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ПРАДМОВА 

 
У аснову другога выдання вучэбнага дапаможніка пакладзены 

лекцыі, якія аўтар чытае на працягу больш чым 30 гадоў для студэнтаў 
біялагічнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта               
імя Ф. Скарыны. Матэрыял дапаможніка пададзены ў адпаведнасці             
з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта па курсе “Cістэматыка 
вышэйшых раслін” і тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых 
навучальных устаноў па біялагічных спецыяльнасцях. 

Пры напісанні падручніка па магчымасці выкарыстаны важнейшыя 
выданні айчыннай і сусветнай батанічнай навукі ў галіне сістэматыкі 
вышэйшых раслін (глядзі спіс літаратуры). У тэксце дапаможніка 
пададзены малюнкі, схемы і табліцы з шэрагу выданняў па сістэматыцы 
вышэйшых раслін (Еленевский А. Г., Соловьева М. П., Тихомиров В. Н. 
Ботаника: систематика высших, или наземных, растений. – М. : 
Издательский центр “Академия”, 2-е изд., исправ. – 2001; Комарницкий К. 
А., Кудряшев Л. В., Уранов А. А. Ботаника (Систематика растений). – 
М. : Просвещение, 1975; Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная 
ботаника: в 2 т.; пер. с англ. – М. : Мир, 1990. – Т. 1. – 348 с. (С. 260–
344); Т. 2. – 344 с.; Шостаковский С. А. Систематика высших растений. 
– М., 1971 і іншых). 

Ва ўводзінах, з улікам новых дадзеных, вызначаюцца прадмет, мэта і 
задачы сістэматыкі вышэйшых раслін, месца вышэйшых раслін у 
арганічным свеце, высвятляюцца паходжанне і напрамкі эвалюцыі 
вышэйшых раслін, іх разнастайнасць. 

У асобных раздзелах прыводзяцца кароткая гісторыя сістэматыкі 
вышэйшых раслін, метады сістэматыкі раслін, характарыстыка 
вышэйшых спорвых раслін гаплоіднай лініі эвалюцыі (аддзела:         
мохападобных (Bryophyta), класаў антацэротавыя (Anthocerotopsida): 
пячоначнікаў (Marchantiopsida), лістасцябловых імхоў (Bryopsida); 
дыплоіднай лініі эвалюцыі (аддзелаў рыніяфіты (Rhyniophyta),                
зостэрафілафіты (Zosterophyllophyta), дзеразападобныя (Lycopadiaphyta), 
псілотападобныя (Psilotophyta), хвошчападобныя (Equisetophyta), 
папарацепадобныя (Polypodiophyta); насенных раслін (аддзелаў 
голанасенныя (Pinophyta), пакрытанасенныя (Magnoliophyta) з 
падкласамі            двухсемядольных: магнолііды (Magnoliidae), німфеіды 
(Nymphaeidae), нелюмбаніды (Nelubanidae), ранункуліды (Ranunculidae), 
карыяфіліды (Caryophyllidae), гамамелідыды (Hamamelididae), 
дыленііды (Dylle-niidae), разіды (Rosidae), карніды (Cornidae), астэрыды 
(Asteridae), ламііды (Lamiidae); аднасемядольных: лілеіды (Liliidae), 
камелініды (Cammelinidae), арэцыды (Arecidae), алісматыды 
(Alismatidae), трыўры-дыды (Triurididae) і арыды (Aridae). 

Значная ўвага ўдзелена гаспадарчаму выкарыстанню раслін, а 



 

таксама рэдкім і ахоўваемым раслінам Рэспублікі Беларусь. 
Заканчваецца тэкст заключэннем і дадаткамі, дзе прыведзены 

ўказальнікі: беларускіх назваў раслін, лацінскіх назваў раслін, тэрмінаў 
і спіс літаратуры (асноўнай і дадатковай). 

Аўтар выказвае шчырую ўдзячнасць рэцэнзентам – прафесару           
кафедры біялогіі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя М. Танка, доктару біялагічных навук Я. М. Сцепановічу; дацэнту 
кафедры батанікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдату 
біялагічных навук М. А. Джуcу за слушныя заўвагі па тэксце, 
накіраваныя на паляпшэнне яго зместу. 

Выражаю таксама ўдзячнасць загадчыку музея-лабараторыі Фран-
цыска Скарыны Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны 
К. С. Усовічу за кансультацыі пры падрыхтоўцы рукапісу вучэбнага 
дапаможніка. 

Амаль усе заўвагі і рэкамендацыі рэцэнзентаў і кансультанта аўтарам 
рэалізаваны. 

 
 

Л. М. Сапегін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОДЗІНЫ 
 

Прадмет, мэты і задачы сістэматыкі вышэйшых раслін. 
Сістэматыка вышэйшых раслін – гэта раздзел батанікі, які распрацоўвае 



 

натуральную класіфікацыю вышэйшых раслін на аснове вывучэння і 
выдзялення таксанамічных адзінак, устанаўлівае роднасныя сувязі 
паміж імі ў іх гістарычным развіцці. 

Сістэматыка, па вызначэнні Lawrence (1951), – гэта навука, якая 
аб’ядноўвае вызначэнне, наменклатуру і класіфікацыю аб’ектаў. І калі 
гэтымі аб’ектамі з’яўляюцца расліны, то яна часта называецца 
сістэматычнай батанікай. 

1. Вызначэнне – гэта супастаўленне раслін, ці таксонаў з іншымі і 
выяўленне ідэнтычнасці ці падабенства яго з ужо вядомымі раслінамі, ці 
таксонамі.  

2. Наменклатура – гэта ўніверсальная і стабільная сістэма назваў, 
ужываемых у якойсьці галіне навукі. У прыватнасці, батанічная 
наменклатура рэгламентуецца Міжнародным кодэксам батанічнай 
наменклатуры. 

3. Класіфікацыя – гэта аднясенне расліны (ці груп раслін) да таксонаў 
розных катэгорый. Інакш – кожны від расліны адносіцца да пэўнага 
роду, кожны род  –  да пэўнай сям’і  і  г.д. 

Важнейшымі паняццямі сістэматыкі з’яўляюцца таксанамічныя 
катэгорыі і таксоны. Пад таксанамічнымі катэгорыямі разумеюцца 
пэўныя рангі ці ўзроўні ў іерархічнай класіфікацыі, атрыманыя ў выніку 
паслядоўнага падзелу абстрактнага мноства на падмноствы. 

Згодна з Міжнародным кодэксам батанічнай наменклатуры, 
галоўнымі таксанамічнымі катэгорыямі лічацца: від (speсies), род 
(genus), сям’я (familia), парадак (ordo), клас (classis), аддзел (divisio), 
царства (regnum). Прыклад галоўных і другасных супадпарадкаваных 
прамежкавых рангаў таксанамічных катэгорый: царства (regnum), 
падцарства (subregnum), аддзел (divisio), пададдзел (subdivisio), клас 
(classis), падклас (subclassis), парадак (ordo), падпарадак (subordo), 
сям’я (familia), падсям’я (subfamilia), калена (tribus), падкалена 
(subtribus), род (genus), падрод (subgenus), секцыя (sectio), падсекцыя 
(subsectio), від (speсies), падвід (subspecies), разнавіднасць (varietas), 
падразнавіднасць (subvarietas), форма (forma), падформа (subforma). 

У адрозненне ад абстрактных таксанамічных катэгорый таксоны 
канкрэтныя. Таксонамі прынята называць рэальна існуючыя ці раней 
існаваўшыя групы арганізмаў, якія ў працэсе класіфікацыі аднесены да 
канкрэтных таксанамічных катэгорый. Напрыклад, рангі роду ці віду 
з’яўляюцца таксанамічнымі катэгорыямі, а род казялец (Ranunculus L.) і 
від казялец едкі (Ranunculus acris L.) – два канкрэтныя таксоны. Першы 
таксон ахоплівае ўсе існуючыя віды роду казялец, а другі –         усе 
асобіны, якія адносяцца да віду казялец едкі. 

Навуковыя назвы ўсіх таксонаў, якія адносяцца да таксанамічных 
катэгорый вышэйшых за від, складаюцца з аднаго лацінскага слова ці 
ўнінамінальныя. Для відаў, пачынаючы з 1753 г. – даты выхаду ў свет 



 

кнігі К. Лінея “Віды раслін”, – прыняты бінамінальныя назвы з двух 
лацінскіх слоў. Першае абазначае род, да якога адносіцца дадзены від, 
другое – відавы эпітэт: напрыклад, вольха клейкая – Alnus glutinosa, 
парэчкі чорныя – Ribes nigrum, канюшына лугавая – Trifolium pratense. 
Прынятае ў батаніцы правіла даваць відам раслін двайную назву вядома 
як бінарная наменклатура, якую ўвёў К. Ліней. 

Унінамінальныя назвы маюць звычайна пэўныя канчаткі, якія 
дазваляюць устанаўліваць, да якой таксанамічнай катэгорыі адносіцца 
дадзены таксон. Для сем’яў раслін прыняты канчатак – aceae, для 
парадкаў – ales, для класаў – opsida, для падкласаў – idae, для аддзелаў – 
ophyta. У аснову стандартнай унінамінальнай назвы пакладзена назва 
якога-небудзь роду, уключанага ў гэту сям’ю, парадак, клас і г. д. На-
прыклад, назва сям’і Magnoliaceae, парадка Magnoliales, падкласа 
Magnoliidae, класа Magnoliopsida і аддзела Magnoliophyta паходзіць ад 
роду Magnolia. Для таксонаў высокіх рангаў, вышэй парадку (клас,      
аддзел і г. д.), дапускаецца ўжыванне даўно ўстаноўленых назваў, якія 
не маюць толькі што пералічаных канчаткаў. Так, класы 
пакрытанасенных раслін – двухсемядольныя – Magnoliopsida і 
аднасемядольныя – Liliopsida – могуць называцца адпаведна 
Dicotyledones і Monocotyledones, а пакрытанасенныя – Magnoliophyta, ці 
Angiospermae. 

Кодэкс Міжнароднай батанічнай наменклатуры для шэрагу сем’яў 
дапускае на роўных асновах ужыванне альтэрнатыўных (ці з правам 
выбару) назваў, даўно замацаваных у навуковай літаратуры. Дарэчы, 
сям’ю пальмы можна з роўным правам называць або Arecaceae (ад 
Areca), альбо Palmae, крыжакветныя – Brassicaceae (ад Brassica), або 
Сruciferae; бабовыя – Leguminosae, або Fabaceae (ад Faba) і г. д. Строгіх 
і агульнапрынятых правілаў, якія рэгулююць беларускія назвы відаў і 
таксонаў больш высокага рангу, не існуе. 

Вучоны, які ўпершыню апісаў таксон, з’яўляецца яго аўтарам. 
Прозвішча аўтара змяшчаецца пасля лацінскай назвы таксона ў 
скарочанай форме, ці цалкам. Напрыклад, на аўтарства К. Лінея ўказвае 
літара L (Linnaeus), А. Дэкандоля – DС., А. А. Бунге – Bunge, У. Л. 
Камарова – Kоm. і г. д. У навуковых працах указанае аўтарства таксонаў 
лічыцца аба-вязковым, а ў падручніках і папулярных выданнях яго часта 
апускаюць. 

Мэта сістэматыкі вышэйшых раслін – даць цэласнае ўяўленне аб 
гістарычным развіцці вышэйшых раслін на аснове роднасных сувязей 
паміж імі, ахарактарызаваць вышэйшыя расліны ў навуковым і 
практычным сэнсе. 

Задачы сістэматыкі вышэйшых раслін як вучэбнага курса 
заключаюцца ў наступным: 

– вызначыць месца вышэйшых раслін у арганічным свеце, 



 

адрозненне іх ад водарасцяў; 
– разгледзець кароткую гісторыю развіцця сістэматыкі вышэйшых 

раслін, метады даследаванняў у сістэматыцы вышэйшых раслін;  
– ахарактарызаваць вегетатыўныя і рэпрадуктыўныя opганы 

вышэйшых раслін асобных таксонаў; паходжанне і філагенетычныя 
сувязі паміж таксонамі; розныя погляды на паходжанне вышэйшых 
раслін і іх таксонаў; значэнне вышэйшых раслін у прыродзе і          
жыцці чалавека; пытанні рацыянальнага выкарыстання і аховы 
вышэйшых раслін. 

Месца вышэйшых раслін у арганічным свеце. Агульнапрызнанай 
сістэмы жывых арганізмаў пакуль што не створана. Тут прыведзена 
сістэма жывых арганізмаў, распрацаваная А. Л. Тахтаджанам, Л. 
Маргеліс і іншымі аўтарамі. Яна мае наступны выгляд:  
 А. Надцарства Даядзерныя арганізмы, ці Пракарыёты (Procaryota). 
   I. Царства Бактэрыі (Bacteriobiota, Bacteria). 
    1. Падцарства Бактэрыі (Bacteriobionta). 
            II. Царства Архебактэрыі (Archaebacteria, Arhaebacteriobiota). 
 Б. Надцарства Ядзерныя арганізмы, ці Эўкарыёты (Eucaryota). 
   I. Царства Жывёлы (Animalia, Zoobiota).  
    1. Падцарства Прасцейшыя (Protozoa, Protozoobionta). 
    2. Падцарства Мнагаклетачныя (Metazoa, Metazoobionta). 
   II. Царства Грыбы (Fungi,Mycobiota, Mycetalia, ці Mycota). 
   III. Царства Расліны (Vegetabilia, Phytobiota, ці Plantae). 
    1. Падцарства Багранкі (Rhodobionta). 
    2. Падцарства Сапраўдныя водарасці (Phytobionta). 
    3. Падцарства Вышэйшыя расліны (Embryobionta). 

Такім  чынам,  прадметам  сістэматыкі  вышэйшых  раслін  з’яўля-
юцца вышэйшыя расліны, якія ўваходзяць у склад падцарства 
Вышэйшыя расліны, царства Расліны і надцарства Ядзерныя 
арганізмы, ці Эўкарыёты. 

Агульная характарыстыка вышэйшых раслін і іх адрозненне ад 
водарасцей. Вышэйшыя расліны – гэта жыхары наземна-паветранага 
асяроддзя, якое карэнным чынам адрозніваецца ад воднага. 
Параўнальная характарыстыка газавага саставу гэтых асяроддзяў 
прыведзена ніжэй (табліца 1). 
Табліца 1 – Газавы састаў паветранага i воднага асяроддзяў (у 1 л/см3) 
 

Паказчыкі Паветранае асяроддзе Воднае асяроддзе 
Паветра 1000 20–25 
Кісларод (O2) 210 6–8 
Азот (N) 780 11–17 
Вуглякіслы газ (СО2) 0,3 0,3–0,6 
Аргон (Ar) 9,4 – 



 

Пара 0–40 – 
  

З табліцы 1 бачна, што наземнае паветранае асяроддзе рэзка               
адрозніваецца ад воднага па газавым саставе. Гэтыя асяроддзі 
адрозніваюцца паміж собой таксама па вільготнасці, тэмпературным 
рэжыме, шчыльнасці, удзельнай вазе, па ўласцівасці змяняць сілу і 
спектральны састаў сонечнага святла. Экалагічныя ўмовы наземна-
паветранага асяроддзя з’явіліся прычынай змяненняў у марфалагічнай і 
анатамічнай будове вегетатыўных і рэпрадуктыўных органаў вышэйшых 
раслін на працягу доўгага працэсу эвалюцыі. Гэта прывяло да выпрацоўкі 
ў вышэйшых раслін прыстасаванняў да наземнага ладу жыцця. 

Вышэйшыя расліны, зародкавыя расліны (Embryobionta, Embryophyta, 
ад грэч. embryon – зародак і phyton – расліна), парасткавыя, 
лістасцябловыя (Сormophyta, ад грэч. kormos – сцябло, phyton – расліна), 
тэломныя расліны (Telomophyta, Telomobionta, тэлом – надземны восевы 
цыліндрычны орган старажытных вышэйшых раслін і phytа – расліна) 
адрозніваюцца ад ніжэйшых раслін (Thallophyta, ад грэч. thallos – 
слаявішча, талом і phyton – расліна).  

Вышэйшыя расліны – гэта складаныя дэферэнцыраваныя мнага-
клетачныя арганізмы, прыстасаваныя да жыцця ў наземным асяроддзі 
(за выключэннем нешматлікіх яўна другасных форм) з правільным  
чаргаванням двух пакаленняў – палавога (гаметафіта) і бясполага          
(спарафіта). 

Органы вышэйшых раслін маюць складаную анатамічную будову. 
Праводзячая сістэма першых наземных раслін прадстаўлена спе-
цыяльнымі клеткамі-трахеідамі, элементамі флаэмы, а ў больш позніх 
груп – сасудамі і сітападобнымі трубкамі. Праводзячыя элементы 
групуюцца ў заканамерныя спалучэнні – сасудзіста-валакністыя пучкі. 
У вышэйшых раслін узнікае цэнтральны цыліндр-стэла. Спачатку 
цэнтральны цыліндр просты – пратастэла (ад грэч. рrotos – просты, stela 
– калонка, слупок). Затым узнікаюць больш складаныя стэлы: 
актынастэла (ад грэч. actis – прамень), плектастэла (ад грэч. plectos – 
сплецены, скручаны), сіфонастэла (ад грэч. siphon – трубка), артрастэла 
(ад          лац. arthrus – членісты), дыктыястэла (ад грэч. diktyon – сетка), 
эўстэла (ад грэч. eu – сапраўдны), атактастэла (ад грэч. atactos – 
хаатычны) – элементы цэнтральнага цыліндра мерыстэлі на папярочным 
разрэзе сцябла раўнамерна размешчаны ў асноўнай яго парэнхіме.        

Схема мяркуемай эвалюцыі стэл паказана на малюнку 1. 
 



 

 
 

Малюнак 1 – Схема мяркуемай эвалюцыі стэл: 
1 – пратастэла; 2 – актынастэла; 3 – плектастэла; 

4 – эктафлойная сіфонастэла; 5 – артрастэла;  
6 – амфіфлойная сіфонастэла; 7 – дыктыястэла; 

8 – эўстэла; 9 – атактастэла 

 
У вышэйшых раслін маецца складаны вусцейкавы апарат. Ва ўмовах 

наземнага жыцця ў вышэйшых раслін узнікаюць моцна развітыя 
механічныя тканкі. 

Палавыя органы вышэйшых раслін – гаметангіі і спарангіі 
мнагаклетачныя (ці гаметангіі рэдукаваныя). У дасканалых вышэйшых 
раслін яны атрымалі назву антэрыдыяў (мужчынскіх) і архігоніяў 
(жаночых). Зігота вышэйшых раслін ператвараецца ў тыповы 
шматклетачны зародак. 

Палавыя органы вышэйшых раслін, верагодна, узялі пачатак ад шмат-
камерных гаметангіяў тыпу сучасных хетафоравых зялёных водарасцей.  

Характэрнай рысай вышэйшых раслін з’яўляецца чаргаванне 
пакаленняў у цыкле развіцця – гаметафіта (палавога) і спарафіта 
(бясполага) і адпаведная ім змена ядзерных фаз (гаплоіднай і 
дыплоіднай). Пераход ад гаплоіднай ядзернай фазы да дыплоіднай 
адбываецца пры апладненні яйцаклеткі сперматазоідам ці сперміем. 
Пераход ад дыплоіднай ядзернай фазы да гаплоіднай адбываецца  пры 
ўтварэнні спор са спарагеннай тканкі – археспорыя шляхам  меёзу з 
рэдукцыяй ліку храмасом. 

Схема агульнага жыццёвага цыкла споравай сасудзістай расліны 
прыведзена на малюнку 2. 

 



 

 
 

Малюнак 2 – Схема агульнага жыццёвага цыкла 
споравай сасудзістай расліны 

 
Паходжанне вышэйшых раслін. Продкамі вышэйшых раслін, 

верагодна, былі якіясьці марскія водарасці, у якіх у сувязі з пераходам 
на сушу, у новае асяроддзе выпрацоўваліся спецыяльныя прыстасаванні  
для водазабяспячэння, для аховы гаметангіяў ад высыхання і для         
забяспячэння палавога працэсу. 

Выказваецца меркаванне і аб узнікненні вышэйшых раслін ад 
зялёных шматклетачных водарасцей з гетэратрыхальнымі таломамі 
тыпу сучасных хетафоравых са шматкамернымі гаметангіямі. Такія 
водарасці мелі ізаморфнае чаргаванне пакаленняў у цыкле развіцця. 
Звязваюць паходжанне вышэйшых раслін і з групай стрэптафітавых 
водарасцей, блізкіх да калеахетавых ці харавых. 

Дакладныя выкапнёвыя рэшткі вышэйшых раслін (рынія, харнэя, 
харнеяфітон, спораганітэс, псілафіт і інш.) вядомы з сілуру (435–400 млн. 
гадоў назад). 

З моманту выхаду на сушу вышэйшыя расліны развіваліся ў двух 
асноўных напрамках і ўтварылі дзве вялікія эвалюцыйныя галіны – 
гаплоідную і дыплоідную. 

Гаплоідная галіна эвалюцыі вышэйшых раслін прадстаўлена 
аддзелам мохападобныя (Bryophyta). У цыкле развіцця мхоў пераважае 
гаметафіт, палавое пакаленне (сама расліна), а спарафіт рэдукаваны і 
прадстаўлены спарагонам у выглядзе каробачкі на ножцы. 

Развіццё мохападобных ішло ад таломных форм да лістасцябловых. 
Другая эвалюцыйная галіна вышэйшых раслін з пераважаннем  

спарафіта ў цыкле развіцця прадстаўлена астатнімі аддзеламі вышэй-
шых раслін. 

Спарафіт у наземных умовах аказаўся больш прыстасаваным і 
жыццядзейным. Гэтая група вышэйшых раслін з пераважаннем 



 

спарафіта ў цыкле развіцця дасягнула найбольшага поспеху ў заваяванні 
сушы. Спарафіт дасягае буйных памераў, мае складаную ўнутраную і 
знешнюю будову, гаметафіт гэтай групы вышэйшых раслін, наадварот, 
зазнаў рэдукцыю. 

У больш прымітыўных вышэйшых раслін – хвошча-, моха-, 
папарацепадобных і іншых некаторыя фазы развіцця залежаць ад вады, 
без якой немагчыма актыўнае перамяшчэнне сперматазоідаў. Значная 
вільгаць субстрату, атмасферы неабходна для існавання гаметафітаў.          
У насенных, як найбольш высокаарганізаваных раслін, прыстасаванне 
да наземнага ладу жыцця выразілася ў незалежнасці палавога працэсу 
размнажэння ад кропельна-вадкага асяроддзя. 

Схема эвалюцыйных змяненняў раслін у напрамку павелічэння 
памераў бясполага (2n) і рэдукцыі палавога (n) пакаленняў паказана на 
малюнку 3. 

 

 
 

Малюнак 3 – Схема эвалюцыйных змяненняў раслін 
у напрамку павелічэння памераў бясполага пакалення (2n) 

і рэдукцыі палавога пакалення (n): A – водарасці; Б – імхі; В – папараці; 
Г – голанасенныя; Д – пакрытанасенныя 

 
Паступова ішлі ўдасканаленне вышэйшых раслін, іх адаптацыя да 

разнастайных экалагічных умоў жыцця на Зямлі.  
У цяперашні час налічваецца звыш 300 тысяч відаў вышэйшых 

раслін. Яны пануюць на Зямлі, насяляюць яе ад арктычных абласцей          
да экватара, ад вільготных тропікаў да сухіх пустынь. Вышэйшыя 
расліны ўтвараюць розныя тыпы расліннасці – лясы, лугі, балоты, 
запаўняюць вадаёмы. Многія з іх дасягаюць гіганцкіх памераў (секвоі – 
да 110 м і болей); іншыя – маленькія, у некалькі міліметраў (раскі,        
некаторыя пячоначнікі, мхі). 

Пры ўсёй вялікай разнастайнасці знешняга выгляду вышэйшыя 
расліны захоўваюць пэўнае адзінства ў будове. Вышэйшыя расліны 
падзяляюць на 9 аддзелаў: рыніяфіты, зостэрафілафіты, мохападобныя, 



 

дзеразападобныя, псілотападобныя, хвошчападобныя, 
папарацепадобныя, голанасенныя і пакрытанасенныя (кветкавыя). Яны 
параўнальна лёгка ўвязваюцца адзін з адным, што сведчыць аб 
адзінстве іх паходжання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРОТКАЯ ГІСТОРЫЯ  
СІСТЭМАТЫКІ ВЫШЭЙШЫХ РАСЛІН 

 

Усю гісторыю сістэматыкі раслін прынята падраздзяляць на чатыры 
перыяды: 

1. Перыяд апісальных ці практычных (утылітарных) класіфікацый 
раслін – ад старажытнасці да XVI ст. 

2. Перыяд штучных сістэм раслін – з XVI па XVIII ст. да эпохі                  



 

К. Лінея ўключна. 
3. Перыяд  натуральных сістэм раслін – канец XVIII – сярэдзіна XIX ст. 
4. Перыяд філагенетычных сістэм раслін – паслядарвінаўскі перыяд. 
У такой паслядоўнасці разгледзім гісторыю сістэматыкі вышэйшых 

раслін. 
Перыяд апісальных ці практычных (утылітарных) класіфікацый. 

Яшчэ ў пачатку сваёй гісторыі чалавек звярнуў увагу на вялікую 
разнастайнасць расліннага свету. У працэсе гаспадарчай дзейнасці ён 
імкнуўся пазнаць і адрозніць расліны карысныя (харчовыя, лекавыя            
і інш.), а таксама шкодныя, асабліва ядавітыя. Вельмі рана чалавек стаў 
выкарыстоўваць зерне многіх хлебных злакаў (пшаніца, проса, 
ячмень), якія знойдзены пры археалагічных раскопках і адносяцца да 6–
5 тысячагоддзяў да н. э. 

Вырошчванне харчовых раслін і знаёмства з лекавымі травамі 
адлюстраваны ў іерогліфах і малюнках на грабніцах егіпецкіх фараонаў 
(3 000 гадоў да н. э.). Малюнкі на старажытнаегіпецкіх помніках адлю-
строўваюць у першую чаргу ядомыя, прадзільныя лекавыя расліны. 

Апісанні раслін упершыню з’яўляюцца ў старажытнакітайскіх творах 
пад назвай Шу-Кінг (каля 2200 гадоў да н. э.). Тут дадзены звесткі аб 
хлебных раслінах, лімонных дрэвах, тутавым дрэве; упамінаюцца 
таксама гарох, бабы, бавоўнік, каноплі. 

Аб выкарыстанні старажытнымі народамі такіх раслін, як хлебныя 
злакі, проса, цыбуля, часнок, вядома ад грэчаскага гісторыка Герадота 
(484–425 гг. да н. э.). Кукурузу, бульбу, тытунь вырошчвалі 
старажытныя народы Мексікі і Перу. 

Старажытнагрэчаскае прыродазнаўства знайшло сваё адлюстраванне  ў 
працах Арыстоцеля (384–322 гг. да н. э.). Для свайго часу ён быў 
буйнейшым натуралістам. Важна адзначыць, што Арыстоцель інтуі-тыўна 
прызнаваў роднасць усяго жывога. Расліны ён разглядаў як частку 
прыроды.  

Самай першай вядомай нам класіфікацыяй раслін была класіфіка-цыя 
Тэафраста. Тэафраст (371–287 гг. да н. э.) – вучоны і філосаф           
старажытнай Грэцыі. Яго сапраўднае імя Тыртамос, Тыртам. Імя 
Тэафраст – цудоўны аратар – даў свайму вучню Арыстоцель. 

У аснову сваёй класіфікацыі Тэафраст паклаў экалагічны прынцып, 
вылучаючы класіфікацыйныя групы на аснове жыццёвых формаў раслін. 
Тэафраст падзяляе ўсе расліны на дрэвы, хмызнякі, паўхмызнякі і травы, 
адрознівае наземную флору, выдзяляючы ў ёй расліны лістападныя і 
вечназялёныя, і флору водную з раслінамі прэснаводнымі і марскімі. 
Тэафраст увязваў веды аб раслінах з пытаннямі іх практычнага 
выкарыстання, паклаўшы пачатак утылітарнаму напрамку ў 
класіфікацыі. 

Сістэма Тэафраста была першай спробай экалагічнага падыходу да 



 

класіфікацыі. Ён з’яўляецца стваральнікам першай штучнай 
класіфікацыі раслін. Уплыў класіфікацыі Тэафраста прасочваецца амаль 
да нашага стагоддзя. 

У далейшым утылітарны напрамак доўгі час быў пануючым пры 
вывучэнні раслін і іх класіфікацыі (Пліній Старэйшы – 23–79 гг. н. э., 
Дыяскарыд – І ст. н. э.).  

Пэўны ўклад у развіццё батанікі ў cярэднія вякі (V–XVI ст.) зрабілі 
арабскія выдатныя вучоныя і лекары Разес – Махамед бен Захарыя  
(850–923 гг.); Авіцэна – Абу Алі Ібн Сіна (980–1037 гг.); Аль-Біруні 
(973–1048 гг.); Ібн-Эль Байтара (1197–1248 гг.), а таксама магістр 
ордэна дамініканцаў, нямецкі філосаф Альберт Вялікі – Альберт фон 
Больштэдт (1193–280 гг.). 

Эпоха Адраджэння (XІV–XVI ст. н. э.) адзначалася цікавасцю да  
антычнай культуры, прац старажытных аўтараў, імкненнем да 
вывучэння мясцовай прыроды асобных краін. Рэзка пашырылі ўяўленні 
пра багацце і разнастайнасць расліннага царства вялікія геаграфічныя 
адкрыцці (Марка-Пола, Магелана), першыя батанічныя сады ў XIV ст. 
(Італія), новы спосаб кнігадрукавання (XV cт.), прымяненне 
гербарызацыі раслін (пачатак XVI ст.), тэхніка гравіроўкі 
адлюстравання знешняга выгляду раслін. Усё гэта спрыяла з’яўленню 
так званых траўнікаў – кніг з апісаннем і адлюстраваннем раслін. 
З’яўляюцца першыя траўнікі Брунфельса (1530–1536 гг.), Бока (1539 г.), 
Фукса (1543 г.), Геснера (1544 г.), Данонеўса (1554 г.), Маціолі (1562 г.), 
Лабеліўса (1576 г.), Табернемантануса (1588 г.). Гэтую эпоху называюць 
эпохай бацькоў батанікі, ці апісальным перыядам у гісторыі сістэматыкі 
раслін. На мяжы XVI–XVII ст. з’яўляюцца выдатныя працы Клюзіуса 
(1525–1609 гг.) і швейцарскага батаніка К. Баўгіна (1560–1624 гг.), які 
віды раслін размеркаваў па прыкметах падабенства на 12 класаў. 

Такім чынам, ХVI ст. адзначаецца ў гісторыі сістэматыкі раслін 
слыннымі прозвішчамі выдатных навукоўцаў – «бацькоў батанікі».          
Іх працы спрыялі развіццю батанікі, вывучэнню флоры асобных краін. 

Аднак далейшае развіццё сістэматыкі раслін стрымлівалася 
адсутнасцю агульных узгодненых правіл апісання раслін. 

Перыяд штучных сістэм раслін. Перыяд з канца ХVI да другой  
паловы ХVIII стагоддзяў характарызуецца з’яўленнем шэрагу штучных 
марфалагічных сістэм, інакш сістэм, якія будаваліся на аснове 
параўнання якойсьці адной ці некалькіх прыкмет. 

Так, у канцы ХVI ст. з’яўляецца работа італьянскага батаніка, 
анатама, мінералага А. Цэзальпіна (1519–1603 гг.) У аснову класіфікацыі 
Цэзальпіна былі пакладзены прынцыпы будовы органаў размнажэння. 
Раслінны свет быў падзелены на два аддзелы: 1) дрэвы і хмызнякі,              
2) паўхмызнякі і травы. Далей яны драбіліся на 15 класаў на аснове      
будовы пладоў і ліку гнёздаў і насення ў іх, а затым выдзяляліся групы 



 

меншага аб’ёму з улікам будовы кветкі. Асобнае месца ў сістэме 
Цэзальпіна займаў 15-ы клас, куды былі аднесены мхі, папараці, 
хвашчы і грыбы. Сістэма Цэзальпіна, недасканалая з сучаснага пункту 
гледжання, была важным этапам у развіцці сістэматыкі раслін.  

У класіфікацыйнай сістэме англійскі батанік Д. Рэй (1623–1705 гг.) 
выдзяляе аддзелы раслін па ліку семядоляў у зародку насення і 
падраздзяляе іх на аднасемядольныя і двухсемядольныя. У сваёй сістэме 
ён прымае да ўвагі, акрамя насення і пладоў, форму кветкі. 

Сучаснік Рэя французскі батанік Ж. Турнефор (1656–1708 гг.) 
стварыў сваю сістэму раслін, заснаваную на форме венчыка кветкі. 
Турнефор падраздзяляў расліны на беспялёсткавыя і шматпялёсткавыя. 
Ён, як і Рэй, падраздзяляў кветкі на простыя і складаныя, на 
правільныя          і няправільныя; захаваў старое дзяленне на дрэвы, 
хмызнякі і травы. 

Па форме кветкі Турнефор раздзяліў кветкавыя расліны спачатку         
на 14, а затым на 18 класаў.  

Ролю рэфарматара батанікі выканаў вялікі шведскі вучоны К. Ліней 
(1707–1778 гг.). Ён быў з ліку тых батанікаў, якія ў XVIII ст. ацанілі 
вучэнне Камерарыўса аб поле ў раслін. Ліней паклаў гэтае вучэнне ў 
аснову сваёй знакамітай палавой сістэмы ў раслін, выкладзенай ім у 
кнігах “Сістэма Прыроды” (1735 г.), “Асновы батанікі” (1736 г.), “Віды 
раслін” (1753 г.) і інш. Сістэма Лінея таксама была штучнай, але, тым не 
менш, яна выгадна адрознівалася ад сістэм Рэя, Тарнефора і іншых яго 
папярэднікаў. К. Ліней выбраў у якасці асноўнай сістэматычнай 
прыкметы орган размнажэння, а не плод, як гэта зрабіў Цэзальпіна, 
кветку, але не форму кветкі, як Турнефор, а будову андрацэя. 

Сістэма Лінея ўключае 24 класы раслін. У 23 класах прадстаўлены 
расліны з кветкамі, якія адрозніваюцца паміж сабой колькасцю 
тычынак, іх узаемным размяшчэннем, аднолькавай ці рознай даўжынёй, 
размеркаваннем палоў, а таксама расліны, у якіх тычынкі зрасліся                  
са слупком песціка. У 24-ы клас Ліней уключыў “бяскветкавыя” 
расліны, г. зн. такія, у якіх няма кветак. 

Вялікая заслуга К. Лінея перад батанікай у тым, што ён упершыню 
ўвёў бінарную наменклатуру раслін: від расліны назваў двума словамі 
– родавым і відавым. Напрыклад: від – вярба белая – Salix            
(родавая назва), alba (відавы эпітэт).  

Сістэмай К. Лінея заканчваецца перыяд штучных сістэм у гісторыі 
сістэматыкі раслін. 

Перыяд натуральных сістэм раслін. У другой палове ХVIII ст.             
у поглядах батанікаў пачынаюцца значныя змяненні. Гэтаму спрыяла 
тое, што да таго часу ў Еўропе ўжо ведалі шмат відаў раслін, якія былі 
сабраны ў выглядзе калекцый у навуковых цэнтрах. Апісваючы гэтыя 
расліны, сістэматыкі ўключалі іх у тую ці іншую класіфікацыю. Кожная 



 

расліна атрымлівала сваю назву. Больш падрабязна вывучаліся        
генератыўныя органы раслін – кветкі. Пачалі прымяняць больш 
дасканалыя аптычныя прыборы. Батанікі разумелі, што неабходна 
пераходзіць на больш дасканалую сістэму класіфікацыі раслін. 

У аснову стварэння натуральнай сістэмы класіфікацыі раслін 
пакладзены прынцыпы падабенства раслін па сукупнасці прыкмет.            
У натуральнай сістэме ўсе расліны, пачынаючы ад водарасцей і 
грыбоў і заканчваючы вышэйшымі кветкавымі раслінамі, 
размяшчаюцца         ў такой паслядоўнасці, што ў канцы кожнай сям’і 
знаходзяцца формы, пераходныя да наступнай. Пры такім размяшчэнні 
выяўляліся адносіны паміж групамі раслін, вызначалася блізкасць паміж 
імі, а разам з тым уся разнастайнасць раслін прадстаўлялася як адзінае 
цэлае. Аўтарамі натуральных сістэм раслін былі батанікі: А. Жусье 
(1748–1836 гг., Францыя), А. Дэкандоль (1778–1841 гг., Швейцарыя), С. 
Эндліхер (1805–1849 гг., Аўстрыя), палеабатанік А. Браньяр (1801–1876 
гг., Францыя) і іншыя. 

На гэтым у гісторыі батанікі заканчваецца перыяд натуральных 
сістэм класіфікацыі раслін. 

Эвалюцыйная тэорыя Ч. Дарвіна (1809–1882 гг.) зрабіла сапраўдны 
пераварот ва ўсіх галінах прыродазнаўства. І сістэматыка таксама не 
магла заставацца на старых пазіцыях. Сістэматыка з навукі статычнай, 
якая вывучала арганізмы ў сучасным ёй стане, ператварылася ў навуку 
дынамічную, якая ставіць сваёй мэтай паказаць філагенез, альбо 
паходжанне сучасных арганізмаў ад больш простых і развіццё іх у 
гістарычным аспекце. З гэтага часу пачынаецца новы перыяд гісторыі 
сістэматыкі – перыяд філагенетычных сістэм. 

Перыяд філагенетычных сістэм раслін. Гэты перыяд пачынаецца 
з выхадам у свет працы Ч. Дарвіна “Паходжанне відаў шляхам 
натуральнага адбору” (1859 г.), стварэннем тэорыі эвалюцыі. Эвалю-
цыйнае вучэнне, тэорыя эвалюцыі, навукі аб прычынах, рухальных 
сілах, механізмах і агульных заканамернасцях эвалюцыі жывых 
арганізмаў становіцца тэарэтычнай асновай біялогіі, у тым ліку і 
сістэматыкі раслін. 

Галоўнай задачай сістэматыкі раслін стала ўзнаўленне карціны 
эвалюцыйнага працэсу, працэсу станаўлення сучасных раслінных форм. 

Філагенетычная сістэма характарызуецца наступнымі прыкметамі: 
яна адпавядае аб’ектыўнай рэальнасці прыроды і эвалюцыі; яе мэта 
заключаецца ў тым, каб адлюстраваць “генеалагічныя” адносіны ў 
эвалюцыі арганізмаў, ці іх філагенезе, яна павінна ахопліваць усе 
даступныя прыкметы; улічваць розную ступень важнасці прыкмет; 
асаблівая ўвага павінна ўдзяляцца фактам палеанталогіі, эмбрыялогіі, 
параў-нальнай марфалогіі. У сістэме павінна заходвацца паслядоўнасць 
–         ад продкаў да нашчадкаў; роднасць павінна разумецца ў 



 

эвалюцыйным сэнсе; ступень дасканаласці – гістарычна, па месцы  ў 
генеалогіі. Асновай для меркавання аб роднаснай блізкасці павінны 
служыць глыбокія, гамалагічныя падабенствы. Найлепшым 
адлюстраваннем эвалюцыйных сістэматычных адносін паміж раслінамі 
з’яўляецца “радаслоўнае  дрэ-ва” ці філема. 

Пры пабудове філагенетычных сістэм раслін неабходна выка-
рыстоўваць метады ўсіх навук, сумежных з батанікай. Эвалюцыйную 
сістэматыку раслін разумеюць як сінтэтычную навуковую дысцыпліну. 

Найбольш вядома філагенетычная сістэма раслін нямецкага 
батаніка – сістэматыка А. Энглера (1844–1930 гг.). Сістэма Энглера 
з’яўляецца адзінай філагенетычнай класіфікацыяй раслін даведзенай  да 
рода. 

Асновы філагенетычнай сістэмы Энглера выкладзены ў яго працах 
“Даведнік па батанічнаму саду ў Браслаў” (“Führer durch den botanischer 
Garten zu Braslau”, 1887 г. З 1887 г. Надрукавана першая кніга 
мнагатомнага выдання з Прантлем “Натуральныя сем’і раслін” 
(Natürliche Pflanzenfamilien. 1877–1908); асновы сістэмы выкладзены ў 
II  выпуску (1889 г.) гэтага выдання. У 1892 г. выйшла першае выданне 
“Syllabus der Pflanzenfamilien”, дзе сістэма выкладзена ўжо цалкам. З 
1900 г. асобнымі выпускамі выдавалася калектыўная праца “Царства 
раслін” (Das Pflanzenrech.).  

Венскі батанік Р. Ветштэйн (1863–1931 гг.) надрукаваў сваю сістэму 
расліннага свету ў 1896–1901 гг. Ён падраздзяляе расліннае царства на 
7 таксонаў (тыпаў). Сёмы тып кармафіты ўключае аддзел 
археганіяльныя (мхі, папараці)  і  кветкавыя (голанасенныя  і  
пакрытанасенныя) расліны. Пакрытанасенных Ветштэйн падраздзяляе 
на аднасемядольных і двухсемядольных. Двухсемядольныя расліны ён 
лічыць першаснымі, арганізаванымі прасцей, чым аднасемядольныя. 
Ветштэйн, як і Энглер, лічыў найбольш прымітыўнай групай 
кветкавых раслін аднапокрыўныя (Monochlamideae). У філагенетычных 
пабудовах Ветштэйн абапіраўся на так званую псеўдантавую тэорыю 
паходжання кветкі, у адпаведнасці  з якой кветка пакрытанасенных            
у працэсе эвалюцыі ўзнікла ад спалучэння аднаполых суквеццяў 
гнетавых, разглядаемых Ветштэйнам у якасці продкаў 
пакрытанасенных. 

Тэорыя Ветштэйна і яго сістэма падвяргаліся крытыцы з боку 
нямецкага батаніка Г. Галіра (1868–1932 гг.). Галір выступіў у якасці 
аўтара новай сістэмы вышэйшых (кветкавых) раслін. Ён вылучыў новую 
тэорыю кветкі, так называемую эўантавую (страбілярную), адпаведна 
якой кветка пакрытанасенных прадстаўляе сабой не суквецце, а 
сапраўдную кветку, блізкую па будове да двухполай стробілы 
бенетытавых.          У сістэме Галіра найбольш прымітыўным тыпам 
кветкавых з’яўляюцца мнагаплоднікавыя – парадкі казяльцовакветных з 



 

сем’ямі казяльцовых, макавых і інш. Галір выводзіць ад іх два асноўных 
напрамкі – аднасемядольных і двухсемядольных. Аднапокрыўных ён 
лічыць другаснаспрошчанымі формамі ў сувязі з пераходам да 
ветраапылення. 

