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РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН 
 

Розмноження— це загальна властивість організмів утворювати по-

томство, що супроводжується збільшенням кількості особин даного виду. 

Слід мати на увазі, що утворення потомства не завжди веде до 

розмноження. Розмноження не відбувається, якщо кількість дочірніх особин 

дорівнює числу батьківських особин або менша від нього; при цьому 

нащадки, які заміщують батьків, практично не співіснують з ними у часі. Так 

само розмноження часто не супроводжується відтворенням. Наприклад, у 

щитника чоловічого спори проростають у заростки, не схожі на материнську 

рослину, яка утворює спори. 

В одних видів з часом спостерігається збільшення кількості особин. 

Вони швидко розмножуються, займаючи нові ареали. Це прогресивні види. 

Інші характеризуються сталістю кількості особин і ареалу. Це стабільні 

види. І є види, кількість особин та їх ареалу скорочуються. Це регресивні, 

вимираючі види. Розмноження, як властивість живої матерії, існувало з 

ранніх етапів її розвитку. Еволюція рослин супроводжувалась еволюцією і 

способів їх розмноження. В той же час еволюція розмноження стала 

важливою рушійною силою еволюції рослин і спричинила виникнення 

нових спеціалізованих органів. 

Розрізняють три основних способи розмноження рослин: 

вегетативне, нестатеве і статеве. 

 



Вегетативне розмноження — це розмноження частинами талома, 

органами або частинами органів рослини, зачатками дочірніх особин 

(бруньками), здатними розвиватися в самостійну рослину. Цей спосіб є 

біологічним явищем, пристосуванням, властивим самим рослинам. Веге-

тативне розмноження здійснюється завдяки здатності рослин до регенерації, 

тобто властивості відновлювати з частини тіла цілий організм, подібний до 

материнського. Кожна відокремлена частина, як правило, утворює нові 

органи (на пагоні корені, на корені пагони). 

Нестатеве розмноження здійснюється спеціалізованими зачатками, 

що утворюються організмом, — зооспорами або спорами. 

Спорами розмножується більшість нижчих рослин (водорості, гриби) і 

майже всі вищі, крім насінних. 

Найчастіше спора — це одна, рідше дві мікроскопічні клітини, які при 

відокремленні від материнської рослини здатні проростати в нову особину. 

Оболонка спори має нерівномірне потовщення, і спора проростає крізь тонкі 

місця в оболонці. Цитоплазма спор багата на поживні речовини. В ній є ядро, 

мітохондрії, пластиди або пропластиди. 

Спори бувають двох типів: зооспори і нерухливі спори (апланоспори). 

Статевим називають такий тип розмноження, при якому нові особини 

утворюються внаслідок статевого процесу, суть якого полягає у взаємній 

асиміляції (злитті) двох фізіологічне неоднорідних клітин. Через це утво-

рюється нова клітина — зигота. При цьому зливаються вміст цитоплазми і 

ядра клітин, а хромосоми об'єднуються в ядрі зиготи, і тому її ядро має 

кількість (набір) хромосом вдвоє більшу, ніж в ядрах клітин, що зливаються. 

Кожна хромосома в ядрі зиготи зберігає свою індивідуальність. 

У зиготі об'єднується спадковий матеріал двох генетично нетотожних 

батьків. Це і є біологічною суттю статевого процесу, який забезпечує появу 

генетично різноманітнішого потомства з ознаками материнського і 

батьківського організмів. Нащадки, які утворюються внаслідок статевого 

процесу, більш життєздатні і краще пристосовані до різних умов. Після де-

якого періоду спокою клітина зиготи ділиться і дає початок новій особині. 

Статевий процес виник у рослин на певному етапі історичного роз-

витку, можливо, спочатку як живлення, поїдання особинами одна одної. З 

часом дві клітини вступали в симбіоз, який надалі дав початок статевому 

процесу. З'явившись, статевий процес ускладнювався. Паралельно з 

еволюцією рослин удосконалювались його типи і форми. 

Різноманітність форм статевого процесу можна об'єднати у два типи: 

гаметогамію і агаметогамію. Суть першого, більш досконалого, полягає в 

злитті спеціалізованих зачатків — гамет; для другого характерне злиття 

гаплоїдних соматичних клітин, а не спеціалізованих гамет. 

