якого додають сірчаної кислоти і злегка підігрівають. 
Через деякий час виникає червоний колір. Коли зрізи розглядають 
під мікроскопом, вони мають рожевий колір. 

Реакція на сірку. Сірка входить до складу білкових сполук. 
Щоб пересвідчитись у цьому, до розчину білка додають однаковий 
об’єм 40%-вого розчину їдкого натру та кілька крапель міцного 
розчину оцтовокислого свинцю. Суміш обережно підігрівають до 
кипіння. Спочатку утворюється білий осад, який поступово буріє 
і навіть чорніє. Зазначена реакція обумовлюється тим, що в моле-
кулі білка є сірка. Їдкий натр застосовують тому, що він руйнує 
білок, причому виділяється сірка у вигляді сірководню, який зі 
свинцем дає чорний осад сірчистого свинцю. Ця реакція властива 
для всіх білків, за винятком желатини та протамінів.
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Реакція на жири

Реактивом на жири може бути судан-ІІІ, під впливом якого 
жири забарвлюються в рожевий колір. Цей же реактив застосо-
вують безпосередньо на зрізах у тих випадках, коли треба від-
окремити кутикулу від клітинної стінки. Кутикула від судану-ІІІ 
забарвлюється інтенсивніше в червоний колір, ніж кутинізована 
клітинна стінка. 

Спеціальним реактивом на жири є алканін. Це речовина, яка 
забарвлює корінь рослин алькани та деяких інших рослин з ро-
дини шорстколистих у червоний колір. Для виготовлення цього 
реактиву корінці алькани кладуть у спирт, щоб мати спиртову 
витяжку; утворений спиртовий настій фільтрують. В ньому є ал-
канін, який забарвлює в червоний колір жири, смоли, кутикулу 
та корок. Жири забарвлюються цим реактивом зразу, а корок та 
кутикула через деякий час.

Реакцію на жири дає також осмійова кислота, утворюючи 
чорне або буре забарвлення.

Реакція на алкалоїди

Алкалоїди осаджують за допомогою, так званих, алкалоїдних 
реактивів, найважливішими з яких є: 

Жовта кров’яна сіль. Під впливом підкислених розчинів цієї 
солі більшість алкалоїдів утворюють кристалічні осади.

Насичений водний розчин пікринової кислоти утворює 
осади, які складаються з алкалоїдів.

Йод в йодистому калії.  Під впливом такого розчину алкало-
їди утворюють коричнево-червоні осади.

Бром та бромистий калій. Спочатку готують 10%-вий вод-
ний розчин бромистого калію, а потім насичують його бромом. 
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Під впливом такого розчину алкалоїди утворюють оранжеві та 
коричневі осади, що мають кулястий вигляд.

Фосфорно-молібденова кислота. Готують 10%-вий водний 
розчин, під впливом якого алкалоїди утворюють білі та жовті осади.

Подвійна сіль йодної ртуті та йодистого калію. В 1 л води 
розчиняють 49,8 г йодистого калію, до якого додають 13,5 г йод-
ної ртуті. Під впливом цього реактиву алкалоїди утворюють білі 
або жовтуваті, здебільшого, аморфні осади.

Проводячи мікрохімічні реакції на алкалоїди, треба користу-
ватись кількома реактивами, тому що аналогічні реакції з утво-
ренням осаду дають і інші речовини.

Реакція на леткі кислоти жирного ряду

До складу рослин входять різні органічні кислоти. Присут-
ність деяких з них можна визначити за допомогою кольорових 
реакцій.

Розчин мурашиної кислоти,  нейтралізований їдким натром, 
дає з азотнокислим сріблом білий осад, який швидко темніє під 
час нагрівання і відновлюється до металічного срібла.

В присутності азотної кислоти мурашина кислота або її солі 
легко відновлюють хромову кислоту. Для проведення цієї реакції 
беруть 3-4 мл 0,5%-вого розчину К2Сr2O7 в міцній азотній кислоті і 
додають одну краплину хромової кислоти або кілька її кристалів. 
На холоді швидко виникає синьо-фіолетове забарвлення.

