
Практична робота 2. 

ЗАПИЛЕННЯ ТА ЗАПЛІДНЕННЯ 

Запилення — процес перенесення пилку з пиляків на приймочку 

маточки. Розрізняють два типи запилення: самозапилення і перехресне 

запилення. Самозапилення — процес перенесення пилку двостатевої квітки 

на приймочку цієї самої або іншої квітки, але тієї самої особини. Деякі 

рослини (ячмінь, овес, просо, частина пшениць, рапс) запилюються ще тоді, 

коли квітки не розкрилися. При перехресному запиленні пилок квітки однієї 

особини переноситься на приймочку квітки іншої особини. Це основний тип 

запилення квіткових рослин (яблуня, верба, огірки та ін.).  

Перехресне запилення відбувається природним (комахами, птахами, 

вітром, водою) і штучним (здійснює людина) шляхами.  

Перехресне запилення підвищує рівень гетерозиготності в популяції, а 

самозапилення, навпаки, спричиняє гомозиготизацію її. Самозапилення 

фіксує в чистих лініях, які при цьому утворюються, сприятливі результати 

попереднього перехресного запилення. В цьому і полягає позитивне значення 

для еволюції чергування в ряді поколінь самозапилення та перехресного 

запилення. 

Щоб уникнути самозапилення в перехреснозапильних рослин виро-

билися спеціальні морфологічні та фізіологічні пристосування. Зокрема, 

з'явилися одностатеві (чоловічі та жіночі) квітки, дводомні рослини, дихо-

гамія, гетеростилія та самонесумісність. 

Одностатевість квіток, а особливо дводомність рослин — це надійне 

пристосування проти самозапилення. В однодомних рослин одностатевість 

квіток виключає автогамію, але не запобігає гейтеногамії, тобто сусідньому 

заплідненню. 

 



У вітрозапильних рослин квітки беа нектарників, дрібні, малопомітні, 

із спрощеною небарвистою оцвітиною. Великі пиляки на довгих тичинкових 

нитках далеко висовуються з оцвітини, маточки відкриті, з великими 

приймочками. Пилку утворюється багато, він дрібний, легкий, з гладенькою 

поверхнею. Вітрозапильні рослини часто ростуть на відкритих місцях, 

утворюючи зарості одного виду (очерет, ковила, лепешняк). Значна кількість 

вітрозапильних рослин цвіте напровесні, до розпускання листя (ліщина, 

вільха, береза тощо).  

До ентомофільних, або комахозапильних, належить переважна 

більшість покритонасінних рослин, поширених у різних кліматичних зонах. 

Оцвітина (частіше віночок) ентомофільних рослин яскраво забарвлена і 

добре помітна на зеленому тлі листя. Квітки поодинокі або зібрані в суцвіття. 

Пиляки комахозапильних рослин порівняно з вітрозапильними менші і 

утворюють менше пилку: пилок великий, липкий, з горбкуватою або 

шишкуватою поверхнею. На дні віночка багатьох квіток утворюються 

нектарники, в яких виробляється запашний солодкий сік — нектар, виділення 

якого після запліднення припиняється. Є ціла низка інших ознак, 

призначених для приваблювання комах. Це свідчить про те, що еволюція 

рослин та їх запилювачів йшла паралельно. Це так звана спряжена еволюція 

(коеволюція).  

Перехресне запилення забезпечує обмін генами, підтримує високу 

гетерозиготність популяцій, дає матеріал для природного добору і зберігає 

стійке потомство — носіїв найсприятливішого співвідношення генів.  

Гетеростилія — неоднакова довжина стовпчиків і тичинкових ниток у 

квіток одного виду рослин, наприклад у медунки, гречки, первоцвіту, 

незабудки. 

Процесу запліднення в покритонасінних рослин передує проростання 

пилкового зерна на приймочці маточки. Воно починається з розбухання 

пилкового зерна і виходу пилкової трубки з апертури — борозни або пори. 

Кінчик пилкової трубки являє собою гаусторій, який активно прокла-

дає собі шлях у зав'язь до насінного зачатка крізь розм'якшені ним тканини 

приймочки і стовпчика маточки. 

В більшості випадків пилкова трубка вростає в нуцелус і зародковий 

мішок крізь мікропіле насінного зачатка. Це порогамія. 