У більшості насіннєвих рослин чоловічі гамети в процесі еволюції 

втратили джгутики і здатність самостійно рухатись, їх називають 

сперміями 



Узагальнення 

Квітка — репродуктивний орган 

покритонасінних рослин, що складається з 

укороченого стебла (квіткова вісь), на якому 

розташовані покрив квітки (оцвітина), тичинки 

і маточка. Маточка може складатися з одного 

чи декількох плодолистків. Виняткова роль 

квітки пов'язана з тим, що в ній відбуваються 

процеси статевого і безстатевого розмноження. У двостатевій квітці здійсню-

ється мікро- і мегаспорогенез, мікро- і мегагаметогенез, запилення, 

запліднення і розвиток зародка. Завершується онтогенез квітки утворенням 

плоду з насінням. 

 

 

Частини квітки, їхні функції та морфологічна характеристика: 

 
 

Квіткова вісь називається квітколожем. Квітколоже, розростаючись, 

набуває різної форми: пласкої, увігнутої, опуклої, конусоподібної, 

напівкулястої тощо. Унизу воно переходить у квітконіжку, що з'єднує квітку 

зі стеблом чи квітконосом. Квітки без квітконіжки називають сидячими. У 

багатьох рослин (наприклад, представників родини зонтичні) на квітконіжці 

є маленькі листочки (приквітки). Частини квітки прийнято поділяти 

на стерильні — оцвітину (чашолистки і пелюстки) — і фертильні — 

репродуктивні (тичинки і маточки). Чашолистки, пелюстки, тичинки і 

маточки можуть прикріплюватися до квітколожа колами чи за спіраллю. 

Покрив квітки — оцвітина — може складатися із чашечки і віночка. 

Чашечка утворює зовнішнє коло оцвітини, її листочки невеликих розмірів, 

зазвичай зеленого кольору. Розрізняють роздільно- і зрослолисту чашечку. 

Вона виконує функцію захисту внутрішніх частин квітки до розкриття 

бутона, іноді бере участь у формуванні плоду. У макових опадає при 

розпусканні квітки, хоча в більшості представників квіткових рослин — 

зберігається і під час цвітіння. Чашечку називають правильною, якщо всі 



чашолистки рівні і мають однакову форму, і неправильною, якщо 

чашолистки відрізняються за формою і розмірами. 

 
 

 

Віночок — внутрішня частина оцвітини, відрізняється від чашечки 

яскравим забарвленням і більшими розмірами. Розрізняють роздільно-

 і зрослопелюсткові віночки. Симетрія квітки пов'язана з віночком. Квітки 

бувають: актиноморфні (мал. 1,1), якщо через квітку можна провести кілька 

чи багато осей симетрії; зигоморфні (мал. 1, 2), якщо можна провести одну 

вісь симетрії, та асиметричні (мал. 1, 3). Актиноморфні (правильні) квітки у 

шипшини, перстачу, жовтцю, горицвіту, півонії, маку; зигоморфні 

(неправильні) — у чебрецю, шавлії, наперстянки, м'яти, очанки, ранника, 

астрагалу тощо; асиметричні— у валеріани і канн. 



 

 

 

Оцвітина може бути подвійна (сформовані чашечка і віночок) 

і проста (не диференційована на чашечку і віночок). Єпроста 

віночкоподібна (має яскраве забарвлення) — тюльпан, конвалія, пролісок, 

лілія; проста чашечкоподібна(зеленого кольору) — буряк, коноплі, кропива. 

Існують квітки, що не мають оцвітини, їх називають голими (ясен, осока, 

верба). У деяких квіток оцвітина у вигляді щетинок (очерет) чи волосків 

(пухівка). Вважається, що редукція оцвітини пов'язана з пристосуванням до 

вітрозапилення. 

За особливостями форми віночка квітки ділять 

на трубчасті (серединні квітки соняшника, календули, усі квітки цмину, 

пижма), язичкові (крайові квітки календули, ехінацеї), 

несправжньоязичкові (крайові квітки соняшника, 

ромашки), лійкоподібні (крайові квітки волошки синьої) тощо. 

Забарвлення віночка зумовлене пігментами поліфенольної природи — 

антоціаном (рожевий, фіолетовий, синій, малиновий, червоний), 

каротиноїдом (жовтий, оранжевий), антофеїном (коричневий).  

Андроцей — сукупність тичинок квітки.  

Тичинка — частина квітки, яка складається з тичинкової 

нитки і пиляка. За допомогою тичинкової нитки тичинка прикріплена до 

квітколожа чи інших частин квітки. За відсутності тичинкової нитки пиляки 

називають сидячими.  