Адным са слабых месц сістэмы Галіры было прызнанне першаснасці 
насякомаапыляемых раслін, што супярэчыць з дадзенымі палеанталогіі 
аб паходжанні кветкавых раслін і насякомых. Калі насякомаапыляемыя 
расліны прызнаць першаснымі, то адсюль выходзіць, што 
пакрытанасенныя расліны маглі з’явіцца не раней мелавога перыяду. 
З’яўленне ветрапыльных раслін, па меркаванню некаторых 
палеабатанікаў, можна аднесці да больш ранняга перыяду – палеазою. 

Арыгінальную сістэму раслін прыпанаваў у 1914 г. рускі батанік 
М. І. Кузняцоў (1864–1932 гг.), які прызнаваў першаснымі, як мнага-
плоднікавыя, так і аднапокрыўныя, але лічыў, што яны развіваліся 
незалежна паміж сабой. Кузняцоў аддзяліў усе голанасенныя ад 
кветкавых           і далучыў іх да археганіяльных. Кузняцоў стаяў на 
пазіцыі поліфілетычнасці паходжання расліннага свету, раслінны свет 
ён падзяліў на чатыры групы – “ступені развіцця”. Вышэйшай ступенню 
развіцця Кузняцоў лічыў кветкавыя расліны. Дзяленне кветкавых на 
аднасемядольныя і двухсемядольныя ён, з філагенетычных пазіцый, 
лічыў штучным, непрымальным.  

Асаблівую ўвагу А. Л. Тахтаджан (1910–2009 гг.) надае прынцыпам  
і метадам пабудовы філагенетычнай сістэмы раслін. Сістэма Тахтаджана 
лічыцца сінтэтычнай, яна абасноўваецца як дэтальным марфалагічным 
аналізам прыкмет, так і дадзенымі з самых розных галін батанікі – 
біялогіі цвіцення і апладнення, анатоміі і цыталогіі, эмбрыялогіі                      
і паліналогіі, геаграфіі і біясістэматыкі і г. д. Морфагенетычныя 
прынцыпы, пакладзеныя ў аснову сістэмы, сфармуляваны ў выглядзе               
67 эвалюцыйна-марфалагічных накірункаў па крытэрыях прымітыў-
насці і прасунутасці. 

Годнасцю цэльнай і стройнай сістэмы Тахтаджана з’яўляецца і тое, 
што яна заснавана на трывалым фундаменце ўсіх навейшых дасягненняў 
батанічных навук, разгледжаных з пазіцый філагенетычнай сістэматыкі. 
Сінтэтычны характар сістэмы вызначыў і дастаткова шырокае 
прызнанне яе міжнародным батанічным супольніцтвам. 

Фактычны матэрыял кветкавых раслін прапануемага вучэбнага 
дапаможніка выкладзены па сістэме  А. Л. Тахтаджана з дапаўненнямі, 
выкліканымі новымі дасягненнямі сістэматыкі. 

Вядомы філагенетычныя сістэмы такіх аўтараў, як Д. Хатчынсон 
(1884–1972), А. Пуле (1878–1955 гг.), Т. Бэсі (1845–1915 гг.), І. М. Га-
ражанкін (1848–1904 гг.), М. А. Буш (1869–1941 гг.), А. А. Грасгейм 
(1888–1948 гг.), Б. М. Коза-Палянскі (1890–1957 гг.) і іншых. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАДЫ СІСТЭМАТЫКІ РАСЛІН 
 

Сістэматыка раслін выкарыстоўвае інфармацыю, атрыманую  
метадамі даследванняў, якія прымянялі і цяпер выкарыстоўваюць для 
пабудовы філагенетычных сістэм раслін. 

Разгледзім розныя метады сістэматыкі, іх ролю як крыніц філагеніі 
раслін. 

Параўнальна-марфалагічны метад з’яўляецца самым першым па часе 
ўзнікнення. Не страчвае ён свайго значэння і ў цяперашнія             
часы. Ён заключаецца ў параўнальным вывучэнні марфалагічных 
асаблівасцей вегетатыўных і генератыўных органаў раслін. Мяркуюць, 
што найбольш блізкія віды павінны мець найбольшую колькасць             
падобных марфалагічных прыкмет. Класіфікацыя будуецца на 
марфалагічных прыкметах, якія не паддаюцца бачным спадчынным 
змяненням. Чым прыкмета больш устойлівая, тым яна больш трывалая 
для сістэматычных мэт. 

Анатамічны метад у сістэматыцы раслін з’яўляецца вельмі дакладным 



 

і аб’ектыўным метадам. Анатамічныя структуры, асабліва сасудзіста-
валакністыя пучкі, па часе менш зменлівыя, чым марфалагічныя. Гэты 
метад дазваляе вызначыць не толькі вялікія сістэматычныя групы, як 
аднасемядольныя і двухсемядольныя, не толькі сем’і, роды і віды, але 
нярэдка і разнавіднасці. 

Фізіялагічны метад у сістэматыцы раслін выкарыстоўваюць для  
высвятлення філагенетычных сувязяў паміж таксонамі па прыкметах 
фотаперыядызму, марозаўстойлівасці, засухаўстойлівасці, 
магнітатрапізму і іншых. 

Эмбрыялагічны (антагенетычны) метад заснаваны на вывучэнні і 
параўнанні прыкмет розных раслін на розных стадыях іх развіцця. Гэта 
дазваляе высвятліць паслядоўнасць фарміравання розных структур і 
ўзаемасувязь ператваральных форм; карэкціраваць філагенетычныя 
сувязі з дапамогай аналізу антагенетычных шэрагаў (з выкарыстаннем 
біягенетычнага закона Мюлера-Гекеля).  

Геаграфічны і географа-марфалагічны метады. Кожны від расліны 
мае свае межы геаграфічнага распаўсюджання, так званы геаграфічны 
арэал. Апошні знаходзіцца ў цеснай сувязі з марфалагічнымі 
асаблівасцямі віду, з яго прыстасаванасцю, здольнасцю да рассялення              
і  г. д. Арэал адлюстроўвае таксама гісторыю віду.  

Гібрыдалагічны метад заснаваны на скрыжавальнасці розных відаў 
раслін, на сумяшчальнасці і несумяшчальнасці іх. З дапамогай гэтага 
метаду вызначаюць ступень філагенетычнай блізкасці паміж таксана-
мічнымі групамі, галоўным чынам шляхам міжвідавой скрыжавальнасці.  

Цыталагічны (карыялагічны) метад абапіраецца на вывучэнне клеткі, 
асабліва яе храмасомнага апарату. Карыялагічныя даследванні 
дазваляюць вырашаць складаныя пытанні ў сістэматыцы таксонаў 
рознага ўзроўню, вызначаць іх месца ў філагенетычнай сістэме. 

Малекулярна-генетычны метад дазваляе даследаваць структурна-
функцыянальную арганізацыю генетычнага апарату клетак, механізмы 
рэалізацыі спадчыннай інфармацыі. Дазваляе параўнальнае вывучэнне 
геномнага падабенства таксонаў, атрымаўшых назву генасістэматыкі,          
ці ДНК-сістэматыкі. 

Пылкавы (палінамарфалагічны) метад заснаваны на параўнальна-
марфалагічным вывучэнні мікраспор (пылку). Ён дае для філагеніі 
раслін каштоўны матэрыял. 

Філагенетычнае значэнне мае вывучэнне мікраспарагенезу. 
Каштоўнасць пылковага метаду ў тым, што ён дае магчымасць 
даставерна супастаўляць (ідэнтыфікаваць) матэрыял. Па характару 
пылку можна ахарактарызаваць сям’ю, трыбу і нават род. Гэты метад 
прымяняюць пры спорава-пылкавым аналізе. 

Біяхімічны метад выкарыстоўваюць на той падставе, што блізкія 
віды маюць падобныя хімічныя рэчывы. Многім відам тытуню 



 

ўласцівы нікацін; віды кавы ўтрымліваюць кафеін; віды і роды           
бабовых багатыя спецыфічнымі бялкамі; капусныя – тлустымі алеямі; 
ясноткавыя – эфірнымі алеямі; малачайныя – каўчуком  і  г. д. 

Метад генетычнага імунітэту заснаваны на ўстойлівасці раслін 
супраць хвароб. Імунітэт можа служыць як прыкмета для вызначэння 
філагенетычнага і сістэматычнага становішча асобных відаў раслін. 
Самі ж паразіты могуць быць выкарыстаны як рэактывы ў сістэматыцы 
раслін. 

Серадыягнастычны метад улічвае асаблівасці рэакцыі сывараткі 
крыві любога цеплакроўнага арганізму на чужародныя бялковыя 
рэчывы, уведзеныя ў кроў ці сываратку крыві.  

Марфагенетычны метад высвятляе ў параўнальным плане 
ўзнікненне  і  развіццё  марфалагічных  структур  і  заканамернасці  
антагенезу. 

Палеанталагічны (палеабатанічны) метад заснаваны на вывучэнні 
выкапнёвых рэштак раслін. 

Флорагенетычны метад грунтуецца на вывучэнні часу ўзнікнення 
фларыстычных комплексаў і відаў, заканамернасцей відаўтварэння. 

Антагенетычны метад выкарыстоўвае ўласцівасці паўтарэння 
антагенезам філагенезу. 

Тэраталагічны метад абапіраецца на вывучэнне выродлівасці 
органаў раслін. Дае падставу для разумення паходжання гэтых 
органаў. 

Матэматычны метад уключае прымяненне матэматычнай 
статыстыкі, камп’ютарнага мадэлявання ў сістэматыцы раслін. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. У чым заключаецца сутнасць штучных сістэм класіфікацыі 

раслін? 
2. Назавіце асаблівасці натуральных сістэм класіфікацыі раслін. 
3. У чым заключаецца сутнасць філагенетычных сістэм класіфікацыі 

раслін? 
4. Назавіце і ахарактарызуйце метады сістэматыкі раслін. 

 
CІСТЭМАТЫЧНЫ АГЛЯД ВЫШЭЙШЫХ РАСЛІН 

 
Вышэйшыя расліны падзяляюць на 9 аддзелаў. Магчымыя эвалю-

цыйныя сувязі аддзелаў вышэйшых раслін паказаны на малюнку 4. 



 

 
Водарасцевыя продкі вышэйшых раслін 

 

 
Малюнак 4 – Магчымыя эвалюцыйныя сувязі аддзелаў вышэйшых раслін 

  
Пры выхадзе на сушу вышэйшыя расліны развіваліся ў двух 

асноўных напрамках і ўтварылі дзве эвалюцыйныя лініі – гаплоідную,            
з пераважаннем у цыкле развіцця гаметафіта і рэдукцыі спарафіта,                   
а таксама дыплоідную, з пераважаннем у цыкле развіцця спарафіта                  
і рэдукцыі гаметафіта. 

Агляд вышэйшых раслін пачынаем з вышэйшых споравых раслін 
гаплоіднай лініі эвалюцыі, аддзелам мохападобных. 
 

 

ВЫШЭЙШЫЯ СПОРАВЫЯ РАСЛІНЫ 
 

Гаплоідная лінія эвалюцыі вышэйшых раслін 
 

АДДЗЕЛ МОХАПАДОБНЫЯ (BRYOPHYTA) 
 

Аддзел уключае вышэйшыя наземныя (радзей прэснаводныя), 
пераважна шматгадовыя расліны памерам ад 1 да некалькіх міліметраў, 
радзей да 60 і больш сантыметраў. Цела расліны гэтага аддзела ўяўляе 
сабой слаявішча (антацэротавыя, некаторыя пячоначнікі) ці яно 
расчленена на сцябло і лісты. Унутраная будова адносна простая. 
Часткова адасоблена асіміляцыйная, водаправодная і механічная тканкі. 
Палавое (гаметафіт) і бясполае (спарафіт) пакаленні існуюць сумесна на 
адной расліне. Органы палавога размнажэння – антэрыдыі і архегоніі. 



 

Утвораныя ў антэрыдыях двухжгуцікавыя сперматазоіды 
перамяшчаюцца да яйцаклеткі толькі ў кропельна-вадкім асяроддзі. З 
зіготы фарміруецца шматклетачны дыплоідны спарафіт у выглядзе 
спецыяльнага органа спаранашэння – спарагона, нагадваючага 
каробачку на ножцы са ступнёй, урослай у тканку гаметафіта. У 
каробачцы  спарагона са спарагеннай тканкі ўтвараюцца гаплоідныя 
споры. На паверхні глебы са споры пры яе прарастанні ўтвараецца 
пласціністы талом, ці разгалінаваная мнагаклетачная ніць з пупышкамі. 
Прадростак развіваецца ў дарослую расліну мху пласціністай ці 
лістасцябловай будовы.  

Мохападобныя – старажытная група вышэйшых раслін з 
пераважаннем гаметафіта ў цыкле развіцця. Споры мхоў вядомы 
пераважна з адкладанняў сілуру і дэвону (440–405 млн. гадоў назад). 
Рэшткі мхоў вядомы з карбону (350 млн. гадоў назад). У палеазоі 
акрэсліліся асноўныя групы мохападобных.  

Мохападобныя ўяўляюць сабой сляпую, замкнутую галіну развіцця 
(малюнак 4). Ва ўсім свеце мохападобных налічваецца ад 22 да                
27 тысяч відаў. У Беларусі мохападобных усяго 442 віды. Аддзел 
падзяляюць на тры класы: антацэротавыя (Anthocerotopsida), 
пячоначнікі (Marchantiopsida), лістасцябловыя мхі (Bryopsida). 

 
КЛАС АНТАЦЭРОТАВЫЯ (ANTHOCEROTOPSIDA) 

 
Сваю назву ён атрымаў ад грэчаскіх слоў anthos – кветка, keros – рог. 

Спарагоны маюць выцягнутую, злёгку сагнутую рогападобную форму 
(малюнак 5, А). 

У класе антацэротавых вылучаюць адну сям’ю антацэротавых 
(Anthocerotaceae) ці дзве сям’і: антацэротавыя і нотаціласавыя 
(Notothylaceae) і каля 300 відаў. Да сям’і антацэратацыя (Anthocerotaceae) 
адносяцца 3 роды, з каторых найбольш распаўсюджаны антацэрас 
(Anthoceros), які налічвае каля 200 відаў ва ўмераных абласцях, а 
таксама ў тропіках. Другія 2 роды – дэндрацэрас (Dendroceros) і 
мегацэрас (Megaceros) – сустракаюцца ў тропіках і паўднёвым паўшар’і. 

Да сям’і Notothylaceae адносіцца толькі род нотацілас (Notothylas)           
з 10 відамі ў тропіках, і толькі від N. аrbicularis сустракаецца ў Заходняй 
Еўропе і Паўночнай Амерыцы. 

У Беларусі з сям’і антацэратацыя сустракаюцца Anthoceros agrestis 
(A. punctatus) і Phaeoceros laevis. 

 



 

 
 

Малюнак 5 – Феацэрас (Phaeoceros laevis): 
А – агульны выгляд расліны са спарангіямі; Б – падоўжны разрэз спарагона; 

В – папярочны разрэз спарагона ў верхняй частцы:  
1 – створкі; 2 – калонка; 3 – чашападобная разрослая частка талома 

(павялічана); 4 – споры 

 
Рысамі прымітыўнай арганізацыі антацэротавых з’яўляюцца 

пласціністыя таломы большай часткай разеткападобнай формы, клеткі 
якіх маюць пласціністыя хларапласты з піраноідамі, як у водарасцей. 

Спарафіт у антацэротавых добра развіты, мае выгляд доўгай 
каробачкі, ступні і мерыстэматычнага слою паміж імі. 

 
 
 

КЛАС ПЯЧОНАЧНІКІ, АБО ПЯЧОНАЧНЫЯ МХІ 
(MARCHANTIOPSIDA, АБО HEPATICOPSIDA) 

 

Прадстаўнікі гэтага класа характарызуюцца дарсівентральнай 
будовай цела. Разам з таломнымі тут маюцца і лістасцябловыя расліны.        
Рызоіды аднаклетачныя. 

Спарагон у выглядзе каробачкі на ножцы не мае хларафілу. Са споры 
вырастае пратанема (прадростак) у выглядзе невялікай пласцінкі, якая 
затым развіваецца ў дарослы гаметафіт. 

Клас уключае каля 60 сем’яў, каля 300 родаў, больш чым 6 тысяч 
відаў і падзяляецца на два падкласы: маршанцыіды (Marchantiidae) і 
юнгерманііды (Jungermaniidae). 

Па будове талома, прысутнасці паветраных камер з асіміляцыйнай 
тканкай, па наяўнасці эпідэрмы з вусцейкамі, алейных цельцаў у 
клетках падклас маршанцыіды падзяляюць на тры парадкі: 
маршанцыевыя (Marchantіales), сферакарпавыя (Sphaerocarpales) і 
маноклеевыя (Monocleales), ён налічвае 16 сямей, 35 родаў, каля 420 
відаў. 



 

 
ПАДКЛАС МАРШАНЦЫІДЫ (MARCHANTIIDAE) 
 
Падклас уключае тры парадкі: маршанцыевыя, сферакарпавыя, 

маноклеевыя. 
 
Парадак маршанцыевыя (Marchantiales) 
 
Гаметафіт гэтага парадку прадстаўлены таломам стужкападобнай 

формы, мае дарсівентральную будову з унутранай дыферэнцыяцыяй             
і рызоідамі двух відаў. Спарафіт у выглядзе каробачкі на кароткай 
ножцы, пашырэнне якой атрымала назву гаўсторыі, ці прысоскі.                    
У каробачцы ўтрымліваюцца споры і элатэры (спружынкі). 

Парадак аб’ядноўвае 33 роды і 400 відаў. Род маршанцыя налічвае 52 
віды. У Рэспубліцы Беларусь – 12 відаў. Найбольш вядомым прад-
стаўніком з’яўляецца маршанцыя звычайная (Marchantia polymorpha) 
(малюнак 6). Яна сустракаецца на вільготнай глебе ў лясах, на балотах  і 
ў іншых месцах. Від амаль касмапалітны. 

 
 

Малюнак 6 – Маршанцыя звычайная (Marchantia polymorpha): 
1 – талом з мужчынскімі падстаўкамі; 2 – талом з жаночымі падстаўкамі 
Маршанцыя ўяўляе сабой стужкападобны дыхатамічна разгалінаваны 

талом 5–20 см даўжыні і 1–2 см шырыні, які сцелецца па паверхні зямлі. 
Верхавінка талома выемчатая з кропкай росту. Верхні бок цёмна-
зялёны, з лагчынкай пасярэдзіне. Ніжні бок талома буравата-чырвоны. 
Знізу ўздоўж сярэдняй часткі адыходзяць аднаклетачныя  рызоіды. Тут 
таксама добра бачныя (у лупу) вырасты талома, лускавінкі 
(амфігастрыі), якія цягнуцца ў два рады ўздоўж сярэдняй  лагчынкі, а 
таксама ўздоўж краёў талома. 



 

Анатамічная будова талома даволі складаная (малюнак 7). Талом мае 
верхнюю і ніжнюю эпідэрмы, паміж імі – тканка. Адрозніваюць 
простыя рызоіды (малюнак 7, а) (з гладкай унутранай паверхняй) і 
язычковыя рызоіды (з вырастамі ў выглядзе сасочкаў, язычкоў на 
ўнутранай паверхні). Язычковыя рызоіды сплятаюцца ў цяжы і 
цягнуцца ўздоўж краёў талома. Яны прыціскаюцца да талома 
амфігастрыямі і ўтвараюць так званую вонкавую праводзячую сістэму ў 
выглядзе кнота. Простыя рызоіды прымацоўваюць талом да субстрату і 
ўсмоктваюць ваду з растворанымі мінеральнымі рэчывамі. Верхні 
эпідэрміс месцамі з вусцейкамі. Пад эпідэрмісам знаходзяцца 
паветраныя камеры – поласці, якія аддзелены буйнымі клеткамі ў 1–2 
паверхі. Са дна паветраных камер уздымаюцца разгалінаваныя ніці з 
клетак – асімілятараў з хларафілавымі зярнятамі. Ад ніжняй эпідэрміса 
адыходзяць рызоіды і амфігастрыі (малюнак 7). 

 
 

Малюнак 7 – Маршанцыя: 1 – папярочны разрэз талома: 
А – пры малым павелiчэннi, Б – пры вялiкiм (а – амфiгастрыi, 

р – рызоiды, ас – асiмiлятары, в – вусцейкі); 2 – рызоiды: а – просты, 
б, в – язычковыя; 3 – паверхневы слой талома 

(к – паветраныя камеры, в – вусцейкi) 

 
Пад паветранымі камерамі размяшчаецца парэнхіма з шырокіх 

бясколерных клетак, якія часта ўтрымліваюць крухмал і ўключэнні 
алею (алейныя целы). У парэнхіме ёсць слізевыя хады, утвораныя ў 
выніку растварэння суседніх клетак, заўсёды запоўненыя сліззю. 

Алейныя целы, слізевыя хады – характэрныя асаблівасці для 
большасці маршанцыевых. 

Унутры талома маршанцыі няма праводзячай тканкі. Яна заменена 
знешняй (вонкавай) праводзячай сістэмай з язычковых рызоідаў з 
амфігастрыямі.  

Вегетатыўнае размнажэнне маршанцыі адбываецца пры дапамозе 
вывадковых пупышак (малюнак 8). На верхнім баку талома маршанцыі 
знаходзяцца вывадковыя кошыкі. У іх фарміруюцца вывадковыя 



 

пупышкі ў выглядзе авальных пласцінак з выемкамі па баках, дзе 
размяшчаюцца кропкі росту. Вывадковая пупышка сядзіць на 
аднаклетачнай ножцы. У час дажджу пры пападанні кроплі вады ў 
вывадковы кошык вывадковая пупышка лёгка адломваецца ад ножкі і 
вымываецца з кошыка. На паверхні глебы з вывадковай пупышкі 
фарміруецца новы талом маршанцыі. 

 
 

Малюнак 8 – Талом маршанцыi i вывадковая пупышка: 
1 – талом маршанцыi з вывадковымi кошыкамi; 2 – развiццё вывадковай 

пупышкi; 3 – вывадковая пупышка; 4 – яна ж у папярочным разрэзе 
(н – ножка, а – месца адпадзення пупышкi, р – зачаткi рызоiдаў) 

 
Пры адміранні талома маршанцыі, калі яно даходзіць да месца 

разгалінавання, гэтыя галіны пачынаюць расці асобна. 
Для маршанцыі характэрна таксама палавое размнажэнне. 

Маршанцыя з’яўляецца двухдомнай раслінай. На адных яе таломах 
узнікаюць своеасаблівыя вырасты ў выглядзе ножкі з мнагалопасцевым 
дыскам. Гэта мужчынскія, ці антэрыдыяльныя, падстаўкі. 

На вертыкальным разрэзе праз дыск антэрыдыяльнай падстаўкі, у 
верхняй яго частцы прыкметны антэрыдыяльныя поласці, на дне якіх 
размешчана па адным антэрыдыі (малюнак 9, 1). Антэрыдый – гэта 
авальнае цельца з аднаслойнай сценкай, на ножцы, прымацоўваецца да 
дна поласці. Змесціва антэрыдыя складаецца са шматлікіх сперматагенных 
клетак, кожная з якіх утварае два двухжгуцікавыя сперматазоіды. Пасля 
выспявання антэрыдый ускрываецца зверху шчылінай, і сперматазоіды 
ў час дажджу праз канал антэрыдыяльнай поласці выходзяць наверх, 
актыўна перамяшчаюцца ў вадзе, падплываюць да архегонія. 

На іншых таломах маршанцыі ўтвараюцца вырасты ў выглядзе ножкі, 
якая заканчваецца шматпрамянёвай зоркай. Гэта жаночая, ці 
археганіяльная, падстаўка. 



 

На падоўжным разрэзе праз жаночую падстаўку прыметны архегоніі, 
якія сядзяць групамі паміж праменямі (малюнак 9, 4). Яны шыйкамі 
звісаюць уніз. Кожная група архегоніяў пакрыта агульным покрывам – 
перыхецыем, а кожны архегоній адзеты асобным покрывам – 
перыанцыем, які ўзнікае ў выглядзе кальцавога валіка ў аснове 
архегонія. Затым перыанцый моцна разрастаецца. Перыхецый і 
перыанцый засцерагаюць архегоніі, а потым і спарагоны ад высыхання. 

 
Малюнак 9 – Маршанцыя: 1 – вертыкальны разрэз праз мужчынскую 

падстаўку; (у некаторых антэрыдыяльных паласцях знаходзяцца антэрыдыi);  
2 – антэрыдый у антэрыдыяльнай поласцi (н – ножка антэрыдыя); 

3 – двухжгуцiкавы сперматазоiд; 4 – вертыкальны разрэз праз жаночую 
падстаўку (п – перыхецый, р – пучок рызоiдаў, м – малады архегонiй, 

ст – стары, аплоднены, з завядаючай шыйкай; вакол кожнага архегонiя 
разрастаецца перыанцый) 

 
Пры паспяванні архегонія яго шыйка на верхавінцы ўскрываецца, 

шыйкавыя і брушкавая канальцавая клеткі аслізняюцца і сперматазоіды 
бесперашкодна пранікаюць унутр архегонія. Адбываецца зліццё 
сперматазоіда з яйцаклеткай – апладненне. 

З аплодненай яйцаклеткі развіваецца бясполае пакаленне – спарафіт, 
або спарагон. Ён складаецца з шарападобнай каробачкі, кароткай ножкі, 
пашыраная частка якой называецца гаўсторыяй (ступнёй). Пры дапамозе 
гаўсторыі спарагон прымацоўваецца да тканкі падстаўкі (гаметафіт) і жы-
віцца за яго кошт. Каробачка ўтрымлівае споры і элатэры (спружынкі). 

Пры паспяванні спор каробачка раскрываецца на верхавінцы створка-
мі, i споры высыпаюцца. Элатэры моцна гіграскапічныя. У сырое надво-
р’е яны скручаны, у сухое – раскручваюцца. Гэтым самым яны рыхляць 
споравую масу і спрыяюць раўнамернаму высяванню спор з каробачкі.  

Гаплоідныя споры ўтвараюцца пры меёзе мацярынскіх клетак спор 
(спарацытаў). Частка мацярынскіх клетак спор выцягваецца, абалонка іх 
нераўнамерна патаўшчаецца і прымае выгляд спружынак. Кожная такая 



 

клетка ператвараецца ў спружынку – элатэру. 
Спора адзета двума абалонкамі – вонкавай (экзаспорый) і ўнутранай 

(эндаспорый). На глебе спора прарастае, утварае пласціністую 
пратанему, якая затым фарміруе талом маршанцыі. 

Цыкл развіцця маршанцыі прыведзены на малюнку 10. 

 
 

Малюнак 10 – Цыкл развіцця маршанцыі (Marchantia polymorpha): 
1 – мужчынскі гаметафіт; 2 – антэрыдый; 3 – сперматазоіды; 4 – жаночы 

гаметафіт; 5 – архегоній; 6 – зігота; 7 – пачатковая стадыя развіцця спарагона;  
8 – спарагенная клетка; 9–11 – развіццё са спарагеннай клеткі чатырох спор 

шляхам меёзу; 12 – раскрыты спарагон; 13 – прарастанне споры; 
14 – малады гаметафіт 

Такім чынам, у цыкле развіцця маршанцыі назіраецца чаргаванне 
пакаленняў (генерацый), якім адпавядае змена ядзерных фаз. Палавое 
пакаленне – гаметафіт – змяняецца бясполым – спарафітам. 
Пераважальным пакаленнем з’яўляецца гаметафіт, расліна маршанцыі з 
мужчынскімі і жаночымі палавымі органамі (антэрыдыямі і архегоніямі). 
Усе клеткі яго гаплоідныя. Гаметафіт бярэ пачатак ад гаплоіднай споры. 

Спарафіт (спарагон) мае невялікія памеры і жывіцца за кошт 
гаметафіта, да якога прымацоўваецца пры дапамозе гаўстэрыі (ступні), 
прысоскі. Усе клеткі спарафіта дыплоідныя, таму што развіваюцца ад 
дыплоіднай зіготы. 

Пераход ад спарафіта да гаметафіта адбываецца ў выніку 
рэдукцыйнага дзялення пры ўтварэнні спор. 

 
Парадак сферакарпавыя (Sphaerocarpales) 
 
Расліны гэтага парадку маюць аднаслойны талом без паветраных 

камер і вусцеек. Рызоіды простыя. Алейных целаў няма. Антэрыдыі па 



 

адным акружаны спецыяльнай, адкрытай зверху абгорткай. Спарагон 
мае выгляд шарападобнай каробачкі на кароткай ножцы з гаўсторыяй 
(малюнак 11). 

Сценка каробачкі аднаслойная, пры паспяванні разбураецца. Замест 
элатэраў развіваюцца спажыўныя клеткі. 

 
 

Малюнак 11 – Сферакарпус (Sphaerocarpus sp.): A – агульны выгляд жаночай 
расліны; Б – папярочны разрэз мужчынскага талома (антэрыдыі размешчаны 

ўнутры поласці); В – спарагон са спорамі і спажыўнымі клеткамі; 
Г – тры буйныя тэтрады спор і дзве спажыўныя клеткі 

 
Парадак уключае 2 сям’і: сферакарпавыя (Sphaerocarpaceae) i 

рыэліевыя (Riellaceae) і  звыш 13 відаў у паўночным паўшар’і. 
Сферакарпавыя маюць прыкметы, уласцівыя маршанцыевым і 

юнгерманіевым. 
 

Парадак маноклеевыя (Моnосlеаles) 
 
Таломы манокліевых буйныя, без паветраных камер і вусцеек.             

Утрымліваюць клеткі з алейнымі целамі. Антэрыдыі пагружаныя, 
сабраныя ў дыскападобнае ўтварэнне. Спарагон на доўгай ножцы. 
Каробачка цыліндрычная, танкасценная. Элатэры доўгія. Сям’я з адным 
родам маноклея (Monoclea)  і  2 відамі ў паўднёвым паўшар’і. 

 
ПАДКЛАС ЮНГЕРМАНІЕВЫЯ (JUNGERMANNIIDAE) 
 
Уключае каля 50 сем’яў, 250 родаў і больш 5 000 відаў. Для іх 

характэрныя як таломныя, так і лістасцябловыя формы, аднак часцей 
яны маюць дарсівентральную будову са слабай дыферэнцыяцыяй тканак. 

Падклас прадстаўлены чатырма парадкамі: метцгерыевыя (Metzge-
riales), такакіевыя (Takakiales), гапламітрыевыя (Haplomitriales), юн-
германіевыя (Jungermanniales), якія адрозніваюцца паміж сабой будовай 
талома, яго расчлененасцю, прысутнасцю паветраных камер з асіміля-



 

цыйнай тканкай і вусцейкамі, наяўнасцю алейных цельцаў у клетках. 
 
Парадак метцгерыевыя (Metzgeriales) 
 
Парадак уключае каля 10 сямей, 15 родаў і  болей 120 відаў. 
Прадстаўнікі гэтага парадку маюць таломы, часта з рабром 

пасярэдзіне, іншы раз раздзелены на сцябло і лістападобныя лопасці. 
Апошнія (лопасці) – цэльныя, іншы раз выемчатыя; клеткі іх буйныя, 
тонкасценныя, без вугалковых патаўшчэнняў сценак. Архегоніі 
закладваюцца ззаду верхавіннай клеткі, і пасля іх утварэння рост талома 
не спыняецца. Архегоніі часта размяшчаюцца ў спецыяльных 
утварэннях на спінным баку талома ці на спецыяльных галінках, а ў 
лістасцябловых відаў – уздоўж сярэдняй лініі спіннога боку сцябла. 
Аналагічна размяшчаюцца і антэрыдыі. Спарагон у аснове ахоплены 
псеўдаперыанцыем, ці каўпачком, ці тым і другім. Спарагон складаецца з 
каробачкі, якая мае мнагаслойную сценку, доўгай ножкі і гаўсторыі.              
У каробачцы ўтвараюцца споры і элатэры, якія ў выглядзе пучка 
адыходзяць ад асновы каробачкі ці ад вяршыні яе сценкі. У метцгер-
цыевых маюцца прыватныя прыстасаванні для актыўнага паглынання 
вады. На ніжнім баку талома па два бакі ад жылкі размяшчаюцца 
дробныя шарападобныя полыя вырасты з бакавымі адтулінамі. Праз іх, 
як па капілярах, засмоктваецца вада. У іншых прадстаўнікоў таломы 
могуць быць густа пакрыты рызоідамі. Іх бакавыя часткі аднаслойныя  і 
глыбока рассечаны на лістападобныя лопасці, ствараецца ўраджанне 
двухраднага лістаразмяшчэння ўздоўж галоўнай восі. 

 
Парадак такакіевыя (Takakiales) 
 
На сцяблах такакіевых размешчаны лістападобныя ўтварэнні з 

чатырох ці двух акруглых, спіральна размешчаных сегментаў. Апошнія 
па анатамічнай будове нагадваюць дробныя парасткі. Палавыя органы – 
антэрыдыі і архегоніі. Апошнія раскіданы на паверхні сцябла хаатычна. 
Да парадку адносіцца адна сям’я з родам такакія (Takakia) і двума 
відамі, арэалы якіх  знаходзяцца далёка адзін ад другога, – поўдзень і 
ўсход Азіі (Гімалаі, Японія, Калімантан) і ціхаакіянскае ўзбярэжжа 
Паўночнай Амерыкі. 

 
Парадак гапламітрыевыя (Haplomitriales) 
 
Для раслін гэтага парадку характэрна наяўнасць прамастаячых 

парасткаў радыяльнай сіметрыі з лістамі. Парасткі адыходзяць ад пад-
земнай карэнішчападобнай часткі талома без рызоідаў. Па фарміраванні  і 
будове лістоў гапламітрыевыя шчыльна прымыкаюць да метцге-рыевых: 



 

у ходзе антагенезу лісты ўзнікаюць таксама як бакавыя лопасці ці лісты 
метцгерыевых. Архегоніі фарміруюцца ці з верхавіннай клеткі, ці каля 
яе, але пры гэтым археганіяльная галінка спыняе свой рост.            У 
гэтым яны набліжаюцца да парадку юнгерманіевыя. 

Парадак уключае 1 сям’ю, 3 роды і 19 відаў. 
 
Парадак юнгерманіевыя (Jungermanniales) 
 
Найбольшы па колькасці відаў парадак пячоначнікаў налічвае звыш 

40 сем’яў, больш 200 родаў і каля 5 000 відаў. Распаўсюджаны 
пераважна ў тропіках, галоўным чынам, паўднёвага паўшар’я, 
сустракаецца таксама і ў краінах СНД. У Рэспубліцы Беларусь 
юнгерманіевыя налічваюць каля 85 відаў. Сярод іх вядомы як таломныя, 
так і пераважна лістасцябловыя формы.  

Антэрыдыі знаходзяцца ў похвах бакавых лістоў паблізу верхавінак 
парасткаў. Архегоніі развіваюцца на верхавіне галінак з верхавіннай 
клеткі, і рост парастка спыняецца. Каробачка спарагона ўскрываецца 
чатырма створкамі, сценкі яе складаюцца з 2–20 слаёў з папяроч-нымі 
патаўшчэннямі. 

Пелія эпіфільная (Pellia epiphylla, малюнак 12) сустракаецца ў краінах 
СНД, пасяляецца каля ручаёў, у рачных далінах. Мае невялікі 
пласціністы, дыхатамічна разгалінаваны талом з рызоідамі. 
Дыферэнцыяцыя тканак слабая, органы размнажэння знаходзяцца на 
верхнім баку талома. Расліна аднадомная. 

 
Малюнак 12 – Пелія (Pellia epiphylla): А – агульны выгляд; 

Б – папярочны разрэз талома (а – антэрыдый); В – архегоніі; 
Г – малады спарагон (н – ножка, г – гаўсторыя, 

к – каробачка са спорамі, э – элатафор, бр – брушка архегонія) 

 



 

З лістасцябловых юнгерманіевых даволі цікавыя радула расплас-таная 
(Radula cоmplanata) i хіласцыфус мнагакветкавы (Chiloscyphus polyanthus) 
(малюнак 13). У Беларусі шырока распаўсюджаны першы від, які 
сустракаецца на ствалах ліпы, дуба і іншых дрэўных парод.                Яе 
дарсівентральныя парасткі 2–4 см даўжынёй шчыльна прыціснуты да 
кары дрэў. Выдзеленая з дзярнінкі расліна мае разгалінаванае сцябло. 
Галоўнае сцябло і бакавыя парасткі нясуць два рады лістоў. Кожны ліст 
двухлопасцевы. Спінная лопасць буйная, брушная меншая, загнутая 
ўніз і прыціснутая да сцябла. Аднаслойныя лісты сваімі краямі 
налягаюць адзін на адзін. У выніку расліна мае выразна 
дарсівентральную будову. Амфігастрыі ў радулы адсутнічаюць. Радула 
сплюснутая – аднадомны пячоначнік, але ёсць і двухдомныя віды. 
Архегоніі групамі размяшчаюцца на верхавіне парастка, пры гэтым 
кропка росту ідзе на іх утварэнне, і рост парастка на гэтым спыняецца. 

Архегоніі звычайнай будовы з пакрывалам – перыхецыем. Антэрыдыі 
кожны на доўгай ножцы. У іх развіваюцца двухжгуцікавыя 
сперматазоіды. Пасля апладнення з зіготы развіваецца спарагон. Спелы 
спарагон мае каробачку, ножку і гаўсторыю. У каробачцы развіваюцца 
споры і эла-тэры, сабраныя ў пучок – элатафор. Пры паспяванні спор 
каробачка раскрываецца чатырма створкамі на верхавіне. Споры на глебе 
прарастаюць і развіваюць пласціністую пратанему, з якой узнікае 
дарослая расліна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Малюнак 13 – Радула (Radula complanata) і хіласцыфус (Chilosciphus               
polyanthus): А – радула: 1 – агульны выгляд (на вяршыні адной галінкі бачны 

званочкападобны перыхецый), 2 – антэрыдый і архегоніі, 3 – малады спарагон 
(н – ножка, г – гаўсторыя, к – каробачка са спорамі і спружынкамі), 4 – 
алейныя цельцы; Б – хіласцыфус: 1 – агульны выгляд, 2 – амфігастрыя 

 
Chiloscyphus polyanthus распаўсюджаны ў лясах – каля ствалоў, на 

гліністай глебе сярод травы. Ён утварае рыхлыя тонкія дзярнінкі 



 

(малюнак 13, Б.1), прыціснутыя да субстрату ці прыўзнятыя; дасягаюць 
2–6 см даўжыні. Лісты трохрадныя. Спінныя лісты (два рады) шырокія, 
цэльныя. Брушныя лісты (адзін рад) – амфігастрыі. Будова антэрыдыяў, 
архегоніяў і спарагона такая ж, як і ў радулы. 

З падкласа юнгерманіевых у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь 
занесены меркія ірландская (Moerckia hibernica), гімнaкaлeя ўздутая 
(Gymnocolea inflata), скапанія завостраная (Scapania apiculata), парэла 
пласкалістая (Porella platyphylla).  

 
КЛАС ЛІСТАСЦЯБЛОВЫЯ МХІ 

(BRYOPSIDA, АБО MUSCI) 
 

Лістасцябловыя мхі – самы буйны клас мохападобных. Ён уключае 
700 родаў, каля 8–12 тыс. відаў. Яны сустракаюцца паўсюль – ад 
палярных пустынь Арктыкі да льдоў Антарктыды. У Рэспубліцы Беларусь 
– каля 324 відаў. 

Гаметафіт лістасцябловых імхоў расчленены на сцябло і лісты. Сцябло 
мае радыяльную будову, на ім цеснай спіраллю размяшчаюцца лісты. 
На сцябле фарміруюцца органы палавога размнажэння – антэрыдыі і 
архегоніі. 

Спарафіт (спарагон) развіваецца з аплодненай яйцаклеткі і 
складаецца з каробачкі, ножкі і гаўсторыі (ступні). У каробачцы 
фарміруюцца толькі споры, элатэры адсутнічаюць. Са споры 
развіваецца пратанема  ў выглядзе доўгай разгалінаванай ніці, радзей 
яна пласціністая. У каробачцы большасці мхоў ёсць перыстом (апарат 
для рассейвання спор, яго няма ў сфагнавых і андрэевых імхоў). 

Клас падзяляецца на тры падкласы: сфагнавыя (Sphagnidae), 
андрэевыя (Andreaeidae), брыевыя (Bryidaе). 

 
ПАДКЛАС CФАГНАВЫЯ, АБО ТАРФЯНЫЯ, МХІ (SPHAGNIDAE) 
 
Падклас уключае парадак Sphagnales, сям’ю Sphagnaceae, род 

Sphagnum і ад 150 да 250 відаў. У падкласе Sphagnidae апісаны другі 
манатыпны род Ambuchanania, а таксама сям’я і парадак. 

Распаўсюджаны ва ўмераных i халодных абласцях на раўнінах 
паўночнага паўшар’я, дзе на балотах і ў забалочаных лясах утвараюць 
суцэльнае покрыва. У гарах тропікаў не ўтвараюць вялікіх зараснікаў. 

Расце сфагнум шчыльнымі дзярнінамі. Асобнае сцябло сфагнуму мае 
галіны трох відаў: верхавінныя (утвараюць кампактную галоўку), 
сярэднія – гарызантальна адхіленыя і звісаючыя, размешчаныя ўздоўж 
сцябла (малюнак 14). 

Анатамічная будова расліны даволі простая. Сцябло ў цэнтры мае 
асяродак з парэнхімных клетак, за ім ідзе драўняны цыліндр, які акружае 



 

асяродак, з клетак бурага колеру (надае сцяблу трываласць). Знадворку 
сцябло пакрыта эпідэрмай (гіяладэрмай) з мёртвых пустых клетак. 

Галінкавыя лісточкі сфагнуму ланцэтныя або яйцападобна-ланцэтныя, 
аднаслойныя, без цэнтральнай жылкі. Складаюцца з клетак двух відаў: 
вузкіх, жывых, хларафіланосных і мёртвых, шырокіх, бясколерных,  
ваданосных. 