Рідше пилкова трубка вростає в насінний зачаток крізь інші ділянки 

насінного зачатка. Це апорогамія. Вона відома у формі халазогамії та 

мезогамії. При халазогамії пилкова трубка попадає в нуцелус крізь халазу, 

піднімається догори і потрапляє до зародкового мішка поряд з яйцевим 

апаратом. При мезогамії пилкова трубка входить у нуцелус збоку, між халазою 

та мікропіле. 

В процесі росту пилкової трубки ядро вегетативної клітини рухається 

попереду генеративної клітини у двоклітинного пилкового зерна або по-

переду сперміїв — у триклітинного. Воно першим досягає зародкового мішка, 

де і руйнується. Часто ядро вегетативної клітини дегенерує ще в пилковому 

зерні. У двоклітинного пилкового зерна поділ генеративної клітини на два 



спермії відбувається під час росту пилкової трубки. Коли пилкова трубка 

досягає зародкового мішка, вона виливає туди вміст пилкового зерна. 

У 1898 р. видатний український цитолог та ембріолог С.Г. Навашин 

встановив, що один із сперміїв зливається з яйцеклітиною, а другий з 

вторинним ядром центральної клітини зародкового мішка або з полярними 

первинними гаплоїдними ядрами дикаріона, які ще не злилися. В результаті 

запліднення яйцеклітини утворюється диплоїдна зигота, з якої розвивається 

зародок. Злиття другого спермія з полярними первинними гаплоїдними 

ядрами дикаріона, або з диплоїдним вторинним ядром центральної клітини — 

потрійне злиття, веде до утворення центральної клітини з триплоїдним ядром. 

З неї формується спеціальна поживна тканина — ендосперм. Цей процес 

дістав назву подвійного запліднення.  

Подвійне запліднення відіграє важливу роль в еволюції квіткових 

рослин. Якщо ендосперм голонасінних — гаплоїдний жіночий гаметофіт, що 

утворюється до запліднення, то ендосперм квіткових — продукт статевого 

процесу. Не виключено, що це справляє стимулюючий вплив на зародок і 

забезпечує його більш повноцінне живлення, сприяє швидкому формуванню 

насінини. 

 

Завдяки подвійному заплідненню майбутнє потомство набуває 

більшої життєвості, бо шкідливі гени переходять у рецесивну форму, поси-

люється структурна і функціональна мінливість гетерозиготного потомства, що 

забезпечує еволюційні процеси і приводить до розширення ареалу. 

Штучне запилення широко застосовують для підвищення врожаю і 

виведення нових сортів рослин. При цьому для перенесення пилку на 

приймочку маточки використовують різні способи. Так, у кукурудзи, яка має 

одностатеві квітки, пилок збирають, струшуючи верхівки волоті чоловічих 



квіток у паперові мішечки. Потім зібраний пилок пензликом переносять на 

жіночі квітки.  

Для штучного запилення соняшнику надягають на руку рукавичку, 

знімають нею пилок з однієї рослини і переносять на іншу. Можна це робити 

притисканням двох кошиків один до одного.  

Для виведення нових сортів рослин з двостатевими квітками потрібна 

підготовка до штучного запилення. Насамперед з квіток рослини, обраної за 

материнську, ще в пуп'янку видаляють пиляки і захищають ці квітки 

марлевими чи паперовими мішечками від потрапляння пилку. Через 2—3 дні, 

коли пуп'янок розкривається, на приймочку маточки наносять пилок іншого 

сорту чистим сухим пензликом, м'яким шматочком гуми тощо.  

Подвійне запліднення. Після запилення відбувається процес 

запліднення — злиття чоловічої статевої клітини з жіночою. Пилок, що 

потрапив на поверхню приймочки, продовжує свій розвиток (починає 

проростати пилок ще в пиляках), що зовні виявляється в набряканні, 

утворенні пилкової трубки, стінки якої складаються з інтини і проходять 

крізь пори в екзині. Утворення пилкової трубки стимулюється речовинами, 

які виділяються приймочкою у відповідь на споріднений пилок, що потрапив 

на неї. Пилкова трубка за короткий час проходить крізь пухку тканину 

стовпчика і через мікропіле проникає до зародкового мішка. Одночасно 

проростає багато пилкових трубок, але із зародковим мішком зливається 

лише одна. У пилкову трубку, що утворилася з вегетативної клітини, 

переходять два спермії, що утворились з генеративної клітини в результаті 

мітотичного поділу. В окремих випадках спермії можуть утворюватися ще в 

пиляку. В місці контакту пилкової трубки із зародковим мішком стінки 

зародкового мішка ослизнюються і пилкова трубка проходить усередину. 