Найчастіше пиляки бувають чотиригніздими, двогніздими (орхідні, 

магнолієві), одногніздими і рідко тригніздими. Пиляк має дві половинки 

(теки), у кожній є два гнізда, чи камери (пилкові мішки), де формується 



пилок. Пилкове зерно виникає з мікроспори (мікроспора ще всередині 

проростає і дає чоловічий гаметофіт — пилкове зерно). Пилок часто має 

вигляд дрібненьких крупинок. Іноді вони мають повітряні мішки чи склеєні 

по чотири або пилок кожного пиляка з'єднаний у суцільну пилкову масу.  

 
 

Гінецей — сукупність плодолистків однієї квітки, що утворюють 

одну чи кілька маточок (грец. gупѐ (gупаікоs) — жінка). Буває 

монокарпним (складений одним плодолистиком — у вишні, сливи, 

персика), апокарпним (якщо складається з декількох плодолистків, не 

зрослих між собою, — у магнолії, ананаса, суниць, малини), 

ценокарпним (зі зрослих між собою плодолистків — у маку, тюльпана, 

яблуні).  

Маточка — жіноча частина квітки, складена одним чи кількома 

плодолистками. Маточка розчленована на зав'язь, стовпчик і приймочку. 

Наявність приймочки — характерна риса квіткових, так званий механізм для 

уловлювання пилку. У деяких квіток маточки недорозвинені і представлені 

лише рудиментами або відсутні. Морфологія маточки у різних 

систематичних груп досить різноманітна. Так, для представників більшості 

родин квіткових рослин характерна наявність слаборозвиненого стовпчика 

маточки чи його відсутність (деякі жовтецеві, магнолієві, злакові), в окремих 

він добре виражений і високо виносить приймочку (лілійні). 

Зав'язь — нижня частина маточки, в якій містяться насінні зачатки. 

Залежно від положення зав'язі розрізняють такі її типи (мал. 2): 

верхню (1), коли частини квітки розташовані під нею (виноград, вишня, 

слива); напівнижню (2), коли частини квітки зростаються зі стінками 

зав'язі до половини (бузина); нижню (3), коли частини квітки 

розташовуються над зав'яззю (яблуня, пролісок, опунція).  



 

 

 

Мал. 2. Типи зав'язі: 

 

1 –верхня; 

 

2 — напівнижня; 3 — нижня 

 

 

Квітки, які мають тичинки і маточки, називають двостатевими. 

Квітки лише з тичинками або з маточками — одностатевими. Рослини, в 

яких на одному екземплярі є тичинкові і маточкові квітки, 

називають однодомними (кукурудза, ліщина, береза, дуб), а ті, в яких 

тичинкові і маточкові квітки розміщені на різних екземплярах, —

 дводомними (коноплі, верба, тополя). Рослини із двостатевими і 

одностатевими квітками на одному екземплярі 

називають полігамними(кінський каштан, календула, диня). 

Запилення — це процес перенесення пилку з пиляків на 

приймочку маточки. 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.). 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Перехресне запилення відбувається природним (комахами, птахами, 

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

 
 

У вітрозапильних рослин квітки без 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. 

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. 

 

Суцвіття — група квіток, розташованих на рослині в певному 

порядку. Усю різноманітність суцвіть (мал. 3) поділяють на дві основні 

категорії: невизначені, чи моноподіальні (ботричні, бокоцвіті) і визна-

чені, чи симподіальні (цимозні, верхоцвіті). Моноподіальні (ботричні) 

суцвіття формуються внаслідок невизначеного росту центральної осі, а 

квітки розвиваються у висхідній послідовності. Такі суцвіття бувають 

простими, коли їхні квітки кріпляться безпосередньо до осі суцвіття, і 

складними, коли до осі кріпляться прості суцвіття. 

 

 



Найголовніші форми простих (ботричних) суцвіть: 

 

 

 китиця (мал. 3, 3) — на видовженій головній осі суцвіття розміщені на 

деякій відстані одна від одної (на квітконіжках) окремі квітки (черемха, 

гіацинт); 

 колос (мал. 3, 2) — на видовженій головній осі суцвіття — сидячі 

квітки, що не мають квітконіжок (подорожник, вербена); 

 початок — колос із потовщеною м'ясистою віссю, густо вкритою 

квітками (рогіз, кукурудза, арум); початок здебільшого має покривало, 

утворене широким верхівковим листком; 

 сережка (мал. 3, 8) – суцвіття, що відрізняються від колоса і китиці 

звислою віссю (верба, береза); 

 щиток (мал. 3, 4)— китиця, в якої нижні квітконіжки довші за 

верхні і всі квітки розміщені на одному рівні (груша); 

 зонтик (мал. 3, 5,) — головна вісь суцвіття така вкорочена, що 

здається, ніби квітконіжки всіх квіток виходять з одного місця; 

майже однакової довжини квітконіжки утворюють промені 

зонтика (цибуля, вишня); в основі променів зонтика часом 

формується кільце приквітків, що утворюють обгортку; 

 головка — суцвіття з укороченою віссю та з тісно скупченими 

сидячими або майже сидячими квітками (конюшина); 



 кошик (мал. 3, 7) — головна вісь суцвіття вкорочена і розширена у 

вигляді кошика, на якому розміщені квітки (соняшник). 