Сценкі клетак лістоў, як і сцяблоў сфагнавых імхоў складаюцца з 
калоіднага рэчыва гіяліну, таму клеткі ліста называюць гіялінавымі.     У 
абалонцы гіялінавых клетак маюцца кольчатыя ці спіральныя патаў-
шчэнні і скразныя акруглыя адтуліны – поры. Праз капілярныя адтуліны 
вада ўсмоктваецца ў поласць клеткі, а калаідальны гіялін моцна набухае і 
ўтрымлівае ў сабе вільгаць. Таму гіялінавыя клеткі называюць 
ваданоснымі. У засушлівыя перыяды надвор’я вада з галінавых клетак 
выпараецца. Пры гэтым гіялінавыя патаўшчэнні выконваюць ролю 
ўнутраных распорак і сценкі клетак не збліжаюцца. Гіялінавыя клеткі 
запаўняе паветра і абумоўлівае светла-зялёны колер лістоў і ўсёй расліны. 

Ваданосныя клеткі займаюць 70 % паверхні ліста і надаюць расліне 
белаваты колер. Таму сфагнавыя мхі часта называюць белымі мхамі. 

 

 
 

Малюнак 14 – Мох сфагнум (Sphagnum sp.): 
А – агульны выгляд; Б – будова ліста: бачны буйныя ваданосныя клеткі               
з папярочнымі патаўшчэннямі і порамі; В – частка папярочнага разрэзу 
сцябла: кара з буйных ваданосных клетак; Г – папярочны разрэз ліста: 
хларафіланосныя клеткі чаргуюцца з ваданоснымі; Д – антэрыдыі, якія 
сядзяць на ножках паміж лістамі; Е – верхавіна парастка з архегоніямі;              

Ж – падоўжны разрэз спарагона: каробачка на несапраўднай ножцы, 
няпоўная калонка са спарангіем у выглядзе каўпачка, сценка каробачкі             

з вечкам на верхавіне, рэшткі шыйкі архегонія; З – пратанема з рызоідамі  

 
Асаблівасці анатамічнай будовы лістоў сфагнавых імхоў спрыяюць 

хуткаму ўсмоктванню і правядзенню вады. Сфагнавы мох здольны 
ўсмоктваць вады ў 30,5 разоў болей за сваю вагу. Яго высокая гігра-
скапічнасць спрыяе хуткаму забалочванню тых месцаў, дзе ён 



 

пасяляецца. Ва ўмовах празмернай увільготненасці, недахопу кіслароду, 
пры раскладанні адмерлых гіялінавых клетак сфагнуму ўтвараецца 
кіслае антысептычнае, бактэрыцыднае асяроддзе. Такія ўмовы на 
сфагнавых балотах спрыяюць хуткаму назапашванню сфагнавага торфу 
з адмерлых частак раслін, іх няпоўнай мінералізацыі. Па гэтай 
уласцівасці сфагнавыя мхі называюць яшчэ тарфянымі мхамі. 

Асноўную ролю асіміляцыі ў сфагнавых імхоў выконваюць 
верхавінныя і сярэднія галіны з лістамі. Звісаючыя галіны ўтвараюць 
вакол сцябла як бы чахол – кнот, які спрыяе хуткаму перамяшчэнню 
вады ўздоўж сцябла. 

Сцябловыя лісты сфагнуму па форме адрозніваюцца ад галінкавых, а 
іх будова мае важнае сістэматычнае значэнне.  

Ва ўмовах абводненасці і недахопу кіслароду адмерлыя часткі 
сфагнуму не мінералізуюцца да канца і ўтвараюць торф. Пры гэтым 
утвараюцца арганічныя кіслоты, якія яшчэ больш прыгнечваюць 
бактэрыяльны працэс раскладання торфу. Кіслотнасць воднага раствору 
сфагнавага балота абумоўлівае антысептычныя ўласцівасці сфагнуму. 

Адны віды сфагнуму – аднадомныя, іншыя – двухдомныя расліны.  У 
верхняй частцы сцяблоў утвараюцца антэрыдыі і архегоніі. Антэрыдыі 
фарміруюцца на верхавінных галінках, маюць падоўжаную форму 
бураватага колеру і бачныя няўзброеным вокам. 

Архегоніі ўтвараюцца на верхавінных і некаторых бакавых галінках у 
колькасці 3–5 штук звычайнай будовы. 

З аплодненай яйцаклеткі фарміруецца спарагон. Ён складаецца з 
шарападобнай каробачкі, вельмі кароткай ножкі і гаўсторыі. Пры 
паспяванні спарагона верхавіна сцябла гаметафіта падаўжаецца і 
выносіць каробачку над покрыўнымі лістамі. Гэту частку сцябла 
называюць несапраўднай ножкай. Зверху каробачка мае вечка. Унутры 
каробачкі          са дна прыпадымаецца няпоўная калонка, зверху якой 
размяшчаецца купалападобны спарангій. У ім рэдукцыйным шляхам 
фарміруюцца споры. Клеткі эпідэрмісу каробачкі не ўтрымліваюць 
хларафіл. Такім чынам, спарагон сфагнумаў жывіцца за кошт 
гаметафіта. Каробачка спарагона цёмна-бурая. 

Да часу паспявання спор калонка і сценкі спарангія разбураюцца. 
Споры аказваюцца ў поласці каробачкі. Потым вечка пры падсыханні 
адскоквае з вялікай сілай, і споры выкідваюцца наверх. На глебе спора 
прарастае ў аднаслойную пласціністую пратанему. На пратанеме 
ўтвараюцца рызоіды i пупышкі. Адна з пупышак утварае парастак – 
гаметафор. Пасля гэтага пратанема адмірае. 

На тэрыторыі Беларусі адзначана 37 відаў, з якіх сфагнумы Ліндберга 
(Sphagnum lindbergii) і мяккі (Sph. molle) вельмі рэдка сустракаюцца            
і таму занесены ў Чырвоную кнігу. 

 
ПАДКЛАС АНДРЭЕВЫЯ МХІ (ANDREAEIDAE) 



 

 
Падклас прадстаўлены пераважна горнымі раслінамі і ўключае адзін 

парадак Andreaeales, адну сям’ю, два роды і ад 30 да 100 відаў.  
Сцябло шматразова разгаліноўваецца (малюнак 15), прымацоўваецца 

да субстрату рызоідамі. Лісцікі часцей аднаслойныя, часам з жылкай 
пасярэдзіне. 

Антэрыдыі і архегоніі – на верхавінах розных галінак. Будова і 
развіццё палавых органаў такія ж, як у наступнага падкласа Bryidae.  

Спарагон андрэевых імхоў у многім нагадвае спарагон сфагнуму: 
каробачка на ножцы з купалападобным спарангіем, у некаторых                
на несапраўднай ножцы. Каробачка ўскрываецца ў большасці Аndreaeidae 
шчылінамі. Пратанема пласціністая. 

 
 

Малюнак 15 – Андрэя скальная (Andreaea rupestris): 
А – расліна са спарангіямі (злева – каробачка, якая ўскрылася чатырма 

шчылінамі); Б – верхавіна сцябла з антэрыдыямі; В – архегоній;  
Г – спарагон (к – калонка, сп – спарангій са спорамі, ар – рэшткі архегонія) 

 
Мхі гэтага падкласа займаюць прамежкавае становішча паміж 

сфагнавымі і зялёнымі мхамі. Са сфагнавымі мхамі іх збліжае будова 
ліста (аднаслойнасць), будова спарагона (наяўнасць несапраўднай ножкі 
і купалападобнага спарангія). З зялёнымі мхамі ў іх падобны знешні 
выгляд, будова і развіццё антэрыдыяў і архегоніяў. 

З гэтага падкласа ў Беларусі сустракаецца адзін від, які занесены ў 
Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь – андрэя скальная (Andreaea 
rupestris). 

 
ПАДКЛАС ЗЯЛЁНЫЯ, АБО БРЫЕВЫЯ, МХІ (BRУIDAE) 

 
У падклас зялёных імхоў уваходзіць парадак Bryales, 85 сем’яў, каля 

700 родаў і 8–12 тыс. відаў. Шырока распаўсюджаны на Зямлі. 
Найбольшая відавая разнастайнасць Bryidae характэрна для тропікаў. 
Маюць вялікае значэнне ва ўмераных і халодных абласцях абодвух 
паўшар’яў. У Беларусі іх налічваецца каля 321 віда. 



 

Зялёныя мхі прымаюць удзел у фарміраванні расліннага покрыву. На 
балотах яны ўтвараюць суцэльнае покрыва і з’яўляюцца важнымі 
торфаўтваральнікамі на нізінных і пераходных балотах. У хвойных           
лясах, на лугах, у гарах, тундры пакрываюць глебу на вялікіх прасторах. 

Зялёныя мхі характарызуюцца добра развітай ніткаватай, 
разгалінаванай пратанемай. У каробачцы спарагона ёсць перыстом 
(спецыяльны апарат для раўнамернага і паступовага рассейвання спор). 

Адзін з прадстаўнікоў зялёных імхоў – зязюлін лён звычайны 
(Polytrichum commune, малюнак 16). 

 
 

Малюнак 16 – Зязюлін лён звычайны (Polytrichum commune): 
1 –  жаночыя раслiны са спарагонамі і мужчынскія без антэрыдыяў,  

2 – папярочны разрэз сцябла (кс – “ксілема”, крп – крахмальная похва,  
ф – “флаэма”, лс – лiставыя сляды, кар – кара, э – эпiдэрміс); 3 – папярочны 

разрэз лiста (э – эпiдэрміс, ас – асiмiлятары, мк – механiчныя клеткi);  
4 – падоўжны разрэз сабрання антэрыдыяў (ан – антэрыдый, пр – парафiзы, 

вл – верхавiнныя краявыя лiсты);  5  – падоўжны разрэз сабрання архегоніяў 

 
Распаўсюджаны ў хвойных лясах, на ўскрайку балот. Ён мае простае 

неразгалінаванае прамастаячае сцябло даўжынёй 30–40 см, якое густа 
пакрыта лінейна-шылападобным, а ўнізе – больш дробным бурым 
лісцем. Яшчэ ніжэй яно пераходзіць у бурае карэнішча, ад яго 
адыходзяць шматлікія ржава-бурыя рызоіды. 

Сцябло мае складаную ўнутранную будову. У сярэдзіне яго 
размешчаны канцэнтрычны праводзячы пучок – зачаткавая стэла. У 
цэнтры пучка знаходзіцца “ксілема”, з мёртвых падоўжных клетак з 
тонкімі скошанымі папярочнымі сценкамі; падоўжныя сценкі іх даволі 
тоўстыя (малюнак 16.2). Гэтыя клеткі праводзяць ваду і адпавядаюць 
функцыянальна трахеідам больш арганізаваных вышэйшых раслін. 
Аднак марфалагічна яны не з’яўляюцца трахеідамі, таму што не маюць 



 

пор, для забяспечэння скразной сувязі клетак  паміж сабой. 
За “ксілемай” у 1–2 слаі размешчана крухмальная похва. Клеткі яе  

запоўнены крухмалам. За крухмальнай похвай размяшчаецца кальцо             
з некалькіх слаёў клетак “флаэмы”. Яна складаецца з жывых падоўжных 
клетак з густым плазменным змесцівам. Гэтыя клеткі знешне нагад-ваюць 
сітападобныя трубкі, якім і адпавядаюць функцыянальна. Яны 
праводзяць пластычныя рэчывы. Аднак гэтыя клеткі не маюць 
сітападобных пласцінак, ці пор, ці іншых скразных адтулін ні на 
папярочных, ні на падоўжных сценках.  

Пучок акружае кара. У ёй бачны ліставыя сляды – адгалінаванні 
праводзячых элементаў ад цэнтральнага пучка да лістоў. Звонку сцябло 
пакрыта эпідэрмай. 

Лісты зязюлінага льну маюць складаную будову. У іх ёсць 
цэнтральная жылка, верхні і ніжні эпідэрмісы. На верхнім баку ліста           
размяшчаюцца пласціністыя вырасты, т. з. асімілятары. Клеткі іх 
зялёныя, утрымліваюць хларафіл. Яны павялічваюць асіміляцыйную 
паверхню ліста. У жылцы ліста ёсць ксілема і флаэма, а таксама 
механічныя клеткі. 

Зязюлін лён – расліна двухдомная. На верхавіне сцяблоў адных 
раслін утвараюцца антэрыдыі, на другіх – архегоніі. Яны сабраны 
групамі і акружаны верхавіннымі лістамі. 

Антэрыдыі маюць мехападобную форму на кароткай ножцы і адзеты 
аднаслойнай сценкай. У антэрыдыі ўтвараецца вялікая колькасць 
сперматагенных клетак. Кожная з ix дае двухжгуцікавы сперматазоід. 
Антэрыдый ускрываецца ў дажджавое надвор’е шчылінай на верхавіне. 
Паміж антэрыдыямі знаходзяцца парафізы – вырасты сцябла ў выглядзе 
аднарадных ніцей ці пашыраных на верхавіне пласцінак. 

На мужчынскіх раслінах група антэрыдыяў акружана вегетатыўнымі 
лістамі бурага колеру і мае выгляд «кветкі». Кропка росту сцябла не 
ідзе на ўтварэнне антэрыдыяў, і сцябло ў далейшым прарастае, утварае 
новы парастак. На сцябле зязюлінага льну можна бачыць да              5–6 
такіх разетак. 

Архегоніі маюць звычайную будову, уключаюць брушка і доўгую 
шыйку. Звонку яны акружаны лістамі, якія не адрозніваюцца ад 
звычайных вегетатыўных лістоў. 

Пасля апладнення з зіготы развіваецца спарагон. Ён складаецца з 
каробачкі i доўгай ножкі, ніжняя пашыраная частка якой называецца 
гаўсторыяй. Зверху каробачка спарагона пакрыта каўпачком, або 
каліптрай (рэшткі брушка архегонія). У далейшым каўпачок скідваецца. 

Спелая каробачка мае складаную будову. Сярэдняя пашыраная 
частка яе атрымала назву урначкі, у аснове каробачкі – апафіза і зверху 
– вечка. Унутры каробачкі ад асновы ўгару падымаецца калонка – цяж 
бясплодных парэнхіматычных клетак. Калонка ўверсе пашыраецца і 



 

ўтварае на мяжы вечка і урначкі тонкую пласцінку – эпіфрагму. 
Перыстом налягае на край эпіфрагмы ў выглядзе зубчыкаў. 

Вакол калонкі на тонкіх ніцях падвешаны спарангій. Ніці 
прымацоўваюць спарангій да калонкі і сценак урначкі. У спарангіі са 
спарагеннай тканкі рэдукцыйным шляхам утвараюцца шматлікія споры. 

Клеткі сценкі маладой каробачкі  ўтрымліваюць хларафіл, таму 
спарагон зялёных імхоў жывіцца часткова самастойна. 

Пры падсыханні каробачкі вечка аддзяляецца ад урначкі. Уваход у 
урначку закрывае эпіфрагма і перыстом. У вільготнае надвор’е зубчыкі 
перыстома набухаюць, налягаюць на эпіфрагму, закрываючы ўваход            
у урначку. Вада ў урначку не трапляе і не выклікае прарастання спор.  У 
сухое надвор’е зубчыкі перыстома выпрамляюцца, эпіфрагма 
адыходзіць ад сценак урначкі і праз адтуліны паміж зубчыкамі 
перыстома споры порцыямі высяваюцца на зямлю. 

Перыстом – складаны орган, ён забяспечвае раўнамернае і 
паступовае рассейванне спор. На паверхні глебы спора прарастае ў 
ніткаватую, багата разгалінаваную пратанему (прадростак). На 
пратанеме ўтвараюцца пупышкі, з якіх развіваюцца лістасцябловыя 
расліны. 

На гэтым цыкл развіцця зязюлінага льну (малюнак 17) заканчваецца. 
Тут, як і ва ўсіх зялёных імхоў, пераважаючым пакаленнем з’яўляецца 
гаметафіт – пратанема, сама лістасцябловая расліна з антэрыдыямі і 
архегоніямі. Спарафіт прадстаўлены каробачкай на ножцы. Ён цесна 
звязаны з гаметафітам, не можа існаваць самастойна. Пры ўтварэнні спор 
адбываецца рэдукцыйнае дзяленне. Споры, такім чынам, гаплоідныя. 

 

Малюнак 17 – Цыкл развіцця мху зязюлін лён звычайны: гаметафіт: 
1 – споры; 2 – пратанема; 3 – жаночая расліна; 4 – мужчынская расліна; 

5 – разрэз верхавіны жаночай расліны; 6 – разрэз верхавіны мужчынскай 
расліны; 7 – архегоній; 8 – антэрыдый; 9 – сперматазоіды; 10 – апладненне; 

спарафіт: 1 – пачатковая стадыя развіцця спарафіта; 2 – спарагон; 3 – каробачка 
са спарангіем, у якім утвараюцца споры рэдукцыйным дзяленнем  



 

Вегетатыўнае размнажэнне адбываецца часткамі пратанемы, 
утварэннем другаснай пратанемы пры рэгенерацыі клетак гаметафіта ці 
спарафіта, вывадковымі пупышкамі на лістах і сцяблах. 

Па форме росту зялёныя мхі дзеляць на верхаплодныя і бакаплодныя 
мхі. У верхаплодных (Acrocarpi) архегоніі, а затым спарагоны, 
развіваюцца на верхавінах галоўнага сцябла. У бакаплодных (Pleurocarpi) 
архегоніі і спарагоны ўтвараюцца на верхавіне бакавых галінак. 

Прадстаўнікамі верхаплодных імхоў з'яўляюцца: Polytrichum 
commune, Funaria hydrometrica, Atrichum undulatum, Bryum ventricosu, B. 
argenteum, Mnium undulatu, Dicranum scoparium і інш. 

Бакаплодныя мхі: Pleurozium schreberi, Hylocomium proliterum, Ptilium 
crista-castrensis, Drepanocladus aduncus, Calliergon cordifolium і інш. 

Па будове перыстома зялёныя мхі падзяляюць на дзве вялікія групы: 
з членістымі, тонкімі зубцамі, з нячленістымі, масіўнымі зубцамі. 

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь рэдка сустракаюцца і занесены             
ў Чырвоную кнігу з падкласа брыевых 14 відаў імхоў. 

У батанікаў няма адзінства поглядаў на паходжанне і эвалюцыю 
мохападобных. Гэта старажытная група наземных раслін. Дакладныя 
рэшткі вегетатыўных органаў мохападобных вядомы з 
верхнякаменнавугальных адкладанняў як таломных, так і 
лістасцябловых імхоў. Споры мохападобных у апошні час знаходзяць у 
адкладаннях ранняга сілуру, а паходжанне звязваюць нават з 
ардавіком. Сучасныя палеа-батанічныя матэрыялы даказваюць, што 
мохападобныя – вельмі          старажытная і адасобленая група раслін. 
Класы Anthocerotopsida, Hepaticopsida i Bryopsida адасобіліся вельмі 
даўно, магчыма, у сілуры ці раней. Таломныя формы з’явіліся раней 
лістасцябловых. Сфагнавыя мхі ўяўляюць вельмі старажытную групу 
раслін палеазойскага ўзросту. 

Некаторыя вучоныя лічаць, што мохападобныя паходзяць ад 
старажытных водарасцей, якія мелі сцелісты па субстрату талом. Цыкл 
развіцця іх характарызаваўся ізаморфным чаргаваннем пакаленняў. Яны 
мелі шматклетачныя гаметангіі і спарангіі, як у сучасных 
гетэратрыхальных зялёных водарасцей. Такія водарасці перайшлі жыць 
на сушу. Іх мнагакамерныя гаметангіі  ў працэсе эвалюцыі 
пераўтварыліся ў антэрыдыі і архегоніі, а спарангіі – у спарагон. 

У апошні час заваёўвае сваіх прыхільнікаў рыніяфітная гіпотэза 
паходжання мохападобных. Яшчэ Кідстан і Ланг выказалі меркаванне 
аб тым, што мохападобныя ўзніклі ад рыніяфітаў у выніку агульнай 
рэдукцыі спарафіта і прагрэсіўнага развіцця гаметафіта. Гэтую гіпотэзу 
падтрымалі шэраг выдатных батанікаў: брытанскі палеабатанік  Д. Скот, 
шведскі палеабатанік Т. Хале, рускі батанік Б. М. Коза-Палянскі і інш. 
На карысць гэтай гіпотэзы можна прывесці некаторыя палеабатанічныя 
даныя. У харнеафітона (Horneophyton) з рыніяфітаў у спарангіі ёсць 



 

калонка, падобная на калонку ў каробачцы сфагнуму і андрэя. Дэвонскі 
род Sporogonites мае спарафіт у выглядзе доўгай ножкі са спарангіем,                     
у яго ёсць калонка, як у сфагнавых імхоў.  

Амерыканскі палеабатанік Г. Эндрус збліжае Sporogonites з 
мохападобнымі. Гэтыя факты прыводзяцца на карысць рыніяфітнай 
гіпотэзы паходжання мохападобных. 

Наяўнасць вусцейкаў на спарафіце мохападобных з’яўляецца важкім 
доказам на карысць паходжання мхоў ад раслін з добра развітым         
спарафітам. Такімі раслінамі маглі быць хутчэй за ўсё рыніяфіты. 

Аднак, па-першае, у сфагнавых імхоў ніколі не назіраецца 
дыхатамічнае разгалінаванне, па-другое, каробачка сфагнума мае 
складаную будову, непараўнальную з будовай спарангія харнеафітона. 
Таму сувязь рыніяфітаў з імхамі малаверагодная. 

Магчыма, рыніяфіты і мохападобныя мелі якогасьці аддаленага 
агульнага продка і ішлі ў сваім развіцці паралельнымі шляхамі. 

Значэнне мохападобных заключаецца ў тым, што пячоначнікі і ліста-
сцябловыя мхі з’яўляюцца піянерамі зарастання субстрату вышэйшымі 
раслінамі. Мохападобныя ўдзельнічаюць ва ўтварэнні расліннага 
покрыва Зямлі розных тыпаў расліннасці (лясоў, балот, лугоў і інш.). 

Працэс торфаўтварэння на балотах таксама звязаны з імхамі. Торф 
мае важнае народнагаспадарчае значэнне як паліва, сыравіна для 
хімічнай прамысловасці, угнаенне для сельскай гаспадаркі, ізаляцыйны 
матэрыял у будаўніцтве і прамысловасці. 

 Пры сухой перагонцы торфу атрымліваюць каштоўныя прадукты – 
воск, парафін, фенол, карболавую кіслату, воцатную кіслату, метылавы 
спірт, фарбы, сахарын і інш.  

Пры гідролізе 1 т сухога сфагнавага торфу атрымліваюць 120 л 
тэхнічнага спірту.  

У сельскай гаспадарцы торф выкарыстоўваюць для прыгатавання 
торфагноевых кампостаў, торфаперагнойных гаршчочкаў. 

У медыцыне торф прымяняюць пры торфатэрапіі. Вядомы курорты ў 
Цвярской (Расія) і Палтаўскай (Украіна) абласцях. У гады Вялікай 
Айчыннай вайны 1941–1945 гг., як ужо сцвярджалася, сфагнум 
прымяняўся як замяняльнік ваты. 

Па запасах торфу краіны СНД займаюць першае месца ў свеце                
(263 млрд. т). Шмат торфу і ў Рэспубліцы Беларусь.  

Калі да 50-х гадоў ХХ ст. у Беларусі балоты і забалочаныя землі 
займалі 19,9 % тэрыторыі (4,13 млн. га), дык пасля асушальнай 
меліярацыі 70-х гадоў іх плошча скарацілася да 11,5 % тэрыторыі         
рэспублікі (2,38 млн. га). 

Улічваючы вялікую біясферную ролю балотных экасістэм, іх          
агульнаеўрапейскую значнасць, балоты ў Беларусі ахоўваюць на 
тэрыторыі двух дзяржаўных запаведнікаў, 4 нацыянальных паркаў, 91 



 

заказніка рэспубліканскага значэння і 95 біялагічных помнікаў 
прыроды. Агульная запаведна-заказнікавая плошча складае 1094,4 тыс. 
га, або  6,0 % плошчы рэспублікі. Балоты Беларускага Палесся вобразна 
называюць “лёгкімі Еўропы”. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 

 
1. Ахарактарызуйце аддзел мохападобных. 
2. Назавіце рысы прымітыўнай арганізацыі пячоначных імхоў. 
3. Дайце характарыстыку сфагнавых імхоў.  
4. Якія агульныя прыкметы сфагнавых і андрэевых імхоў? 
5. Якая будова спарагона зязюліна льну звычайнага? 
6. Як тлумачыцца паходжанне мхоў? 

 

 

Дыплоідная лінія эвалюцыі вышэйшых раслін 
 

АДДЗЕЛ РЫНІЯФІТЫ (RHYNIOPHYTA) 
 

Гэты аддзел аб‘ядноўвае вымерлыя старажытнейшыя вышэйшыя 
расліны, вядомыя з сілуру да верхняга дэвону (435–345 млн. гадоў 
назад, табліца 2). 

Упершыню рэшткі рыніяфітаў знойдзены канадскім геолагам              
Дж. Досанам у дэвонскіх адкладаннях (табліца 2) паўвострава Гаспэ 
(Канада) у 1859 г. Досан назваў гэту расліну Psilophyton princeps. 

Пазней, у 1917 г., англійскія палеабатанікі Р. Кідстан і У. Ланг апісалі 
рэшткі раслін з адкладанняў крэмніевай пароды Шатландыі дэвонскага 
ўзросту – псілафіт, рынію, харнеафітон і іншых (малюнак 18). Яны 
вызначылі роднасць іх з раней адкрытым Psilophyton princeps і аб’ядналі 
іх у новы парадак псілафітавыя (Psilophytales). 

У 1937 г. У. Ланг адкрыў новы род – куксонію (Сooksonia). Гэта 
расліна была знойдзена таксама ў верхнесілурыйскіх адкладаннях Чэхіі, 
Славакіі, краін СНД, ЗША. Яна жыла каля 415 млн. гадоў таму назад 
(табліца 2). 

 
Табліца 2 – Паслядоўнасць геалагічных перыядаў і развіцця расліннага 
свету 

 

Эры Перыяды 

Радыялагічнае датаванне, 
млн. гадоў Пануючыя групы раслін 

Працягласць Узрост ніжняй 
мяжы 

1 2 3 4 5 



 

Кайназой 

Чацвярцічны 2 2 
Панаванне сучасных 
пакрытанасенных 
з перавагай траў 

Трэцічны 65 67 
Панаванне  
пакрытанасенных  
з перавагай дрэў 

Мезазой 

Мелавы 70 137 

З’яўленне  
пакрытанасенных, 
выміранне  
сагаўнікаў і гінкгавых 

Юрскі 58 195 
Панаванне голанасенных 
(сагаўнікаў, гінкгавых, 
хвойных) 

Трыясавы 45 240 Развіццё голанасенных. 
Выміранне кардаітаў 

Заканчэнне табліцы 2 
 

1 2 3 4 5 

Палеазой 

Пермскі 45 285 

Выміранне дрэвападобных 
дзеразовых, хвашчовых. 
З’яўленне насенных  
папарацей 

Каменна-
вугальны 65 350  

Развіццё папарацепадобных 
(папараці, хвашчы,  
дрэвападобныя дзярэзы), 
кардаітаў 

Дэвонскі 55 405 

Развіццё рыніяфітаў,  
дзеразовых, хвашчоў,  
папарацей. З’яўленне 
першых голанасенных 

 
Сілурыйскі 35 440 

З’яўленне першых  
наземных раслін – 
рыніяфітаў, імхоў 

Ардовіцкі 60 500 Перавага марскіх  
водарасцей і бактэрый Кембрыйскі 100 600 

   Пратэ-    
   разой 

Вендскі 100 700 Нямногія прыкметы  
водарасцей, бактэрый Рыфейскі 1000 1700 

Афебійскі 1000 2700 

Архей  2300 1500–5000 
Вапнякі, б.-м. 
бактэрыяльнага  
паходжання 

 
Рынія, харнеяфітон (малюнак 18), куксонія, псілафіт і інш. 

складаюць  найбольш  старажытны  і  самы  прымітыўны  аддзел 
вышэй-шых раслін, геалагічная гісторыя якіх пачынаецца з 
сілурыйскага перыяду і да верхняга  дэвону (табліца 2). Яго 



 

называюць рыніяфіты (Rhyniophyta).  
Гэта найбольш проста арганізаваная група вышэйшых выкапнёвых 

раслін (малюнак 18). У іх быў карэнішчападобны орган рызамоід              
(ад грэч. rhiza – корань), ад якога ўверх адыходзілі тэломы (ад грэч. telos 
– канец) – першасныя надземныя цыліндрычныя органы вышэйшых 
раслін. На вяршынях некаторых тэломаў размяшчаліся прадаўгаватыя 
таўстасценныя спарангіі. Участкі паміж разгалінаваннямі тэломаў 
атрымалі назву месомаў (ад грэч. mesos – сярэдні).  Лісты і карані ў іх 
адсутнічалі. Анатамічная будова рыніяфітаў вельмі прымітыўная. 
Праводзячая сістэма была слаба развіта і ўяўляла сабой пратастэлу. 
Наяўнасць покрыўных тканак і вусцейкаў сведчыць пра тое, што гэта 
былі наземныя ці каляводныя расліны. Іх памеры дасягалі 50 см вышыні 
і каля 5 мм у дыяметры, але расліны сярэднедэвонскага перыяду роду 
Pertiса мелі вышыню каля 3 м (малюнак 20).  

Мяркуемыя гаметафіты харнеафітона апісаны пад назвай ліёнафітон 
(Lyonophyton). Іх восі мелі анатамічную будову, падобную з 
харнеяфітонам. На вяршыні некаторых тэломаў ліёнафітона былі 
чашападобныя пашырэнні з лопасцевымі краямі. У цэнтры чаша 
ўтварала выступ, у які былі пагружаны архегоніі з моцна адцягнутай 
шыйкай. Па перыферыі чашы, з яе ўнутранага боку, размяшчаліся 
акруглыя антэрыдыі. 

У іншых прадстаўнікоў рыніяфітавых гаметафіты не апісаны. 
 

 
 

Малюнак 18 – Харнеяфітон (Horneophyton sp.): 
А – агульны выгляд; Б – падоўжны разрэз спарангія: 1 – калонка,  

2 – ксілема, 3 – флаэма, 4 – парэнхіма, 5 – эпідэрма; рынія (Rhynia sp.):  
В – расліна са сцелючым рызамоідам і сінтэломамі; Г – схема папярочнага 

разрэзу тэлома: у цэнтры пратастэла з ксілемай пасярэдзіне і флаэмай звонку, 
далей – рыхлая тканка кары і эпідэрма з вусцейкамі; 

Д – спарангій у падоўжным разрэзе 

 
Класіфікацыя рыніяфітаў не распрацавана. Вылучаюць клас Rhyni-

opsіda, парадкі Rhyniales і Psilophytales, ці Trimerophytales. 
Рыніяфіты далі пачатак макрафільнай лініі эвалюцыі вышэйшых 

раслін. З імі філагенетычна звязаны псілотападобныя, хвошчападобныя, 



 

а праз  трымерафітавых – папарацепадобныя і  прагімнаспермы. 
Прыхільнікі рыніяфітнай гіпотэзы паходжання мохападобных                

(Р. Кідстан, У. Ланг, Т. Хале, Г. Эндрус, Б.  М. Коза-Палянскі) на 
карысць гэтай гіпотэзы прыводзяць некаторыя палеабатанічныя 
дадзеныя. У харнеяфітона (Horneophyton) з рыніяфітаў у спарангію ёсць 
калонка, падобная на калонку ў каробачцы сфагнуму і андрэя. Дэвонскі 
род  Sporogonites мае спарафіт у выглядзе доўгай ножкі са спарангіем, у 
яго ёсць калонка, як у сфагнавых імхоў. 

Адкрыццё і вывучэнне рыніяфітаў, палажэнняў, выказаных у працах 
Патанье, Лінга і Баўэра, паслужылі асновай для стварэння тэломнай 
тэорыі, аўтарам якой быў нямецкі вучоны В. Цымерман (1930 г.). Гэтая 
тэорыя раскрывала асаблівасці будовы першых наземных раслін і 
паказвала магчымыя шляхі, па якіх адбывалася станаўленне асноўных  
вегетатыўных і рэпрадуктыўных органаў вышэйшых раслін розных 
сістэматычных груп. 

Адпаведна ўяўленням Цымермана, цела першых наземных раслін 
складалася з радыяльных сіметрычных восей. Іх канечныя галінкі 
атрымалі назву тэломаў. Тэломы галінаваліся дыхатамічна ва ўзаемна 
перпендыкулярных плоскацях, утваралі аб’ёмную сістэму тэломаў  
(малюнак 19). 

 
 

Малюнак 19 – Схема будовы цела першаснай вышэйшай расліны рыніі (А)  
і элементарныя працэсы эвалюцыі (Б) па Цымерману:  

1 – перавяршыньванне; 2 – планацыя; 3 – зрастанне ў адной плоскасці; 
4 – зрастанне ў розных плоскасцях; 5 – рэдукцыя; т – тэлом; м – мезом; 

рм – рызамоід; р – рызоід; сп – спарангій; п.п – праводзячы пучок 

 
Па меры разгалінавання тэломы з канечных становяцца 

прамежкавымі, з-за чаго атрымалі назву месомаў. Адметнай 
асаблівасцю тэломаў была наяўнасць праводзячых пучкоў, пабудаваных 
па тыпу пратастэлы. Гэтым яны прынцыпова адрозніваліся ад 



 

водарасцей. Падземныя, ці сцелістыя, тэломы атрымалі назву 
рызамоідаў, ці карэнішчападобных. У ходзе развіцця рыніяфітаў тэломы 
падвергнуліся шэрагу змяненняў            і ў выніку ператварыліся ў 
асноўныя органы вышэйшых раслін –          сцёблы, лісты, карані, 
спарафілы. Пры гэтым адбыліся эвалюцыйныя працэсы (малюнак 19, Б): 
перавяршыньванне, планацыя, зрастанне ў адной плоскасці, зрастанне ў 
розных плоскасцях, рэдукцыя. 

Перавяршыньванне адбывалася ў выніку няроўнай дыхатаміі, што 
добра прасочваецца ў рыніяфітаў. У выніку сфарміраваліся галоўная 
вось і сістэма бакавых галін. Гэта з’явілася перадумовай для стварэння 
буйных формаў раслін. 

Пад планацыяй разумеецца размяшчэнне тэломаў у адной плоскасці. 
Гэты працэс з’явіўся важнейшым этапам у ходзе фарміравання ліс-тоў 
папарацей, хвошчападобных, праголанасенных раслін. Зрастанне 
тэломаў як канчатковы вынік філагенетычнага працэсу мог 
распаўсюджвацца на тэломы, размешчаныя як у адной, так і ў некалькіх 
плоскасцях. Калі зрастанне спалучалася з планацыяй, то фарміраваліся  
буйныя рассечаныя лісты з сістэмай разгалінаваных жылак. Зрастанне 
тэломаў, размешчаных у розных плоскасцях, прыводзіла да ўтварэння 
сцёблаў са стэламі складанай канфігурацыі (напрыклад, актынастэла          
ў астэраксілона). 

Пад рэдукцыяй разумеецца памяншэнне ліку парадкаў 
разгалінавання, што прыводзіць да спрашчэння будовы органа. Так, 
простая ліставая пласцінка хвашчоў у ходзе эвалюцыі ўзнікла з сістэмы 
шматразова разгаліноўваемых тэломаў, якія падвергліся рэдукцыі. 
Прынцыпова важным палажэннем тэломнай тэорыі з’яўляецца тое, што 
ўзнікненне вегетатыўных лістоў і спарафілаў адбывалася адначасова і 
незалежна адно ад другога, і далейшае іх развіццё ішло паралельнымі 
шляхамі. Такім чынам, фарміраванне вегетатыўных і спараносных 
парасткаў адбывалася таксама незалежна адно ад другога. 

Аналіз палеабатанічнага матэрыялу і ход развіцця сучасных 
прымітыўных раслін паказвае, што калі не ва ўсіх, то ў большасці 
вышэйшых раслін ход станаўлення вегетатыўных і спараносных 
органаў адпавядае асноўным палажэнням таломнай тэорыі. 

 
 



 

АДДЗЕЛ ЗОСТЭРАФІЛАФІТЫ (ZOSTEROPHYLLOPHYTA) 
 

Зостэрафілафіты аб’ядноўваюць невялікую групу ранне- і сярэдне-
дэвонскіх раслін. Яны маюць шмат агульнага з рыніяфітамі. Іх               
нават уключалі ў аддзел рыніяфітаў, у ранг самастойнага класа                  
зостэрафілапсіды (Zosterophyllopsida). Некаторыя батанікі збліжаюць          
зостэрафілапсіды з дзеразападобнымі і нават аб’ядноўваюць іх па 
прыкмеце не верхавіннага, а бакавога размяшчэння спарангіяў і 
экзархнай ксілемай (найбольш старыя элементы ксілемы максімальна  
аддалены ад цэнтра органа). Але ад дзеразападобных зостэрафілафіты 
рэзка адрозніваюцца адсутнасцю лісцевых органаў – асаблівасцю, якая 
характэрна толькі для рыніяфітаў. Таму Д. Бірхарст (1971) вылучае 
гэтую групу вымерлых раслін у самастойны аддзел. Ён выказвае           
меркаванне, што зостэрафілафіты былі той групай, якая паклала           
пачатак аддзелу дзеразападобных. Аднак не выключаецца і тое, што 
зостэрафілафіты ўяўляюць сабой толькі бакавую галіну эвалюцыі, якая 
ўзнікла ад агульнага з дзеразападобнымі продка. Не выключана, што 
зостэрафілафіты і дзеразападобныя ўзніклі ад агульнага продка, які ўзяў 
пачатак ад рыніяфітаў.  

У аддзел зостэрафілафітаў уваходзіць клас зостэрафілапсіды 
(Zosterophyllopsida), парадак зостэрафілавыя (Zosterophyllales) і дзве 
сям’і: Zosterophyllaceae і Gosslingiaceae. 

Выкапнёвыя трымерафітавыя і зостэрафілавыя паказаны на 
малюнку 20. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнак 20 – Трымерафітавыя і зостэрафілавыя: 
А – пертыка (Pertica): 1 – спарафіт, 2 – спараносныя восі;  
Б – саўдонія (Sawdonia); В – зостэрафілум (Zosterophyllum)  

 
Род зостэрафілум (Zosterophyllum) адкрыты ў 1892 годзе. Вядомы            

з ніжняга дэвону. Ён быў шырока распаўсюджаны ў Еўропе, Заходняй 
Сібіры, Кітаі, Паўночнай Амерыцы, Аўстраліі. Гэта былі маленькія, 
вышынёй 15–17 см, дыхатамічна разгалінаваныя наземныя расліны. 



 

Спарангіі размяшчаліся на кароткіх бакавых галінках ці былі сабраны ў 
коласападобнае ўтварэнне ў верхняй частцы тэломаў. 

Цікавы род саўдонія (Sawdonia), восі якой мелі шыпаватыя вырасты 
эмергенцы. На восях размяшчаліся спарангіі на вельмі кароткіх і 
тоўстых ножках (малюнак 20,Б). 

Роды гаслінгія (Gosslingia) і крэнатакаўліс (Crenatocaulis) аб’ядноў-
ваюць у сям’ю гаслінгіевыя (Gosslingіaceae). 

Філагенетычныя сувязі рыніевых і зостэрафілавых (па С. В. Мейену) 
прыведзены на схеме (малюнак 21). 

 
 

Малюнак 21 – Схема філагенетычных сувязей  
рыніевых і зостэрафілавых 

(па С. В. Меену) 



 

АДДЗЕЛ ДЗЕРАЗАПАДОБНЫЯ (LYCOPODIOPHYTA) 
 

Дзеразападобныя, як і мхі, уяўляюць сабой адну з найбольш  
старажытных груп вышэйшых раслін. Яны вядомыя з сілуру, як 
дробныя травяністыя, так і дрэвападобныя формы. Амаль дакладна 
можна лічыць продкамі дзеразападобных зостэрафілафіты. 
Найбольшага развіцця дзеразападобныя дасягнулі ў карбоне (табліца 2). 
У цяперашні час гэты аддзел прадстаўлены невялікай колькасцю родаў і 
відаў. Сучасныя прадстаўнікі – шматгадовыя травяністыя расліны, 
звычайна вечназялёныя. Сярод выкапнёвых былі як травяністыя, так і 
магутныя дрэвавыя формы. Дзеразападобныя прадстаўлены як 
раўнаспоравымі, так і разнаспоравымі мікрафільнымі раслінамі. Гэта 
характэрныя прыкметы аддзела. 

Гаметафіты раўнаспоравых сучасных дзеразападобных маюць памер 
ад 2 да 20 мм. Вядуць мікатрофны лад жыцця. Паспяваюць на працягу 
1–15 гадоў. Гаметафіты разнаспоравых дзеразападобных аднаполыя, 
развіваюцца на працягу некалькіх тыдняў за кошт спажыўных рэчываў, 
якія ўтрымліваюцца ў споры. 

Жаночы гаметафіт утвараецца пры прарастанні мегаспоры, разрывае 
яе абалонку, выпукваецца вонкі, клеткі яго зелянеюць, утвараюцца          
рызоіды. Ён вядзе самастойны лад жыцця. На ім развіваецца некалькі 
архегоніяў з яйцаклеткамі. Мікраспора пры прарастанні ўтварае          
моцна рэдукаваны мужчынскі гаметафіт з антэрыдыем. У антэрыдыю 
фарміруюцца двухжгуцікавыя сперматазоіды. Апладненне адбываецца ў 
кропельна-вадкім асяроддзі. 

Аддзел уключае два класы: дзеразовыя (Lycopodiopsida), 
раўнаспоравыя і селагінелавыя (Selaginellopsida), у асноўным 
разнаспоравыя. 

 
КЛАС ДЗЕРАЗОВЫЯ (LYCOPODIOPSIDA) 

 
У клас дзеразовыя ўваходзяць як вымерлыя прадстаўнікі парадкаў 

астэраксілавых (Asteroxylales), дрэпанафікусавых (Drepanophycales), так 
і цяпер існуючыя – парадак дзеразовыя (Lycopodiales). 