Солі мурашиної кислоти з оцтовокислим свинцем дають крис-
талічний осад. За нагрівання він розчиняється, а за охолодження 
знову кристалізується у вигляді маленьких блискучих голочок.

Присутність масляної кислоти визначають так: у разі нагрі-
вання солей масляної кислоти з сірчаною кислотою спостеріга-
ється специфічний запах згірклого масла. Якщо її солі підігрівати 
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в присутності кількох краплин спирту та концентрованої сірчаної 
кислоти, то виникає запах масляно етилового ефіру, який нагадує 
запах ананаса.

Реакція на дубильні речовини

Дубильні речовини дають кольорові реакції з багатьма спо-
луками. Щоб визначити в рослині присутність дубильних речо-
вин, намочують кору дуба або іншої рослини і одержують настій. 
Профільтрувавши його, додають кілька крапель 1%-вого розчину 
хлорного заліза або залізного галуну. Перед цим треба пересвід-
читись, що реакція настою нейтральна. Якщо в настої є дубильні 
речовини, то виникає синє або зеленувате забарвлення.

Інші реакції на дубильні речовини пов’язані з утворенням 
осадів. Так, при реакції з хромпіком, коли зрізи кладуть на пред-
метне скло в краплю двохромовокислого калію (1:10), дубиль-
ні речовини випадають в густий сірий або червоно-бурий осад. 
Якщо до розчину дубильних речовин додавати оцтовокислого 
свинцю або солей інших важких металів, то теж випадає осад.

Хлористий барій вживають для відокремлення кристалів сір-
чанокислого кальцію від щавлевокислого кальцію. Коли впливати 
на зрізи розчином хлористого барію, то кристали щавлевокислого 
кальцію не змінюються, а кристали сірчанокислого кальцію роз-
чиняються. Цей же реактив придатний для визначення наявності 
сірки. Найкращим препаратом будуть зрізи кореня хрону. Якщо 
обробляти зрізи розчином хлористого барію, то можна спосте-
рігати утворення кристалів сірчанокислого барію. В ці кристали 
переходить сірка як мінеральних, так і органічних сполук, що є в 
досліджуваних препаратах.

Реакцію з флороглюцином застосовують для виявлення 
здерев’янілих клітинних стінок, а також для визначення пентоз. 
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У разі визначення пентоз беруть розчин з розтертих яблук з 
таким розрахунком, щоб він містив 10 мг пентоз. До розчину до-
дають таку ж кількість 36%-вої соляної кислоти, а потім грудочку 
флороглюцину завбільшки з просяне зерно. Суміш нагрівають в 
киплячій водяній бані протягом кількох хвилин. Через деякий час 
виникає фіолетово-червоне забарвлення, яке свідчить про наяв-
ність пентоз.

Флороглюцин застосовують і для визначення здерев’яніння 
пагонів. Для цього з них роблять тоненькі зрізи, кладуть їх у кра-
плю розчину флороглюцину і додають краплю соляної кислоти. 
Здерев’янілі елементи забарвлюються в рожевий або червоний 
колір.

Флороглюцинова реакція дає можливість виявити ті зміни, 
які виникають у паренхімі деревини та в судинах.

Реакція з сірчанокислим аніліном. Цей реактив викорис-
товують для визначення здерев’янілих стінок. Під його впливом 
здерев’янілі стінки забарвлюються в яскраво-жовтий колір.

Хлоралгідрат – найкращий реактив для просвітлювання різ-
них рідин та препаратів. Він просвітлює значно краще, ніж жаве-
льова вода. Просвітлювання відбувається внаслідок того, що під 
впливом реактиву білки розчиняються. Виготовляють його так: 
5 г кристалічного звичайного хлоралгідрату розчиняють у 2 мл 
води, цей же реактив застосовують для просвітлення пилкових 
зерен та насінних зачатків.
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Додаток 4

ФАРБУВАННя ПРЕПАРАТІВ

Кислий фуксин. Кислий фуксин належить до анілінових 
барвників. Під його впливом відбувається забарвлення цитоплаз-
ми, білкових кристалів, пластид, особливо лейкопластів. Перед 
фарбуванням досліджувані препарати треба спочатку зафіксува-
ти протягом доби в насиченому розчині сулеми в абсолютному 
спирті. Фарбування триває 24 години, після чого препарат ретель-
но промивають звичайною водою і розглядають у гліцерині. Для 
виготовлення кислого фуксину беруть 0,2 г фуксину на 100 мл 
дистильованої води. Під впливом цього реактиву цитоплазма за-
барвлюється в червоний колір.