  

 

Складні ботричні суцвіття: 

складний колос — на видовженій головній осі суцвіття розміщені не окремі 

квітки, а прості колоси (колоски), наприклад у злаків (пшениця, жито); 

 волоть — складне суцвіття, бічні гілки якого замість окремих квіток 

несуть прості або розгалужені китиці (овес, просо, бузок); 

 складний зонтик складається з простих зонтиків; відрізняється від 

простого тим, що кожна його бічна гілочка закінчується не окремою 

квіткою, а утворює зонтик, який зазвичай називають збнтичком 

(морква, петрушка); 

 складний щиток — щиток, в якого замість квіток є маленькі суцвіття 

— щитки (горобина). 

 

До симподіальних (цимозних) належать суцвіття, в яких перша верхівкова 

квітка завершує головну вісь і далі суцвіття розвивається за рахунок бічних 

осей першого, потім — другого тощо порядків: 

 завійка — однобічна китиця або однобічний колос, які до розпускання 

квіток і на початку цвітіння закручені спірально, верхівкою всередину 

(незабудка, живокіст); 

 звивина — бічні одноквіткові осі суцвіття відходять послідовно у два 

протилежні боки (гладіолус, гравілат); 

 дихазій, або розвинене суцвіття, — суцвіття, в якому вісь кожного 

порядку дає дві протилежні гілки; головна вісь завершується квіткою 

(гвоздикові); 

 плейохазій, або несправжній зонтик, — суцвіття, в якого кожна з 

багатьох осей під кінцевою квіткою утворює гілки, що її переростають 

(молочай).  

 

 



Плід — це зріла зав'язь, що містить насіння — зрілі насінні зачатки. 

Стінка зав'язі перетворюються в оплодень, а насінні зачатки — у насіння. 

Оплодень захищає насіння від висихання. Справжній плід розвивається 

тільки з зав'язі маточки. Плід, що утворюється з чашолистків, пелюсток 

квітколожа, називають несправжнім. Так, плоди яблуні складаються 

переважно із розрослого м'ясистого квітколожа, тільки серцевина яблука 

походить із зав'язі. Справжні і несправжні плоди ділять на прості 

плоди (вишня, фінік), що утворюються з однієї квітки з однією 

маточкою, і супліддя, що утворюються внаслідок зрощення плодів 

багатьох квіток (суцвіть) (ананас). Зрілі насінини прикріплюються до 

оплодня в тих місцях, де в зав'язі була плацента, або вільно лежать у по-

рожнині плоду. Максимальна кількість насінин у плоді дорівнює 

кількості насінних зачатків у зав'язі, але зазвичай менше, адже не всі 

насінні зачатки досягають зрілості. 

Зовнішня структура плоду — оплодень, чи перикарпій, — стінка 

плоду, що оточує насіння і утворюється з видозмінених стінок зав'язі, іноді з 

чашечки і квітколожа. 

У перикарпії виділяють зовнішній, середній і внутрішній шари. 

Зовнішню частину складає екзокарпій. Вишня має тонку блискучу шкірочку, 

плоди цитрусових — жовтогарячий залозистий шар. Середній шар —

 мезокарпій. У вишні — їстівний мезокарпій, а в цитрусових мезокарпій — 

білуватий пухкий шар. Внутрішня частина перикарпію — ендокарпій — 

середоплодень. У вишень — тверда кісточка, утворена склереїдами, у 

цитрусових — основна маса плоду. Соковиті плоди мають частіше м'ясистий 

мезокарпій, рідше — ендокарпій.  

Загальноприйнятої класифікації плодів поки немає. Численні 

класифікації враховують зовнішнє розмаїття плодів, консистенцію оплодня 

(сухі й соковиті), число насінин; розкривні чи нерозкривні плоди під час 

дозрівання, їх еволюційний розвиток.За еволюційно-морфологічною чи 

морфогенетичною класифікацією плоди поділяють на: апокарпні, 

монокарпні, ценокарпні і псевдомонокарпні. 