 
Парадак астэраксілавыя (Аsteroxylales)  
 
Парадак утрымлівае адну сям’ю астэраксілавыя (Asteroxylaceae) і два 

роды – астэраксілон (Asteroxylon) і схізаподыум (Schisopodium). Абодва 
роды вымерлі к канцу дэвону (360–370 млн. гадоў назад). Вядомы з 
сярэдняга дэвону (435 млн. гадоў назад). 

Астэраксілон (малюнак 22, А) быў травяністай раслінай, з надземнай 
і падземнай часткамі, сцяблом і лістамі. Лісты ўяўлялі сабой вырасты 



 

сцябла (энацыі). Верагодна, астэраксілон даў пачатак вышэйшым 
раслінам з дробнымі лістамі – мікрафільнай лініі ў эвалюцыі вышэйшых 
раслін. Праводзячая сістэма астэраксілона – актынастэла. 

 
 

Малюнак 22 – Выкапнёвыя дзеразовыя: 
А – астэраксілон (Asteroxylon): 1 – рэканструкцыя спарафіта; 

2 – фрагменты парастка, спг – спарангій; 3 – папярочны разрэз сцябла, 
зн. к – знешняя кара, ун. к – унутраная кара, ф – флаэма, кс – ксілема, 

л. с – ліставыя сляды; Б – дрэпанафікус (Drepanophycus): 1а – рэканструкцыя 
спарафіта; 1б – сцябло з лістом у разрэзе; в – сцябло са спарафілам  

і спарангіем у сколе пароды; 2 – агульны выгляд; 
В – барагванацыя (Baragwanathiа) у сколе пароды; Г – проталепідадэндрон 

(Protolepidodendron): 1 – агульны выгляд, 2 – спарафіл са спарангіем, 
3 – лісты з пашыранымі асновамі 

 
Парадак дрэпанафікусавыя (Drepanophycales) 
   
Парадак аб’ядноўвае 2 роды і 7 відаў. 
Род дрэпанафікус (Drepanophycus, малюнак 22,Б) вядомы з ніжняга, 

сярэдняга і верхняга дэвону ўсіх мацерыкоў зямнога шара. Гэта былі 
расліны да 50 см вышынёй, мелі сцелістыя і вертыкальныя, амаль        
дыхатамічна разгалінаваныя парасткі. Вузкія лісцікі мелі адну жылку. 
Спарангіі размяшчаліся або ў похвах лістоў, або на паверхні спарафілаў. 
Стробілаў яшчэ не было. 

Род барагванацыя (Baragwanathia, малюнак 22, В) – з ніжняга             
дэвону. Дыхатамічна разгалінаваныя парасткі былі пакрыты вузкімі (да 



 

1 мм) і адносна доўгімі (да 4 см) лістамі. Спарангіі ныркападобнай 
формы размяшчаліся на верхняй паверхні спарафілаў. Верагодна, 
гэтыя дэвонскія расліны ўяўлялі сабой бакавую галіну эвалюцыі          
дзеразападобных. 

У раслін парадку дрэпанафікусавыя праявіліся тры асноўныя тэндэн-
цыі развіцця дзеразападобных: 1) васкулярызацыя лістоў; 2) перамя-
шчэнне спарангіяў у пазуху ліста, а ў далейшым і на яго паверхню;            
3) пераход ад беспарадкавага размяшчэння спарафілаў да фарміравання 
спараноснай зоны, а ў далейшым – да спараноснага парастка – стробіла. 
Дрэпанафікусавыя і блізкія да іх вымерлыя роды далі пачатак                
тром асноўным філагенетычным лініям дзеразападобных – травяні-стым 
раўнаспоравым (парадак дзеразовыя), травяністым разнаспоравым 
(парадак селагінелавыя) і вымерлым дрэвавым разнаспоравым (парадак 
лепідадэндравыя). 

 
Парадак дзеразовыя (Lycopodiales) 
 
У яго ўваходзіць дзве сям’і дзеразовыя (Lycopodiaceae) і  баранцовыя 

(Huperciactae) і ад 2 да 6 родаў.  Род філаглосум (Phylloglossum) 
сустракаецца ў Аўстраліі.  

Род дзераза налічвае ад 200 да 500 відаў. У краінах СНД прадстаўлены 
10–12 відамі, у Рэспубліцы Беларусь – 6 відамі. 

Сучасная дзераза – невялікая травяністая расліна. У трапічных лясах 
сустракаецца Lycopodium volubile, дасягае 9 м удаўжыню (ліяна). 

У нашай краіне шырока распаўсюджана дзераза булавападобная 
(Lуcopodium clavatum, малюнак 23), якая расце ў хвойных, часцей          
сасновых лясах. Дыхатамічна разгалінаванае сцябло дзеразы сцелецца 
па зямлі, чапляецца, дзярэцца. Адсюль, мабыць, і назва дзеразы. 

Анатамічная будова сцябла прымітыўная. Маладыя сцяблінкі маюць 
пратастэлічную, а дарослыя – плектастэлічную будову. Звонку сцябло 
пакрыта эпідэрмай. Далей ідзе моцная кара. Клеткі ўнутраных слаёў 
кары маюць тоўстыя сценкі і ўтвараюць механічнае кальцо. Цэнтральная 
частка сцябла занята канцэнтрычным праводзячым пучком (стэлай). 
Ксілема ў пучку размяшчаецца ў выглядзе стужак, якія злучаны паміж 
сабой. Паміж участкамі ксілемы і вакол яе з перыферыі – флаэма. 
Асяродка няма, камбія ў пучку няма. За флаэмай ідзе слой перыцыкла, 
далей – эндадэрма, якая аддзяляе пучок ад кары. У кары сцябла ёсць 
ліставыя сляды – пучкі праводзячай тканкі, якія ідуць да жылак ліста. 



 

 
 

Малюнак 23 – Дзераза булавападобная (Lycopodium clavatum): 
А – агульны выгляд; Б – спарафіл са спарангіем; В – спора; Г – парастак 

(малады спарафіт), яшчэ звязаны з зарасткам; Д – папярочны разрэз сцябла: 
кс – ксілема, ф – флаэма, эн – эндадэрма, м. тк – механічная тканка,                л. 

сл – ліставы след, к – кара, эп – эпідэрма; Е – падоўжны разрэз зарастка:  
ан – антэрыдый, арх – архегоній, зар – зародак, г. гр – гіфы грыба, рыз – рызоіды 

 
Лісты звонку адзеты эпідэрмісам з вусцейкамі. Мезафіл шматслойны 

з міжклетнікамі. Карані бакавыя з каранёвымі валаскамі, жывуць  2–5 
гадоў. 

Спаранашэнне ў дзеразы назіраецца ў канцы лета – восенню. 
Спараносныя каласкі па адным, радзей па два–тры ўзнікаюць на 
верхавінах галінак. На восі каласка размешчаны спарафілы. Яны 
драбнейшыя            за вегетатыўныя лісты, маюць трохвугольна-
яйцападобную форму,         завостраныя, жоўтага колеру. 

На верхнім баку спарафілаў развіваюцца спарангіі ныркападобнай 
формы на кароткай ножцы. Унутры спарангія са спарагеннай тканкі 
шляхам меёзу фарміруюцца дробныя аднолькавыя споры ў вялікай 
колькасці. Яны маюць акругла-тэтраэдрычную форму жаўтаватага        
колеру. Споры маюць дзве абалонкі – экзаспорый і эндаспорый. 
Унутранае змесціва споры складаецца з пратаплазмы, ядра, пластыд, 
кропелек тлушчу. Спелы спарангій лопаецца папярочнай трэшчынай. Да 
гэтага часу вось каласка некалькі разрастаецца, спарафілы 
рассоўваюцца і споры лёгка высяваюцца на зямлю. 

На яе паверхні споры дажджавой вадой заносяцца ў паглыбленні 
(шчыліны) глебы, дзе на глыбіні ў некалькі сантыметраў прарастаюць. 



 

Утвараецца зарастак у выглядзе камячка клетак. Жыццё зарастка 
магчыма толькі пры сімбіёзе з гіфамі грыба. 

Спелы зарастак мае форму дзіцячай цацкі ваўчка. На верхнім баку 
зарастка ўтвараюцца антэрыдыі і архегоніі. Антэрыдыі пагружаны ў 
тканку зарастка. У іх развіваюцца шматлікія двухжгуцікавыя 
сперматазоіды. Архегоніі таксама пагружаны ў зарастак брушкам, а 
шыйка ўзвышаецца над паверхняй зарастка. У брушку архегонія 
фарміруецца яйцаклетка і брушная канальцавая клетка. У шыйцы – 6–8 
канальцавых клетак. Апладненне адбываецца ў кропельна-вадкім 
асяроддзі. 

Аплодненая яйцаклетка дзеліцца і фарміруе зародак, які мае 
сцяблінку, першасны лісцік і бакавы корань. На першых этапах зародак 
жывіцца за кошт спажыўных рэчываў зарастка. Зарасткі дзеразы 
развіваюцца вельмі марудна. Ад прарастання споры да ўтварэння 
спарафіта праходзіць да 15–16 гадоў. 

Цыкл развіцця дзеразы булавападобнай паказаны на малюнку 24. 

 
 
Малюнак 24 – Цыкл развіцця дзеразы булавападобнай (Lycopodium clavatum) 

Рысы прымітыўнай арганізацыі дзеразы: 1) дыхатамічнае 
разгалінаванне сцяблоў і каранёў; 2) адсутнасць строгай 
дэтэрмінаванасці пры закладванні парасткаў і каранёў; 3) бакавыя 
карані; 4) анатамічнае падабенства ў будове сцяблоў і каранёў; 5) 
наяўнасць самых прымітыўных тыпаў стэлы ў шэрагу відаў – 



 

пратастэлы, плектастэлы і актынастэлы; 6) вялікая працягласць жыцця 
гаметафітаў; 7) наяўнасць доўгай шыйкі архегонія. Усё гэта дае 
падставу разглядаць віды родаў дзеразовых як сапраўды жывых 
выкапнёвых раслін. 

Дзеразовыя маюць гаспадарчае выкарыстанне. Споры дзеразы ў 
медыцыне вядомы як дзіцячая прысыпка. Імі таксама перасыпаюць 
пілюлі. У металургіі пры адліўцы больш дакладных дэталей зямельныя 
формы пасыпаюць спорамі дзеразы. У сельскай мясцовасці нярэдка 
дзеразой абвіваюць аркі, партрэты, што рабіць немэтазгодна па 
прычыне зберажэння гэтай расліны. 

У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь з дзеразападобных занесены 
два віды: дзераза баранец звычайны (Huperzia selago) і лікападыела 
заліваемая (Lycopodiella inundata). 

 
КЛАС СЕЛАГІНЕЛАВЫЯ (SELAGINELLOPSIDA) 

 
Да гэтага класа адносяцца як выкапнёвыя, так і цяпер жывучыя 

разнаспоравыя шматгадовыя травяністыя расліны (парадкі 
селагінелавыя – Selaginellales і палушнікавыя – Isoёtales), а таксама 
пераходныя ад травяністых да драўняных разнаспоравых раслін 
(парадкі проталепідадэндравыя – Protolepidodendrales і лепідадэндравыя 
– Lepidodendrales). У пазусе ліста селагінелавых маецца язычок – лігула. 

 
Парадак селагінелавыя (Selaginellales) 

 
Да гэтага парадку адносяцца разнаспоравыя травяністыя расліны, 

якія бяруць пачатак ад дрэпанафікусавых ці проталепідадэндравых. 
Парадак уключае адну сям’ю селагінелавыя (Selaginellaceae) з адным 
родам селагінела (Selaginella, малюнак 25). Ён утрымлівае да 700 відаў, 
якія растуць у вільготных лясах тропікаў і субтропікаў. Нямногія віды 
сустракаюцца ва ўмераных шыротах. У краінах СНД сустракаецца           
8 відаў селагінелы, у Беларусі яны адсутнічаюць. 

У выкапнёвым стане селагінелавыя сустракаюцца з позняга дэвону і 
ранняга карбону. 

Селагінелы даволі разнастайныя па знешнім выглядзе. Сярод іх ёсць 
як паўзучыя, так і вертыкальныя формы. Памер іх ад 5–10 см да 2–20 м 
удаўжыню. У тропіках  некаторыя з іх пакрываюць глебу лясоў, як імхі і 
лішайнікі ў нашых лясах. 



 

 
 

Малюнак 25 – Селагінела (Selaginella sp.): А – агульны выгляд;  
Б – каласок (падоўжны разрэз); В – мікраспарангій (падоўжны разрэз); 

Г – мегаспарангій (падоўжны разрэз); Д – прарослая мегаспора з жаночым 
зарасткам; Е – жаночы зарастак з архегоніем (падоўжны разрэз):  

1 – архегоній, 2 – два зародкі,  3 – клеткі зарастка, 4 – абалонка мегаспоры;  
Ж, З – прарослая мікраспора, І – сперматазоіды 

 
Селагінела селагападобная (S. selaginoides) сустракаецца ў гарах 

Каўказа, Урала, Сібіры, Далёкага Усходу. Гэта шматгадовая травя-
ністая расліна памерам каля 10 см. У яе, як і ў дзеразы булавападобнай, 
сцябло дыхатамічна разгалінавана, лісты размешчаны ў два рады. Ніжні 
рад утвораны лістамі больш шырокімі, гарызантальна арыентаванымі да 
паверхні глебы. Верхні рад лістоў прадстаўлены меншымі лісточкамі, 
якія не засланяюць ніжні рад ад сонечнага святла. Ад сцябла 
адыходзяць караняносцы (рызафоры), ад іх – дыхатамічна 
разгалінаваныя карані. 

Сцябло селагінелы звонку пакрыта аднаслойнай эпідэрмай без           
вусцеек. Далей ідзе моцная кара, знешні слой якой з таўстасценных 
клетак, выконвае механічную функцыю. У цэнтры, у паветранай поласці 
падвешаны пры дапамозе аднародных зялёных клетак трабекулярных 
ніцей (клеткі эндадэрмы) праводзячы пучок (стэла). Лісты маюць жылку 
пасярэдзіне. У пазусе ліста маецца язычок (лігула). Гэта важная 
сістэматычная прыкмета класа. Звонку ліст пакрыты эпідэрмай. У 
клетках ліста – адзін–два пласціністых храматафоры, як у водарасцей. 
Вусцейкі размешчаны на ніжнім баку ліста. У аснове ліста знаходзіцца 
група рыхлых клетак (падушачка), да якой падыходзіць трабекулярная 
тканка, праз якую адбываецца паступленне паветра ў паветравую 
поласць сцябла. 

Селагінела – разнаспоравая расліна. У яе фарміруюцца 
мікраспарангіі і мегаспарангіі. У мікраспарангіях шляхам рэдукцыйнага 
дзялення развіваецца вялікая колькасць мікраспор. У мегаспарангіях, 



 

таксама ў выніку рэдукцыйнага дзялення, утвараецца па 4 буйныя 
мегаспоры. 

Спарангіі размяшчаюцца на верхнім баку спарафілаў, якія ўтвараюць 
спараносны каласок. 

Мікра- і мегаспарангіі сабраны большай часткай у адным каласку.         
У такім выпадку мікраспарангіі знаходзяцца ў верхняй частцы ці ў 
другім радзе аднаго і таго ж каласка, а мегаспарангіі размешчаны                
ў ніжняй частцы каласка ці займаюць другі рад. 

Пры прарастанні мікраспоры на зямлі ці ўнутры мікраспарангія 
ўтвараецца моцна рэдукаваны мужчынскі зарастак. Ён не пакідае             
абалонкі споры. Пры першым дзяленні мікраспоры ўтвараецца адна 
маленькая праталіяльная (рызаідальная) клетка і большая – 
антэрыдыяльная. У далейшым антэрыдыяльная клетка дае пачатак 
адзінаму антэрыдыю. Сперматагенныя клеткі ў выніку наступнага 
дзялення ўтвараюць вялікую колькасць двухжгуцікавых сперматазоідаў. 

Мегаспора пры прарастанні ўтварае жаночы зарастак. Часцей гэта 
адбываецца на зямлі. Ядро мегаспоры шматразова дзеліцца, узнікаюць 
перагародкі і фарміруецца мнагаклетачны зарастак, які не пакідае         
мегаспоры. Клеткі яго ўзмоцнена дзеляцца і прарываюць абалонку          
мегаспоры. Зарастак выпучваецца вонкі, клеткі яго зелянеюць. На ім 
узнікаюць рызоіды, і ён вядзе самастойны лад жыцця. У верхняй частцы 
жаночага зарастка развіваецца некалькі архегоніяў, пагружаных брушкам 
у тканку зарастка. Апладненне адбываецца ў водным асяроддзі. 

Аплодненая яйцаклетка дзеліцца. Верхняя клетка ўтварае падвесак. З 
ніжняй фарміруецца зародак, які мае сцяблінку, лісточкі, ножку і 
рызафор. Пры дапамозе ножкі зародак усмоктвае спажыўныя рэчывы         
з зарастка. Пазней зародак пераходзіць да самастойнага жыцця і дае         
дарослую расліну селагінелы. 

У некаторых відаў селагінелы (S. apus, S. rupestris) развіццё зарастка і 
апладненне адбываюцца ўнутры мегаспарангія, на мацярынскай расліне. 
І толькі пасля гэтага мегаспарангій ападае. Тут да утварэння насення 
застаецца адзін крок.  

Цыкл развіцця селагінелы прадстаўлены на малюнку 26. 
Разнаспоравасць у эвалюцыйным развіцці вышэйшых раслін мае 

вялікае значэнне, таму што вядзе за сабой утварэнне двух родаў зараст-каў 
(гаметафітаў) – мужчынскіх і жаночых. Пры гэтым рэдукцыя гаметафітаў 
дасягае значна большай ступені. Гэта адлюстроўвае агульную тэндэнцыю 
эвалюцыі вышэйшых раслін – узрастаючую рэдукцыю гаметафітаў і ўсё 
большае пераважанне спарафіта ў цыкле іх развіцця. 



 

 
Малюнак 26 – Цыкл развіцця селагінелы (Selaginellа): м – меёз 

 
Парадак палушнікавыя (Isoёtales) 

 
Да гэтага парадку адносяццца разнаспоравыя шматгадовыя 

травяністыя расліны, лісты якіх маюць добра выражаны язычок-лігулу. 
Парадак уключае сям’ю палушнікавыя, 3 роды – натгарсціяна 
(Nathorstiana), стылітэс (Stylites) і палушнік (Isoёtes). 

Найбольш шматлікі род палушнік (шыльнік ці ізает). Ён аб’ядноўвае 
каля 70 відаў шматгадовых раслін, якія растуць пад вадой, альбо вядуць 
каляводны лад жыцця, толькі нямногія віды жывуць на моцна 
пераўвільготненай глебе. 

Палушнік, шыльнік (Isoёtes), (малюнак 27) распаўсюджаны на ўсіх 
кантынентах зямнога шара, у Беларусі расце палушнік азёрны (Isoёtes 
lacustris). Ён занесены ў нацыянальную Чырвоную кнігу. Гэтая 
травяністая шматгадовая расліна дасягае 8–25 см увышыню. Сцябло 
палушніка кароткае, у аснове цыбулепадобна патоўшчанае, да асновы 
двух-трохлопасцевае. Ад сцябла паміж лопасцямі адыходзяць шматлікія 
карані. Вышэй на сцябле размешчаны лісты. Яны ўнізе расшыраныя,          
з добра выражаным язычком, а кверху звужаюцца і становяцца 
шылападобнымі (адсюль назва расліны – шыльнік). Унутры лістоў амаль 
па ўсёй даўжыні праходзяць паветраныя каналы. Пашыраная 
лопасцевая аснова сцябла адпавядае рызафору, а верхняя частка, ад 
якой адыходзяць лісты, – сцяблу. Унутры сцябла праходзіць 
цыліндрычная стэла. Яна пашыраецца данізу і ўтварае дзве ці тры 



 

лопасці, ад якіх адыходзяць пучкі, накіраваныя ў карані, а ад верхняй 
часткі стэлы – адгалінаванні ў лісты. Стэла акружана шырокім кальцом 
кары.                   У парэнхіме, што ахоплівае стэлу, маецца праслойка 
мерыстэмы,           аналагічная камбію. Тут адрозніваюцца 
рызаморфныя і сцябловыя  мерыстэмы. У выніку дзейнасці камбію 
сцябло палушніка нарастае ўтаўшчыню. 

 
Малюнак 27 – Сучасныя палушнiкавыя: 

А – стылiтэс (Stylites), знешнi выгляд; Б – палушнiк (Isoёtes):  
1 – знешнi выгляд, 2а – папярочны разрэз праз аснову спарафiла  
(я – язычок, п. к. – паветраныя камеры), 2б – падоўжны разрэз  

праз аснову спарафiла (тр – трабекулы)  

 
Знешнія лісты палушніка звычайна з’яўляюцца мегаспарафіламі,            

а далей углыб размешчаны мікраспарафілы, і, нарэшце, унутраныя 
лісты – вегетатыўныя. 

На ўнутранай пашыранай частцы спарафіла ў глыбокай ямцы 
знаходзяцца прыкрытыя язычком (лігулай) мега- і мікраспарангіі на 
кароткіх ножках ад 3 мм да 3 см. У мегаспарангіях развіваюцца ад             
50 да 2 000 мегаспор, а ў мікраспарангіях – ад некалькіх тысяч да соцен 
тысяч мікраспор. 

 Спарангіі паспяваюць, ападаюць, часта ўсплываюць на паверхню 
вады, згніваюць і  выслабаняюць споры. Апошнія прарастаюць у 
гаметафіты. 

Жаночы гаметафіт падобны на гаметафіт селагінелы, а мужчынскі 
мае будову, падобную на структуру гаметафіта селагінелы. Ён 
складаецца з адной праталіяльнай клеткі і аднаго антэрыдыя, які мае 
сценку         з 4 клетак і 2 сперматагенныя клеткі. Кожная 
сперматагенная клетка ўтварае па аднаму мнагажгуцікаваму 
сперматазоіду. 

Пасля апладнення з зіготы развіваецца зародак спарафіта, а затым – 
дарослая расліна. 

Натгарсціяна – вымерлы род, вядомы з ніжняга мелу. Гэта была  
травяністая расліна вышынёй 12–20 см з мясістым прамастаячым        



 

сцяблом, на вяршыні якога размяшчалася шылападобнае лісце. У ніжняй 
частцы меліся тоўстыя кароткія сцігмарыі з каранямі, інакш нагадвала 
плеўрамею ў мініяцюры (малюнак 28). 

 
Малюнак 28 – Выкапнёвыя разнаспоравыя дзеразападобныя: 

А – сiгiлярыя (Sigillaria): 1а – з карбона, 1б – з пермi, 2 – частка кары  
з падушачкамi; Б – плеўрамея (Pleuromeia); В – натгарсцiяна (Nathorstiana) 

 
Бліжэй за ўсё да натгарсціянай стаіць род стылітэс, адкрыты ў              

1945 г. у цэнтральнаперуанскіх Андах на вышыні 3800–4750 м над 
узроўнем мора. Гэтая расліны ад 7 да 20 см увышыню, мела адносна 
тоўстае (да 3 см у дыяметры), злёгку разгалінаванае  сцябло напалову 
схаванае ў глебе. На верхавіне размяшчаўся пучок прадаўгавата-
ланцэтных лістоў удаўжыню 5–6 см. Ад асновы сцябла двума радамі 
адыходзілі мясістыя тоўстыя каранні. У сцябле выяўлены невялікі 
прырост другаснай ксілемы за кошт дзейнасці камбію (малюнак 28). 

 
Парадак проталепідадэндравыя (Protolepidоdendrales) 
 
Парадак аб’ядноўвае 11 родаў і 50 відаў вымерлых палеазойскіх 

травяністых і драўняных раўнаспоравых раслін.  
Самы старажытны род проталепідадэндрон (Protolepidоdendron), 

вядомы  з ніжняга і  сярэдняга дэвону (малюнак 22, Г). Ён быў увышыню 
25–40 см і адрозніваўся ад дрэпанафікуса пашыранай асновай ліста, 
дыхатамічным разгалінаваннем парасткаў і вяршынь некаторых лістоў. 
Спарангіі размяшчаліся на верхнім баку спарафілаў. 

Расліны гэтага парадку ўяўляюць сабой пераходную групу ад тра-
вяністых дрэпанафікусавых, пазбаўленых ліставых падушачак, да дрэва-
вых разнаспоравых лепідадэндравых. Асаблівасць гэтага парадку – 
наяўнасць пашыраных асноў лістоў у выглядзе ліставых падушак. 

 



 

Парадак лепідадэндравыя (Lepidоdendrales) 
  
Гэты цалкам вымерлы парадак аб’ядноўвае 2 сям’і разнаспоравых 

дрэўных раслін. Вядомы і травяністыя формы (малюнак 28). 
Сям’я лепідадэндравыя (Lepidоdendraceae) ўключае верхнедэвонскія 

і карбонавыя расліны. У дэвонскім перыядзе яны былі нешматлікімі і не 
перавышалі 6–8 м увышыню, а ў каменнавугальным перыядзе па ліку 
відаў і па вялікіх памерах яны былі пераважальнымі і займалі вядучае 
становішча ў складзе расліннасці Зямлі. Асноўны род лепіда-дэндран 
(Lepidоdendron), ці лускадрэў, атрымаў назву па рэштках кары, 
пакрытай ліставымі падушкамі ромбападобнай і лускападобнай формы. 
Прадстаўнік – лепідадэндран. 

Сям’я сігілярыевыя (Sigillariaceae). Большасць карбонавых прад-
стаўнікоў дасягалі ў вышыню да 20–30 м. Сваю назву атрымалі ад 
шасцівугольнай формы ліставых падушачак (ад грэч. sigilla – пячатка). 

У верхнім палеазоі (350–280 млн. г. назад) дзеразападобныя дасягнулі 
свайго росквіту. З класа палушнікавых лепідадэндран, ці лускадрэў 
(Lepidodendron), сігілярыя (Sigillaria), з позняга дэвону – ранняга           
карбону і плеўрамея (Pleuromeia) у мезазоі былі магутнымі дрэвамі 
(малюнак 26). Пры іх адміранні ўтварыўся каменны вугаль. У канцы 
палеазойскай эры і ў пачатку мезазойскай усе буйныя прадстаўнікі 
дзеразападобных вымерлі, уступілі месца больш канкурэнтназдольным 
голанасенным. Дробныя травяністыя дзеразападобныя здолелі 
перажыць не толькі  эру  панавання голанасенных, але  і  паспяхова  
прыстасавацца ў далейшым да жыцця ва ўмовах складана арганізаваных 
супольніцтваў з перавагай кветкавых раслін. 

Падводзячы вынікі характарыстыкі аддзела дзеразападобных, 
неабходна падкрэсліць своеасаблівасць гэтай групы, якая праявілася: а) 
ва ўнікальнасці лістоў энацыйнага паходжання; б) у асаблівасці каранёў 
дзеразы, якія ўзнікаюць у апексе сцяблоў; в) у розных шляхах 
фарміравання жыццёвых форм. Ад першасна травяных 
дрэпанафікусавых            эвалюцыя пайшла па двух напрамках – да 
сучасных травяністых           форм дзеразовых і селагінелавых і да 
дрэвавых унікальных форм              парадку лепідадэндравых. Адны, 
вельмі спецыялізаваныя формы,          вымерлі ў палеазоі, а другія 
прайшлі шлях рэдукцыі вегетатыўнага          цела, сфарміравалі другасна 
травяныя формы парадкаў дзеразовыя і  палушнікавыя. 

У сваім паходжанні дзеразападобныя, безумоўна, звязаны з 
рыніяфітамі, ад якіх узніклі дрэпанафікусавыя раўнаспоравыя, магчыма, 
драўнінныя і разнаспоравыя травяністыя (парадак дрэпанафікусавыя) і 
травяністыя раўнаспоравыя расліны (парадак астэраксілавыя). 
Раўнаспоравыя травяністыя дрэпанафікусавыя далі пачатак тром 
асноўным філагенетычным лініям дзеразападобных – раўнаспоравым 



 

першасна травяністым (парадак дзеразовыя), разнаспоравым першасна 
травяністым (парадак селагінелавыя) і разнаспоравым травяністым і 
дробным драўнінным (парадак проталепідадэндравыя). Ад 
проталепідадэндравых узялі пачатак разнаспоравыя буйныя 
лепідадэндравыя і буйныя драўнінныя сігілярыевыя (парадак 
лепідадэндравыя). Ад разнаспоравых дробных драўнінных 
лепідадэндравых узялі пачатак разнаспоравыя другасна травяністыя 
палушнікавыя (парадак палушнікавыя). 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1.  Ахарактарызуйце расліны аддзела дзеразападобныя. 
2. Якія прадстаўнікі дзеразападобных далі пачатак мікрафільнай лініі 

эвалюцыі вышэйшых раслін? 
3. Акрэсліце асабліваці цыклу развіцця дзеразы булавападобнай – 

прадстаўніка раўнаспоравых дзеразовых. 
4. Чым адрозніваецца прадстаўнік разнаспоравых дзеразападобных 

селагінела ад раўнаспоравых – дзеразы булавападобнай? 
5.  Ахарактарызуйце цыкл развіцця селагінелы селагападобнай? 
6.  Назавіце  формы  дзеразападобных  драўняныя,  якія  з іх удзель-

нічалі ва ўтварэнні каменнага вугалю. 
 

 

АДДЗЕЛ ПСІЛОТАПАДОБНЫЯ (PSILOTOPHYTA) 
 

Аддзел уключае адзін клас Psilotopsida, адзін парадак псілотавыя 
(Psilotales), адну сям’ю псілотавыя (Psilotaceaе), якая ўключае два         
роды: псілот (Psilotum) і тмезіптэрыс (Tmеsipteris) (малюнак 29). 

 
Малюнак 29 – Псілотавыя: А – псілот (Psilotum nudum): 

1 – агульны выгляд, 2 – галінка з трохграннымі спарангіямі (сінангіямі),  
3 – галінка з раздвоеным на верхавіне спарафілам;  

Б – тмезіптэрыс (Tmеsipteris tannensis): 1 – агульны выгляд,  
2 – спарафілы з сінангіямі, 3 – спарафіл з выдаленымі сінангіямі 

 



 

Род псілот (Psilotum) прадстаўлены двума відамі – P. triquetrum і 
P. flaccidum, якія шырока распаўсюджаны ў тропіках і субтропіках 
абодвух паўшар’яў. Спарафіт у надземнай частцы дыхатамічна 
разгалінаваны, з дробнымі лускападобнымі вырастамі. У падземнай        
частцы – карэнішчападобны рызамоід са шматлікімі рызоідамі і 
эндатрофнай мікарызай. У псілота цэнтральны цыліндр – актынастэла.          
У спарангіях на канцах кароткіх галінак утвараюцца аднолькавыя          
споры. Пры прарастанні яны ўтвараюць двухполы гаметафіт, які 
развіваецца ў сімбіёзе з гіфамі грыба. Сперматазоіды псілота мнага-
жгуцікавыя. Малады спарафіт жывіцца за кошт гаметафіта. Пазней ён 
вядзе самастойны лад жыцця. Плоскае ці трохграннае сцябло псілота 
дасягае вышыні 20–100 см. 

Род тмезіптэрыс (Tmesipteris) уключае 10 відаў, распаўсюджаных на 
астравах Палінезіі, Новай Зеландыі, Аўстраліі  з  працягам  да  Філіпін-
скіх астравоў. Расце як эпіфіт на дрэвападобных папарацях, сагаўніках, 
пальмах і іншых раслінах, а таксама як наземная расліна на перагнойнай 
глебе, у шчылінах скал. 

У тмезіптэрыса таксама адсутнічаюць карані. Падземныя органы яго 
ўяўляюць больш ці менш дыхатамічна разгалінаваныя і даволі доўгія 
(да 1 м і болей) карэнішчападобныя ўтварэнні, якія ў адрозненне ад  
сапраўдных карэнішч пазбаўлены якіх-небудзь лусак, але пакрыты                 
рызоідамі. Яны марфалагічна адпавядаюць рызамоідам рыніяфітаў.            
У клетках вонкавай кары ўтрымліваюцца гіфы (эндатрофная мікарыза). 

У надземнай частцы сцёблы тмезіптэрыса дыхатамічна 
разгаліноўваюцца і маюць на паверхні больш развітыя ў параўнанні з 
псілотам лускападобныя прыдаткі. 

У псілотавых спарангіі ўтвараюць сінангіі. Гаметафіт псілотавых 
буры, пазбаўлены хларафілу, мікатроф, гіфы грыба пранікаюць праз 
рызоіды амаль ва ўсе клеткі. Гаметафіт мае радыяльна-сіметрычную 
будову, аднаразова ці двойчы дыхатамічна разгалінаваны і вельмі         
падобны на кавалак рызамоіда даўжынёй да 18 мм і дыяметрам да                
2 мм. Уся паверхня яго пакрыта аднаклетачнымі рызоідамі. Унутраная 
дыферэнцыяцыя гаметафіта вельмі слабая – іншы раз слабаразвітая 
стэла з трахеід, акружаных флаэмай і эндадэрмай. Антэрыдыі і архегоніі 
рассеяны па ўсёй паверхні гаметафіта. У антэрыдыях развіваюцца 
мнагажгуцікавыя сперматазоіды; архегоніі пагружаныя, з кароткай 
шыйкай. 

Псілотавыя – старажытнейшая група вышэйшых раўнаспоравых 
раслін, якая, па ўсёй верагоднасці, бярэ пачатак непасрэдна ад рынія-
фітаў і дажыла да нашых дзён. У сваёй эвалюцыі яны зайшлі далей            
за рыніяфітаў па шляху спецыялізацыі і ўяўляюць сабой замкнутую 
галіну эвалюцыі вышэйшых раслін. 

У апошні  час  вучоныя-батанікі  ўказваюць  на  роднасныя  сувязі 



 

псілотавых з папарацепадобнымі, з класам вужоўнікавых (Ophio-
glossopsida). 
 
 

АДДЗЕЛ ХВОШЧАПАДОБНЫЯ, ЦІ ЧЛЕНІСТЫЯ 
(EQUISETOPHYTA, ЦІ SPHENOPHYTA) 

 
Для хвошчападобных (Equisetophyta) характэрна прысутнасць 

парасткаў, якія маюць членістую будову, складаюцца з вузлоў і 
міжвузелляў. У вузлах кальчакамі размешчаны лісты. Гэтай рысай 
цяперашнія хвашчы і іх выкапнёвыя родзічы рэзка адрозніваюцца ад 
астатніх безнасенных вышэйшых раслін. 

Да хвошчападобных належаць як травяністыя расліны (што цяпер 
жывуць і вымерлыя) са сцябламі ад некалькіх сантыметраў да некалькіх 
метраў, так і дрэвападобныя (толькі вымерлыя), якія дасягалі 15 м 
увышыню і больш чым 0,5 м  у  дыяметры. 

Праводзячая сістэма сцябла хвошчападобных прадстаўлена 
актынастэлай (ад грэч. actis – прамень) ці артрастэлай (ад грэч. аrthron –           
сустаў), ці членістай стэлай, якая складаецца з чаргуючых паміж сабой 
на працягу сцябла і парасткаў участкаў рознай будовы. Праводзячыя 
элементы ксілемы прадстаўлены трахеідамі розных тыпаў, а ў хвашчоў 
нават і сасудамі; флаэма складаецца з сітападобных элементаў і 
парэнхімных клетак. 

Характэрнай рысай хвошчападобных з’яўляецца наяўнасць у іх 
своеасаблівых спараносных структур – спарангіяфораў, якія 
адрозніваюцца па сваёй будове ад спарафілаў іншых безнасенных 
раслін. Кальчакі спарангіяфораў утвараюць на сцябле спараносныя 
зоны, якія чаргуюцца са звычайнымі вегетатыўнымі лістамі, ці сядзяць 
на канцах восей і ўтвараюць чыстыя (складаюцца толькі са 
спарангіяфораў) ці змешаныя (са спарангіяфораў і стэрыльных лістоў) 
стробілы. 

Пераважная большасць хвошчападобных – раўнаспоравыя расліны, і 
толькі некаторыя выкапнёвыя формы былі разнаспоравымі. 

Палавое пакаленне – гаметафіт, ці зарастак у цяперашніх хвашчоў 
прадстаўлены адна- ці двухполымі недаўгавечнымі, вельмі маленькімі 
зялёнымі раслінкамі памерам у некалькі міліметраў. На гаметафітах 
утвараюцца антэрыдыі і архегоніі. У антэрыдыях развіваюцца 
сперматазоіды, у архегоніях – яйцаклеткі.  

Апладненне адбываецца пры наяўнасці воднага кропельна-вадкага 
асяроддзя, і з зіготы без перыяду спакою вырастае новае бясполае           
пакаленне – спарафіт. 

Хвошчападобныя (Equisetophyta) філагенетычна звязаны з рыніяфітамі 
(Rhyniophyta). 

Аддзел аб’ядноўвае два класы: кліналіставыя (Sphenophyllopsida) і 



 

хвашчовыя (Equisetopsida). Клас гіеніевых (Hyeniopsida) цяпер адносяць 
да выкапнёвых кладаксілавых папарацей (Cladoxilopsida). 
 

КЛАС КЛІНАЛІСТАВЫЯ (SPHENOPHYLLOPSIDA) 
 

Уключае парадак кліналіставыя, ці сфенафілапсіды. Прадстаўлены 
цалкам вымерлымі раслінамі, час жыцця якіх ахоплівае перыяд ад верхняга 
дэвону да трыяса  (каля 385–230 млн. гадоў назад). 

Для прадстаўнікоў класа характэрна расчлененае сцябло на вузлы, 
міжвузеллі і кальчаковае размяшчэнне лістоў на сцяблу (малюнак 30). 
Лісты дробныя, узніклі з кароткіх бакавых галінак (тэломаў), пры іх 
сплашчэнні, зрастанні і рэдукцыі яны сталі лістападобнымі. У 
некаторых сярэдне–верхнекарбонавых відаў ліст меў форму 
клінападобнай пласцінкі, за што яны атрымалі назву кліналіставых. 

 Кліналіставыя былі лазячымі травяністымі формамі, іх тонкія 
чапляльныя рабрынкавыя сцёблы дасягалі  да 1 м і ў дыяметры да 0,5 
см. Сфенафілапсіды з’яўляюцца  роднаснымі сучасным хвашчовым. 
Гаметафіты гэтага класа невядомы. 

 
 

Mалюнак 30 – Кліналіст (Sphenophyllum):  
А – частка расліны (Sph. cuneifolium); Б – папярочны разрэз сцябла  

(Sph. plurifoliatum): дп – драўнінны прамень, пкс – протаксілема,  
пд – пучковая драўніна, мкс – метаксілема, мд – міжпучковая драўніна;   

В – падоўжны разрэз часткі спараноснага каласка  

 
КЛАС ХВАШЧОВЫЯ (EQUISETOPSIDA) 

 
Гэта даволі старажытная група вышэйшых споравых раслін, вядомых 

з дэвонскага перыяду. У гэтым класе расліны таксама маюць тры 
вегетатыўныя органы – корань, сцябло і лісце. На спарафіце развіваюцца 
спарангіі са спорамі, а са спор узнікаюць гаметафіты. Гаметафіт уяўляе 
сабою талом у выглядзе невялікай (звычайна да 1 см) лопасцевай 
зялёнай пласцінкі (зарастка). 

Прадстаўнікі гэтага класа характарызуюцца, па-першае, наяўнасцю ў 
анатамічнай будове артрастэлы, па-другое, – адзіным тыпам будовы 



 

шчыткападобных спарангіяфораў, не звязаных непасрэдна з 
вегетатыўным лісцем. Гэты клас аб’ядноўвае 2 парадкі: вымерлых 
каламітавых (Calamitales) i цяпер жывучых хвашчовых (Equisetales). 

 
Парадак каламітавыя (Calamitales)  
 
Каламітавыя вядомы з ніжняга карбону; у пачатку пермі яны 

пачынаюць згасаць і цалкам выміраюць да канца гэтага перыяду. Гэта 
былі расліны рознай велічыні і жыццёвых форм – дробныя травы, ліяны, 
дрэвы. Для іх стробілаў было характэрна чаргаванне на восі стробіла 
спарангіяфораў з вегетатыўным лісцем. 

Выкапнёвыя хвошчападобныя паказаны на малюнку 31. 

 
Малюнак 31 – Выкапнёвыя хвошчападобныя: 

А – сфенафілавыя; Б – каламітавыя; В – хвашчовыя: 1 – стробілы,  
2 – анатомія сцяблоў; Г – рэканструкцыя астэракаламіта (Asterocalamites): 

1 – знешні выгляд, 2 – ліст; Д – рэканструкцыя каламіта (Calamites):  
1 – знешні выгляд, 2 – папярочны зрэз праз сцябло; Е – рэканструкцыя 

выкапнёвага хвашчовага філатэкі (Phyllotheca) 

 
Найбольшую цікавасць уяўляюць драўнінныя каламітавыя. Самыя 

старажытныя з іх – ніжнекарбонавыя археакаламіты (Asterocalamites),  
малюнак 31, Г), якія былі невялікімі дрэвамі з дыяметрам ствала                  
10–15 см, у цэнтры якога быў асяродак і добра развітая другасная 
ксілема – драўніна. Яны былі шырока распаўсюджаны па ўсім 
паўночным паўшар’і. 

Характэрнай асаблівасцю археакаламітаў было шматразовае 



 

дыхатамічнае разгалінаванне лістоў і размяшчэнне іх у суседніх вузлах, 
адзін пад другім. Стробілы размяшчаліся на тонкіх бакавых галінах, іх 
спарангіяфоры дыхатамічна разгаліноўваліся і неслі па 4 спарангіі. 