Еозин. Еозин застосовують для диференційованого фарбу-
вання препаратів. Під впливом цього барвника пектинові речо-
вини залишаються незабарвленими, а крохмальні зерна, жири 
та смоли забарвлюються мало. Добре забарвлюються еозином 
конституційні та запасні білки. Якщо проводити подвійне фарбу-
вання еозином та метиленовою синькою, то цитоплазма забарв-
люється в червоний колір, а ядро, ядерце та хроматин – в темно-
синій. У цьому випадку виготовляють спочатку 1%-вий водний 
розчин еозину і в нього кладуть досліджувані препарати на 5-7 
хвилин, після промивання впродовж 25 хвилин витримують в 4%-
вому водному розчині метиленової синьки.

їдкий калій. Розчини їдкого калію впливають на різні скла-
дові частини клітин неоднаково. Наприклад, крохмальні зерна під 
його впливом клейстеризуються, жири омилюються, білкові ре-
човини розчиняються і в результаті препарат просвітлюється. Під 
впливом розчину їдкого калію розчиняються міжклітинні плас-
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тинки. Цей процес особливо швидко відбувається у разі нагріван-
ня. Внаслідок цього відбувається мацерація.

Фарбування карміном проводиться в розчинах цієї фарби. 
Виготовляють кілька типів барвників, а саме: галуновий кармін, 
оцтовокислий кармін та борний кармін.

Галуновий кармін. Використовують для фарбування ядер. 
Щоб забарвлення було чисте, препарати промивають 5%-вим роз-
чином галуну, а потім дистильованою водою.

Борний кармін. Забарвлені цією фарбою препарати проми-
вають підкисленим спиртом. Для цього на 100 мл спирту додають 
3 краплі міцної соляної кислоти. Така фарба дуже стійка.

Можна виготовити інші галунові карміни, наприклад за та-
ким рецептом: 1 г кармінової кислоти та 10 г галуну на 200 мл 
дистильованої води. Все це розчиняють за нагрівання, потім філь-
трують, додавши до розчину 0,20 г саліцилової кислоти.

Фарбування гематоксиліном. Фарбування гематоксиліном 
застосовують у різних комбінаціях. Є кілька способів виготовлен-
ня цього барвника. З них найпоширеніші такі:

1. Беруть 3%-вий розчин залізоаміачного галуну і 10%-вий 
розчин гематоксиліну в абсолютному спирті, який зберігають у 
темноті і перед застосуванням розчиняють у 9 частинах дисти-
льованої води.

Предметне скло зі зрізами досліджуваних об’єктів поміща-
ють у розчин галуну на 2 години, а потім переносять в посудину 
з водогінною водою, яку міняють кілька разів. Після цього галун 
споліскують з предметного скла, бо коли галуну багато, він псує 
гематоксилін. Цю процедуру треба виконувати дуже швидко, щоб 
не вимити галун із зрізу. Потім препарати кладуть у розчин гема-
токсиліну на 2-2,5 години. Якщо вони пролежали в гематоксилі-
ні досить часу, а дальшу їх обробку доводиться відкладати, то в 
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таких  випадках препарати можна зберігати в 96%-вому спирті. 
Коли обробку препарату закінчують, то залишок гематоксиліну 
змивають звичайною водою. Нижню сторону предметного скла 
теж треба сполоснути. Під мікроскопом зріз матиме чорне за-
барвлення.