Апокарпні плоди формуються з апокарпних квіток. Кожній окремо 

сидячій маточці у вільному плоді відповідає вільний плодик. Апокарпні 

плоди характерні для квіток з верхньою зав'яззю. З апокарпія розвиваються 

соковиті і сухі багатолистянки (жовтецеві: купальниця, калюжниця, жовтець, 

лимонник), багато горішок (горицвіт, перстачі), соковиті — багато кістянка 

(малина, ожини), суничина (тип соковитого багато горішка з розрослим 

квітколожем), цинародій (тип соковитого багатогорішка з розрослим 

гіпантієм — шипшина). 

Монокарпії формуються з монокарпного гінецею з верхньою зав'яззю. 

Основні типи: біб, однолистянка (сокирки). Соковиті боби, що не 

розкриваються, у софори японської. Однокістянка — однонасінний 

монокарпій, ендокарпій (кісточка) якого склерифікований. Мезокарпій може 

бути соковитим (персик, абрикос, вишня) чи сухим шкірястим (мигдаль). 



Одногорішок — однонасінний нерозкривний монокарпій (родовик, 

приворотень, парило). 

Ценокарпний плід розвивається з ценокарпних гінецеїв, в основі — 

складна маточка. Ценокарпії можуть бути багато- чи одногнізді. Також 

можуть утворюватися із квіток з верхньою і нижньою зав'яззю. 

Сухі ценокарпні плоди бувають розкривні, нерозкривні, такі, що 

розпадаються подовжньо (схізокарпїї) і поперечно (членисті). 

Морфологічні типи: ягода, коробочка, стручок, вислоплідник, а також 

листянка (лимонник), яблуко, гарбузина, цинародій (шипшина), кістянка 

тощо. За морфологічною класифікацією плоди також поділяють на соковиті 

(мал. 44) і сухі. 

 

 
 

 

Ягода — соковитий багатонасінний плід (виноград, томати, чорниця, 

журавлина); перикарпій нерозкривний, у м'якоть перикарпію занурене 

насіння, рідше — 1 насінина (барбарис). Близькі до ягоди гарбузина і 

гесперидій. Гарбузина — багатонасінний плід з твердою шкіркою, м'ясистим 

середнім (за рахунок розростання плаценти) і соковитим внутрішнім шарами 

(гарбуз, кавун, диня); у гесперидія (помаранчі) залозистий екзокарпій, 

губчастий мезокарпій і соковитий ендокарпій. 

Яблуко — зовнішня частина оплодня соковита, м'ясиста; внутрішня — 

перетинчаста чи хрящувата (яблуня, груша, горобина, глід). 

Помаранча — оплодень товстошкірий, зовні залозистий, усередині 

волокнистий, ендокарпій м'ясистий (апельсин, лимон). 

Кістянка — усередині дерев'яниста тверда кісточка, за якою є соковитий 

м'ясистий шар, а зовні щільний шар (слива, вишня, черешня, черемха). 

Супліддя — зрослі між собою плоди чи сукупність плодів одного суцвіття — 

ананас, шовковиця, маклюра, буряк.До сухих плодів (мал.  

4)належать: 

 коробочка — багатонасінний плід, сухий, розкривний (фіалкові, 

макові, гвоздикові, дзвоникові), утворений різною кількістю 

плодолистиків; 



Мал. 4. Типи сухих плодів:  

 

1 — сім'янка;  

2 — багатогорішок; 

3 — жолудь;  

4 — біб;  
5 — стручечок;  

6 — багатолистянка; 

7 — вислоплідник 

 
 

 стручок, або стручечок (мал. 4, 5), — двогніздий, здебільшого 

багатонасінний плід; він розкривається двома стулками, між якими 

лишається плівчаста перегородка з насінням (плоди хрестоцвітих); 

 листянка (мал. 4, 6) — сухий багатонасінний (рідше одно- чи 

двонасінний) плід, що розкривається переважно по черевній стороні 

(купальниця, півонія); 

 біб (мал. 4, 4) — рідше одногніздий, зазвичай багатонасінний плід, що 

розкривається двома стулками або рідше не розкривається (плоди 

бобу). Утворений одним плодолистиком, відрізняється від листянки 

тим, що розкривається одночасно за черевним швом й уздовж спинки 

(робінія, або акація біла); 

 крилатка — по краях оплодня утворюється тонка плівка у вигляді 

крила (клен); 

 сім'янка (мал. 4, 1) — нерозкривний плід (череда, айстра); 

 зернівка — однонасінний плід, що не розкривається, з тонким 

оплоднем, який тісно прилягає до шкірки (злаки). Зернівка пшениці є 

не насінням, а плодом; 

 горішок — зі шкірястим чи дерев'янистим оплоднем (гірчаки, гречка); 

 горіх — з дерев'янистим оплоднем, однонасінний (ліщина, волоський 

горіх).. 