Шматлікімі былі каламіты (малюнак 31, Д), якія дасягнулі росквіту ў 
верхнім карбоне і ніжняй пермі. Гэта былі дрэвы ўвышыню да 10–15 м, 
яны ўтваралі чыстыя зараснікі ці раслі разам з лепідадэндронамі і 
дрэвападобнымі папарацямі. Знешне яны нагадвалі сучасныя хвашчы, 
але дасягалі вельмі вялікіх памераў. Адны з іх былі неразгалінаваныя, 
іншыя мелі разнастайны тып разгалінавання – процілеглы, 
крыжападобны, кальчаковы. Кальчакі лістоў у залежнасці ад віду 
расліны і ад парадку разгалінавання парастка ўтрымлівалі ад 4 да 60 
лістоў рознай формы і памераў (ад 2 мм да 7 см). Ліставыя пласцінкі 
былі лінейнай ці авальнай формы, размяшчаліся свабодна ці зрасталіся 
ў агульную похву. Ад ствалавых вузлоў у ніжняй частцы маглі 
адыходзіць бакавыя карані і моцныя карэнішчы з мноствам бакавых 
каранёў. У цэнтры сцябла размяшчалася парэнхіма асяродка, якая ў 
больш старых частках сцябла разбуралася, і ўтваралася паветраная 
поласць. У праводзячых пучках першасная ксілема рана разбуралася,        
і на яе месцы таксама ўзнікалі вузкія поласці. Магчыма, сістэма 
паветраных поласцей спрыяла паляпшэнню газаабмену ва ўмовах 
вільготнага клімату. Большасць каламітавых былі раўнаспоравымі, 
толькі ў некаторых назіралася разнаспоравасць. 

Каламітавыя разам з лепідадэндронамі, сігілярыямі, папарацямі і 
кардаітамі ўтваралі лясы, з якіх узніклі залежы каменнага вугалю. 

 
Парадак хвашчовыя (Equisetales) 
 
Да гэтага парадку адносяцца выключна травяністыя расліны, у якіх 

верхавінныя стробілы, ці спараносныя зоны, складаюцца толькі з 
кальчакоў шчытападобных спарангіяфораў без лускападобных 
вегетатыўных лістоў. Продкамі сучасных хвашчовых лічаць вельмі 
старажытных менш спецыялізаваных травяністых каламітавых. 

Парадак хвашчовыя ўтрымлівае сям’ю хвашчовыя (Equisetaсeае). 
Яна ўключае адзін сучасны род хвошч (Equisetum) і ад 16 да 35 палі-
морфных відаў, якія аб’яднаны ў два падроды эквізэтум (Equisetum)          і 
гіпахетэ (Hippochaete). Некаторыя вучоныя прапануюць вылучаць  
адпаведна два роды. У Рэспубліцы Беларусь налічваецца 8 відаў хвашчоў. 
Яны растуць на балотах (E. palustre, E. fluviatile), сырых          пясках (E. 
variegatum), у лясах (E. sylvaticum), па хмызняках (E. hyеmale), на лугах (E. 
рalustre, E. arvense), на раллі (E. arvense) і іншых месцах. 

Большасць сучасных хвашчоў – невялікія травяністыя расліны             
80–100 см вышыні, 2–5 мм таўшчыні. Трапічны паўднёваамерыканскі E. 
giganteum дасягае 10–12 м даўжыні і з’яўляецца ліянай. 



 

У хвашчоў сустракаюцца карані двух тыпаў: карані са станоўчым 
геатрапізмам (растуць уніз, па накіраванню сілы цяжкасці) і карані 
агеатрапічныя (не рэгулююцца сілай цяжкасці). Станоўча геатрапічныя                 
карані тоўстыя, дыяметрам 1–5 мм. Яны звычайна адыходзяць па аднаму 
ад вузлоў карэнішча і дасягаюць даўжыні 0,5–2 м, і такім чынам, 
усмоктваючая зона каранёў знаходзіцца ў абводненых гарызонтах глебы 
нават у відаў, якія растуць на сухіх глебах. Агеатрапічныя карані тонкія, 
воласападобныя, дыяметрам меней 1 мм; яны размяшчаюцца кальчакамі 
на вузлах карэнішча, а ў даўжыню не перавышаюць 10 см. У каранях 
хвашчоў ёсць паветраныя поласці і сасуды, членікі якіх маюць простую 
перфарацыйную пласцінку. Па сасудах вада хутка падымаецца з глы-бокіх 
гарызонтаў глебы да карэнішчаў і надземных парасткаў. 

Сцябло хвашчу членістае, рабрынкавае, складаецца з вузлоў і 
міжвузелляў. Міжвузелле полае ў сярэдзіне, вузлы запоўнены 
паранхіматычнай тканкай (малюнак 32). 

Лісты хвашчоў лускаватыя, бурыя, карычневыя, пазбаўлены 
хларафілу, зрослыя ў ніжняй частцы ў трубчастую похву, якая 
прымацавана да вузла. Функцыю асіміляцыі ў хвашчоў выконваюць 
зялёныя парасткі. Парасткі размяшчаюцца кальчакамі, прабіваючы 
похву зрослых лістоў. 

На папярочным разрэзе сцябло мае наступную будову. Зверху яно 
няроўнае, мае ўзвышаныя ўчасткі (рабрынкі), якія чаргуюцца з 
лагчынкамі. Зверху сцябло пакрыта аднаслойнай эпідэрмай, насычанай 
крэменязёмам, што надае яму трываласць. Углыб ад эпідэрмы 
размешчана кара і кальцо дробных ізаляваных праводзячых пучкоў 
калатэральнага тыпу, закрытых, з карынальнымі (ад лац. carina – кіль, 
грэбень) каналамі. У цэнтры сцябла знаходзіцца поласць на месцы 
разбуранага асяродка. Пад рабрынкамі размешчаны ўчасткі механічнай 
тканкі, а пад лагчынкамі – асіміляцыйная тканка і валекулярныя (ад лац. 
vallicula – даліна, лагчынка) поласці. 

Спараносныя стробілы  на спараносных парастках у хвашчоў 
узнікаюць па адным на верхавіне галоўнага парастка. У большасці відаў 
малады спараносны стробіл зялёны. 

Надземныя парасткі ў адных відаў могуць сумяшчаць две функцыі – 
спараносную і вегетатыўную. Так, напрыклад, у хвашчу балотнага             
(E. palustre) і прырэчнага, ці тапянога (E. fluviatile), вегетатыўныя                 
і спараносныя парасткі ўзнікаюць адначасова і спачатку марфалагічна 
не адрозніваюцца адзін ад другога. Толькі ў сярэдзіне лета на 
некаторых зялёных парастках фарміруюцца стробілы. У іншых відаў 
назіраецца раздзяленне функцый парасткаў. Так, у хвашчу ляснога (E. 
sylvaticum) і хвашчу лугавога (E. pratense) вясной адначасова з 
вегетатыўнымі парасткамі развіваюцца неразгалінаваныя бясколерныя 
ці ружовыя спараносныя парасткі. Аднак пасля спаранашэння яны 



 

зелянеюць, разгаліноўваюцца і не адрозніваюцца ад вегетатыўных 
парасткаў. У некаторых відаў дымарфізм парасткаў праяўляецца вельмі 
выразна.    

 
 

Малюнак 32 – Хвошч палявы (Equisetum arvense): А – карэнішча                                
з клубеньчыкам і летнім вегетатыўным парасткам; Б – папярочны разрэз 

сцябла; В – карэнішча з веснавым спараносным парасткам; Г – стрoбіл  
са спарангіяфорамі; Д – спарангіяфор у выглядзе ножкі і шчытка  

са спарангіямі; Е – спора з гаптэрамі (вільготная); Ж – спора сухая;  
З – прарастанне споры; І – жаночы зарастак з архегоніямі;  

К – мужчынскі зарастак з антэрыдыямі ў момант выхаду сперматазоідаў 

 
Стробіл хвашчу складаецца са шматлікіх спарангіяфораў, сабраных 

кальчакамі на яго восі. Спарангіяфоры складаюцца з ножкі і шчытка-
падобнага шасціграннага дыска. На ніжнім баку дыска, вакол ножкі, 
размяшчаюцца 5–13 мехападобных спарангіяў. У спарангіях шляхам 
меёзу ўтвараецца вялікая колькасць аднолькавых спор 
(раўнаспоравасць). Спора мае тры абалонкі: эндаспорый, экзаспорый і 
эпіспорый  (з дзвюх спіральназакручаных стужак (гаптэр), якія 
перакрыжоўваюцца і пашыраюцца на чатырох канцах у выглядзе 
лапатак. У сухое надвор’е гаптэры раскручваюцца, што садзейнічае 
распаўсюджванню спор групамі. У сырое надвор’е яны закручаны вакол 
споры. Спарангіі ўскрываюцца ўздоўж трэшчынай. На зямлі споры 
прарастаюць у зарастак. Зарастак хвашчу мае выгляд зялёнай 
шматразова рассечанай пласцінкі памерам 1–4 мм. У загушчаных 
пасевах зарастак у выглядзе зялёнай ніткі. Антэрыдыі і архегоніі 
ўзнікаюць ці на адным і тым жа зарастку, ці на розных зарастках, 



 

нягледзячы на тое, што споры марфалагічна аднолькавыя, але 
фізіялагічна яны могуць быць разнаспоравымі – адны мужчынскімі, 
другія жаночымі, ці двухполымі. 

Пры прарастанні спор у некаторых відаў хвашчоў утвараюцца тры 
тыпы гаметафітаў: мужчынскія, жаночыя і двухполыя. У лепшых          
умовах увільгатнення, асвятлення са спор развіваюцца больш буйныя 
зарасткі (жаночыя), у горшых – дробныя зарасткі (мужчынскія). 

Спелы антэрыдый хвашчу пагружаны ў тканку зарастка. У ім 
развіваецца звыш 200 мнагажгуцікавых сперматазоідаў. Спелы архегоній 
брушкам пагружаны ў тканку гаметафіта і шыйкай узвышаецца над 
паверхняй зарастка. Апладненне адбываецца ў сырое надвор’е. Зародак 
падвеска          не ўтварае і складаецца са сцяблінкі, 2–3 лісцікаў і 
карэньчыка. 

У відаў з дымарфізмам парасткаў пасля спаранашэння спараносны 
парастак адмірае. З карэнішча вырастаюць новыя, зялёныя, моцна 
разгалінаваныя парасткі. 

Гаспадарчае значэнне хвашчоў невялікае. Сцёблы ўтрымліваюць 
крэменязём і таму выкарыстоўваюцца для чысткі металічнай пасуды і 
паліроўкі дрэва. Клубеньчыкі на карэнішчах хвашчу палявога можна 
ўжываць у ежу (утрымліваюць крухмал). Некаторыя з іх лекавыя, 
фарбавальныя (хвошч палявы, хвошч лясны), пустазелле (хвошч 
палявы), некаторыя ядавітыя (хвошч балотны), торфаўтваральныя на 
балотах (хвошч балотны, хвошч тапяны). 

У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь занесены рэдкі рэліктавы від 
хвошч вялікі (Equisetum telmateіa). 

Заканчваючы характарыстыку хвошчападобных, неабходна 
адзначыць наступнае: 

1. Гэта група мела эвалюцыйны росквіт у палеазоі і мезазоі, дайшла 
да нашага часу ў колькасці аднаго роду хвашчу. Аднак, дзякуючы 
шэрагу біялагічных асаблівасцей каранёў і парасткаў, развіццё якіх 
карэктуецца ўмовамі жыцця, гэты род мае вялікае геаграфічнае 
распаўсюджанне і шырокую экалагічную амплітуду. Наяўнасць 
шмат’ярус-ных карэнішчаў з сістэмай бакавых каранёў двух тыпаў 
дазваляе расліне не толькі захопліваць новыя тэрыторыі, але і 
ўтрымліваць іх. 

2. Своеасаблівасць хвашчоў заключаецца ў наяўнасці лістоў 
сінтэломнага паходжання, якія ў ходзе эвалюцыі падвергліся значнай               
рэдукцыі. 

3. Для хвашчоў характэрна фарміраванне бакавых каранёў, якія               
закладваюцца ў апікальнай мерыстэме маладога парастка. 

4. Спарангіяфоры ніколі не праходзілі стадыю плоскіх органаў – 
спарафілаў. 

Пытанне аб паходжанні хвошчападобных застаецца дыскусійным па 



 

прычыне беднасці палеабатанічнага матэрыялу. Іх звязваюць з 
трымерафітавымі, але прамых доказаў для гэтай сувязі няма. У якасці 
альтэрнатывы некаторыя даследчыкі выводзяць хвашчы з харавых 
водарасцей. Ад мяркуемага агульнага продка з рыніяфітавых 
хвошчападобныя ў сваім развіцці пайшлі па двух незалежных шляхах – 
адна лінія  дала сфенафілавыя, ці кліналіставыя, выключна травяністыя 
жыццёвыя формы. Другая лінія эвалюцыі – каламітавыя, як з 
травяністымі, так          і драўнянымі жыццёвымі формамі. Ад вельмі 
старажытных менш        спецыялізаваных родзічаў каламітавых узніклі 
хвашчовыя, якія дажылі да нашага часу. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Дайце характарыстыку псілотападобных – “жывых выкапнёвых” 

сучаснай флоры. 
2.  Дайце характарыстыку  хвошчападобных.  
3.  Вызначце асаблівасці цыкла развіцця хвашчу палявога. 

 

 

АДДЗЕЛ ПАПАРАЦЕПАДОБНЫЯ (POLYPODIOPHYTA) 
 

Папараці ўзялі пачатак, відаць, ад рыніяфітаў праз трымерафітаў. Па 
сваёй старажытнасці яны ўступаюць толькі рыніяфітам і дзеразападоб-
ным і маюць прыкладна аднолькавы геалагічны ўзрост з хвошча-
падобнымі. Гэта вялікая група вышэйшых споравых раслін з 
пераважаннем у цыкле развіцця спарафіта над гаметафітам. Папарацей у         
цяперашні час налічваецца да 300 родаў і каля 12 000 відаў. Гэта 
раўнаспоравыя і разнаспоравыя сасудзістыя расліны.  

Класіфікацыя аддзела папарацепадобных, асабліва вымерлых форм, 
выклікае цяжкасці. Для зручнасці класіфікацыі прыняты падзел аддзела 
на 7 класаў: анеўрафітапсіды (Aneurophytopsida), археаптэрыдапсіды 
(Archaeopteridopsida), кладаксілапсіды (Cladoxylopsida), 
зігаптэрыдапсіды (Zygopteridopsida), офіяглосапсіды (Ophioglossopsida), 
мараціяпсіды (Marattiopsida), папараці (Polypodiopsida). Першыя 
чатыры класы папарацей – вымерлыя расліны: 

Клас анеўрафітапсіды (Aneurophytopsida) (сінонім прагімнасперма-
псіды Progymnospermopsida). Гэта вельмі старажытная група, 
геалагічная гісторыя якой вядома з канца ранняга да сярэдзіны позняга 
дэвону (400–375 млн. гадоў назад). Найбольш прымітыўныя 
прадстаўнікі гэтага класа (асабліва сярэднедэвонскі род пцілафітон 
(Ptilophyton, вядомы таксама пад назвай Protopteridium) мелі яшчэ многа  
агульнага з рыніяфітамі і ўяўлялі сабой, па сутнасці, прамежкавыя 



 

формы паміж імі і папарацямі. Мяркуюць, што анеўрафітапсіды 
паходзяць ад прадстаўнікоў парадку псілафітавых (Psilophytales). У 
псілафітона канцавыя галінкі былі ўжо ўплюшчаныя, лістападобныя. 
Гэта былі свайго роду “плоскагалінкі” – першая стадыя ўзнікнення 
сапраўдных, плоскіх, дасівентральных лістоў. Канцавыя галінкі 
анеўрафітапсід былі ў маладосці ўліткападобна закручанымі, як у 
сапраўдных папарацей. Унутраная будова галін усіх парадкаў яшчэ 
вельмі прымітыўная. Першасная ксілема мезархная – першасныя 
элементы ксілемы ўтвараліся ў цэнтры пучка. Амаль ва ўсіх 
прадстаўнікоў класа адбылося ўтварэнне другаснай ксілемы, а ў 
некаторых з іх  – другаснай флаэмы. Трахеіды другаснай ксілемы былі 
кропкавыя, ці з акруглымі аблямаванымі порамі. Спарангіі былі адносна 
буйныя, верхавінныя, адзіночныя ці сабраныя  ў пучкі. Споры 
аднолькавыя, з трохпрамянёвым тэтрадным рубцом. 

Клас  археаптэрыдапсіды (Archaeopteridopsida). Прадстаўнікі гэтага 
класа вядомы з адкладанняў канца сярэдняга дэвону – пачатку карбону 
(390–360 млн. гадоў назад). Анеўрафітапсіды добра адрозніваліся 
наяўнасцю сапраўдных лістоў з цэльнай вільчата-, пальчата- ці 
перыстарассечанай пласцінкай, але ў маладосці ваі не былі 
ўліткападобна закручанымі. Гэтым яны нагадвалі лісты сучасных 
офіяглосапсід (вужоўнікавых). Будова галін сіфонастэлічная, а не 
протастэлічная, як у анеўрафітапсід. Першасная ксілема складалася з 
кальца мезархных пучкоў, якія пры ўтварэнні другаснай ксілемы 
ўтваралі цыліндрычны цяж. Дарослыя расліны мелі дрэвападобнае 
аблічча, аддалена нагадвалі сучасных хвойных. Другасная ксілема 
дасягала вялікай моцы, ці драўніна была пікнаксільнага – шчыльнага 
тыпу. Трахеіды другаснай ксілемы былі кропкавыя, чым адрозніваліся 
ад усіх астатніх папарацепадобных, за выключэннем анеўрафітапсід і 
офіяглосапсід. Спарангіі  буйныя, размяшчаліся адна- ці двухрадна на 
асобных перыстарассечаных спарафілах, якія чаргаваліся са 
стэрыльнымі лістамі. Такім чынам, па размяшчэнні спарангіяў 
археаптэрыдапсіды рэзка адрозніваліся ад анеўрафітапсід, што яшчэ 
больш пацвярджае неабходнасць разглядаць іх як два самастойныя 
класы. Акрамя таго, у многіх прадстаўнікоў        археаптэрыдапсід 
вядома гетэраспарыя (разнаспоравасць). 

У класе адзін парадак археаптэрысавыя (Archaeopteridales). 
Улічваючы шэраг агульных рыс з голанасеннымі (асабліва наяўнасць 
другаснай драўніны, якая ў археаптэрыса цалкам голанасеннага тыпу, а 
таксама разнаспоравасць шэрагу прадстаўнікоў), амерыканскі 
палеабатанік Ч. Бэк (1960) назваў гэты клас (у больш шырокім 
разуменні) прагімнаспермамі (Progymnospermopsida). Аднак Д. Бірхарст 
(1971) указваў на тое, што назва таксона не павінна адлюстроўваць 
філагенетычную інтэрпрэтацыю, і таму прапанаваў называць гэты клас 



 

анеўрафітапсідамі. 
Клас кладаксілапсіды (Cladoxylopsida) – вядомы з канца ранняга дэвону 

і да ранняга карбону. У адрозненне ад анеўрафітапсід і археаптэрыдапсід 
прадстаўнікі гэтага класа, верагодна, не мелі камбію і, адпаведна, не 
ўтваралі другаснай драўніны. Хоць прадстаўнікі дэвонскага роду 
псеўдаспарохнус (Pseudosporochnus) дасягалі, верагодна, увышыню 2 м. 
Сярод кладаксілавых не было сапраўдных драўнінных форм, калі не 
лічыць адзін від кладаксілона (Cladoxylon nodosus), які меў, верагодна, 
аблічча маленькага дрэўца. Лісты ў яго былі дыхатамічна 
разгалінаванымі; праводзячая сістэма ўяўляла сабой даволі 
своеасаблівую рассечаную актынастэлу, шматлікія мерыстэлі якой 
складалі ўздоўж      усяго сцябла анастамазуючую сістэму. Ксілема 
складалася з лесвічных           і кропкавых трахеід. Спарангіі былі 
верхавіннымі і без спецыяльных прыстасаванняў для раскрывання. 
Кладаксілапсіды былі раўнаспоравымі раслінамі. Яны ўяўлялі сабой, 
верагодна, сляпую галіну эвалюцыі. 

Клас зігаптэрыдапсіды (Zygopteridopsida, ці Coenopteridopsіda). Гэта 
больш позняя і адносна больш прасунутая група, чым тры папярэднія 
класы. Геалагічная гісторыя зігаптэрыдапсід пачынаецца                 з 
позняга дэвону і заканчваецца ў пермскім перыядзе, але часам іх росквіту 
быў  карбон. Як і прадстаўнікі трох папярэдніх класаў, яны яшчэ вельмі 
моцна адрозніваліся па сваім абліччы ад тыповых папарацей, але 
некаторымі сваімі рысамі ўжо некалькі больш набліжаліся да іх. Хоць 
сярод іх і былі дрэвападобныя формы, але ў большасці выпадкаў 
зігаптэрыдапсіды – невялікія расліны. Праводзячая сістэма ў іх была, 
звычайна, пратастэлічнай, але ў карбоне з’явіліся прадстаўнікі і з 
сіфонастэлай (анахараптэрыс – Anachoropteris, апатраптэрыс – Apotropteris 
і батрыаптэрыс – Botryopteris). Камбіяльнае патаўшчэнне сцябла 
адсутнічала ці было слаба выражана (зігаптэрыс – Zygopteris). Трахеіды 
вар’іравалі ад тыповых лесвічных да кропкавых (з акруглымі 
аблямаванымі порамі). Разгалінаванне ў большасці выпадкаў было 
дыхатамічным, пры гэтым адна галіна дыхатаміі станавілася “лістом”, а 
другая працягвала расці ў якасці сцябла. У больш прымітыўных 
прадстаўнікоў не было яшчэ добра выражанага адрознення ліста ад 
сцябла. Іх лістападобныя органы ўяўлялі сабой абмежаваныя ў росце, 
моцна разгалінаваныя і, іншы раз, уліткападобна закручаныя ў маладым 
стане бакавыя галіны, мала падобныя на плоскія дарсівентральныя лісты 
пазнейшых, больш тыповых папарацей. 

Сярод прадстаўнікоў гэтага класа назіраюцца ўсе пераходы ад 
радыяльна-сіметрычных ліставых органаў да больш тыповых 
дарсівентральных лістоў, якія пачынаюць пераважаць ужо ў познім 
карбоне             і ў пермскім перыядзе. Спарангіі былі верхавіннымі, 
даволі буйнымі і раскрываліся верхавіннай порай ці часцей падоўжнай 



 

трэшчынай.        Падоўжнае раскрыванне адбывалася пры дапамозе 
прымітыўнага кальца ў выглядзе звычайнай шырокай палоскі з 
тоўстасценных клетак. Спарангіі сядзелі паасобна ці больш-менш 
зрасталіся ножкамі ў пучкі, прымітыўныя сорусы. Расліны былі 
раўнаспоравымі, радзей разна-споравымі (стаўраптэрыс – Stauropteris). 
Зігаптэрыдапсіды, як і тры папярэднія класы, узніклі ад парадку 
псілафітавых (аддзел рыніяфіты). Па меркаванню многіх даследчыкаў 
ад зігаптэрыдапсід бяруць пачатак многія тыповыя папараці 
(асмундавыя, схізейныя і глейхіевыя). У гэты клас уваходзіць парадак 
зігаптэрысавыя (Zygopteridales) з некалькімі сем’ямі (у тым ліку 
зігаптэрысавыя – Zygopteridaceae, батрыаптэрыса-выя – Botryopteridaceae 
і стаўраптэрысавыя – Stauropterdaceae). Маг-чыма, што зігаптэрысавыя 
ўяўляюць сабой не зусім натуральную групу. 

 
КЛАС ПРАГІМНАСПЕРМАПСІДЫ (PROGYMNOSPERMOPSIDA) 

 
Гэтая група многімі вучонымі разглядаецца ў рангу аднаго з класаў 

аддзела папарацепадобных. Аднак падкрэсліваецца, што прагімнаспер-
мавыя з’яўляюцца раслінамі, якія адрозніваюцца ад тыповых папа-
рацепадобных і ўяўляюць самастойную лінію эвалюцыі.  

Такім чынам, прагімнаспермавыя і папарацепадобныя маюць 
агульнае паходжанне, але іх далейшае развіццё ішло, верагодна, двума            
незалежнымі шляхамі. Таму многія палеабатанікі разглядаюць 
прагімнаспермавых як самастойны таксон у рангу аддзела. 

Своеасаблівыя спецыфічныя рысы гэтай групы заключаюцца:                
1) у наяўнасці камбію, які ўтварае другасную ксілему; 2) у наяўнасці 
кропкавых трахеід з аблямаванымі порамі, якія роўнымі радамі 
размяшчаліся на радыяльных і тангентальных сценках (як выключэнне, 
трахеіды былі лесвічнымі); 3) у своеасаблівай гранулярналамелярнай 
будове экзіны, якая характэрна для ўсіх голанасенных. Знешні слой 
экзіны – сэкзіна – мае гранулярную будову, а ўнутраны – нэкзіна – 
ламелярную (слаістую) будову.  

Падабенства з папарацямі праяўляецца ў іх у наяўнасці буйных 
перыстых лістоў і ў адсутнасці насення. Гэта група вядома з сярэдзіны 
канца ранняга да позняга дэвону, а ў верхнім карбоне яна знікае. 
Нягледзячы на адносна не працяглае існаванне, у гэтай групе адбыліся 
значныя эвалюцыйныя пераўтварэнні, якія ўшчыльную наблізілі яе              
да голанасенных раслін.  

Найбольш старажытны і прымітыўны парадак, вядомы з дэвону, – 
протаптэрыдавыя (Protopteridiales), ці анеўрафітавыя (Aneurophytales), 
традыцыйна адносяцца да групы першапапарацей. Найбольш поўна 
вывучаны сярэднедэвонскі род рэлімія (Rellimia), вядомы таксама пад 
назвай протаптэрыдыум (Protopteridium, малюнак 33), ці пцілафітон 



 

(Ptilophyton), і род анеўрафітон (Aneurophyton), буйныя ствалы якіх 
апісаны пад назвай эўсперматаптэрыс (Euspermatopteris). Па рэштках, 
якія захаваліся, можна меркаваць, што гэта былі і дробныя расліны, і 
больш буйныя. Апошнія, магчыма, дасягалі вышыні ў 10 м. У іх былі 
розныя тыпы разгалінавання. Размяшчэнне бакавых галінак было 
спіральнае, двухраднае, часта галінкі адыходзілі парамі, як у 
трымерафітавых. У межах адной расліны восі розных парадкаў маглі 
галінавацца па-рознаму. Канечныя восі галінаваліся дыхатамічна ў 
розных плоскасцях ці ў адной плоскасці, фарміравалі плоскагалінкі. 
Яны яшчэ не былі ваямі, таму што зрастанне паміж галінкамі не 
адбывалася. Спараносныя восі шматразова галінаваліся, загіналіся ў 
напрамку галоўнай восі і на іх канечных адгалінаваннях групамі 
размяшчаліся падоўжаныя спарангіі. Іх можна разглядаць ужо як 
спараносныя органы, ці спарангіяфоры. У некаторых відаў спарангіі на 
вяршыні былі адцягнуты ў кароткі носік. Гэтыя расліны былі 
раўнаспоравымі, што сведчыць аб прымітыўнасці гэтых відаў. Іх тонкія 
маладыя галінкі мелі прымітыўную будову. Ксілема на папярочным 
сячэнні мела трохполасцевую, трохвугольную, крыжападобную і 
акруглую канфігурацыю. У таўсцейшых галінах фарміравалася 
нязначная другасная ксілема. Трахеіды на ўсіх сценках мелі 
аблямаваныя поры. 

 
 

Малюнак 33 – Прагаланасенныя: А – протаптэрыдыум (Protopteridium): 
1 – агульны выгляд спараносных восяў, 2 – стэрыльная галiнка,  

3 – спараносная галiнка; Б – археаптэрысавыя (Archaeopteridales):  
1 –  спараная вось са спараноснымі ўчасткамі,  

2 – сабранне мiкраспарангiяў, 3 – сабранне мегаспарангiяў 

 
Найбольшая марфалагічная разнастайнасць і дасканаласць назіралася ў 

прадстаўнікоў археаптэрысавыя (Arhaeopteridales), якія жылі з 
сярэдзіны дэвону да верхняга карбону. Вегетатыўныя органы 
археаптэрыса (Archaeopteris) мелі папарацепадобнае аблічча, з-за чаго ў 
літаратуры ён значыцца як першапапараць. Адначасова з археаптэрысам 
быў апісаны род каліксілон (Callixylon), які раней адносілі да 
голанасенных. Гэта было дрэва значнай вышыні. У 60-я гады ХХ ст. 
было даказана, што лісты археаптэрыса і ствалы каліксілона належаць 



 

адной і той жа расліне. У яе вегетатыўныя ці спараносныя лісты ці долі 
ліста мелі выразнае марфалагічнае адрозненне. Лісты былі перыстыя ці 
цэльныя, прасочваецца разнаспоравасць. У аднаго з відаў археаптэрыса 
апісаны нават прымітыўны стробіл. У шэрагу відаў праяўляецца 
тэндэнцыя да скарачэння колькасці мегаспарангіяў да 2–3 і нават да 1. 
Віды раслін, у якіх быў 1 мегаспарангій, акружаны вегетатыўнымі 
восямі-тэломамі, можна разглядаць у якасці пераходных ад 
праголанасенных да старажытных голанасенных з прымітыўным 
семязачаткам. Паралельна са скарачэннем колькасці спарангіяў 
адбывалася скарачэнне ліку мегаспор да  4  і  нават  да  1. 

Такім чынам, у групе праголанасенных выяўляецца шэраг эвалю-
цыйных тэндэнцый: 1) павелічэнне памераў раслін з адначасовым 
узмацненнем дзейнасці камбію і ажыўленнем драўніны за лік парэнхімы; 
2) пераход сістэмы тэломаў да плоскагалінак, а ад іх – да сапраўдных 
лістоў; 3) фарміраванне спецыялізаваных спараносных органаў – 
спарангіяфораў і, як прыватны выпадак, спарафілаў; 4) памяншэнне 
колькасці спарангіяў на іх да 1; 5) пераход ад раўнаспоравасці да 
разнаспоравасці са скарачэннем колькасці мегаспор і павелічэннем іх 
памераў; 6) памяншэнне ліку мегаспарангіяў на мегаспарангіяфорах;  
7) канцэнтрацыя вакол іх вегетатыўных восей, якія спрыялі ахове 
мегаспарангіяў; 8) фарміраванне на вяршыні спарангія адцягнутага 
носіка, які забяспечваў найбольш эфектыўнае ўлоўліванне мікраспор 
(пылінак). 

Сярэднедэвонскіх (каля 400 млн. гадоў назад) старажытных з 
другаснай драўнінай разнаспоравых папарацепадобных класа 
прагімнаспермаў лічаць продкамі сучасных голанасенных. 

 
КЛАС ОФІЯГЛОСАПСІДЫ, АБО ВУЖОЎНІКІ 

(OPHIOGLOSSOPSIDA) 
 

Гэта сучасныя папараці. Паходзяць, верагодна, непасрэдна ад 
раўнаспоравых форм палеазойскіх анеўрафітапсід. Вужоўнікі – самы 
своеасаблівы і загадкавы клас папарацей. Іх сучасныя прадстаўнікі па 
шэрагу прыкмет значна адрозніваюцца ад тыповых папарацей. Клас 
вужоўнікавыя ўключае адзін парадак (Ophioglossales), адну сям’ю 
(Ophioglossaceae), тры роды – вужоўнік (Ophioglossum), граздоўнік 
(Botrychium) і гельмінтастахіс (Helminthostachys) – і 87 відаў. Нешматлі-
касць класа таксама ўказвае на старажытнасць гэтай групы. Большасць 
відаў вужоўніка прымеркавана да тропікаў, манатыпны род гельмінтас-
тахіс жыве ў трапічных лясах усходняга паўшар’я, а граздоўнік 
сустракаецца большай часткай у паўночна-ўмеранай зоне. Нягледзячы 
на старажытнасць, вужоўнікавыя прымеркаваны не толькі да 
заценяных лясоў, але растуць на лугах, балотах, у тундравых 



 

супольніцтвах. 
У Рэспубліцы Беларусь вужоўнікавыя прадстаўлены 2 родамі:  

вужоўнік (Ophioglossum) з адным відам вужоўнік звычайны (O. Vul-
gatum L., малюнак 34), расце на нізінных лугах, схілавых балотах            
і граздоўнік (Botrychium) з 6 відамі. У Беларусі сустракаюцца  рэдка ці 
вельмі рэдка. 

Вужоўнік звычайны – невялікая шматгадовая травяністая расліна. 
Мае схаванае ў глебе карэнішча, ад якога ўверх адыходзіць надземны 
ліст, падзелены на дзве часткі: спараносную і зялёную бясплодную, 
размешчаныя на агульным чаранку. Уніз ад карэнішча адыходзяць 
некалькі даволі тоўстых каранёў. Бясплодная частка ліста мае выгляд 
авальнай цэльнай пласцінкі. Спараносная частка ліста сцеблападобная і 
заканчваецца каласком, на восі якога ў два рады размешчаны спарангіі. 
Спарангіі кожнага раду зрастаюцца паміж сабой, утвараюць сінангіі. 
Спарангіі маюць мнагаслойную сценку. У іх развіваецца мноства спор. 
Спарангій ускрываецца падоўжнай шчылінай. 

 

 
 

Малюнак 34 – Вужоўнік (Ophioglossum vulgatum): 
А – агульны выгляд; Б – зарастак; В – антэрыдый; Г – сперматазоід; 

Д – архегоній; Е – граздоўнік (Botrychium lunaria), агульны выгляд 

 
Зарасткі вужоўніку бясколерныя, жывуць пад зямлёй на глыбіні            

2–10 см у сімбіёзе з гіфамі грыба (мікарыза). Сперматазоіды мнага-
жгуцікавыя. Зародак першапачаткова развіваецца за кошт зарастка,          
затым ён фарміруе сцябло і карэньчык і пераходзіць да самастойнага 
харчавання. Развіццё маладой расліны працягваецца вельмі марудна            
(5–6 гадоў). 

Вельмі рэдкія ў Беларусі граздоўнік рамонкалісты (B. Matricari-
folium), граздоўнік віргінскі (B. virginianum) і граздоўнік шматраз-
дзельны (B. multifidum) занесены ў Чырвоную кнігу. 

 



 

КЛАС МАРАЦІЯПСІДЫ (MARATTIOPSIDA) 
 

Старажытная, некалі квітнеўшая група цяпер уяўляе сабой згасаль-ную 
бакавую галіну эвалюцыі. Мараціевыя былі шырока распаўсю-джаны на 
ўсіх  кантынентах  у  каменнавугальным  і  пермскім  перыя-дах (350–
250 млн. гадоў назад). Па знешнім выглядзе і анатамічнай будове яны 
мала адрозніваліся ад сучасных мараціевых. Палеазойскія і мезазойскія 
віды былі прадстаўлены як травяністымі, так і дрэвападобнымі  
формамі. З  карбону  і  пярмі  добра  захаваліся  ствалы, вядомыя пад 
назвай псароніус (Psaronius). Яны дасягалі вышыні 10 м пры дыяметры 
да 1 м. На вяршынях ствалоў размяшчаліся кроны              з 4–5 
перысталопасцевых лістоў удаўжыню 2–2,5 м. Лісты падзяляліся на 
вегетатыўныя і спараносныя. Пры гэтым можна было прасачыць 
паступовы пераход ад свабодных спарангіяў да ўтварэння сінангіяў 
рознай формы – лінейных, зорчатых і інш. Спарангіі былі аднаслойныя,          
двух-  і мнагаслойныя, г. зн. разнастайнасць спарангіяў была зыходнай  
у палеазойскіх папарацей. У некаторых відаў акрэслівалася 
разнаспоравасць, пры гэтым дробныя і буйныя споры сустракаліся як у 
розных, так і ў адных і тых жа спарангіях. 

Сучасныя мараціевыя адрозніваюцца прымітыўнасцю сваёй 
арганізацыі, налічваюць 7 родаў шматгадовых раслін, прыстасаваных да 
вільготных трапічных лясоў. Яны іншы раз утвараюць густыя зараснікі 
з клубнепадобнымі сцёбламі вышынёй да 2–4 м і вялікімі, да 4–5 м, 
рассечанымі лістамі на доўгіх трывалых чаранках. Лісты ў аснове 
акружаны двума буйнымі прылісткамі (афлебіямі) з запасам крухмалу. 
На прылістках узнікаюць прыдатачныя пупышкі, з якіх могуць 
развівацца новыя расліны. Акрамя клубнепадобных у некаторых відаў 
маюцца сцелістыя і прамастаячыя парасткі.  

Карані мараціевых вельмі тоўстыя, прыдаткавыя, узнікаюць на 
сцяблах. Сцябло ў маладым стане пратастэлічнае, дарослае сцябло мае 
складаную поліцыклічную аснову дыктыястэлу. У каранях, сцяблах і 
чаранках лістоў характэрна наяўнасць схізагенных слізевых хадоў. 
Гэтым мараціевыя падобны на сагаўнікавых з аддзела голанасенныя. 
Акрамя клубнепадобных сцёблаў, у некаторых відаў маюцца сцелістыя і 
прамастаячыя сцёблы.  

Мараціевыя, як і вужоўнікавыя, – раўнаспоравыя старажытныя            
эўспарангіятныя папараці. На ніжніх баках зялёных лістоў 
размяшчаюцца спарангіі, аб’яднаныя ў сорусы, часцей у сінангіі розных 
форм. Тыповага індузія няма; яго функцыю выконваюць валаскі ці 
лускі. Спарангіі маюць мнагаслойную сценку з вусцейкамі. Кальцо 
адсутнічае. Са споры пры прарастанні ўтвараецца пласціністы 
мнагаслойны гаметафіт памерам 1–3 см. Жыве 2–3 гады. Знешне ён 
нагадвае талом пячоначнікаў. Падобныя гаметафіты лічацца 
старажытнымі. 



 

Найбольш разнастайнымі і шматлікімі па колькасці відаў у 
мараціевых з’яўляюцца шырока распаўсюджаныя віды родаў 
ангіяптэрыс (Angiopteris, малюнак 35) (больш за 100 відаў) і марація 
(Marattia) (больш 60 відаў). Іншыя роды – архангіяптэрыс 
(Archangiopteris), макраглосум (Macroglossum), хрыстэнзэнія 
(Christensenia) і данэя (Danaea) маюць меншае распаўсюджанне. 

Мараціевыя паходзяць, верагодна, ад выкапнёвых старажытных 
першапапарацей  (Zygopteridopsida),  спарангіі  якіх  мелі  
мнагаслойную сценку. 

 
Малюнак 35 – Ангіяптэрыс (Angiopteris): 

А – знешні выгляд; В – аснова ліста з прылісткамі 

 
КЛАС ПОЛІПАДЫЯПСІДЫ (POLYPODIOPSIDA)  

 
Гэта сучасныя папараці. Іх геалагічная гісторыя бярэ пачатак у 

карбоне. Паходзяць, верагодна, ад зігаптэрыдыяпсід. Гэта шматгадовыя ці 
вельмі рэдка аднагадовыя расліны ад дробных форм да вельмі буйных. 
Сцёблы іх уяўляюць сабой прамастаячыя ствалы, у дрэва-падобных форм 
яны іншы раз дасягаюць значнай вышыні ці прад-стаўлены карэнішчам. 
Праводзячая сістэма – ад пратастэлы да вельмі спецыялізаваных тыпаў 
дыктыястэлы. Трахеіды лесвічныя. Рэдка маюцца сасуды. Лісты вельмі 
розных тыпаў як па памерах, так і па форме, жылкаванні і шчыльнасці. 
Маладыя лісты спіральна закручаны. Раўнаспоравыя ці, рэдка, 
разнаспоравыя расліны. Спарангіі ў большасці выпадкаў сабраныя ў 
сорусы. Пакрывальца можа быць, а можа і адсутнічаць. Спарангіі маюць 
аднаслойныя сценкі (у лептаспарангіятных папарацей) і не маюць 
вусцеек. Маецца кальцо, якое ў прадстаўнікоў класа дасягае вялікай 
разнастайнасці і высокай спецыялізацыі. З павы-шэннем спецыялізацыі 
кальца лік спор у кожным спарангіі змяншаецца. Гаметафіты ў большасці 
прадстаўнікоў класа зялёныя, наземныя і двухполыя, а ў разнаспоравых 
форм – раздзельнаполыя і моцна рэдукаваныя. Антэрыдыі, у адрозненне 
ад вужоўнікавых і мараціевых, больш дробныя і больш-менш 
выступаюць над паверхняй гаметафіта і ўтвараюць значна меншы лік 
сперматазоідаў. Архегоніі параўнальна мала адрозніваюцца ад 
архегоніяў офіяглосапсід і мараціяпсід. 

Клас поліпадыяпсіды налічвае да 300 родаў і каля 12 000 відаў, а 
разам з вымерлымі папарацямі – і яшчэ больш. Клас падзяляюць на тры 
падкласы: поліпадыіды (Polypodiidae), марсілеіды (Marsileidae) і 



 

сальвінііды (Salviniidae). 
 

ПАДКЛАС ПОЛІПАДЫІДЫ (РOLYPODIIDAE) 
 

Гэты падклас з’яўляецца цэнтральнай групай раўнаспоравых поліпа-
дыяпсід. Ён найбольш багаты па колькасці родаў і відаў. Падклас 
уключае парадкі Osmundales, Schizaеales, Polypodiales, Cyatheales.  

Парадак асмундавыя (Osmundales) 
 
У склад парадку ўваходзіць сям’я асмундавыя (Osmundaceae). Гэта 

адна са старажытнейшых сямей цяпер жывучых папарацей. Рэшткі раслін, 
з большай ці меншай упэўненасцю аднесеных да асмундавых, 
сустракаюцца ў адкладаннях позняга карбону. У пермскім перыядзе зной-
дзены дакладныя рэшткі асмундавых, якія характарызаваліся прымі-
тыўнай арганізацыяй, мелі пратастэлічную будову сцябла. Часам іх 
росквіту была мезазойская эра, але, пачынаючы ўжо з позняга дэвону, яны 
выконваюць усё меншую ролю ў раслінным покрыве Зямлі і 
сустракаюцца ўсё радзей. У цяперашні час гэта сям’я налічвае 4–5 родаў, з 
іх роды: асмунда (Osmunda), тадэя (Todea) і лептаптэрыс (Leptopteris). 
Відаў налічваецца, верагодна, не больш 20, хоць іншы раз указваюць да 
30. 

Віды асмундавых – шматгадовыя расліны з масіўнымі і, звычайна, 
кароткімі прамастаячымі сцябламі з каронамі буйных лістоў. Сцёблы 
асмунды кароткія і звычайна прамастаячыя, але ў некаторых відаў на 
сухіх глебах – узыходзячыя.  

Расліны гэтай сям’і характарызуюцца прысутнасцю пераходных 
форм ад дрэвападобных да тыповых травяністых раслін. 