2. З кристалічного гематоксиліну за звичайної температури 
виготовляють насичений спиртовий розчин. Паралельно з цим, за 
звичайної температури виготовляють насичений водний розчин 
аміачного галуну. Після цього беруть 4 мл першого розчину і 150 
мл другого і зливають їх в хімічний стакан або колбу з широким 
горлом. Щоб у посуд краще проникало повітря для окиснення, 
його закривають марлею або фільтрувальним папером (щоб не 
потрапляв пил) і залишають на світлі протягом 6-8 діб. Потім рі-
дину фільтрують і до фільтрату додають 22 мл гліцерину та 22 мл 
метилового спирту. Цей розчин залишають на світлі, його можна 
застосовувати лише через півтора-два місяці, коли з нього виді-
литься увесь осад.

Залізогематоксиліновим методом можна фарбувати мітохон-
дрії. Для цього зрізи з досліджуваних об’єктів залишають у роз-
чині галуну на 2-3 доби, потім виймають, швидко прополіскують 
і кладуть на 2 доби у гематоксилін. За цей час зрізи дуже пере-
забарвлюються. Диференційоване забарвлення відбувається зви-
чайним способом. Під мікроскопом перевіряють, як відбулося ди-
ференційоване забарвлення. Для цього зрізи накривають накрив-
ним скельцем. Коли саме припиняти диференціювання, можна 
виявити і за малого збільшення, якщо є навички у цій роботі. При 
вдалому забарвленні мітохондрій ядро буде забарвлене сильніше.

Препарати можна фарбувати і гематеїновим галуном.
Для цього 1 г гематеїну, розчиняють за нагрівання в 50 мл  

90%-вого спирту і змішують з розчином 50 г галуну в 1 л дис-
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тильованої води. До цієї суміші доливають 20 мл льодяної оцто-
вої кислоти. Гематеїновий галун можна зберігати довго, але треба 
мати на увазі, що він дає осад на склі, а тому фарбу треба брати 
піпеткою з середини склянки. Зрізи фарбують протягом кількох 
хвилин. Після цього промивають, спочатку 1%-вим розчином га-
луну, потім дистильованою водою і, нарешті, водогінною. Зразу ж 
після промивання зрізи стають синіми.

Метиленовий синій. Ця фарба забарвлює препарати в світ-
ло-синій колір. Від метиленового синього різні елементи забарв-
люються з неоднаковою швидкістю та інтенсивністю.

Фуксин дає дуже стійке червоне забарвлення, його засто-
совують у водних розчинах в концентрації 0,2 частини за вагою 
фуксину на 100 частин води.

Сафранін. 1 г сафраніну розчиняють у 100 мл води. Через 
кілька годин розчин придатний до використання. Від сафраніну 
стінки клітин забарвлюються від рожевого до червоного кольору, 
залежно від ступеня здерев’яніння.

Сафранін та яскрава зелень. Для виготовлення розчину 
яскравої зелені в 70-90%-вому спирті розчиняють таку її кількість, 
щоб рідина здавалась яскраво-зеленою. На кожні 100 мл розчи-
ну додають 2 краплі концентрованої соляної кислоти. Препарати 
на 8-10 годин кладуть у сафранін, а потім прополіскують водою. 
Підкислений розчин яскравої зелені одночасно фарбує і диферен-
ціює попереднє забарвлення. З розчином яскравої зелені працю-
ють так само, як і з підкисленим спиртом, тобто його наливають 
на скло з препаратом, яке злегка похитують. Забарвлення та ди-
ференціювання контролюють під мікроскопом. Після того як ядра 
забарвляться в червоний колір, а цитоплазма в зелений, фарбуван-
ня припиняють. Кислоту вимивають 96%-вим спиртом і кладуть 
препарат в гвоздичну олію, щоб видалити спирт.



АНАТОМІЯ РОСЛИН: ПРАКТИКУМ

277

Для подвійного фарбування використовують суміш фуксину 
з метиленовою зеленню. У цьому разі обидві фарби розчиняють 
окремо в 50%-вому спирті. Потім до розчину метиленової зелені 
поступово додають розчин фуксину доти, поки він стане фіолето-
вим. Під впливом цієї суміші утворюється подвійне забарвлення, 
а саме: цитоплазма клітини забарвлюється в червоний, а клітинні 
стінки – в зеленуватий або блакитний колір.
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