Способи розмноження рослин 

Одна з обов'язкових властивостей живого організму - відтворення 

потомства, тобто здатність однієї особини дати початок цілій серії собі 

подібних дочірніх особин або, принаймні, одній. Існує два принципово 

різнихспособи розмноження: статеве й безстатеве.  

Розрізняють два види безстатевого розмноження: вегетативне й 

власне безстатеве. У деяких нижчих рослин чіткої межі між цими видами 

розмноження немає. 

Вегетативне розмноження здійснюється частинами таллома, 

кореня, стебла, листка. Воно засноване на здатності рослин до регенерації - 

відновленню цілого організму з його частини (мал. 1,2,3). 
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Мал. 1 Розмноження вусами. 

 

Мал. 2 Розмноження відростками кореня. 

 

Мал. 3 Розмноження живою тканиною. 

У одноклітинних рослин (водорості, бактерії) вегетативне 

розмноження відбувається шляхом ділення клітини (відео 1 детально 

розкаже вам про процес ділення), у колоніальних і нижчих багатоклітинних - 
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шляхом розчленовування таллома на частини, у грибів - за допомогою 

спеціалізованих одноклітинних утворень: хламідоспор та ін. 

У вищих рослин вегетативне розмноження здійснюється частинами 

кореня, стебла, листка, або їх видозмінами - кореневищами, бульбами, 

цибулинами, вивідковими бруньками. На основі природнього вегетативного 

розмноження в практиці сільського господарства розроблені різноманітні 

способи штучного вегетативного розмноження овочевих, плодових і 

декоративних рослин. Подивіться відео  2 і ви побачите процес черенкування 

рослини. 

Для цього найбільш часто використовують: бульби (картопля, батат, 

георгіни), кореневища (ірис, флокс), вуса (суниця), цибулини (лук, тюльпан), 

кореневі нащадки (малина, вишня). 

Власне безстатеве розмноження 

Власне безстатеве розмноження здійснюється спеціалізованими 

клітками - спорами або зооспорами. На мал.4 зображені деякі рослини, яким 

притаманний цей способ розмноження.  

 

Спори мають тверду стінку й поширюються вітром, зооспори не 

мають твердої стінки й пересуваються за допомогою джгутиків. Вони 

утворюються усередині органів безстатевого розмноження - спорангіїв або 

зооспорангіїв. У нижчих рослин це одноклітинний орган , у вищих - 

багатоклітинний. Різноманітність спор велика. За походженням й 

призначенням їх підрозділяють на дві групи: 

1 У першу групу входять спори (зооспори), які утворюються шляхом 

мітотичного ділення й здатні безпосередньо відтворювати нову особину, 

подібну до материнської. При дозріванні вони залишають материнський 

організм і, звичайно,  слугують для розмноження й поширення. Розмноження 

такими спорами властиво нижчим рослинам'(водоростям, грибам та ін.).  

2 У другу групу входять спори, які не можуть відтворити материнську 

особину. Вони гаплоїдні (п), тому що утворюються в результаті мейозу. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_21._%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_21._%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_21._%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%C2%BB


Такі спори бувають у вищих рослин, а також у деяких водоростей. В 

останніх ці спори спочатку виростають у заросток (проталлом, протонема), 

на якому відбувається статеве розмноження. 

 

Статеве розмноження 

Суть статевого розмноження або відтворення полягає у формуванні 

рослиною спеціалізованих клітин - гамет (п), у попарному їхньому злитті 

(копуляція) і утворенні зиготи (2п), з якої виростає нова рослина (відео 3). 

Гамета - це статева клітина, ядро якої містить гаплоїдне число хромосом. 

Гамети, що копулюють, можуть різнитися між собою за структурою 

(форма, величина, рухливоість), але обов'язково будуть відрізнятись 

фізіологічно, тобто по статі й по спадковості. У результаті злиття гамет у 

новому організмі поєднуються материнська й батьківська спадковість. Якщо 

гамети, що копулюють, однакові за формою, величиною й рухливістю, їх 

називають ізогаметами, а статевий процес - ізогамним. Якщо гамети однакові 

за формою, але жіноча гамета більша й менш рухлива, чим чоловіча,  їх 

називають гетерогаметами, а статевий процес - гетерогамним. 