У флоры Рэспублікі Беларусь асмундавыя прадстаўлены адным відам – 
чыставустам каралеўскім (Osmunda regalis). Гэта шматгадовая, даволі 
высокая (80–150 см), з моцным укарочаным карэнішчам расліна. Жыве ў 
сырых і прыбярэжных клейкаалешніках. Вядома ў Брэсцкім раёне. Вельмі 
рэдкая, ахоўваемая, занесеная ў Чырвоную кнігу Беларусі, расліна. 

Сваімі каранямі асмундавыя ўзыходзяць ад першапапарацей. 
 
Парадак паліподыевыя (Polypodiales) 
 
Да гэтага парадку належыць большасць сучасных папарацей. Ён 

уключае да 11 сем’яў, 235 родаў і больш за 9 000 відаў. У Беларусі 
парадак Polypodiales прадстаўлены 8 сем’ямі, 12 родамі і 23 відамі. 

Нягледзячы на вялікую разнастайнасць прадстаўнікоў папарацей, 
яны маюць агульны план будовы і цыкл развіцця. 

Прадстаўніком сям’і шчытоўнiкавых (Aspidiaceae) з’яўляецца 
шчытоўнік мужчынскі (Dryopteris filix-mas, малюнак 36). 



 

Сустракаецца ў сыраватых лісцёвых лясах, па цяністых месцах. 
Карэнішча схавана ў зямлі, над паверхняй узвышаецца толькі верхняя 

частка. Яно тоўстае, чорна-бурага колеру, са спіральна размешчанымі 
рэшткамі чаранкоў адпалых лістоў. Карэнішча заканчваецца верхавіннай 
пупышкай. Бліжэй да верхавіны карэнішча з пупышак развіваюцца лісты, 
выходзяць на паверхню і ўзвышаюцца над зямлёй. Дарослыя расліны 
маюць 5–7 добра развітых буйных лістоў. Ліст у  папарацей называецца 
вая. Схема будовы ваі папараці прыведзена  на малюнку 37. 

 
Малюнак 36 – Шчытоўнік мужчынскі (Dryopteris filix-mas): А – агульны 

выгляд з зачаткавымі і развітым лістамі; Б – сегмент ліста з сорусамі                     
на ніжнім баку;  В – разрэз ліста і соруса; Г – спарангій з кальцом;                       

Д – зарастак: група архегоніяў каля выемкі, антэрыдыі каля рызоідаў;                
Е – антэрыдый у момант выхаду сперматазоідаў; Ж – архегоній  
з яйцаклеткай; З – маладая папараць (спарафіт) на гаметафіце 

 

 

Малюнак 37 – Будова ліста (ваі) папараці (схема): 1 – чаранок, 
2 – пласцінка ліста, 3 – пяро першага парадку, 4 – перкі (або пер’і другога 

парадку), 5 – лопасць перка, 6 – рахіс 

 



 

Лісты шчытоўніка буйныя, двойчы перыста-рассечаныя; чаранок 
ліста ў 3–5 разоў карацей ліставой пласцінкі. Маладыя лісты скручаныя 
ўліткападобна, растуць верхавінай (як сцяблы) і развіваюцца ад асновы 
да верхавіны, у адрозненне ад насенных раслін. Лісты развіваюцца 
вельмі марудна. Над зямлёй з’яўляюцца толькі на трэці год пасля              
закладвання іх на верхавіне карэнішча. 

Анатамічная будова карэнішча на прыкладзе папараці арляка 
звычайнага (Preridium aquilinum) даволі складаная (малюнак 38). 

 
Малюнак 38 – Анатамічная будова карэнішча папараці арляка звычайнага: 

А – схема будовы: 1 – знешняя кара, 2 – унутраная кара, 3 – праводзячыя 
пучкі, 4 – механічная тканка; Б – клетачная будова пучка: 1 – эндадэрма, 

2 – перыцыкл, 3 – сітападобныя трубкі, 4 – лубяная парэнхіма,  
5 – сасуд ксілемы, 6 – драўнінная парэнхіма, 7 – першасная ксілема 

 
Зверху яно пакрыта эпідэрмай. Далей размяшчаецца кара, якая 

падзелена на ўнутраную і знешнюю. Клеткі знешняй кары 
выконваюць механічную функцыю. У тканках сцябла праходзяць 
шматлікія праводзячыя пучкі, якія ўтвараюць стэлу – дыктыястэлу. 
Праводныя пучкі закрытыя, канцэнтрычныя. Ад кары кожны пучок 
адмежаваны эндадэрмай. За эндадэрмай – адна-, двухслойны перыцыкл. 
Далей ідзе флаэма, у цэнтры пучка – ксілема. У цэнтры карэнішча – два 
ўчасткі механічнай тканкі. 

Ліст мае верхні і ніжні эпідэрмісы. Ніжні эпідэрміс з многімі                    
вусцейкамі. Мезафіл губчаты з вялікімі міжклетнікамі. Шматлікія жылкі 
маюць такую ж анатамічную будову, што і праводзячыя пучкі 
карэнішча. Корань з адным радыяльным праводзячым пучком. Карані 
нясуць шматлікія каранёвыя валаскі. 

Спарангіі папараці сабраны ў групы – сорусы, якія размешчаны на 
ніжнім баку ліста ўздоўж сярэдняй жылкі перкаў. Яны акружаны            
сэрцападобным пакрывальцам (індузіем). Спарангіі размешчаны на 
плацэнце – масіўным вырасце на ніжнім баку ліста. Ад плацэнты 
адыходзіць індузій. Спарангій мае выгляд двухвыпуклай лінзы, 
размешчанай на доўгай ножцы. На спарангіі развіваецца кальцо (анулюс) 



 

– грэбнепадобная палоска клетак на 2/3 акружнасці спарангія. Клеткі 
кальца маюць ўнутраныя і радыяльныя сценкі патоўшчаныя, а вонкавыя – 
тонкія. 

Кальцо з’яўляецца апаратам, здольным раскрываць спарангіі і 
раскідаць споры. Пры паспяванні спарангіі падсыхаюць. Выпарэнне 
вады ў кальцы ідзе хутчэй праз тонкія сценкі. Яны ўціскаюцца ўглыб і 
становяцца ўвагнутымі. Радыяльныя сценкі клетак пры гэтым 
збліжаюцца і кальцо імкнецца выпраміцца. Нацяжэнне становіцца 
настолькі моцным, што спарангій у непатоўшчаным месцы (вусці, стомі) 
разрываецца і кальцо рэзка выварочваецца. Затым яно хутка займае 
ранейшае становішча. Пры гэтым адбываецца адкідванне спор на 
адлегласць да 1 м. 

У спарангіі споры ўтвараюцца шляхам рэдукцыйнага дзялення. 
Спора адзета ў дзве абалонкі: эндаспорый і экзаспорый бурага колеру. 
На зямлі спора прарастае і ўтварае зарастак (праталус, праталіум) – 
акругла-сэрцападобнай формы пласцінку. Ён зялёны, аднаслойны па 
краях і мнагаслойны ўсярэдзіне. Ад ніжняга боку зарастка адыходзяць 
шматлікія рызоіды. На ніжнім баку спелага зарастка ўзнікаюць 
антэрыдыі і архегоніі. У антэрыдыях фарміруюцца спіральна 
закручаныя мнагажгуцікавыя сперматазоіды. Архегоніі звычайнай 
будовы, брушкам паглыблены ў тканку зарастка. Апладненне 
адбываецца пры наяўнасці вады. З аплодненай яйцаклеткі развіваецца 
зародак, які першасна жыве за кошт зарастка. Ён мае ножку, карэньчык, 
сцяблінку і першы лісточак. Зародак пераходзіць да самастойнага 
харчавання. Цыкл развіцця папараці прыведзены на малюнку 39. 

 
 Малюнак 39 – Цыкл развіцця папараці паліподыўма (Polypodium sp.): 

гаметафіт: 1 – споры, 2 – развіццё зарастка са споры, 3 – зарастак, 
4 – архегоній, 5 – антэрыдый, 6 – спелы архегоній, 7 – спелы антэрыдый; 
А! – апладненне; спарафіт: 1, 2 – пачатковыя стадыі развіцця спарафіта, 

3 – малады спарафіт на зарастку, 4 – дарослы спарафіт,  



 

5 – папярочны разрэз ліста з сорусам, 6 – спарангій, 7 – спелы спарангій;  
Р! – рэдукцыйнае дзяленне 

У папарацей магчыма і вегетатыўнае размнажэнне карэнішчамі, 
вывадковымі пупышкамі на лістах і інш. 

Іншыя прадстаўнікі папарацевых: цыстоптэрыс ломкі (Cystopteris 
fragilis), страуснік звычайны (Mtteuccia struthiopteris), папараць жаночая 
(Athyrium filix-femina) і інш. 

Сярод папарацей ёсць і буйныя дрэвы (віды дыксоніі, альзафілы), 
ліяны ў тропіках. Лісты іх дасягаюць 30 м удаўжыню (Lygodium 
auriculatum). Ёсць эпіфіты. 

Для сістэматыкі папарацей вялікае значэнне мае будова кальца 
спарангія, размяшчэнне сорусаў, будова індузія і інш. 

 
ПАДКЛАС МАРСІЛЕІДЫ (MARSILEIDAE) 
 
Падклас уключае парадак марсілевыя (Marsileales), сям’ю марсілевыя 

(Marsileaceae) і  тры роды. 
Род марсілея (Marsilea) утрымлівае каля 60 сучасных і 10 выкапнёвых 

відаў раслін. Яны даволі шырока распаўсюджаны ў тропіках, субтро-
піках і ўмераных абласцях усёй Зямлі, але ў паўночным паўшар’і 
прадстаўлены найлепш. Гэта разнаспоравыя водныя, земнаводныя, 
балотныя і сухапутныя травяністыя расліны з тонкімі разгалінаванымі 
карэнішчамі, нярэдка з клубнепадобнымі вырастамі, якія даюць пачатак 
новым раслінам (малюнак 40). 

Доўгія тонкія чаранкі марсілеі маюць чатыры лісточкі. Органы 
спаранашэння мікра- і мегаспарангіі сабраны ў сорусы і заключаны ў            
замкнутую ёмістасць, якая атрымала назву спаракарпія. У спаракарпіях 
развіваюцца сорусы мега- і мікраспарангіяў. Сорусы звычайна  змешанага 
тыпу, іх лік у спаракарпіі вар’іруе ад 2 да 12 у розных відаў. Суадносіны 
мікраспарангіяў і мегаспарангіяў унутры аднаго соруса таксама 
непастаянныя. Сустракаюцца экзэмпляры марсілей, у сорусах якіх 
адсутнічаюць мегаспарангіі. Як правіла, у мікраспарангіях развіваецца па 
64 мікраспоры, а ў мегаспарангіях – па адной буйной мегаспоры. 

Сценкі спарангіяў аднаслойныя, без кальца. Пасля ўскрывання сценкі 
спарангія споры ў вадзе пачынаюць прарастаць. Мужчынскі зарастак 
мае 2 праталіяльныя клеткі з двума антэрыдыямі, кожны з каторых мае 
сценку з двух клетак і адну сперматагенную клетку. Пры прарастанні 
мегаспоры ўтвараецца 2 неаднолькавыя клеткі – ніжняя буйная 
вегетатыўная, багатая пажыўнымі рэчывамі, і верхняя маленькая 
сасочкападобная – археганіяльная, якая фарміруе адзін архегоній. Пасля 
апладнення зародак хутка развіваецца ў новую расліну. 

Род рэгнелідыум (Regnellidium) прадстаўлены адным відам – 
Regnellidium diphyllum. Асноўнае адрозненне яго ад марсілей у тым, што 



 

ліставая пласцінка ўтрымлівае толькі два лісткі. У астатнім гэтая 
папараць нагадвае марселію, вядзе земнаводны лад жыцця. 
Сустракаецца на поўдні Бразіліі. 

 
Малюнак 40 – Марселія чатырохлістая (Marsilea quadrifolia):  

А – агульны выгляд; Б – прарослая мікраспора; В – спаракарпій 

 
Род пілюлярыя (Pilularia) уключае 6 відаў. Яны сустракаюцца ў 

Еўропе, Амерыцы, Аўстраліі, Новай Зеландыі і на іншых кантынентах. 
Сваю назву род атрымаў з-за маленькай велічыні падобных на дробныя 
шарыкі пілюль спаракарпіяў. У адрозненне ад раслін папярэдніх родаў 
лісты пілюлярыі лінейныя, амаль шылападобныя, маладыя канцы 
лісткоў уліткападобна закручаны. Ад асновы лісткоў адыходзяць 
маленькія спаракарпіі па адным у кожнага лістка.  

 
ПАДКЛАС САЛЬВІНІІДЫ (SALVINIIDAE) 
 
У гэты падклас уваходзіць парадак Salviniales, дзве сям’і: 

сальвініевыя (Salviniaceae), род Salvinia і 10 відаў; азолавыя 
(Azollaceae), род азола (Azolla) і 6 відаў. Гэта разнаспоравыя водныя 
расліны тропікаў            і субтропікаў. У Рэспубліцы Беларусь сям’я 
сальвініевых прадстаўлена адным відам – сальвінія плывучая (Salvinia 
natans). Гэта невялікая             (да 15 см даўжынёй), плаваючая на 
паверхні вады аднагадовая расліна (малюнак 41). 

Тонкае сцябло ў вузлах нясе лісты кальчакамі па тры. Два лісты 
авальныя, зялёныя, плаваючыя. Трэці ліст падводны, моцна рассечаны, 
замяняе расліне карані. Сапраўдных каранёў няма. 

Анатамічная будова сцябла і лістоў адлюстроўвае рысы прыстаса-вання 
да воднага спосабу жыцця: шмат буйных паветраных поласцей, 
нязначна развітыя механічныя элементы, моцна рэдукаваная праводзячая 
сістэма. У цэнтры сцябла праходзіць канцэнтрычны праводзячы пучок 
(у цэнтры ксілема з 1–3 трахеід, флаэма, перыцыкл) і эндадэрма. Кара  з 
вялікімі паветранымі поласцямі. У лістах многа паветраных поласцяў у 
два паверхі. На верхнім баку ліста развіваюцца акруглыя клеткі з  



 

васкавым налётам. Гэта сасочкі, якія спрыяюць выдаленню вады з 
паверхні ліста. Знізу лісты і сцябло пакрыты шматлікімі бурымі 
валаскамі. 

 
Малюнак 41 – Сальвiнія плывучая (Salvinia natans): 

А – агульны выгляд: 1 – падводны ліст; Б – частка сцябла з двума 
плаваючымі лістамі і падводным, моцна рассечаным; В – падоўжны разрэз 

праз мікрасорусы (зверху) і мегасорусы (знізу): 2 – мікраспарангій, 
3 – мегаспарангій, 4 – плацэнта, 5 – індузій; Г – мікраспарангій, з якога 

высоўваюцца мужчынскія зарасткі з антэрыдыямі; Д–Ж – развіццё 
мужчынскага зарастка: 6,7 – праталіяльныя клеткі, 8, 9, 10, 11 – клеткі сценкі 

антэрыдыяў, 12, 13 – сперматагенныя клеткі; З – сперматазоід;  
І – мегаспарангій з жаночым зарасткам, у якім бачны архегоніі 

 
У аснове падводных лістоў на кароткіх бакавых разгалінаваннях 

утвараюцца шарападобныя сорусы.  Усе яны амаль аднолькавых 
памераў, але ўтрымліваюць усярэдзіне розныя спарангіі. 

У адных сорусах развіваюцца шматлікія дробныя мікраспарангіі, у 
другіх больш буйныя мегаспарангіі ў меншай колькасці. Спарангіі 
маюць ножку і прымацоўваюцца да плацэнты. Сорусы маюць двайную 
абалонку (індузій), якая зрастаецца ўнізе і ўверсе. Паміж імі знаходзіцца 
паветра. У спарангіях са спарагеннай тканкі шляхам рэдукцыйнага 
дзялення ўтвараюцца споры. У мікраспарангіях развіваецца звычайна              
64 мікраспоры. У мегаспарангіях утвараецца спачатку вялікая колькасць 
мегаспор, але поўнага развіцця дасягае толькі адна (астатнія адміраюць). 

Увосень сорусы адпадаюць і зімуюць на дне вадаёма. Вясной           
пасля згнівання абалонкі сорусаў мікра- і мегаспарангіі ўсплываюць 
на паверхню. 

Кожная з 64 мікраспор прарастае ў моцна рэдукаваны мужчынскі 
зарастак, які не пакідае мікраспарангія. Пры першым дзяленні 
мікраспоры ўтвараецца тры клеткі. Ніжняя з іх яшчэ раз дзеліцца на 
дзве праталіяльныя клеткі. Адна з праталіяльных клетак разрастаецца і 
высоўвае дзве верхнія антэрыдыяльныя клеткі праз разрыў абалонкі 



 

мікраспарангія наверх. Сперматагенная клетка кожнага антэрыдыя 
ўтварае 4 мнагажгуцікавыя сперматазоіды. Такім чынам, мужчынскі 
зарастак утварае 2 антэрыдыі і 8 сперматазоідаў.  

Мегаспора ў мегаспарангіі прарастае і ўтварае жаночы зарастак, які 
не пакідае абалонкі мегаспарангія. Пры прарастанні ядро мегаспоры 
дзеліцца і ўтварае 2 клеткі. З верхняй клеткі фарміруецца жаночы 
зарастак. Ніжняя клетка моцна разрастаецца, ядро яе дзеліцца 
шматразова, але перагародкі не ўтвараюцца. Яна запаўняецца 
спажыўнымі рэчывамі для зародка. 

Жаночы зарастак разрывае абалонку мегаспарангія і высоўваецца 
наверх. Клеткі яго зелянеюць. На ім фарміруецца 3–5 архегоніяў. 

Пасля апладнення з зіготы фарміруецца зародак (сцяблінка і лісцікі). 
З яго ўтвараецца дарослая расліна. 

Сальвінія найчасцей ужываецца як дэкаратыўная расліна для 
акварыумаў і паркавых вадаёмаў. 

Цыкл развіцця сальвініі плывучай паказаны на малюнку 42. 

 
Малюнак 42 – Цыкл развіцця сальвініі (Salvinia natans): м – меёз 

 
Сям’я азолавыя (Asollaceae) утрымлівае 1 род з 6 відамі. Выкап-

нёвыя рэшткі гэтых раслін знаходзяць у трацічных і чацвярцічных 
адкладаннях Еўразіі, Паўночнай Амерыкі. Усе віды азолавых, акрамя 
азолы нільскай (Azolla nilotica), шырока распаўсюджаны ў трапічных, 
субтрапічных, радзей ва ўмераных абласцях усяго зямнога шара і ва 
ўмераных абласцях Паўночнай Амерыкі. Па вонкавым выглядзе гэтыя 
расліны больш падобны на лістасцябловыя юнгерманіевыя мхі, чым 
на папараці. 

Спарафіт азолы ўяўляе сабой дробнае разгалінаванае плаваючае 



 

сцябло. На яго верхнім баку ў два рады сядзяць маленькія (да 1 мм) 
лісты, якія шчыльна прыкрываюць галіны. Ад некаторых вузлоў звісаюць 
у ваду даволі доўгія прыдаткавыя карані. Праводзячая сістэма сцябла – 
рэдукаваная сіфонастэла, якая часта прымае форму пратастэлы. 

Прыкметнай асаблівасцю азолы з’яўляецца сімбіёз гэтай расліны з 
сіне-зялёнай  анабэна азола (Anabaena аsollae) з сям’і ностакавых 
(Nostocaceae). Выказваецца меркаванне аб трэцім члене складанага 
сімбіёзу з удзелам бактэрый (псеўдамонас і азотабактэр), якія пастаянна 
сустракаюцца на лістах азолы. 

Размнажэнне азолы часта адбываецца вегетатыўным шляхам. 
Бакавыя галінкі лёгка адломваюцца ад галоўнага сцябла і цячэннем 
разносяцца ў іншыя вадаёмы. Часта распаўсюджвальнікамі азолы 
з’яўляюцца людзі, жывёлы і водаплаўныя птушкі. Жыццёвы цыкл азолы 
падобны на апісаны жыццёвы цыкл сальвініі. 

Практычнае выкарыстанне азолы мае месца ў сельскай гаспадарцы ў 
якасці зялёнага ўгнаення, багатага азотам. У трaпічных краінах Азіі         
і ў некаторых іншых з гэтай мэтай азолу разводзяць на рысавых палях. 
Па здольнасці назапашваць азот азола не ўступае бабовым. 
Выкарыстоўваюць азолу і як расліну, якая ў выніку масавага 
размнажэння на рысавых палях заглушае іншыя пустазельныя расліны. 
Азолу каралінскую часта вырошчваюць і ў акварыумах. Побач з 
карысцю гэта расліна прыносіць і некаторую шкоду інтэнсіўнасцю 
свайго вегетатыўнага размнажэння, пакрываючы паверхню вады ў 
вадаёмах і перашкаджаючы руху лодак.  

Сальвініевыя і азолавыя ў сваім паходжанні звязаны, верагодна, са 
старажытнымі гіменафілавымі папарацямі. 

У Чырвоную кнігу Беларусі з сальвініевых занесена сальвінія 
плывучая (Salvinia natans). 

Па сваёй старажытнасці папарацепадобныя ўступаюць толькі 
рыніяфітам, дзеразападобным і маюць прыблізна адзін геалагічны 
ўзрост з хвошчападобнымі. У той час як рыніяфіты даўно вымерлі, а 
дзеразападобныя і хвошчападобныя выконваюць у сучасным раслінным 
покрыве Зямлі вельмі сціплую ролю і лік іх відаў невялікі, папараці 
працягваюць панаваць. Хоць цяпер яны выконваюць некалькі меншую 
ролю ў раслінным свеце, чым у мінулыя геалагічныя перыяды, але 
налічваюць вялікую колькасць родаў і відаў. 

Папараці распаўсюджаны вельмі шырока, фактычна па ўсім зямным 
шары, і сустракаюцца ў самых розных месцавырастаннях, пачынаючы з 
пустынь і заканчваючы балотамі, азяркамі і рысавымі палямі. Але 
найбольшай разнастайнасці папараці дасягаюць у вільготных трапічных 
лясах, дзе яны пышна растуць на глебе не толькі пад дрэвамі, але і ў 
якасці эпіфітаў на ствалах і галінах дрэў, часта ў вельмі вялікіх 
колькасцях. 



 

У выніку прыстасавання да розных умоў асяроддзя ў папарацей 
выпрацаваліся вельмі розныя жыццёвыя формы і ўзнікла вельмі вялікая 
разнастайнасць у знешняй форме, унутранай будове, фізіялагічных 
асаблівасцях і памерах. Па памерах папараці вар’іруюць ад трапічных 
дрэвападобных форм (дасягаюць 25 м увышыню і 50 см у дыяметры 
ствала) да маленькіх раслінак даўжынёй у некалькі міліметраў. 

Як і ў большасці вышэйшых раслін (за выключэннем мохападобных), 
спарафіт з’яўляецца пануючай фазай у іх жыццёвым цыкле. Амаль ва 
ўсіх папарацей спарафіт шматгадовы, і толькі ў вельмі нямногіх 
спецыялізаваных форм ён аднагадовы, напрыклад, у відаў  роду 
цэратаптэрыс (Ceratopteris), прадстаўнікоў водных і балотных  
папарацей. Спарафіт цэратаптэрыса штогод адмірае і захоўвае 
спецыяльныя спарафітныя пупышкі, якія даюць пачатак новым 
спарафітам. У разнаспоравай воднай папараці сальвініі плывучай пасля 
адмірання расліны на дне вадаёма захоўваюцца мега- і мікраспарангіі. 

Аналіз аддзела папарацепадобных паказвае, што ў яго межах нельга 
вызначыць адзіных эвалюцыйных ліній, а праяўляюцца толькі 
прыватныя эвалюцыйныя тэндэнцыі. Асобныя парадкі мелі незалежныя 
адзін ад другога шляхі развіцця і толькі ў глыбіні тысячагоддзяў 
даходзяць да групы рыніяфітаў. 

Многія папараці вырошчваюць як дэкаратыўныя расліны. Маладыя 
лісты некаторых відаў і асяродкі папарацей ужываюць у ежу. Некаторыя 
папараці лекавыя. Водную папараць азолу, як адзначалася вышэй, у 
трапічнай Азіі выкарыстоўваюць у якасці азотнага ўгнаення на рысавых 
палях. 

Заканчваючы разгляд вышэйшых споравых раслін дыплоіднай лініі 
эвалюцыі, трэба адзначыць, што ў цыкле іх развіцця прасочваецца 
паступовае ўскладненне марфалагічнай і анатамічнай будовы спарафіта 
і ўсё большая рэдукцыя гаметафіта. Асабліва выразна гэта праяўляецца 
ў разнаспоравых раслін (у селагінелавых, палушнікавых, сальвініевых, 
марсіліевых). Адзначаецца заканамерная сувязь паміж 
разнаспоравасцю, раздзельнаполасцю гаметафітаў і іх значнай 
рэдукцыяй. Пры разнаспоравасці ў мікраспарангіях утвараецца вялікая 
колькасць вельмі дробных спор, якія даюць пачатак моцна рэдукаваным 
мужчынскім гаметафітам, пылінкам, якія лёгка разносяцца ветрам. 
Масавасць гаметафітаў павышае эфектыўнасць палавога працэсу. 
Большая хуткасць развіцця мужчынскіх гаметафітаў і значная іх 
рэдукцыя             забяспечваюць ім ахову ад высыхання дзякуючы 
кутынізаванай абалонцы мікраспоры. Акрамя гэтага, нязначныя памеры 
гаметафіта спрыяюць эканоміі пластычнага матэрыялу. 

У мегаспарангіі адбываецца рэзкае скарачэнне колькасці мегаспор да 
4, нават да 1 у спалучэнні з павелічэннем іх памераў і ўтрыманнем          
у іх спажыўных рэчываў. Гэта спрыяе развіццю больш буйнога, больш 



 

жыццяздольнага жаночага гаметафіта, які таксама знаходзіцца пад    
абалонкай мегаспоры. 

Пасля апладнення яйцаклеткі на гэтым спарафіце можа 
сфарміравацца паўнацэнны зародак новага спарафіта.  

З папарацепадобных філагенетычна найбольш блізка да наступнага 
аддзела голанасенных стаяць расліны групы выкапнёвых 
прагімнаспермавых. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Назавіце асаблівасці раслін аддзела папарацепадобныя. 
2. Якія ўмовы развіцця ўласцівы вужоўнікавым папарацям? 
3. Ахарактарызуйце  цыкл  развіцця  раўнаспоравых  папарацей  на 

прыкладзе шчытоўніка мужчынскага. 
4. Апішыце цыкл развіцця сальвініі плывучай як прадстаўніка 

разнаспоравых папарацей. 
5. Якое філагенетычнае значэнне мае разнаспоравасць 

у папарацей? 

 

НАСЕННЫЯ РАСЛІНЫ 
 

Насенныя расліны характарызуюцца размнажэннем пры дапамозе 
насення, якое развіваецца з семязачатка. Семязачатак – гэта 
відазменены мегаспарангій. 

 У насенных раслін гаметафіты рэдукаваны яшчэ больш, чым у 
папарацепадобных.  

 Пры прарастанні мегаспоры ўнутры семязачатка ўтвараецца 
жаночы гаметафіт (першасны эндасперм) з архегоніямі на мацярынскай 
расліне ў голанасенных ці 8-ядзернага зародкавага мяшка ў 
пакрытанасенных.  

 Моцна рэдукаваны мужчынскі гаметафіт (прарослая пылінка)  
пераносіцца тым ці іншым чынам на семязачатак. У сваёй вегетатыўнай 
частцы ён зведзены да ўтварэння галоўным чынам пылковай трубкі. 
Пылковая трубка праводзіць мужчынскія гаметы, якія страцілі  ў 
большасці насенных раслін рухомасць, непасрэдна да жаночай гаметы 
(яйцаклеткі), схаванай унутры семязачатка, адбываецца працэс 
апладнення і развіцця зародка. Гэта забяспечвае незалежнае апладненне 
ад вады, яго аўтаномнасць. У працэсе развіцця зародка семязачатак 
ператвараецца ў семя – асноўны фактар рассялення раслін. У 
пераважнай большасці насенных раслін гэтае ператварэнне семязачатка 
ў           спелае, гатовае да прарастання семя адбываецца на самой 



 

мацярын-скай расліне. 
 Зародак звычайна мае ўсе асноўныя органы дарослай расліны: 

сцябло, ліст, корань. Ён утрымлівае таксама запас спажыўных 
рэчываў, добра ахаваны  насеннай лупінай ад неспрыяльных 
атмасферных          і фізічных уздзеянняў. 

Семя аддзяляецца ад мацярынскай расліны і, упаўшы на зямлю,   
можа доўгі час знаходзіцца ў стане спакою. З надыходам спрыяльных 
умоў (цяпла, вільгаці і інш.) семя прарастае. Зародак кранаецца ў рост, 
выкарыстоўваючы ў пачатковы перыяд свайго самастойнага развіцця 
запасныя рэчывы семені. Лупіна семені скідаецца, праростак 
ўкараняецца ў зямлю, і расліна пераходзіць да самастойнага жыцця.  

Унутранае апладненне, развіццё зародка ўнутры семязачатка і 
з’яўляецца новым, надзвычай эфектыўным фактарам рассялення,         
галоўнай біялагічнай перавагай насенных раслін, даўшай ім магчымасць 
лепш прыстасоўвацца да наземных умоў і дасягнуць больш             
высокага ўзроўню развіцця, чым у папарацей і іншых безнасенных 
вышэйшых раслін. Калі пры размнажэнні спорамі кожны раз утвараецца 
велізарная іх колькасць – цэлыя мільёны, дык пры размнажэнні 
насеннем яго колькасць у многа разоў меншая. Гэта пацвярджае,                  
што семя – больш надзейная адзінка рассялення, чым спора. У семені 
ўжо ўтрымліваецца, пры тым у вельмі добрай і надзейнай упакоўцы, 
зародак – маленечкі спарафіт з карэньчыкам, пупышкай і зародкавымі 
лістамі (семядолямі). У гэтым істотная перавага насенных раслін перад 
споравымі і разнаспоравымі раслінамі. 

Цудоўна прыстасаваўшыся да сучасных умоў жыцця на зямлі, 
насенныя расліны істотна пацяснілі споравыя расліны і занялі пануючае 
становішча на сушы. 

Насенныя расліны падзяляюцца на два аддзелы: голанасенныя 
(Рinophyta, або Gymnospermae) і пакрытанасенныя, ці кветкавыя расліны 
(Аngiospermae, ці Мagnoliophyta). 
 

АДДЗЕЛ ГОЛАНАСЕННЫЯ 
(PINOPHYTA, АБО GYMNOSPERMAE) 

 
Паходжанне голанасенных раслін 

 
Паходжанню голанасенных раслін папярэднічала некалькі эвалюцый-

ных падзей, якія адбыліся ў дэвонскім перыядзе (каля 400 млн. гадоў 
назад), узнікненне разнаспоравасці, камбію, з’яўленне драўнінных форм.  

Гэта вельмі старажытная група вышэйшых раслін. У якасці 
магчымых продкаў голанасенных разглядаюць старажытнейшых 
прадстаўнікоў аддзела папарацепадобныя. Менавіта сярод іх мы 
знаходзім разнаспоравыя драўняныя формы з другаснай драўнінай.  

Самым старажытным класам аддзела голанасенныя былі расліны 



 

класа насенныя папараці, а найбольш дасканалымі з’яўляюцца расліны 
класа гнетапсіды, якія філагенетычна найбольш блізкія да раслін 
аддзела пакрытанасенныя. 

Амерыканскія батанікі ўказваюць на паходжанне голанасенных ад 
рыніяфітаў праз трымерафітаў і прагімнаспермаў. Насенныя папараці   і 
кардаіты з голанасенных дасягаюць вялікай складанасці ўжо ў 
каменнавугальным і пермскім перыядах. Астатнія прадстаўнікі 
голанасенных былі добра развіты ў мезазоі. Мезазой – эра панавання 
голанасенных (бенетытавыя, сагаўнікавыя, гінкгавыя). 

Голанасенныя – разнаспоравыя насенныя расліны. Семязачаткі            
(мегаспарангіі з акружаючымі іх інтэгументамі) у голанасенных на            
мегаспарафілах размешчаны адкрыта, гола. Адсюль і назва аддзела. Яны 
налічваюць каля 800 відаў. 

У цыкле развіцця голанасенных, як і ў большасці споравых, 
пераважае спарафіт. Гаметафіт моцна рэдукаваны. Пры гэтым жаночы 
гаметафіт не пакідае сувязі з мацярынскай раслінай, развіваецца 
ўнутры семязачатка, дзе адбываецца ўтварэнне мегаспоры і яе             
прарастанне ў жаночы зарастак (першасны эндасперм). Мужчынскі 
гаметафіт таксама зазнае рэдукцыю аж да страты вегетатыўных 
(праталіяльных) клетак у некаторых прадстаўнікоў. 

Сучасныя голанасенныя – выключна дрэвавыя расліны (дрэвы, 
хмызнякі, ліяны). Сярод іх няма траў. 

Лісты голанасенных сінтэломнага паходжання, эвалюцыя якіх ішла ў 
двух напрамках. У найбольш старажытных відаў з неразгалінаванымі 
парасткамі захаваліся працягла жывучыя буйныя лісты з рассечанай 
ліставой пласцінкай. Са з’яўленнем разгалінавання адбывалася 
змяншэнне памераў лістоў, што аказалася асабліва важным ва ўмовах 
халоднага і сухога клімату. У цяперашнія часы  большасць 
голанасенных адносіцца да хвойных. 

Аддзел уключае шэсць класаў: насенныя папараці, ці 
лігінаптэрыдапсіды (Lyginopteridopsida), сагаўнікавыя (Cycadopsida), 
бенетытавыя (Bennettitopsida), гінкгавыя (Ginkgoopsida), хвойныя 
(Pinopsida), гнетавыя, ці абалонканасенныя (Gnetopsida, ці 
Chlamydospermatopsida). 

У некаторых сістэмах класам голанасенных адпавядаюць аддзелы. 
 

КЛАС НАСЕННЫЯ ПАПАРАЦІ (LYGINOPTERIDOPSIDA) 
 

Гэта самая старажытная, цалкам вымерлая група голанасенных,  якая 
жыла з сярэдзіны дэвону да мелавога перыяду (350–285 млн.          гадоў 
назад). 

Насенныя папараці былі дрэвападобнымі, ліянападобнымі, 
травяністымі раслінамі з вертыкальнымі ці ляжачымі сцёбламі і даволі 



 

буйнымі простымі, перыстарассечанымі лістамі, як у сучасных 
папарацей; у некаторых лісты былі цэльныя. 

Не менш разнастайнай была анатамічная будова сцёблаў насенных 
папарацей. У адных відаў камбій функцыянаваў вельмі слаба, адкладваў 
толькі некалькі слаёў другаснай ксілемы (у травяністага тыпу сцябла), у 
другіх раслін мелася моцная драўніна тыпу хвойных, у трэціх – 
большую частку сцябла займала парэнхіма асяродка, як у сагаўнікавых. 
Падобная разнастайнасць марфалагічнай і анатамічнай будовы розных 
раслін у межах аднаго перыяду іх жыцця дазваляе меркаваць, што 
стварэнне жыццёвых форм і анатамічных структур як гола-, так і 
пакрытанасенных з самага пачатку магло пайсці рознымі шляхамі, ці 
маглі ўзнікнуць першасна драўнінныя і першасна травяністыя формы. 
Таму з гэтай групы насенных папарацей лёгка вывесці ўсе іншыя класы 
голанасенных раслін. 

Вялікую цікавасць уяўляе разнастайнасць у будове семязачаткаў, 
якая пралівае святло на паходжанне інтэгумента. Самыя старажытныя 
семязачаткі мелі вельмі прымітыўную будову – нуцэлус (мегаспарангій) 
з адцягнутым на вяршыні носікам быў акружаны вузкімі,            
адагнутымі вонкі лопасцямі інтэгумента. Лопасці зрасталіся паміж           
сабой і з нуцэлусам толькі ў самай аснове; у кожную лопасць уваходзіў 
праводзячы пучок. Гэты лопасцевы інтэгумент нагадваў сукупнасць 
збліжаных і пачаўшых зрастацца вегетатыўных тэломаў, што падма-
цоўвае пазіцыі сінтэломнай тэорыі паходжання інтэгумента. У 
большасці семязачаткаў, апісаных з сярэдняга і верхняга карбону, 
лопасці інтэгументаў цалкам ці амаль цалкам зрасталіся паміж сабой,                     
заставаліся свабоднымі толькі на вяршыні; у кожную лопасць увахо-
дзіла жылка. Паралельна з гэтым адбывалася зрастанне інтэгумента               
з нуцэлусам. У многіх насенных папарацей асобныя семязачаткі ці 
групы семязачаткаў размяшчаліся ў акружэнні чашападобнага ўтва-
рэння – купулы. Адны аўтары разглядаюць яе як вырасты ліста (па 
наяўнасці залозак на яе паверхні), іншыя – як вынік зрастання 
перыферыйных     тэломаў. Купула ўяўляе сабой сукупнасць двойчы ці 
тройчы дыхатамічна разгалінаваных лопасцей, у кожную з якіх 
уваходзіць жылка. Лопасці купулы зліваліся толькі ў аснове. У сярэдне- 
і верхнекарбонавых прадстаўнікоў лопасці купулы з праводзячымі 
пучкамі зрасталіся на большым сваім працягу ці цалкам. Купулы, у 
сваю чаргу, маглі зрастацца ў большай ці меншай ступені з 
інтэгументам семязачатка, утвараючы знешні інтэгумент (купуламент), 
пранізаны пучкамі. Падобны двайны інтэгумент маюць семязачаткі 
сагаўнікавых. У больш позніх голанасенных магло адбывацца поўнае 
зліццё ўнутранага інтэгумента з нуцэлусам амаль да знікнення 
праводзячых пучкоў. У гэтым выпадку семязачаткі з адным знешнім 
інтэгументам станавіліся другасна аднапокрыўнымі. 



 

Такім чынам, першыя голанасенныя маглі мець 3 варыянты будовы 
семязачаткаў: зыходна двухпокрыўныя, ці з адным інтэгументам; 
двухпокрыўныя – з унутраным і знешнім інтэгументамі; другасна 
аднапокрыўныя са знешнім інтэгументам. Акрамя таго, у межах гэтых 
трох варыянтаў семязачаткі мелі радыяльную ці дарсівентральную 
сіметрыю, ці лік варыянтаў будовы семязачаткаў павялічваўся да 6. 
Меліся яшчэ дадатковыя варыянты семязачаткаў. Будова семязачаткаў 
аказалася вельмі стабільнай і характэрнай для многіх класаў         
голанасенных. Разнастайнасць семязачаткаў дазволіла ўстанавіць    
пераемнасць рэпрадуктыўных органаў пакрытанасенных ад 
голанасенных раслін. 

Семязачаткі ў адных відаў размяшчаліся на звычайных лістах,                    
у другіх – на спецыяльных лістах – мегаспарафілах, у трэціх – на          
восевых структурах – мегаспарангіяфорах. Цікавая асаблівасць насення 
насенных папарацей заключаецца ў адсутнасці зародкаў; верагодна, 
насенне ападала раней, чым адбывалася іх поўнае фарміраванне, як у 
сагаўнікаў. Мікраспарангіі часта аб’ядноўваліся ў сінангіі, якія, як 
правіла, размяшчаліся на спецыялізаваных перках вегетатыўных лістоў, 
ці меў месца дымарфізм частак ліста. Форма спараносных частак ліста 
была самая разнастайная. У мікраспарангіях некаторых відаў знойдзены 
мужчынскія гаметафіты; у адных відаў лік праталіяльных клетак 
даходзіў да 30, а ў некаторых іх было ўсяго толькі 2. 

Розныя органы насенных папарацей апісаны пад рознымі назвамі: 
лігінаптэрыс (Lyginopteris), кросатэка (Crossotheca), археасперма 
(Archaeosperma), трыгонакарпус (Trigonocarpus) і іншыя. 

Прадстаўнікі: калімататэка (Calymmatotheca, малюнак 43), медулоза 
(Medullosa), кейтонія (Caytonia). 

 
Малюнак 43 – Калімататэка (Сalуmmatotheca sp.): 

A – агульны выгляд ліста; Б – папярочны разрэз сцябла: 1 – праводзячыя 
пучкі, першасная ксілема да цэнтра, другасная – да перыферыі, 2 – ліставыя 

сляды, 3 – флаэма, 4 – кара з механічнымі ўчасткамі, 5 – асяродак; 
В – мікраспарафіл: 6 – стэрыльная частка, 7 – спараносная частка, 



 

8 – спарангіі; Г – семязачатак (мегаспарангій), звонку адзеты плюскай;  
Д – падоўжны разрэз семязачатка: 9 – цэнтральная частка нуцэлуса,  

10 – інтэгумент, 11 – плюска (купула), 12 – пылковая камера 

 
 
 

КЛАС САГАЎНІКАВЫЯ (CYCADOPSIDA) 
 

У цяперашні час сагаўнікавыя прадстаўлены адным парадкам 
(Cycadales), адной сям’ёй (Cycadaceae), 9–10 родамі і 100–120 відамі             
ў трапічных і субтрапічных абласцях. 

Сагаўнікі з’яўляюцца рэшткамі некалі шырока распаўсюджанай 
групы раслін. Выкапнёвыя рэшткі сагаўнікаў (лісты і насенне) 
сустракаюцца ў адкладаннях раннепермскага перыяду. Па апошніх 
дадзеных сагаўнікавыя з‘явіліся ў познім карбоне, дасягнулі росквіту ў 
юрскім і мелавым перыядах і звязаны ў сваім паходжанні з насеннымі 
папарацямі, якіх яны нагадваюць многімі прыкметамі сваёй знешняй          
і ўнутранай арганізацыі. Сучасныя сагаўнікі – дрэвы з калонападобным 
сцяблом вышынёй да 6–20 м ці клубнепадобным, невысокім, схаваным 
у зямлі (малюнак 44), вельмі нямногія эпіфіты на ствалах дрэў. 