Досягши яйцеклітини, пилкова трубка розривається, з неї виходять два 

спермії. Один із сперміїв зливається з яйцеклітиною, утворюючи диплоїдну 

зиготу, з якої розвивається зародок нового рослинного організму. Другий 

спермій зливається з вторинним (диштоїдяим) ядром, у результаті чого 

утворюється триплоїдна клітина, яка дає початок ендосперму — запасу 

поживних речовин для зародка. Якщо у зав'язі є кілька насіннєвих зачатків, 

то в кожному з них відбувається описаний вище процес, який був відкритий 

російським цитологом і ембріологом рослин С. Г. Навашиним у 1898 р. і 

названий ним подвійним заплідненням (мал. 1).  



 

Мал.1.  Схема подвійного запліднення: 

1 — антиподи; 2 — сперми; 3 — вегетативне ядро; 4 — пилкова трубка; 5 — 

синергіди; 6 — яйцеклітина; 7 — вторинне ядро; 8 — полярні ядра; 9 — 

триплоідне ядро ендосперму; 10 — зигота 

Після запліднення відбувається інтенсивний поділ вторинного 

(триплоїдного) ядра і тканина ендосперму швидко заповнює зародковий 

мішок. Спочатку утворюється велика кількість ядер, а потім між ними 

виникають перегородки, утворюючи клітини, які продовжують ділитися, 

заповнюючи всю порожнину зародкового мішка. Ендосперм у одних рослин 

повністю витрачається під час формування зародка (бобові, гарбузові), в 

інших — зберігається в зрілому насінні (злаки). Після нагромадження певної 

частини поживних речовин в ендоспермі починає свій розвиток і зигота, 

даючи початок зародку насінини.  

Формування зародка (мал ) починається з поділу зиготи впоперек 

поздовжньої осі зародкового мішка. Верхня клітина, що лежить ближче до 

пилковходу, утворює підвісок, який відсовує нижню клітину всередину 

ендосперму. Підвісок у одних видів рослин залишається одноклітинним, у 

інших — ділиться впоперек і стає багатоклітинним, все більше відсовуючи 

нижню клітину в ендосперм. Нижня клітина розростається у передзародок 

насінини кулястої форми. Передзародок ділиться на 4 клітини двома взаємно 

перпендикулярними перегородками, потім кожна з цих клітин ділиться ще на 

дві. В результаті подальшого поділу утворюється кулясте тіло, що 

збільшується в розмірах і, поступово диференціюючись, набуває вигляду 

зародка. У нього утворюються сім'ядолі, між якими формується зачаткове 

стебельце із зачатковими листочками та зачатковий корінець.  



 

Мал. 2. Послідовні етапи (а—д) розвитку ендосперму і зародка насінини 

дводольних (схема): 

1 — синергіди; 2 — підвісок; 3 — зародок; 4 — антиподи; 5 — ендосперм; 6 

— ущільнені клітини ендосперму, що оточують зародок 

 

Мал. 3. Схема будови насіння квасолі (а) і зернівки пшениці (б): 

1 — насіннєва шкірка; 2 — сім'ядолі; З — рубчик; 4 — мікропіле; 5 — 

корінець; в — стебельце; 7 — брунька; 8 — чубчик; 9 — плодова оболонка; 

10 — ендосперм 

 

На цей час насіннєвий зародок перетворюється на насінину, його 

покриви і залишки ендосперму утворюють шкірку насінини.  

Процес утворення насіння у однодольних на початковій фазі 

подібний, але одна із сім'ядоль незабаром припиняє свій ріст, а друга, 

розростаючись, зміщує зародок до краю зародкового мішка (насінини). У 

насінні однодольних сім'ядоля зберігається у вигляді щитка, який відділяє 

зародок від ендосперму. Інтегументи і залишок ендосперму, зростаючись із 

стінкою зав'язі, утворюють оплодень. Так утворюється насінинаплід, 

наприклад зернівка.  

Отже, із заплідненої диплоїдної яйцеклітини формується зародок 

насінини, а з вторинної триплоїдної клітини — поживна тканина 

(ендосперм), покриви насіннєвого зачатка перетворюються на покриви 

насінини, а стінка зав'язі, розростаючись, утворює оплодень.  

 



 

 

 

 

 

 



Завдання: заповнити пусті прямокутники 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