Статевий процес називають оогамным, коли  жіноча гамета велика, 

куляста, нерухлива (яйцеклітина), а чоловіча дуже маленька й рухлива 

(сперматозоїд). Гамети формуються в спеціальних органах, що називаються 

гаметангіями: чоловічі - в антеридіях, жіночі - у нижчих рослин в оогониях, а 

у вищих - в архегоніях. У нижчих рослин гаметангії, як і спорангії, 

одноклітинні, а у вищих - багатоклітинні (мал. 5). 

 

Мал. 5 Статеве розмноження у покритонасінних. 
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Хід еволюції способів розмноження рослин 

Розмноження як властивість живої матерії існувала на самих ранніх 

етапах її розвитку. Одночасно з розвитком рослин від первісних форм життя 

до сучасних еволюціонували й способи розмноження. Еволюція 

розмноження стала важливою рушійної силою загальної еволюції царства 

рослин і призвела до виникнення нових спеціалізованих органів. Безстатеве 

розмноження - найбільш прадавній і, безсумнівно, споконвічний спосіб 

розмноження. Воно презентовано у всіх груп рослин, включаючи 

покритонасінні. 

 

Найбільш примітивний спосіб безстатевого розмноження - 

вегетативне. Його спостерігають на самих ранніх етапах розвитку життя - у 

доклітинних. У багатьох доядерних (наприклад, у бактерій) - це й зараз 

єдиний спосіб розмноження. Кожна велика природна група рослин нерідко 

має властиві тільки їй форми вегетативного розмноження. 

Так, у синьо-зелених водоростей це гормогонії, у лишайників - ізидии 

й соредії, у грибів - хламідоспори й брунькування,у деяких мохоподібних- 

вивідкові тільця. Найбільш різноманітні форми вегетативного розмноження у 

вищих рослин, особливо у покритонасінних. Велика різноманітність спор 

власне безстатевого розмноження. У процесі еволюції вони втратили 

здатність відтворювати нову особину, подібну з материнською(спорофіт), а 

дають початок статевому поколінню (гаметофиту). Статеве розмноження 

виникло на дуже ранніх етапах еволюції, але час його появи точно не 

встановлена. 

У деяких сучасних примітивних груп рослин статевий процес 

невідомий. Не викликає сумнівів, що такі природні групи, як синьо-зелені 

водорості й більшість бактерій, ніколи не мали статевого розмноження. Інші, 

наприклад деякі гриби, можливо, втратили його. Статевий процес втрачений і 

в деяких високоорганізованих рослин, наприклад у покритонасінних 

(партеногенез). У цей час наука ще не має у своєму розпорядженні достатні 

дані для відтворення повної картини еволюції статевого процесу в рослин. 

Твердо встановлено, що в рослин, що стоять на більш низькому щаблі 

еволюції, статевий процес протікає в більш примітивній формі, ніж у рослин, 

що стоять на більш високому щаблі еволюції. Один з показників рівня 



еволюції - спеціалізація гамет. Найбільш примітивний ізогамный статевий 

процес. Більш високий рівень - гетерогамія. 

Існує два способи розмноження насінних рослин: вегетативний і 

статевий. Для статевогорозмноження характерно те, що нові особини 

виникають в результаті злиття двох статевих клітин - чоловічої і 

жіночої. При вегетативному розмноженні ніякого злиття клітин не 

відбувається, а нові особини виникають із спеціальних утворень на 

вегетативних частинах рослини (з цибулин і вусів на стеблах, з нирок на 

коренях, з кореневищ і ін), або безпосередньо з вегетативних органів або їх 

частин (частин кореня, стебла, листя). При статевому розмноженні новий: 

організм, що виникає з статевих клітин, знову починає розвиток, 

повторюючи при цьому всі ті видозміни і перетворення, які відбувалися в 

попередніх поколіннях. При вегетативному розмноженні ж розвиток нового 

організму продовжується з того етапу, на якому зупинився розвиток органу, 

або тій його частині, яка була взята для розмноження. Так, наприклад, при 

статевому розмноженні багаторічні рослини часто зацвітають лише через 

десятки років (багато деревні породи); при вегетативному розмноженні ж цих 

рослин, що вступили в пору плодоношення, нові рослини зацвітають у 

перший або другий рік. 

 Вегетативне розмноження рослин має великий науковий і практичний 

інтерес і часто застосовується в рослинництві та лісівництві. 