Род сагаўнік (Cycas) налічвае 16 відаў. Распаўсюджаны ад Усход-няй  
Азіі  да  Паўночна-Усходняй  Аўстраліі  і  на  востраве  Мада-гаскар. 
Цяпер жывучыя сагаўнікі з’яўляюцца рэшткамі некалі шырока 
распаўсюджанай групы раслін. Выкапнёвыя рэшткі сагаўнікаў                  
сустракаюцца ў адкладаннях трыясу і юры. Тады яны былі 
панавальнымі сярод іншых наземных раслін. 

У заміі мнагабрачнай (Zamia polygama), якая расце на Кубе, сцябло 
вельмі маленькае – 3 см увышыню  і  2 см у дыяметры. 

 

 
 

Малюнак 44 – Сагаўнікавыя (Cycadaceae): А – цыкас (Cycas  media),  
агульны выгляд; Б – замія (Zamia floridana): справа – расліна  

з жаночай шышкай, злева – жаночая шышка 

 
Лісты сагаўнікаў сцябловага паходжання, простаперыстыя, як                



 

у пальмаў, радзей двойчы- і тройчыперыстыя, да 2 м удаўжыню, 
цвёрдыя, вечназялёныя, у маладым стане ўліткападобна загорнутыя, як  
у папарацей. 

Сцябло мае асяродак з крухмалам, за ім ідзе вузкае кальцо слаба 
развітай рыхлай драўніны, затым ідзе камбій, слой флаэмы і тоўстая 
кара. У кары маюцца слізевыя хады са сліззю (падабенства з мараціевымі 
папарацямі). Такі тып будовы сцябла называюць манаксільным (ад грэч. 
manos – рыхлы і xylos – драўніна). 

Корань сагаўнікаў доўгі, разгалінаваны. Для каранёвай сістэмы           
сагаўнікаў характэрным з’яўляецца наяўнасць бакавых паверхневых 
каранёў, якія растуць уверх. Паблізу паверхні зямлі ці крыху вышэй яны 
моцна разгаліноўваюцца, утвараюць каралападобныя ці клубне-
падобныя скапленні, якія размяшчаюцца каля асновы ствала. У пра-
тадэрме гэтых каранёў былі выяўлены сіне-зялёныя водарасці (Nostok 
punctiforme, Anabaena cycadae і інш.), азотфіксавальныя бактэрыі 
(Bacterium radicicola i Azotobacter sp.) і, нарэшце, гіфы слаба патагенных 
грыбоў, утвараючых фікаміцэтную эндатрофную мікарызу. Роля гэтых 
каранёў, верагодна, заключаецца ў забяспячэнні расліны азоцістымі 
злучэннямі. 

Спарангіяфоры сабраны ў стробілы. Сагаўнікі – двухдомныя расліны. 
На верхавіне сцябла мужчынскага экзэмпляра знаходзяцца мікра-
стробілы даўжынёй ад 1,5–2,0 да 50–70 см. На восі мікрастробілы           
размешчаны мікраспарангіяфоры (малюнак 45), якія адрозніваюцца           
ад вегетатыўных лістоў па форме (трохвугольнай, шматвугольнай, 
грыбападобнай і інш.). На ніжнім баку мікраспарангіяфораў фармі-
руюцца мікрасорусы з 2–4 мікраспарангіяў. У мікраспарангіях 
развіваецца вялікая колькасць эліпсаідальных дробных спор. Мікраспоры 
без паветраных мяшкоў. Мікраспора пачынае дзяліцца ўнутры мікра-
спарангія, фарміруе пад сваёй абалонкай мужчынскі гаметафіт, які 
складаецца з трох ці чатырох клетак (праталіяльнай, гаўстарыяльнай і 
стэрыльнай), разносіцца ветрам. 

 
 



 

Малюнак 45 – Сагаўнікавыя (Cуcadaceae):  
А – мікраспарангіяфор сагаўніка завітага (Cycas circinalis); Б – мегаспарафіл 
сагаўніка панікаючага (C. revolutа); В – семязачатак  C. revolutа ў падоўжным 

разрэзе: 1 – вонкавы мясісты слой, 2  – унутраны мясісты слой, 
3 – камяністы слой (склеранхіма) інтэгумента, 4 – мікропіле, 5 – пылковая 
камера, 6 – жаночы гаметафіт; Г – верхняя частка семязачатка C. revolutа              

ў падоўжным разрэзе (павялічана): 4 – мікропіле, 7 – архегоніі, 10 – інтэгумент; 
Д – падоўжны разрэз семені дыёна ядомага (Dioon edule) (схема): 1 – вонкавы 
мясісты слой, 3 – камяністы слой (склеранхіма) інтэгумента, 4 – мікропіле, 

11 – карэньчык зародка, 12 – эндасперм (жаночы гаметафіт) 

 
У большасці сагаўнікавых ёсць шышкі (стробілы). Яны адсутнічаюць 

толькі ў сагаўніка. У сагаўніка семязачаткі размяшчаюцца на жоўта-
аранжавых перыстых мегаспарафілах у ніжняй іх частцы, на разгалі-
наваннях, у колькасці 6 па 3 з кожнага боку мегаспарафіла. Семязачаткі 
дасягаюць 5–6 см удаўжыню. 

Развіццё семязачатка адбываецца наступным чынам. На 
мегаспарафіле ўзнікае нуцэлус у выглядзе невялікага бугарка з 
аднолькавых клетак. Па меры яго росту ад асновы нуцэлуса вырастае 
інтэгумент. Ён моцны, трохслойны. Знешні і ўнутраны слаі мясістыя з 
праводзячымі пучкамі (васкулярызаваныя), а паміж імі – сярэдні 
камяністы слой. Інтэгумент не поўнасцю змыкаецца ўверсе і ўтварае 
мікропілі – пылкаўваход. У верхняй частцы нуцэлуса ў выніку 
аслізнення клетак узнікае пылковая камера са сліззю, кропелька якой 
выступае праз мікропіле. Паходжанне інтэгумента тлумачыцца па-
рознаму. 

Сінангіяльная гіпотэза паходжання інтэгумента семязачатка 
наступная. Апошні ўзнік з сінангія (групы спарангіяў), у якім унутраны 
спарангій застаўся фертыльным (прадуцыруе споры), а перыферычныя 
спарангіі падвергліся стэрылізацыі і ўтварылі інтэгумент. 

Па тэломнай гіпотэзе інтэгумент ўяўляе сабой вынік зрастання 
перыферычных зыходна вегетатыўных тэломаў вакол аднаго 
спараноснага тэлома. 

У верхняй частцы нуцэлуса адасабляецца адна буйная клетка – 
мацярынская клетка мегаспор. Яна рэдукцыйна дзеліцца з утварэннем 4 
гаплоідных мегаспор. Яны размяшчаюцца ланцужком адна над           
другой па вертыкалі. Тры верхнія мегаспоры адміраюць, а ніжняя          
прарастае і ўтварае жаночы зарастак (гаметафіт) – першасны эндасперм. 
Зарастак, такім чынам, знаходзіцца ўнутры семязачатка. На жаночым 
зарастку фарміруюцца два архегоніі. Архегоній складаецца з буйной 
яйцаклеткі, рана адміраючай брушной канальцавай клеткі і дзвюх 
шыйкавых клетак. 

Над архегоніямі перыферычныя клеткі зарастка разрастаюцца і 
фарміруюць унутраную поласць, называемую археганіяльнай камерай. 



 

Паступова дно пылковай камеры разбураецца, і яна (пылковая камера) 
зліваецца з археганіяльнай камерай. 

Прарослая мікраспора сагаўніка трапляе на семязачатак і 
прыклейваецца да кропелькі слізі, якая выступае праз мікропіле 
семязачатка.  Па меры падсыхання вадкасці пылінка ўцягваецца ў 
поласць, у так званую пылковую камеру. Тут пылінка пачынае 
прарастаць з утварэннем гаўсторыі, якая прарастае ў тканку нуцэлуса, 
паглынае спажыўныя рэчывы і вільгаць. Сперматагенная клетка 
дзеліцца і ўтварае 2 сперматазоіды памерам да 3–3,5 мм са шматлікімі 
(некалькі тысяч) жгуцікамі па спіралі. Гэта самыя буйныя 
сперматазоіды ў раслінным свеце. Унутры пылінкі ствараецца высокі 
тургарны ціск за кошт паглынання ёю вільгаці з клетак нуцэлуса. Гэта 
прыводзіць да разрыву гаўстарыяльнай трубкі. Пад вялікім ціскам слізь 
са сперматазоідамі выкідаецца на дно археганіяльнай камеры. 
Канальцавыя клеткі архегонія аслізняюцца. Гэта забяспечвае доступ 
сперматазоідаў да яйцаклеткі. Перыяд ад апылення да апладнення 
працягваецца 6–7 месяцаў. Зігота фарміруе ў верхняй частцы падвесак, 
ці суспензар, які прасоўвае зародак у тканку жаночага гаметафіта, 
багатага спажыўнымі рэчывамі. Зародак заканчвае сваё фарміраванне ў 
апалым насенні на працягу 1–2 гадоў. Ён складаецца        з карэньчыка, 
сцяблінкі, пупышкі і ад 1 да 6, часцей 2 семядолей.       Семя без 
перыяду спакою прарастае. Гэта разглядаецца як вельмі прымітыўная 
прыкмета ў сагаўнікаў. 

Цыкл развіцця прадстаўніка сагаўнікавых заміі (Zamia) прыведзены 
на малюнку 46. 

 

 

Малюнак 46 – Цыкл развіцця заміі (Zamia): 
1 – жаночая расліна; 2 – мегаспарафіл з двума семязачаткамі;  

3 – утварэнне лінейнай тэтрады мегаспор; 4 – семязачатак з адзінай захаванай 
мегаспорай; 5 – утварэнне свабоднаядзернага жаночага гаметафіта; 6 – 

утварэнне клетачнага гаметафіта; 7 – з’яўленне архегоніяў; 



 

8 – мужчынская расліна; 9 – мікраспарафіл; 10 – мікраспарангій; 
11 – мікраспора; 12 – утварэнне трохклетачнага мужчынскага гаметафіта  

ў мікраспоры; 13 – прарастанне клеткі – гаўсторыі; 14 – утварэнне 
сперматагеннай клеткі; 15 – фарміраванне сперматазоідаў; 16 – верхняя 

частка семязачатка перад апладненнем; 17 – тое ж пасля апладнення  
адной (левай) з яйцаклетак; 18 – праростак 

 
Неабходна адзначыць, што нуцэлус гамалагічны мегаспарангію           

папарацепадобных, з’яўляецца новым утварэннем у насенных раслін. 
Прыкметы старажытнасці сагаўнікавых праяўляюцца ў наступным: 

1) макрафілія; 2) слабае развіццё ў сцябле драўніны і наяўнасць              
моцнага асяродка; 3) апладненне з дапамогай сперматазоідаў; 4) пра-
растанне насення без перыяду спакою.  

Сагаўнікі знаходзяць практычнае прымяненне. З асяродка атрым-
ліваюць сагавую крупу. Многія сагаўнікі – прыгожыя дэкаратыўныя 
расліны. 

 
 

КЛАС БЕНЕТЫТАВЫЯ (BENNETTITOPSIDA) 
 

Выкапнёвыя расліны жылі на Зямлі ад трыясавага да мелавога 
перыяду мезазою (230–70 млн. гадоў назад). 

Выміранне бенетытавых супала з узнікненнем і росквітам кветкавых 
раслін. Гэта былі невялікія дрэвы аблічча сагаўнікаў ці папарацей.              
Іх сцёблы былі простымі ці слаба разгалінаванымі, па вышыні да 2 м,  ці 
прыземістымі клубнепадобнай формы дыяметрам да 60 см. Лісты         ў 
большасці былі складанаперыстымі, радзей простымі, цэльнымі.       Па 
многіх асаблівасцях знешняй і ўнутранай будове яны былі падобны на 
сагаўнікавыя. 

Асаблівасць бенетытавых у тым, што некаторыя з іх мелі орган раз-
мнажэння – двухполую пазушную шышку, стробіл (малюнак 47). Звон-ку 
шышка была адзета верхавіннымі лістамі, размешчанымі па спіралі. 
Далей па восі шышкі размяшчаліся кругамі перыстыя (радзей цэльныя) 
мікраспарангіяфоры з мікраспарангіямі. Шматлікія мікраспоры былі без 
паветраных мяшкоў. У верхняй частцы стробіла, заканчваючы вось, 
размяшчаліся мегаспарангіяфоры ў выглядзе доўгіх цыліндрычных 
ножак з семязачаткамі, на вяршынях якіх былі моцна выцягнутыя 
мікрапілярныя трубачкі. Яны чаргаваліся са стэрыльнымі органамі, якія 
на верхавіне шматвугольна пашыраліся ў шчыткападобную пласцінку, 
ахопліваючы з бакоў семязачатак і ахоўваючы яго. Таму  бенетытаў 
называюць “паўпакрытанасеннымі” раслінамі. Усе семязачаткі мелі 
пылковую камеру, у сувязі з чым можна меркаваць, што апладненне          
ў іх адбывалася з дапамогай сперматазоідаў, як у сагаўнікавых. 

У некаторых бенетытавых былі раздзельнаполыя (другасна) шышкі. 



 

 
 

Малюнак 47 – Цыкадэоідэя (Cycadeoidea marshiana): 
А – расліна ў поўным “цвіценні”; Б – разрэз праз малады стробіл;  

В – спелы мікрастробіл з развернутым мікраспарангіяфорам; Г – падоўжны 
разрэз праз жаночую частку стробіла; Д – агульны выгляд семені 

Бенетыты  валодалі  ўнікальным  сярод  голанасенных  раслін  на-
сеннем, якое не мела эндасперма. Іх спажыўныя рэчывы змяшчаліся          
ў двух буйных семядолях, што лічыцца прагрэсіўнай асаблівасцю.  

Бенетыты паходзяць, верагодна, ад птэрыдаспермавых. Некаторыя 
лічаць бенетытавых магчымымі продкамі пакрытанасенных. Пасля 
адкрыцця бенетытаў ix шышку (стробіл) сталі разглядаць як прататып 
кветкі пакрытанасенных раслін. Англійскія палеабатанікі Э. Арбер і Дж. 
Паркін стварылі страбілярную гіпотэзу паходжання кветкі раслін. На 
самой справе, двухполая шышка бенетытаў знешне падобна на кветку 
магноліі, але пакрытанасеннасць у яе іншай прыроды, чым у кветкі 
пакрытанасенных раслін.  

 
КЛАС ГІНКГАВЫЯ (GINKGOOPSIDA) 

 
Клас гінкгавыя ўключае парадак Ginkgoales. У цяперашні час прад-

стаўлены адзіным відам – гінкга двухлопасцевы (Ginkgo bіloba). У дзікім 
стане гэты від сустракаецца толькі ў гарах Усходняга Кітая, але з даўніх 
часоў шырока культывуецца і ў раёнах з умераным кліматам. 

Гінкга – “жывы выкапнёвы” прадстаўнік класа. У мезазоі гінкгавыя 
былі шырока распаўсюджаны на зямлі (Еўразія, Паўночная Амерыка, 
Паўднёвае паўшар’е). Выміранне гінкгавых пачалося з мелавога перыяду. 

Гінкга двухлопасцевы – лістападнае дрэва больш 40 м увышыню              
і больш 3 м у дыяметры. Мае парасткі двух тыпаў – падоўжаныя 
(аўксібласты)  і  пакарочаныя  (брахібласты).  На  падоўжаных параст-
ках лісты размешчаны адзіночна, на пакарочаных – сабраны пучкамі  па 
5–7. Лісты чаранковыя, веерападобныя, двухлопасцевыя, з дыхата-
мічным жылкаваннем. Вясной і летам лісты светла-зялёныя, увосень – 
жаўтаватыя, кармінава-чырвоныя. 

Анатамічная будова сцябла тыповая для хвойных: слабаразвіты 



 

асяродак, другасная драўніна пікнаксільная (ад грэч. pyknos – шчыльны 
і  xylos – драўніна) з трахеід i асяродкавых прамянёў, камбій, кара. 

Гінкга – расліна двухдомная (малюнак 48). 
Мужчынскае “суквецце” мікрастробіл мае выгляд каташка. Каташкі 

размешчаны на верхавіне скарочанага парастка. На восі каташка  разме-
шчаны мікраспарангіяфоры. Кожны мікраспарангіяфор нясе звычайна 2, 
радзей 3–7 мікраспарангіяў. Мікраспоры без паветраных мяшкоў. 
Мікраспоры прарастаюць у зарастак яшчэ ўнутры мікраспарангія. 

Прарастанне мікраспоры гінкга, працэс утварэння мужчынскага 
гаметафіта, апладненне, фарміраванне зародка і насення ў цэлым 
падобна на сагаўнікавыя. 

Семязачаткі ў колькасці двух развіваюцца на верхавіне скарочанага 
парастка. Кожны семязачатак акружаны ў аснове кальцавым валікам 
(каўнерыкам), які з’яўляецца рэдукаваным мегаспарафілам. Будова  
семязачатка такая, як у сагаўніка. Аплодненая яйцаклетка дзеліцца, 
утварае зародак з карэньчыкам, сцяблінкай і семядолямі; маецца і          
падвесак. Семязачатак становіцца насеннем. Насенне адзета тоўстай 
абалонкай з інтэгумента. Знешняя частка абалонкі становіцца сакавітай, 
пад ёю размешчана цвёрдая камяністая абалонка і ўнутраны тонкі        
плевачны слой. Зародак у насенні акружаны эндаспермам. Насенне 
прарастае без бачнага перыяду спакою, што адносіцца да ліку прымі-
тыўных прыкмет. 

 
Малюнак 48 – Гінкга двухлопасцевы (Ginkgo biloba): 

А – пакарочаны парастак з мужчынскімі “суквеццямі” (каташкамі); 
Б – мікраспарафілы з мікраспарангіямі; В – пакарочаны парастак  

з жаночымі “суквеццямі”; Г – асобнае суквецце з двума семязачаткамі;  
Д – падоўжны разрэз семязачатка; Е – спелае насенне (адзін семязачатак 

недаразвіты); Ж – верхняя частка семязачатка ў падоўжным разрэзе:  
1 – інтэгумент, 2 – нуцэлус, 3 – пылковая камера, 4 – эндасперм (гаметафіт),  

5 – архегоній; З – сперматазоід 
Рысамі прымітыўнай арганізацыі гінкга з’яўляюцца: дыхатамічнае 

жылкаванне лістоў; прысутнасць пылковай камеры, запоўненай вад-
касцю; рухомыя мужчынскія гаметы – сперматазоіды; прарастанне 
насення без перыяду спакою. 

Насенне гінкга выкарыстоўваецца ў медыцыне і ўжываецца ў ежу.  У 



 

якасці дэкаратыўнай расліны гінкга выкарыстоўваецца для азеля-
нення паўднёвых гарадоў. Вырошчваецца і ў Беларусі. 

 
КЛАС ХВОЙНЫЯ (PINOPSIDA) 

 
Гэта найбольш шматлікая група раслін сярод сучасных 

голанасенных. Геалагічная гісторыя іх пачынаецца ад ранняга 
каменавугальнага перыяду.  

Хвойныя падзяляюцца на два падкласы: кардаітавыя (Cordaitidae) і 
хвойныя (Pinidae). 

 
ПАДКЛАС КАРДАІТАВЫЯ (CORDAITIDAE)  

 
Гэты падклас уключае парадак Cordaitales з адной сям’ёй Cordai-

taceae. Яны вядомы з сярэдняга карбону, шырокае распаўсюджанне 
атрымалі ў канцы карбону-пярмі. У пачатку трыясавага перыяду яны 
вымерлі. Гэта былі пераважна дрэвы да 30 м вышыні  і  больш 0,5 м               
у дыяметры з монападыяльным разгалінаваннем. Сцёблам было              
характэрна другаснае патаўшчэнне. 

Па структуры драўніны адны прадстаўнікі былі падобныя на хвойныя, 
іншыя адрозніваліся добра развітым асяродкам, чым нагадвалі сагаўнікі. 

Лістаразмяшчэнне спіральнае. Лісты кардаітаў былі скурыстыя,  
шырокалінейныя ці вузкаланцэтныя. У іншых відаў лісты былі дробныя, 
да 3–4 см, у другіх – буйныя, да 1 м даўжыні і да 20 см шырыні. 
Жылкаванне паралельнае, жылкі слаба дыхатамічна разгаліноўваліся. 

Кардаіты былі двухдомнымі раслінамі. 
Мужчынскія шышкі (мікрастробілы) уяўлялі цесныя 

каташкападобныя ўтварэнні. На восі мужчынскай шышкі спіральна 
размяшчаліся бясплодныя лускі  і  мікраспарафілы  з  1–6 
мікраспарангіямі  на  вярхушцы. Мікраспоры да 0,5 мм у папярочніку 
мелі адзін паветраны  мяшок вакол усёй мікраспоры. У прарослых 
мікраспорах знаходзілі вялікі лік клетак (верагодна, праталіяльных). 
Мужчынскі гаметафіт быў, такім чынам, менш рэдукаваным, чым у 
сучасных голанасенных раслін. 

Жаночыя шышкі знешне падобныя на мужчынскія, але мелі больш 
складаную будову. На восі спіральна размяшчаліся лускападобныя 
лісты і ўперамешку з імі кароткія парасткі. У аснове гэтых парасткаў 
былі 1–2 лісты. На верхавінах парасткаў размяшчалася па адным  
семязачатку. Семязачаткі мелі тоўсты інтэгумент з пылкаўваходам 
наверсе. Далей размяшчаўся нуцэлус. У цэнтры семязачатка знаходзіўся 
эндасперм з архегоніямі. На вярхушцы нуцэлуса была пылковая камера,         
у якую траплялі мікраспоры. Апладненне адбывалася, верагодна, 
рухомымі сперматазоідамі. Зародак невядомы. 



 

Кардаіты – верагодныя продкі прадстаўнікоў падкласа хвойных. 

 
ПАДКЛАС ХВОЙНЫЯ, АБО ПІНІДЫ (РINIDAE) 

 
Гэта найбольш шматлікая група сярод голанасенных у сучаснай флоры. 

Налічвае каля 600 відаў, 55 родаў, 7 сем’яў і столькі ж парадкаў. 
Распаўсюджаны хвойныя галоўным чынам у паўночным паўшар’і. 

Многія з іх: сасна, елка, лістоўніца, піхта – утвараюць вялікія плошчы 
хвойных лясоў у паўночным паўшар’і, а таксама ў паўднёвым 
(Вогненная Зямля, Новая Зеландыя, Тасманія). У гарах хвойныя часта 
ўтвараюць лясы нават у тропіках. 

Найбольш шырока распаўсюджаны параўнальна маладыя роды 
хвойных: Picea, Pinus, Abies, Larix і інш. Менш распаўсюджаны больш 
старажытныя роды хвойных: секвоя, таксодыум (Паўночная Амерыка), 
крыптамерыя, метасеквоя (Усходняя і Паўднёва-Усходняя Азія), агаціс 
(Новая Зеландыя), араўкарыя (Аўстралія, Чылі). 

Хвойныя з’явіліся на зямлі ў каменнавугальным перыядзе 
палеазойскай эры. Яны прадстаўлены дрэвамі і хмызнякамі. 
Разгалінаванне хвойных монападыяльнае. Часта ў іх утвараюцца 
аднолькавыя парасткі са спіральным лістаразмяшчэннем (цісавыя, 
араўкарыевыя). У некаторых іншых хвойных развіваюцца парасткі двух 
тыпаў: падоўжаныя             i пакарочаныя (брахібласты – ад грэч. 
brachys – кароткі). Падоўжаныя парасткі валодаюць неабмежаваным 
ростам і пакрыты шматлікімі спіральна размешчанымі лістамі 
ігольчастай, лускападобнай ці плеўчатай формы. Такія парасткі 
забяспечваюць асноўны прырост дрэва. 

Пакарочаныя парасткі развіваюцца непасрэдна ў пазухах ападальных 
лусак падоўжаных парасткаў. Яны кароткія, нарастаюць павольна. На 
вяршыне нясуць пучок збліжаных лістоў (2–5–8  і  да 40 штук – кедр). 

Сцябло мае слабаразвіты асяродак, моцную другасную драўніну, 
кальцо камбію, другасную флаэму, кару з моцным коркам. Драўніна 
хвойных з трахеід з асяродкавымі прамянямі. У кары – смаляныя  хады 
з эфірнымі алеямі (жывіца). З жывіцы атрымліваюць шкіпінар, 
каніфоль, дзёгаць. 

Лісты ў большасці хвойных ігольчастыя, ігліца. У некаторых відаў 
араўкарыевых і падакарпавых лісты даволі вялікія ланцэтнай і шы-
рокаланцэтнай формы. У некаторых лісты лускаватыя, дробныя        
(кіпарыс). Лісты звычайна сядзячыя, цэльныя, рэдка выемчатыя на 
вяршыні (піхта). Памеры вельмі вагаюцца: ад 1–2 см (елка) да               
30–40 см (сасна балотная). У араўкарыі лісты пласціністыя 17–18 см 
даўжыні  і  4–5 см шырыні. 

Для сістэматыкі хвойных пэўнае значэнне мае т. з. ліставая 
падушачка (месца прымацавання ліста да сцябла). 



 

Падклас хвойныя (Рinidae) уключае 7 парадкаў: вольтцыевыя 
(Voltziales), падазамітавыя (Podozamitales), араўкарыевыя (Arauca-
riales), сасновыя (Рinales), кіпарысавыя (Cupressales), падакарпавыя 
(Рodocarpales), цісавыя (Taxales) і адпаведныя ім сем’і. Прадстаўнікі 
першых двух  парадкаў  вымерлі.  

Размнажэнне хвойных разгледзім на прыкладзе прадстаўніка 
парадку сасновых (Рinales), сям’і сасновыя (Pinaceae), сасны звычайнай 
(Pinus sylvestris). 

Расліна аднадомная, стробілы аднаполыя. Мужчынскія стробілы 
ўтвараюць канстробілы (ад лац. сon – разам і грэч. strobiles – шышка), 
якія складаюцца з некалькіх шышак. Яны размешчаны ў пазухах лістоў 
(малюнак 49) парасткаў першага года. На восі мікрастробілы 
размешчаны мікраспарафілы. На ix ніжнім баку ўтвараецца два 
мікраспарангіі. Звонку мікраспарангіі адзеты эпідэрмай, далей ідзе 
высцілаючы слой (тапетум), яшчэ глыбей – клеткі тканкі археспорыя. 
Клеткі              археспорыя дзеляцца і даюць мацярынскія клеткі спор. 
Апошнія рэдукцыйна дзеляцца і ўтвараюць тэтрады мікраспор. 
Мікраспора               (пылок) адзета дзвюма абалонкамі: экзінай і 
інтынай. Пылок, як і споры мхоў і папарацей, добра захоўваюцца. На 
гэтым заснаваны метад спорава-пылковага аналізу геалагічных 
адкладанняў зямлі. 

 
 

Малюнак 49 – Сасна звычайная (Pinus sylvestris): 
А – парастак з шышкамі: 1 – мужчынская шышка, 2–3 – жаночыя шышкі; 

Б – мікраспарафілы з мікраспарангіямі; В – справа: покрыўная луска,  
за ёю – насенная луска, унізе бачны верхавіны семязачаткаў;  

злева (з адваротнага боку) бачны два семязачаткі на насеннай лусцы; 
Г – насенная луска спелай жаночай шышкі з двума семямі: 4 – крыльца,  

5 – семя; Д – семя ў падоўжным разрэзе, бачны зародак 

 
Мікраспоры маюць паветраныя мяшкі – адыходжанне экзіны ад ін-

тыны. Яны запоўнены паветрам, што змяншае ўдзельную вагу пылку          



 

і садзейнічае распаўсюджанню іх ветрам. 
Мікраспоры сасны прарастаюць унутры мікраспарангія. Пры гэ-тым 

утвараецца мужчынскі зарастак (гаметафіт). Пры дзяленні ядра 
мікраспоры ўзнікаюць дзве маленькія праталіяльныя клеткі (рэшткі  
вегетатыўнай часткі зарастка). Яны неўзабаве разбураюцца. Трэцяя 
клетка – антэрыдыяльная ініцыяль, дзеліцца і ўтварае антэрыдыяльную 
клетку і клетку трубкі, ці сіфонагенную клетку. Антэрыдыяльная  
клетка зноў дзеліцца на дзве – на спермагенную, якая ўтварае два 
сперміі, і стэрыльную (клетка дыслакатар), якая потым разбураецца. 

Прарослая мікраспора (пылінка) у выглядзе стэрыльнай, сперма-геннай 
і клеткі трубкі пры ўскрыванні мікраспарангія разносіцца ветрам 
(малюнак 50). 
 

 
 

Малюнак 50 – Развіццё мужчынскага гаметафіта сасны звычайнай 
(Pinus sylvestris): А – дзяленне археспарыяльнай клеткі;  

Б – тэтрада мікраспор; В – мікраспора; Г–Е – утварэнне мужчынскага  
гаметафіта (пылку); Ж – прарастанне пылку: 1–2 – праталіяльныя  

(рызаідальныя) клеткі, 3 – сперматагенная клетка, 4 – ядро клеткі трубкі,  
5 – стэрыльная клетка, 6 – спермагенная клетка 

 
Жаночыя шышкі – канстробілы, як правіла, адзіночныя. На восі 

шышкі спіральна размяшчаюцца маленькія покрыўныя лускі, у похвах 
якіх свабодна, не зрастаючыся з імі, сядзяць насенныя лускі – 
мегастробілы. На верхнім баку насеннай лускі знаходзяцца два 
семязачаткі з адным свабодным інтэгументам. Ва ўсіх відаў тканкі 
насенных лусак маюць скурыстую ці драўнінную кансістэнцыю. 
Семязачаткі,             у залежнасці ад размяшчэння мікрапіле, 
фунікулуса і падоўжнай восі нуцэлуса, бываюць прамымі, 
перавернутымі і прамежкавага тыпу. Семязачатак складаецца з 
нуцэлуса, інтэгумента і размешчаны на  кароткай семяножцы. 

Развіццё семязачатка ў хвойных працякае так, як у сагаўнікавых               
і гінкгавых. Семязачаткі ўзнікаюць у выглядзе невялікага бугарка          
(нуцэлуса), на паверхні мегастробіла  ў аснове якога ўтвараецца 
кольцападобны валік (будучы інтэгумент). У пачатку развіцця 
семязачатка тканка нуцэлуса складаецца з аднолькавых клетак, затым у 
больш  глыбокіх слаях нуцэлуса выдзяляецца буйная археспарыяльная 



 

клетка, якая з’яўляецца адзінай мацярынскай клеткай мегаспор. Яна 
дзеліцца рэдукцыйна з утварэннем чатырох клетак – мегаспор, 
размешчаных ланцужком адна над адной. Затым звычайна ніжняя 
мегаспора моцна павялічваецца ў памерах, запаўняецца пажыўнымі 
рэчывамі і таксама дзеліцца. Астатнія тры мегаспоры адцясняюцца 
ўверх і неўзабаве         разбураюцца. 

Мегаспора прарастае ў жаночы зарастак (гаметафіт). У хвойных ён 
атрымаў назву першаснага эндасперма. На ім развіваецца два 
рэдукаваныя архегоніі – жаночыя палавыя органы з яйцаклеткай, 
брушной канальцавай клеткай і некалькіх клетак шыйкі архегонія. 

Цыкл развіцця хвойных на прыкладзе сасны прыведзены ніжэй 
(малюнак 51). 

 
Малюнак 51 – Цыкл развіцця сасны звычайнай (Pinus sylvestris): 

спарафіт: 1, 2 – пачатковая стадыя развіцця спарафіта, 3 – насенне (агульны 
выгляд і ў разрэзе), 4 – малады спарафіт, 5 – дарослы спарафіт, 6 – парастак   
з мужчынскімі і жаночымі шышкамі, 7 – жаночая шышка, 8 – мужчынская 

шышка, 9 – мікраспарафіл з мікраспарангіямі, 10 – мегаспарафіл  
з мегаспарангіямі, Р! – рэдукцыйнае дзяленне; гаметафіт: 1 – мікраспора, 
2 – тэтрада мегаспор, 3 – жаночы гаметафіт у семязачатку, 4 – мужчынскі 

гаметафіт, 5 – семязачатак з архегоніямі, 6 – кончык пылковай трубкі  
са сперміямі 

 
Прарослая пылінка непасрэдна трапляе на семязачатак. Яна ўлоў-

ліваецца кропляй цукрыстай вадкасці, пачынае ўтвараць пылковую 
трубку. Экзіна лопаецца і змесціва пылковага зерня, акружанае             
інтынай, выцягваецца ў пылковую трубку. Яна расце ў тканку 
нуцэлуса, дасягае архегонія і ўваходзіць у сутыкненне з яйцаклеткай. 
Пылковая трубка лопаецца, з яе змесціва пераліваецца ў цытаплазму 
яйцаклеткі – два сперміі, ядры стэрыльнай клеткі і клеткі трубкі.          



 

Адзін са сперміяў зліваецца з ядром яйцаклеткі, а другі адмірае.  
Зігота пасля апладнення дзеліцца і фарміруе зародак (карэньчык, 

сцяблінка, 2 семядолі, пупышка, у іншых хвойных зародак можа             
мець ад 3 да 15–17 семядолей). Семязачатак ператвараецца ў крылатае 
семя. Семя прарастае пасля перыяду спакою. 

Парадак араўкарыевыя (Araucariales) прадстаўлены сям’ёй Arau-
cariaceae. Вядомы з трыясу. Сям’я ўключае тры роды: араўкарыю 
(Araucariа), агаціс (Agatis) у кожным з іх прыблізна да 15–20 відаў  
(малюнак 52) і валемію (Wollemia) – манатыпны род. Гэта вечназялёныя 
высокія дрэвы да 60 м увышыню і да 1 м ў дыяметры. 

 
 

Малюнак 52 – Араўкарыя бразільская (Arauсaria brasiliensis): 
А – галінка з мужчынскімі шышкамі; Б – жаночая шышка 

 
У будове вегетатыўных органаў маецца шэраг прымітыўных 

прыкмет. У адрозненне ад іншых хвойных у араўкарыевых даволі 
моцны асяродак. Трахеіды другаснай драўніны (да 3 мм) – самыя 
доўгія сярод хвойных. Па будове і размяшчэнні пор яны нагадваюць 
трахеіды кардаітавых і старажытных хвойных (лебахіевых) з 
палеазою. Драўнінная парэнхіма адсутнічае. Смаляных хадоў у 
ствалах няма. Лісты араўкарыевых часцей вялікія, шырокія, амаль 
яйцападобныя, ці параўнальна дробныя – лінейныя, ігольчастыя. Яны 
густа сядзяць на галінах. 

Гэта вельмі старажытная група хвойных. У выкапнёвым стане 
вядомы з мезазойскіх адкладанняў трыясу. Араўкарыевыя каштоўныя 
сваёй драўнінай, многія дэкаратыўныя і разводзяцца у СНД на 
Чарнаморскім узбярэжжы Крыма і Каўказа. Распаўсюджаны ў 
Паўднёвай Амерыцы, Аўстраліі і Палінезіі. 

Парадак сасновыя (Рinales) уключае самую вялікую з усіх хвойных  
сям’ю  сасновыя (Рinaceae) – 10 родаў  і  каля  250 відаў.  Гэта адна            з  
важнейшых  па  распаўсюджанні  ў  прыродзе  і  значэнні  для  чалавека 
група вышэйшых споравых раслін. Сасновыя характэрны для паўночнага 
паўшар’я, дзе ўтвараюць з сасны, елкі, лістоўніцы і інш. як чыстыя лясы 
на вялікай плошчы, так і змешаныя з іншымі пародамі. 

Драўніна сасновых – з выразнымі гадавымі слаямі, трахеіды з 
аблямаванымі порамі на радыяльных сценках. Лісты ў выглядзе ігліцы ў 



 

некаторых відаў зімой ападаюць (напрыклад, Larix, Pseudolarix). Шышкі 
адна-полыя, расліны аднадомныя. Мужчынскія стробілы жоўтыя ці 
чырвоныя. На ніжнім баку мікраспарафілаў па два мікраспарангіі 
(пылковыя мяшкі). Мікраспора часцей з паветранымі мяшкамі. Жаночыя 
канстробілы маюць вось, на якой у пазухах крыючых лусак знаходзяцца 
насенныя лускі          (мегастробілы). Крыючыя лускі могуць быць 
большыя ці меншыя за насенныя. На верхнім баку насеннай лускі 
знаходзяцца два павернутыя семязачаткі. Насенне часцей са скурастым ці 
перапончатым крылом  (разносіцца ветрам), ці арэхападобнае (напрыклад, 
у сасны сібірскай). 

Паходзяць сасновыя, магчыма, ад вымерлых хвойных (Lebachiaceae i 
Voltziaceae). Выкапневыя рэшткі вядомы з верхняй юры (130 млн.        
гадоў назад). 

У прыродзе і народнай гаспадарцы значэнне сасновых вялікае.             
У Беларусі яны даюць асноўную масу драўніны, якая ідзе на паліва, 
паперу, будаўнічы матэрыял, для вырабу мэблі, музычных інструментаў, 
атрымання дубільных рэчываў (з кары), смалы, каніфолю, шкіпінару, 
дзёгцю, тэрпентыну. Насенне некаторых сосен ядомае. Ігліца 
ўтрымлівае вітамін С. 

Назавём важнейшыя роды і віды сям’і сасновых. 
Род сасна (Pinus) уключае каля 100 відаў. Прадстаўнік роду сасна 

звычайная (Pinus sylvestris) мае вялікі арэал: ад Паўднёвай (Пірынеі, 
Балканы), усёй Сярэдняй і Паўночнай Еўропы, да Паўночнай Азіі           
(ад Урала да Далёкага Усходу ўключна). Паўсюль сустракаецца ў 
Рэспубліцы Беларусь. Другі важнейшы від у СНД – сасна сібірская                   
(P. sibirica) з 5 шыпулькамі ў пучку, мае насенне без крыла – кедравыя 
арэхі. Яе няправільна называюць “кедрам”. Распаўсюджана ад Урала     
да Усходняй Сібіры. 

Наступны від гэтага роду – сасна  еўрапейская (Р. cembra) – расце            
ў гарах Еўропы. У Забайкаллі, на Далёкім Усходзе і на Японскіх астравах 
распаўсюджаны кедравы сланік, ці сасна карлікавая (Р. pumila). У Крыме 
расце сасна крымская (Р. pallasiana). На Чарнаморскім узбярэжжы 
Каўказа сустракаецца рэліктавая эндэмічная піцундская сасна (Р. pithyusa). 
У Крыме, Закаўказзі вырошчваюць пінію (Р. pinеa). У Паўночнай 
Амерыцы растуць веймутава сасна (Р. strobus) і банксава сасна (Р. 
banksiana). З сям’і сасновых у Рэспубліцы Беларусь вырашчваюць  8 
відаў. 

Род лістоўніца (Lаriх) налічвае каля 20 відаў. Распаўсюджаны            
ў халодных і ўмераных абласцях Еўропы, Паўночнай Азіі і Паўночнай 
Амерыкі. Лістоўніца еўрапейская (L. eиrораеа, малюнак 53) 
сустракаецца ў Альпах і Карпатах. Лістоўніца сібірская (L. sibirica) 
расце                ў паўночна-ўсходняй частцы СНД і ў Заходняй Сібіры. 
Лістоўніца даурская (L. dahurica) распаўсюджана ва Усходняй Сібіры. 



 

Лістоўніцы вельмі цэняцца за смалу і трывалую драўніну. 
 

 
 

Малюнак 53 – Лістоўніца еўрапейская (Larix eиrораеа): 
А – галінка з ігліцай; Б – галінка з мужчынскімі і жаночымі шышкамі;  
В – жаночая шышка; Г – шыпулька асобна, злева яе папярочны разрэз 

 
Род кедр (Сеdrus). Віды роду адрозніваюцца ад лістоўніцы шмат-

гадовай жорсткай 3–4-граннай калючай ігліцай цёмна-сіне-зялёнага              
ці серабрыста-шэрага колеру, сабранай у пучок па 30–40 іголак ці 
адзіночнай. Буйныя дрэвы вышынёй 25–50 м з пірамідальнай кронай,             
у старых дрэў – парасонападобнай. Шышкі буйныя, паспяваюць на             
2–3 год. Кедры жывуць да 1 000 і болей гадоў. У гэты род уваходзяць         
чатыры віды: кедр гімалайскі (С. deodara, малюнак 54), кедр ліванскі            
(С. libonii), кедр атласкі (С. atlantica), кедр кароткахвойны (С. Brevifolia). 
Усе віды кедра дэкаратыўныя, хутка растуць, даюць каштоўную драўніну. 
Растуць у краінах Міжземнамор’я, Пярэдняй Азіі, у Гімалаях. 
 

 
 

Малюнак 54 – Кедр гімалайскі (Cеdrus deodara),  
галінка з адной спелай жаночай шышкай і дзвюма мужчынскімі 

Род елка (Picea) налічвае каля 45 (ад 35 да 50) відаў. Гэта 
вечназялёныя дрэвы вышынёй ад 60 да 90 м, дыяметрам 1,5–2 м. Кроны 
густыя, конусападобныя, каранёвыя сістэмы – паверхневыя. Іголкі 
чатырох-гранныя (радзей плоскія), вострыя, трымаюцца 7–9 гадоў. 
Шышкі звісаючыя, даўжынёй да 15 см, паспяваюць да восені першага 
года. Дрэвы жывуць да 300–500 гадоў. Ценевынослівыя. 



 

Распаўсюджаны          ва ўмеранай паласе Еўразіі і Паўночнай Амерыкі. 
Прадстаўнікі – елка звычайная (Р. abies, малюнак 55), елка сібірская 

(Р. obovata) і іншыя. 
У Беларусі натуральна расце 1 від Р. abies і 16 відаў інтрадуцыравана. 

 
 

Малюнак 55 – Елка звычайная (Picea abies):  
А – галінка з мужчынскімі шышкамі; Б – жаночая шышка;  

В – старая жаночая шышка; Г – лускавінка з насеннем; Д – насенне 

 
Драўніна елкі лёгкая і мяккая, выкарыстоўваецца ў будаўніцтве, 

цэлюлозна-папяровай прамысловасці, для вырабу музычных інстру-
ментаў, атрымання смалы, дзёгцю, шкіпінару, каніфолю, драўнін-нага 
воцату. Ігліца выкарыстоўваецца для атрымання вітаміну С,         кара 
– дубільных рэчываў. Елкі дэкаратыўныя (елка Энгельмана –          P. 
engelmannii, елка калючая – P. pungens і іншыя) прымяняюць для 
азелянення. 

