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Клітини вторинної флоеми поступово дерев’яніють�� 
Кільце камбію добре виражено (рис�� 10, А)�� Вторин-
на ксилема становить більшу частину кореня�� Велика 
частина – це лібриформ�� Судини пористі, спіральні, 
розташовані поодиноко або невеликими групами�� Сер-
цевинні промені не виражені�� У центрі кореня – пер-
винна ксилема (рис�� 10, Б)�� У нижній частині кореня 
спостерігається розширення первинної кори�� 

Висновки
1. Вперше було проведено анатомічне дослід-

ження суцвіть, квіток, квітконоса, стебла і кореня 
безсмертника приквіткового. В результаті роботи 
визначені діагностичні ознаки частин рослини без-
смертника приквіткового. 

2. діагностичні ознаки будови приквітників (об-
гортки) суцвіття. Приквітники складаються з окре-
мих листочків, нижній епідерміс (зовнішній) пред-
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Рис. 10. Поперечний зріз кореня: А – провідний пучок; 
Б – серцевина.
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ставлений прозенхімними прямостінними, інколи 
загостреними (веретеноподібної форми) клітинами. 
Основою обгортки є паренхімні, багатокутні кліти-
ни, які мають дуже потовщені прямі стінки з доб-
ре помітними порами. Продихи тетрацитного типу 
різних розмірів. Залізисті волоски багатоклітинні, 
дворядні. Уздовж краю листочка обгортки кліти-
ни мають вільний край із загостреною верхівкою, 
спрямованою вгору. Верхній епідерміс (внутрішній) 
складається з прозенхімних, прямостінних клітин 
з рівномірно потовщеними оболонками, клітини 
злегка загострені (веретеноподібної форми). 

3. діагностичні ознаки квіток: зовнішній епі-
дерміс пелюстки складається з паренхімних, прямо-
стінних, прямокутних клітин, внутрішня епідерма 
утворює бахромчасті волоски. Пелюстки покриті 
багатоклітинними дворядними залозистими волос-
ками. Пилок округлий, шипуватий, трьохпоровий. 
Волоски летючки складаються з прозенхімних, 
прямостінних клітин при цьому один край вільний, 
загострений і утворює шиповидні вирости. 

4. діагностичні ознаки квітконоса: клітини епі-
дерми квітконосу прозенхімні та паренхімні, епі-
дерма утворює прості волоски з шістьма базаль-
ними клітинами, стінки базальних клітин є більш 
потовщеними, термінальна клітина волоска може 
відпадати, наявні продихи. Також на епідермі зна-
ходяться залізисті багатоклітинні волоски. 

5. діагностичні ознаки стебла: стебло покрите 
простими бичеподібними волосками з базальними 
короткими клітинами і одною довгою терміналь-
ною кліткою, яка може відламуватися, при цьому 
залишаються чотири базальні клітини основи. Зус-
трічаються багатоклітинні дворядні залізисті во-
лоски. Під епідермою залягає 1-2 ряди хлоренхіми. 
корова паренхіма представлена клітинами різного 
розміру, клітини видовжені - чотиригранні, мають 
більш потовщені стінки, з міжклітинниками. У 
верхній частині стебла під великими судинно-во-
локнистими пучками видно ділянки кутової колен-
хіми (3 шари). Провідна система стебла змінюєть-
ся в різних зонах стебла. Стебло верхньої частині 
має пучкову будову, в середній – перехідний тип, в 
нижній зоні – непучкова будова. У верхній частині 
– пучковий тип представлений відкритими колате-
ральними пучками У нижній частині стебла, яка 
проводить, система непучкового типу представлена 
кільцем флоеми і ксилеми. 

6. діагностичні ознаки листка: верхня епідерма 
представлена паренхімними, багатокутними, клі-
тинами з прямостінними або злегка звивистими 
рівномірно потовщеними стінками. клітини ниж-
ньою епідерми паренхімні та мають звивисті стін-
ки. Продихи аномоцитного та анізоцитного типу. 
центральна жилка подовжено-овальна, яка висту-
пає на нижньому боці. У центрі розташований один 