Багато деревні породи плодоносять не кожен рік (дуб через 6-7 років), 

деякі породи дають мало схожих насіння (модрина - 30%), а іноді і зовсім 

невсхожіе. Насіння багатьох деревних порід довго проростають 

(насіння бруслини) або швидко втрачають схожість (насіння верб і 

тополь).Далекосхідну вербу чозенія, наприклад, не можна розвести в іншій 

частині нашої країни, так як від тривалого перевезення насіння її втрачають 

свою схожість. При розмноженні насінням часто цінні властивості рослини, 

внаслідок розщеплення ознак, не передаються потомству. Головне ж 

значення вегетативного розмноження полягає в точній спадкової передачі 

цінних властивостей рослин. Здатність рослин розмножуватися вегетативно 

тим чи іншим способом полегшує роботу селекціонера. Наприклад, вивів 

селекціонер цінну форму модрини. Насіння будуть тільки через 8-10 років, і 

то в невеликій кількості, а живцями її можна розмножити в які-небудь 2-3 

роки. Для отримання однорідного матеріалу у великій кількості при 

селекційних роботах основним служить метод вегетативного 

розмноження. Масове розведення садових декоративних форм, красиво 

квітучих, орнаментальних і інших рослин в зеленому будівництві може бути 

забезпечене тільки методами вегетативного розмноження їх, і практика 

будівництва широко використовує цей метод у своїх роботах 
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Вегетативне розмноження - розмноження рослин за допомогою 

вегетативних органів: гілок, коренів, пагонів, листя або їх частин. При цьому 

змін в генетичному складі нового рослини не спостерігається. Всі ознаки 

батька (материнського) передаються дочірньому організму. Вегетативне 

розмноження зумовлене різними причинами, успіх його залежить від 

багатьох обставин: природи рослини (систематичне положення, сортові 

особливості, вік), зовнішніх умов (субстрат, тепло, волога, доступ повітря, 

світло). Вегетативне розмноження застосовують у наступних випадках. 

1. Рослини, що використовуються для культури, при насіннєвому 

розмноженні не повторюють якості батьків (бузок, троянда, гладіолус, флокс, 

ірис, тюльпан, жоржина та ін.) 

2. Рослини взагалі не утворюють життєздатних насіння або в умовах, 

де ведуть культуру, вони не дозрівають (ряболисті форми рослин, часник, 

декоративні цибулі, манжета, елодея, очерет болотний, фікус, кімнатний 

жасмин, герань, панкраціум). 

3. Якщо потрібно закріпити ювенільні фази розвитку. 

4. Якщо вегетативне розмноження економічно більш вигідно (для 

отримання низьких рослин, більш раннього цвітіння і т. д.). 

5. Якщо вегетативне розмноження легше насіннєвого. Окремі види 

можна розмножувати насінням без змін або з невеликими змінами в 

потомстві, але насіння повинні пройти складні умови підготовки до посіву, 

що ускладнює і уповільнює насіннєве розмноження (бирючина, лимонник, 

аронія проростають повільно і довго, важка стратифікація, а зелене 

живцювання дуже легко, економічно). 

Переваги вегетативного розмноження: рослини починають цвісти в 

більш ранньому віці але порівняно з рослинами, вирощуваними 

знасіння (амарілліси відповідно на третій і п'ятий рік); всі вегетативно 

розмножені рослини більш низькі по висоті (вербена, агератум при 

насіннєвому розмноженні дають рослини висотою до 50 см і на створення 
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бордюру їх використовувати вже не можна, а при живцюванні - до 15 см при 

дуже сильному цвітінні). 

Недоліки вегетативного розмноження: рослини менш довговічні, 

більш схильні до захворювань. 

Вегетативне розмноження може бути природним і штучним. У 

першому випадку в розмноженні беруть участь наступні вегетативні органи. 

1. Вуса (столони) - суниця, хлорофітум, Сакс-Фрага (ломикамінь) та ін 

Для рослин, що розмножуються вусами, характерний розетковий або 

кільчасте зростання. 

2. Батога - надземні пагони, що мають вузькі листочки (Нечуйвітер, 

жівучка повзуча). На кінці досить довгого втечі є розетка, на батогах - 

листя. Батоги і вуса дуже схожі. 

3. Нащадки - бічні пагони або гілки, що виникають 

у підстави головного стебла. Багато цибулинні рослини утворюють 

отприсковие цибулинки у свого заснування. Так розмножується фінікова 

пальма, ананас. Бічні пагони, що виникають на кореневищах, як, наприклад, 

у банана чи орхідеї, також можна вважати нащадками. У тих випадках, коли 

розвиток нащадків відбувається слабо, його можна стимулювати видаленням 

основний розетки на старому стеблі (ехеверія). Розетку з невеликою 

частиною стебла можна відрізати й укоренити, а біля основи стебла 

залишився виникнуть нові нащадки. 
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