Род піхта (Abies) уключае каля 40 відаў вечназялёных дрэвавых 
раслін вышынёй 50–100 м і дыяметрам да 2 м з густой конуса-
падобнай кронай. Ігліца плоская, знізу мае 2 белаватыя вусцейкавыя 
палоскі, на верхавінцы часта раздвоена. Жаночыя шышкі (зялёныя             
ці чырванаватыя) і мужчынскія шышкі (мікрастробілы) размешчаны    
на канцах леташніх парасткаў у верхняй частцы кроны. Жаночыя 
шышкі прамастаячыя, цыліндрычныя, паспяваюць у першы год, пры 
паспяванні распадаюцца (малюнак 56). Насенне крылатае. Віды роду 
размешчаны ва ўмераных і халодных абласцях, у гарах Паўночнага 
паўшар’я, радзей у тропіках. Жывуць да 200–700 гадоў. 



 

 
 

Малюнак 56 – Піхта (Abies): А – галінка піхты белай (A. alba)  
з мужчынскімі шышкамі (1) і вегетатыўнымі пупышкамі (2);  

Б – галінка піхты белай з жаночай шышкай у пачатку яе развіцця (3);  
В – галінка піхты каўказскай (А. nordmanniana) са спелымі жаночымі 

шышкамі, у правай шышцы лускавінкі пачалі ападаць  
і бачны яе стрыжань  

 
Піхта белая (A. alba) – надзвычай рэдкі рэліктавы від для нашай       

рэспублікі, вядома адно ізаляванае астраўное месца ў Белавежскай 
пушчы. Від занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. Расце ў краінах 
паўночнага паўшар’я: Цэнтральнай і Атлантычнай Еўропы, Карпатах, 
Міжземнамор’і. Піхта сібірская (A. sibirica) расце на тэрыторыі паўночна-
ўсходняй еўрапейскай часткі Расіі, у Сібіры і на Камчатцы. Піхта 
каўказская (A. nordmanniana) утварае лясы на Каўказе. 

Паўночнаамерыканскія віды – піхта бальзамічная (A. balsamea), піхта 
Фразера (A. fraseri) – даюць канадскі бальзам, які выкарыстоўваюць у 
мікраскапіі. 

Да сям’і сасновыя адносяцца таксама роды псеўдацуга (Pseudotsuga), 
псеўдалістоўніца (Pseudolarix) і інш. 

Парадак кіпарысавыя (Cupressales) уключае сем’і таксодыевыя 
(Taxodiaceae) і кіпарысавыя (Cupressaceae). 

Сям’я таксодыевыя (Taxodiaceae) у сістэматычных адносінах займае 
сярэдняе становішча паміж сасновымі і кіпарысавымі. Таксодыевыя 
прадстаўлены 10 родамі і 14 відамі. Распаўсюджаны на ўсходзе Азіі            
і ў Паўночнай Амерыцы. І толькі адзін род (Artrotaxis) сустракаецца             
ў паўднёвым паўшар’і, на востраве Тасманія. Да ледніковага перыяду 
былі шырока распаўсюджаны амаль па ўсім паўночным паўшар’і. Таму 
іх можна назваць “жывымі выкапнёвымі”.  

Таксодыевыя – звычайна высокія дрэвы, бываюць з парасткамі 
падоўжанымі (аўксібласты) і пакарочанымі (брахібласты), ападаючымі 
штогод ці перыядычна. Лісты ігольчастыя ці лускаватыя. 

Род секвоя (Sequoja) прадстаўлены відам секвоя вечназялёная                  
(S. sempervirens, малюнак 57, A), утварае лясы на захадзе ЗША. Гэта 
вялікія дрэвы (болей 100 м вышынёй і да 9 м у дыяметры). Жывуць           
болей чым 2 000 гадоў, маюць конусападобную крону і шматгадовыя, 
алінейна-ланцэтныя лісты. Драўніна вельмі каштоўная. 



 

Род секвоядэндрон (Sequojadendron, малюнак 57, Б) уключае від 
секвоядэндрон гіганцкі ці мамантавае дрэва (S. giganteum). Гэта магутнае  
дрэва (120 м вышынёй і да 10–12 м у дыяметры), дажывае да ўзросту 
3000–4000 гадоў. Расце на захадзе ЗША, ахоўваецца. Ад папярэдняга 
віду секвоядэндрон адрозніваецца формай лістоў, памерамі шышак і 
шэрагам іншых прыкмет. Мае каштоўную драўніну. Прадстаўнікі або-
двух родаў вырошчваюцца як дэкаратыўныя расліны ў многіх краінах 
свету. Іх можна сустрэць і на Чарнаморскім узбярэжжы Крыма  і  Каўказа. 

 
 

Малюнак 57 – Секвоя вечназялёная (Sequoja sempervirens) і секвоядэндрон 
гіганцкі (Sequojadendron giganteum): A – секвоя: 1 – галінка з шышкамі 

(м – мужчынскія, ж – жаночыя), 2 – вегетатыўны парастак; 
Б – секвоядэндрон: 1 – галінка з жаночымі шышкамі, 2 – вегетатыўны 

парастак 

Род метасеквоя (Metasequoja) уключае манатыпны від метасеквоя 
гліптастробусавая (Metasequoja glyptostroboides, малюнак 58). Яна лічы-
лася вымерлай, але ў 1944 г. знойдзена ў жывым выглядзе ў Цэнт-ральным 
Кітаі. Вялікае дрэва, дасягае 30–35 м увышыню і звыш 2 м              у 
дыяметры, яно адрозніваецца ападаючымі на зіму пакарочанымі  (брахі-
бласты)  галінкамі  (галінкапад) і процілеглымі  лістамі.  Гэта  хуткарослае 
дэкаратыўнае дрэва са стройным прыгожым чырванавата-карычневым 
ствалом і пірамідальнай кронай. Добра размнажаецца насеннем, 
саджанцамі і чаранкамі. 
 



 

 
 

Малюнак 58 – Метасеквоя гліптастробусавая (Metasequoja glyptostroboides):  
А – галінка з жаночымі шышкамі; Б – спелыя шышкі;  

В – галінка з мужчынскімі шышкамі 

 
Род таксодыум, ці балотны кіпарыс (Taxodium), характарызуецца 

пакарочанымі бакавымі ападаючымі галінкамі з двухраднымі лістамі. 
Уключае два віды: таксодыум двухрадны, ці балотны кіпарыс віргінскі 
(T. distichum) – расце на ўзбярэжжы рэк, мора, на балотах, дасягае              
40 м у вышыню і 3 м у дыяметры; таксодыум мексіканскі, ці балотны 
кіпарыс мексіканскі (Т. mucronatum) – мае вышыню да 40 м і 10 м               
у дыяметры, жыве да 4000–6000 гадоў. Віды рода растуць на поўдні 
ЗША і ў Мексіцы.  

Манатыпны род крыптамерыя (від Cryptomeria japonica) называюць 
яшчэ японскім кедрам, распаўсюджаны ў гарах Японіі і Кітая. Дрэва 
вышынёй да 60 м са спіральнай цёмна-зялёнай ігліцай. Мае каштоўную 
драўніну, устойлівую да гніення. Расліны сям’і таксодыевых вы-
рошчваюць як дэкаратыўныя ў многіх краінах умерана цёплага пояса. 

Сям’я кіпарысавыя (Cupressaceae) утрымлівае 20 родаў і больш          
140 відаў, распаўсюджаных на ўсіх мацерыках, акрамя Антарктыды, 
пераважна ў паўночным паўшар’і. Па будове яны блізкія да сям’і 
таксодыевых.  

Прадстаўнікі сям’і – дрэвы параўнальна невялікага памеру ці 
хмызнякі. Драўніна без смаляных хадоў. Лісты ігольчастыя ці луска-
падобныя, шматгадовыя, размешчаны супраціўна ці кальчакамі. Расліны 
аднадомныя, радзей двухдомныя. 

Сям’я па будове жаночых шышак дзеліцца на тры падсям’і:            
кіпарысавыя (Cupressoideae), ядлоўцавыя (Juniperoideae) і туевыя 
(Thujoideae). 

Да падсям’і кіпарысавых адносяцца два роды: кіпарыс (Cupressus, 
малюнак 59), які ўключае 15–20 відаў, i кіпарысавік (Chamaecyparis)               



 

з 7 відамі, якія растуць у субтропіках паўночнага паўшар’я. 
Найбольш распаўсюджаны кіпарыс вечназялёны (С. sempervirens), 

асабліва яго пірамідальная разнавіднасць (С. sempervirens, var pyrami-
dalis). Ён дасягае 30 м увышыню і жыве да 2 000 гадоў. Родам                     
з Паўднёвай Еўропы і Заходняй Азіі. Дэкаратыўнае дрэва 
вырошчваецца на Чарнаморскім узбярэжжы Крыма і Каўказа. 

 
 

Малюнак 59 – Кіпарыс (Cupressus sempervirens):  
галінка з мужчынскімі шышкамі i дзвюма спелымі жаночымі шышкамі 

 
Кіпарысавік – таксама дрэва, родам з Усходняй Азіі і Паўночнай 

Амерыкі. Часта разводзіцца кіпарысавік Лосана (Сh. lawsoniana) з пры-
гожай лускападобнай шызай ігліцай. Радзіма – Канада, у краінах СНД 
вырошчваецца на поўдні. У Рэспубліцы Беларусь вырошчваюць 
кіпарысавік гарохаплодны (Сh. pisifera), кіпарысавік Ласона (Сh. 
lausoniana), к. тупалісты (Сh. obtusa), к. нутканскі   (Сh. nootkatensis). 

Падсям’я ядлоўцавыя ўключае адзін род ядловец (Juniperus) з          
70 відамі, распаўсюджанымі на большай частцы паўночнага паўшар’я. 
У СНД усяго 31 від (дзікарослых і культурных). Гэта хмызнякі ці не-
вялікія дрэвы з лістамі часцей у кальчаках па тры, радзей з проці-
леглымі, ігольчастымі ці лускападобнымі. 

У Рэспубліцы Беларусь расце ядловец звычайны (J. соmmunis,                 
малюнак 60) у падлеску сасновых і яловых лясоў. Гэта невялікае         
дрэва з лістамі ў кальчаках па тры, ігольчастымі i калючымі. Спелая 
жаночая шышка мае выгляд чорнай з шызым налётам ягады,            
выкарыстоўваецца як мачагонны сродак.  



 

 
 

Малюнак 60 – Ядловец звычайны (Juniperus communis):  
А – галіна з жаночымі шышкамі; Б – галінка з мужчынскімі шышкамі;  

В – мужчынская шышка; Г – жаночая шышка;  
Д – шышка-ягада ў папярочным разрэзе 

 
Іншыя віды – ядловец казацкі (J. sabina), ядловец чырвоны (J. Oxy-

cedrus), ядловец высокі (J. еxcelsa) і інш., якія сустракаюцца ў 
паўднёвых краінах СНД. 

Да падсям’і туевых адносіцца 15 родаў. Найбольш вядомы род туя 
(Thuja), які ўключае 6 відаў. У краінах СНД і Беларусі вядома ў 
культуры туя заходняя (Th. occidentalis). Гэта дрэва 12–20 м вышынёй                  
і  да  1 м  у дыяметры, а таксама хмызнякі:  т. складкаватая (Th. Plicata), 
т. карэйская (Th. кoraiensis).  

 Галінкі туі плоскія, адзетыя лускападобнымі супрацьлеглымі лістамі. 
Жаночыя стробілы складаюцца з 3–6 пар накрыж размешчаных 
скурыстых лускавінак, якія налягаюць адна на адну. Шышкі 
паспяваюць увосень першага года. Радзіма туі заходняй – усход ЗША. 
Вядома  шмат садовых форм. 

 
КЛАС ГНЕТАПСІДЫ, ЦІ АБАЛОНКАНАСЕННЫЯ 
(GNETOPSIDA, ЦІ CHLAMIDOSPERMATOPSIDA) 

 
Клас характарызуецца наступнымі прыкметамі: наяўнасцю сасудаў  у 

другаснай драўніне; прысутнасцю покрываў (“калякветніка”) вакол 
мікра-  і  мегастробілаў;  моцнай  рэдукцыяй  жаночага  зарастка;  
адсутнасцю архегоніяў у гнетума і вяльвічыі; моцнай рэдукцыяй 
мужчынскага зарастка. Сцёблы эфедры і гнетума – пікнаксільныя,               
а  ў  вельвічыі  сцябло  манаксільнае. 

Клас уключае тры парадкі: эфедравыя (Ephedrales), гнетавыя 
(Gnetales), вяльвічыевыя (Welwitschіales). 

 
Парадак эфедравыя (Ephedrales) 
 



 

Парадак эфедравых мае адну сям’ю эфедравыя (Ephedraсеае), адзін 
род эфедра (Ephedra) і 40 відаў. Распаўсюджаны ў засушлівых стэпавых 
і паўпустынных абласцях Міжземнамор’я, Азіі і Амерыкі. У краінах СНД 
– 9 відаў эфедры. 

Знешнім выглядам эфедра (малюнак 61) нагадвае хвашчы і аўст-
ралійскія кветкавыя расліны казуарыны. Некаторыя 
паўднёваамерыканскія віды эфедры дасягаюць 6–8 м увышыню і маюць 
выгляд               невялікіх дрэў. 

 

 
 

Малюнак 61 – Эфедра (Ephedra sp.): А – мужчынская расліна;  
Б – жаночая расліна са спелым насеннем; В – мікрастробіл; 

Г – мікраспарафіл з мікраспарангіямі; Д – мегастробіл (падоўжны разрэз): 
1 – бясплодныя лускападобныя лісты, 2 – нуцэлус; 3 – пылковая камера; 
4 – інтэгумент навярху выцягнуты ў мікрапілярную трубку, 5 – верхняя, 

чацвертая пара лускападобных лістоў; Е –мегастробіл ( жаночая “кветка”) 

  
У Сярэдняй Азіі і Сібіры сустракаецца эфедра двухкаласковая 

(E. distachya) 15–40 см вышынёй. Галіны эфедры пруцікападобныя, 
зялёныя, рабрыстыя. Лісты дробныя, лускападобныя, размешчаны 
процілегла ці кальчакамі па 3–4 у кожным. Лісты бурэюць і ападаюць. 
Функцыю асіміляцыі выконваюць галінкі.  

Эфедра – расліна двухдомная. На мужчынскіх экзэмплярах у вузлах 
узнікаюць канстробілы. Кожны канстробіл мае кароткую вось, на           
якой размяшчаюцца ад 2 да 8 пар лускападобных лістоў. Ніжнія лісты 
(1–2 пары) стэрыльныя, а ў пазухах верхніх (1–6 пар) фарміруюцца 
простай будовы мікрастробілы. Кожны мікрастробіл складаецца з 
пары лусак, зрослых у аснове. Яны ўтвараюць покрыва, ці 
“калякветнік”. У цэнтры размяшчаецца мікраспарангіяфор, які нагадвае 
тычынкі. Ён мае калонку, у якую ўваходзяць дзве жылкі, а на яе 
верхавіне фарміруецца пара двухгнездавых мікраспарангіяў. Часта         
калонка бывае раздвоена да сярэдзіны ці да асновы. Пры гэтым у 
кожнае разгалінаванне ўваходзіць жылка. У сувязі з гэтым калонку 
разглядаюць як вынік зрастання дзвюх мікраспарангіяфораў з 4 



 

мікраспарангіямі. Мікраспоры пачынаюць прарастаць унутры 
мікраспарангія. Пасля першага дзялення ўтвараецца адна маленькая 
праталіяльная клетка, ядро другой несфармаванай праталіяльнай клеткі 
і антэрадыяльная ініцыяль. Яе ядро дзеліцца з утварэннем 2 ядзер: адно 
належыць антэрыдыяльнай, а другое – сіфонагеннай клеткам, якія 
таксама не аддзяляюцца перагародкамі. Услед за гэтым ядро 
антэрыдыяльнай клеткі дзеліцца яшчэ раз і ўтварае 2 ядры 
несфарміраваных клетак – спермагеннай і стэрыльнай. Такім чынам, у 
агульнай цытаплазме прарослай мікраспоры знаходзіцца 3 ядры не 
раздзеленых  перагародкамі клетак – спермагеннай, сіфонагеннай і 
стэрыльнай. 

На жаночай расліне ў пазухах лускападобных лістоў развіваюцца 
супрацьлегла размешчаныя мегастробілы. Кожны мегастробіл 
складаецца з кароткай восі, у аснове якой размешчаны 3 пары 
стэрыльных лускападобных лістоў, больш ці менш зрослых у аснове. 
Верхняя, чацвёртая, пара лускападобных лістоў зрастаецца ў большай 
ступені.  У некаторых відаў эфедры ў пазусе кожнай з гэтых лусак 
развіваецца па семязачатку, а ў большасці відаў адзін семязачатак 
недаразвіваецца, а другі разрастаецца і займае другасна верхавіннае 
становішча. 

Інтэгумент семязачатка моцна выцягваецца ў мікрапілярную трубку, 
праз якую выступае кропелька вадкасці. Яна спрыяе ўлоўліванню  пылку. 
У нуцэлусе адна з 4 мегаспор прарастае ў жаночы гаметафіт – эндасперм  
з 2 архегоніямі.  Частка  нуцэлуса  над  архегоніямі разбураецца  і  
ўтвараецца  вадкасць,  якая  выдзяляецца  ў  выглядзе  кропелькі  вонкі. 

Трапіўшы на верхавінку мікрапілярнай трубкі, мікраспора 
ўцягваецца высыхальнай кропелькай у пылковую камеру семязачатка. 
Тут працягваецца развіццё мужчынскага зарастка. Утвараецца пылковая 
трубка, у якую ўваходзіць стэрыльнае ядро. Трубка расце праз тканку 
нуцэлуса да архегонія. Спермагеннае ядро дзеліцца і ўтварае 2 сперміі. 
Пасля разбурэння канца пылковай трубкі сперміі трапляюць у 
архегоній. Адзін са сперміяў зліваецца з яйцаклеткай, а другі адмірае.            
З аплодненай яйцаклеткі развіваецца зародак. Ён мае падсемядольнае 
калена, дзве семядолі, першасны карэньчык і ножку – выраст зародка 
каля каранёвай шыйкі. Спелае насенне захавана цвёрдым, адраўнелым 
інтэгументам. За ім ідзе сакавітае чырвонае покрыва, “калякветнік”. 
Пры спрыяльных умовах семя можа прарастаць без перыяду спакою. 

У галінах эфедры знаходзіцца алкалоід эфедрын – важны лекавы 
сродак. 

 
Парадак гнетавыя (Gnetales) 
 
Парадак прадстаўлены адной сям’ёй, адным родам і 30 відамі.                  



 

Два віды – Gnetum gnemon і G. сastatum (малюнак 62) – дрэвы, астатнія 
ліяны. Распаўсюджаны ў вільготных трапічных краінах Азіі, Малазіі, 
паўночнай частцы Паўднёвай Амерыкі, трапічнай Заходняй Афрыцы. 

Лісты ў гнетума процілеглыя, шырокія, скурыстыя, з сеткаватым 
жылкаваннем. 

 
 

Малюнак 62 – Гнетум (Gnetum sp.):  
А – парастак з насеннем; Б – жаночае суквецце; В – мужчынскае “суквецце”; 

Г – жаночая кветка; Д – мужчынская “кветка”; Е  – семязачатак у разрэзе 

 
Гнетум – расліна двухдомная. Каташкападобныя стробілы 

пабудаваны па тыпу канстробілаў эфедры, але кальчакі лускападобных         
лістоў зрослыя ў аснове ў кальцо. Мікрастробіл складаецца з вузкага, 
доўгага, трубчастага “калакветніка”, які акружае мікраспарангіяфор.  

Мегастробіл зведзены да аднаго семязачатка, які акружаны 2 парамі 
моцна змененых прыкветных лістоў. Семязачаткі пакрыты двума 
інтэгументамі: знешнім – кароткім, – і ўнутранным – наверсе 
выцягнутым у мікрапілярную трубку. Абодва інтэгументы зрастаюцца 
звонку з прыкветнымі лістамі, а ўнутры – з асновай нуцэлуса. Адна            
з 4 мегаспор нуцэлуса прарастае ў моцна рэдукаваны жаночы 
гаметафіт, аддалена нагадвае зародкавы мяшок пакрытанасенных.  

Жаночы гаметафіт не мае тканкавай будовы і пазбаўлены архегоніяў. 
Зарастак мае  верхнюю ўздутую і ніжнюю вузкую часткі. У пачатку 
развіцця разрослая мегаспора ўтрымлівае свабодна ляжачыя ў 
насценным слоі цытаплазмы шматлікія ядры. Затым ніжняя частка 
зарастка, дзякуючы ўзнікненню перагародак паміж ядрамі атрымлівае 
клетачную будову. У верхняй частцы зарастка клетак не ўтвараецца, а 
некалькі верхніх свабодных ядзер становяцца здольнымі да апладнення. 

Мужчынскі гаметафіт яшчэ болей рэдукаваны, чым у эфедры, таму 
што ён не мае праталіяльных клетак. У цытаплазме пылковай трубкі 
ўтрымліваецца толькі 3 ядры – самой пылковай трубкі і 2 сперміяў. 
Абодва сперміі могуць злівацца з бліжэйшымі ядрамі жаночага 



 

гаметафіта. Гэта нагадвае нам працэс двайнога апладнення 
пакрытанасенных. Поўнага развіцця дасягае толькі адзін зародак. 

Пры паспяванні семені знешні інтэгумент становіцца сакавітым, 
мясістым,  ярка-ружавага колеру, унутранае покрыва – цвёрдым, ка-
мяністым. 

Маладыя лісты, стробілы, зародкі і насенне гнетумаў ужываюць               
у ежу. Гнетум ула (G. ula) з’яўляецца крыніцай ядомага алею. 

 
Парадак вяльвічыевыя (Welwitschales) 
 

У гэты парадак уваходзіць адна сям’я, адзін род і адзін від – вяль-
вічыя здзіўляльная (Welwitschia mirabilis, малюнак 63). Гэтая вельмі 
арыгі-нальная расліна расце ў бясплодных камяністых пустынях 
Анголы, Паўднёва-Заходняй трапічнай Афрыкі, у прыбярэжнай пустыні 
Наміб. Мае вялікую працягласць жыцця – да 2 000 гадоў. 

 
 

Малюнак 63 – Вяльвічыя здзіўляльная (Welwitschia mirabilis):  
А – знешні выгляд расліны; Б – мужчынскія канстробілы; В – жаночы 

канстробіл; Г – мужчынскія канстробілы; Д – семязачатак у падоўжаным 
разрэзе: 1 – покрыва, 2 – інтэгумент, 3 – нуцэлус; Е – жаночы гаметафіт; 

Ж – маладая расліна: 4 – семядолі, 5 – лісты 
Дравяністае рэдзькападобнае сцябло дасягае 50–70 см увышыню і          

1–1,5 м ў дыяметры. Яно часткова схавана ў зямлі. Верхавіна яго мае 
форму сядла, у паглыбленні якога знаходзіцца кропка росту. Ад сцябла 
адыходзіць доўгі, тоўсты, слаба разгалінаваны корань, які дасягае 
вільготных гарызонтаў глебы, а таксама два стужкападобныя лісты да 2–
3 м даўжынёй. Лісты маюць ксераморфную структуру – зверху яны 
пакрыты слоем васкавога налёту, з-за чаго маюць шызаватае адценне. 

Вяльвічыя – расліна двухдомная. Мікра- і мегастробілы маюць             
выгляд шышачак і разгаліноўваюцца дыхазіяльна. Яны адыходзяць           
ад плоскай паверхні сцябла паблізу асновы лістоў. 

Мужчынскі мікрастробіл складаецца з двух пар супраціўных 
покрыўных лісткоў “калякветніка”, размешчаных цыклічна і зрослых         
асновамі 6 мікраспарафілаў і ў цэнтры з рудыментарнага семязачатка. 

 



 

Проста пабудаваныя мікрастробілы, нярэдка называюць мужчынскімі 
“кветкамі”. Будова мужчынскага гаметафіта падобна на эфедру: 3 ядры – 
спермагеннай, сіфонагеннай і стэрыльнай клетак. 

Жаночыя канстробілы па будове падобны на мужчынскія, але            
буйнейшыя за іх і маюць чырвоную ці бурую афарбоўку. Мегастробіл 
складаецца толькі з 2 лісточкаў “калякветніка” і 1 цэнтральнага  
семязачатка. Сфармаванае насенне ў выглядзе арэшка захавана ў 
крылатым плеўчатым “калякветніку”, які спрыяе распаўсюджанню іх 
ветрам. 

Асаблівасць у будове стробілаў прадстаўнікоў класа гнетавых дае 
аснову некаторым аўтарам звязваць іх паходжанне з узнікненнем 
бенетытавых. 

Падабенства ў будове жаночага і мужчынскага гаметафітаў гнетапсід 
з гаметафітамі пакрытанасенных дае падставу зрабіць заключэнне аб 
тым, што будова зародкавага мяшка і двайное апладненне 
пакрытанасенных не носіць універсальнага характару. 

Такім чынам, клас Gnetopsida, ці Chlamidospermatopsida, з усіх 
разгледжаных класаў аддзела голанасенных – самы пасунуты ў 
філагенетычных адносінах. Будова генератыўных органаў, анатомія, 
рэдукцыя гаметафітаў, адсутнасць архегоніяў ставяць яго побач з 
пакрытанасеннымі. 

На аснове вывучэння гнетавых і супастаўлення іх з кветкавымі 
раслінамі аўстрыйскі батанік Ветштэйн распрацаваў псеўдантавую 
тэорыю паходжання двухполай кветкі пакрытанасенных. Адпаведна з 
псеўдантавай тэорыяй двухполая кветка пакрытанасенных раслін 
развілася з сукупнасці аднаполых мужчынскіх і жаночых “кветак” 
вышэйшых голанасенных, тыпу гнетапсід. 

Завяршаючы характарыстыку голанасенных раслін, неабходна 
падкрэсліць найбольш важныя іх асаблівасці. Іх, на наш погляд, сем. 

1. Усе голанасенныя – расліны разнаспоравыя, развіццё мегаспоры    
ў жаночы гаметафіт – эндасперм адбываецца ўнутры мегаспарангія 
(нуцэлуса) на мацярынскім арганізме. Адпаведна, апыленне і 
апладненне таксама адбываецца на мацярынскім арганізме. 

2. З’яўленне інтэгумента прывяло да фарміравання семязачаткаў  
рознай будовы; для кожнага таксона голанасенных характэрны свой тып 
семязачатка. 

3. У адрозненне ад пакрытанасенных у голанасенных адсутнічае 
песцік, з-за чаго пераносімы ветрам пылок трапляе непасрэдна на              
семязачатак. 

4. З семязачатка развіваецца семя, якое прынцыпова адрозніваецца 
ад аднаклетачнай споры. Семя з’яўляецца зачаткам новага арганізма, 
мае зародак, запас спажыўных рэчываў і надзейную ахову ў выглядзе 
насеннай лупіны. Гэта акалічнасць у значнай ступені спрыяе шырокаму 



 

распаўсюджанню насенных раслін і заняццю імі пануючага становішча 
на Зямлі. 

5. Наяўнасць зародкавага карэньчыка семені паслужыла базай                      
для фарміравання каранёвай сістэмы стрыжнёвага тыпу, характэрнай 
для большасці драўнінных форм. 

6. Наяўнасць працягла функцыяніруючага камбію, які ў большасці 
насенных прадуцыруе драўніну, таксама з’явілася асновай 
фарміравання драўнінных жыццёвых форм. Для голанасенных гэты 
напрамак аказаўся генеральным. 

7. Лісты сінтэломнага паходжання эвалюцыяніравалі ў голанасенных 
у двух напрамках. У найбольш старажытных відаў, якія малі 
неразгалінаваныя парасткі, захаваліся працягла жывучыя буйныя лісты 
з рассечанай ліставой пласцінкай. Са з’яўленнем разгалінавання 
адбывалася памяншэнне памераў лістоў, што аказалася асабліва важным 
ва ўмовах халоднага ці сухога клімату. У цяперашні час голанасенныя 
прадстаўлены ў асноўным хвойнымі пародамі, маюць даволі шырокі 
арэал і разам з пакрытанасеннымі на вялікіх абсягах займаюць вядучае 
становішча ў фарміраванні наземных раслінных супольніцтваў. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Якія прыкметы раслін аддзела голанасенныя? 
2. Якія класы ўваходзяць у склад аддзела голанасенныя? 
3. Вызначце філагенетычнае становішча насенных папарацей. 
4. Назавіце рысы прымітыўнай арганізацыі сагаўнікавых і гінкгавых. 
5. Якія асаблівасці мае цыкл развіцця хвойных (на прыкладзе сасны 

звычайнай)? 
 

 

АДДЗЕЛ МАГНОЛІЯФІТЫ, АБО ПАКРЫТАНАСЕННЫЯ  
(MAGNOLIOPHYTA, ЦІ ANGIOSPERMAE) 

 
Паходжанне магноліяфітаў 

 
У батанікаў няма адзінай думкі пра паходжанне кветкавых раслін 

(магноліяфітаў). 
А. Л. Тахтаджан лічыць, што кветкавыя расліны ўзніклі лакальна ў 

гарах Паўднёва-Усходняй Азіі (старажытны раён Катазія) у ніжнім – 
сярэднім меле (табліца 3). 

Пад уздзеяннем механізмаў сінтэтычнай тэорыі эвалюцыі (СТЭ) – 
мутацый, зменлівасці, спадчыннасці, натуральнага адбору ў 
разнастайных умовах горнага рэльефу фарміраваліся розныя таксоны 



 

раслін пры чаргаванні перыядаў ізаляцыі і гібрыдызацыі, флюктуацыі 
колькасці раслін (папуляцыйныя хвалі). Пры змяненні колькасці і         
ізаляцыі зноў узніклая карысная прыкмета хутка асімілявалася 
геномам папуляцыі. Тахтаджан не выключае і “генетычны дрэйф”, або 
нязначныя змяненні формы, якія індыферэнтныя выконваемай 
функцыі. Лакальна ўзніклая разнастайнасць фарміравала фітацэнозы – 
мнага-ярусныя супольніцтвы і “камплекты” – розныя варыянты 
расліннасці  і флоры. Яны з адпаведных паясоў гор перамяшчаліся на 
шыротную занальнасць раўнін. 

Такім чынам, па А. Л. Тахтаджану, працяглы перыяд узнікнення 
разнастайнасці кветкавых раслін змяняўся даволі хуткім рассяленнем яе 
па тэрыторыі зямнога шара. Перамогу кветкавых раслін у барацьбе за 
існаванне А. Л. Тахтаджан, услед за М. І. Галенкіным, тлумачыць іх 
лепшай адаптаванасцю да ўмоў змененага і больш сухога клімату, калі            
ў мелавым перыядзе мацерыкі прынялі сучасны выгляд і змяніліся           
суадносіны плошчаў сушы і мора. 

Працэс узнікнення завязі кветкавых раслін шляхам загортвання  
спарафіла вакол семязачатка тлумачыцца А. Л. Тахтаджанам як ахоўная 
рэакцыя на апыленне жукамі (кантарафілія). Пазней пад уплывам           
Н. В. Пярвухінай (1970 г.) ён стаў тлумачыць фарміраванне завязі 
неабходнасцю дадатковай аховы семязачаткаў ад высыхання. 

А. Л. Тахтаджан з’яўляецца прыхільнікам монафілетычнай гіпотэзы 
паходжання кветкавых раслін ад магноліепадобных старажытных 
продкаў (катазійная гіпотэза). 

С. В. Меен на аснове аналізу палеабатанічных матэрыялаў паказаў, 
што кветкавыя расліны ўзніклі ў ніжнім меле ўздоўж усяго 
экватарыяльнага пояса, дзе спрыяльныя ўмовы дазвалялі выжываць і 
новым арганізмам з рэзкімі адхіленнямі формы (сальтацыі). У 
далейшым,                у перыяды пацяплення трапічная “помпа” 
распаўсюджвала ўзніклыя формы ў больш высокія шыроты, дзе яны 
эвалюцыянавалі ўжо ў многім дзякуючы больш павольным 
адаптацыйным механізмам СТЭ. Пры гэтым узнікненне новых відаў 
звязваецца з любымі формамі      рэльефу і не ўводзіцца ўяўленне аб 
фарміраванні фітацэнатычных “камплектаў” флоры, якія цалкам 
катапультаваліся з вертыкальных  паясоў гор у адпаведныя зоны раўнін. 
Сучасныя фітацэналогія і экалогія разглядаюць эвалюцыю расліннасці 
як сеткападобны працэс і  адмаўляюць магчымасць сур’ёзных 
каадаптацый арганізмаў аднаго трафічнага ўзроўню. У згуртаваннях 
яны сумесна ўтрымліваюцца механізмамі дыферэнцыяцыі ніш. Таму 
вялікую ролю могуць адыгрываць не толькі адаптацыі (прыстасаванні 
відаў да пэўных умоў нішы), але і адабтацыі, ці “эвалюцыі ад” – 
дывергенцыя патрэбнасцей відаў шляхам разыходжання іх па розных 
нішах. Віды ў гэтым выпадку становяцца непадобнымі адзін на аднаго 



 

па сваіх патрабаваннях, па патэнцыяльных і рэалізаваных (або 
адкарэктаваных канкурэнцыяй) нішах. 

С. В. Меен у сваёй распрацоўцы гіпотэзы фітаспрэдзінгу (spread –
распаўсюджваць) сыходзіў з палеабатанічных матэрыялаў. Да моманту 
фарміравання яго поглядаў (70-я гады) было ўстаноўлена, што на месцы 
Катазіі, дзе быццам адбываўся бурны прагрэс кветкавых у гарах (па 
меркаванні А. Л. Тахтаджана), наогул было мора. Сучасныя скапленні 
старажытных формаў кветкавых раслін у Паўднёва-Усходняй Азіі 
пацвярджаюць палеабатанічныя даныя аб тым, што старажытныя 
формы сустракаюцца практычна ўздоўж усяго экватара і іх 
таксанамічны склад толькі нагадвае сучасную флору, але не супадае з 
ёю. 

Былі знойдзены і кветкі першых пакрытанасенных раслін, якія ніяк 
не адпавядаюць буйным кветкам сучасных магноліевых і з’яўляюцца 
дастаткова несамавітымі і сабранымі ў суквецці. Гэта дазваляе лічыць 
больш правільным меркаванне Н. В. Пярвухінай (1970) аб тым, што 
першыя кветкавыя расліны не былі выключна насякомаапыляльнымі, 
а маглі апыляцца і ветрам, і насякомымі або самаапыляцца. 

Слабымі месцамі абедзвюх гіпотэз з’яўляецца ўяўленне аб продках 
кветкавых раслін. А. Л. Тахтаджан лічыць, што гэта былі насенныя 
папараці. Але нельга выключаць магчымасці ўзнікнення кветкавых ад 
іншых, яшчэ не вядомых прадстаўнікоў голанасенных. Няпаўната 
геалагічнага летапісу паступова знікае. С. В. Меен мяркуе, што 
продкамі кветкавых былі бенетыты, стробіл якіх быў двухполы. Але 
неадпаведнасць будовы стробіла бенетытаў з палачкападобнымі 
спарангіяфорамі і кветкі з лістападобнымі мегаспарафіламі, якія 
абгортваюцца вакол семязачатка, да канца не аргументавана даволі 
складанымі міграцыямі органаў унутры структуры “пракветкі”. 

Антыноміі гіпотэз паходжання кветкавых раслін прыведзены ў 
табліцы 3 (Міркін, 1989). 

 
Табліца 3 – Асноўныя антыноміі гіпотэз паходжання кветкавых раслін 

 

Пытанні Катазійная гіпотэза  
А. Л.  Тахтаджана 

Гіпотэза фітаспрэдзінгу  
С. В. Меена 

Час паходжання Ніжні і сярэдні мел Ніжні – верхні мел 
Час рассялення Верхні мел  Ніжні – верхні мел 
Месца Паўднёва-Усходняя Азія Трапічны пояс 
Экалагічныя  
ўмовы 

Горы Розныя, але пераважна 
раўнінныя 

Продкі Насенныя папараці Бенетытавыя 
Старажытныя  
формы 
 

Вечназялёныя дрэвы з  
адзіночнымі буйнымі кветкамі 
тыпу магноліевых 

Розныя дрэвавыя расліны 
з несамавітымі кветкамі, 
сабранымі ў суквецці 



 

Спосаб апылення 
 

Энтамафілія, асабліва  
кантарафілія  
(апыленне жукамі) 

Факультатыўная  
энтамафілія, анемафілія,  
самаапыленне 

Асноўныя  
эвалюцыйныя  
механізмы  
ўзнікнення  
разнастайнасці 

СТЭ. Адаптацыя да розных 
горных месцазнаходжанняў 
(па вышыні над узроўнем          
мора, экспазіцыі). Спалучэнне            
мутацый і накіраванага адбору. 
Папуляцыйныя хвалі. Генетыч-
ны дрэйф. Чаргаванне перыя-
даў ізаляцыі лакальных 
папуляцый (дэмаў) і 
гібрыдызацыі 

Сальтацыі: выжыванне 
арганізмаў са значнымі 
змяненнямі формы не-
адаптыўнага характару, 
адпампоўванне іх “тра-
пічнай помпай” у высокія 
шыроты і адаптацыйныя 
змяненні пад уплывам 
механізмаў СТЭ 

 
В. М. Ціхаміраў (1987) лічыў, што ўзнікненне кветкі і пакрыта-

насеннасць адбываліся самым розным чынам і ўсю разнастайнасць              
у кветкавых нельга вывесці з якойсьці адной структуры. 

Прыкметай, якая аб’ядноўвае ўсе варыянты будовы кветкі 
пакрытанасенных у адну групу, Ціхаміраў лічыў наяўнасць працэсу 
двайнога апладнення. Гэтае меркаванне добра ўпісваецца ў агульную 
ідэю поліфілетычнасці, якую развівае С. В. Меен. Аднак і двайное 
апладненне так вар’іруе ў розных групах пакрытанасенных, што 
дапускае магчымасць узнікнення яго рознымі шляхамі.  

Такім чынам, пытанне пра паходжанне пакрытанасенных – іх мона-, 
ды-, поліфілетычнасці ўзнікнення – застаецца дыскусійным.  
 
 

Агульная характарыстыка магноліяфітаў 
 
Гэты аддзел вышэйшых раслін называюць таксама пакрытанасеннымі 

(Angiospermae), кветкавымі (Anthophyta), песцічнымі (Gynoeciatae). Ён 
уключае больш 450 сямей, каля 12,5 тыс. родаў і каля 250 тыс. відаў. 

Па колькасці відаў пакрытанасенныя пераўзыходзяць усе астатнія 
групы вышэйшых раслін, узятыя разам. Кветкавыя расліны растуць ва 
ўсіх кліматычных зонах і ў самых разнастайных экалагічных умовах – 
ад трапічных лясоў да тундры, ад балот да пустынь і ад марскіх 
узбярэжжаў да высокіх гор. Яны складаюць асноўную масу расліннага 
рэчыва біясферы і з’яўляюцца самай важнай для чалавека групай раслін. 
Усе важнейшыя культурныя расліны, у тым ліку хлебныя злакі  і амаль 
усе агароднінныя расліны і пладовыя дрэвы, адносяцца да кветкавых 
раслін. 

Ад усіх астатніх аддзелаў вышэйшых раслін, за выключэннем 
голанасенных, кветкавыя адрозніваюцца ўтварэннем насення. 
Прадстаўнікі абодвух гэтых аддзелаў з’яўляюцца раслінамі насеннымі, у 



 

той час як усе астатнія аддзелы з’яўляюцца безнасеннымі (рассяленне ў 
іх адбываецца пры дапамозе спор, а не насення). Ад голанасенных 
кветкавыя расліны адрозніваюцца перш за ўсё тым, што семязачаткі ў іх 
змяшчаюцца ў больш ці менш замкнутую поласць – завязь (утвораную 
адным ці некалькімі пладалісцікамі), з-за чаго іх часцей за ўсё 
называюць пакрытанасеннымі. Дзякуючы таму, што семязачаткі 
заключаны ў поласць завязі, пылок трапляе не непасрэдна на мікропіле 
семязачатка,        а на рыльца. Наяўнасць апошняга (якое ў 
прымітыўных форм цягнецца ўздоўж шва пладалісціка) з’яўляецца 
характэрнейшай асаблівасцю  кветкавых раслін і фактычна гэтым кветкі 
адрозніваюцца ад стробілаў голанасенных. 

Гаметафіты (жаночы – зародкавы мяшок, мужчынскі – пылковае 
зерне) крайне спрошчаны і развіваюцца значна хутчэй, чым у голана-
сенных, у сувязі з чым яны страцілі гаметангіі – антэрыдыі і архегоніі. 

Адной з характэрнейшых асаблівасцей кветкавых раслін з’яўляецца 
так званае двайное апладненне, што рэзка адрознівае іх ад астатніх груп 
расліннага царства. Гэты працэс заключаецца ў тым, што адзін            з 
двух утвораных у мужчынскім гаметафіце сперміяў (мужчынскіх        
гамет) зліваецца з яйцаклеткай (уласна апладненне), а другі – з двума 
свабоднымі ці ўжо зліўшыміся так званымі палярнымі ядрамі жаночага 
гаметафіта (трайное зліццё). У выніку зліцця аднаго са сперміяў з 
яйцаклеткай утвараецца зігота, а вынікам трайнога зліцця з’яўляецца 
ўтварэнне характэрнай для кветкавых раслін пажыўнай тканкі для 
развіваючагася з зіготы зародка – трыплоіднага эндасперма. Насенне 
кветкавых раслін заключана ў плод (адсюль другая назва кветкавых 
раслін – пакрытанасенныя). 

Цыкл развіцця пакрытанасенных раслін паказаны на малюнку 64. 
 

 
 

Малюнак 64 – Цыкл развіцця пакрытанасенных (Magnoliophyta): м – меёз 

 
У адрозненне ад большасці голанасенных для большасці кветкавых 



 

раслін характэрна наяўнасць у ксілеме побач з трахеідамі таксама 
сасудаў, якія адсутнічаюць толькі ў некаторых ці спецыяльных групах 
пакрытанасенных. Значныя адрозненні ёсць таксама ў будове флаэмы: 
сітападобныя трубкі кветкавых раслін забяспечаны так званымі 
клеткамі-спадарожніцамі, якія адсутнічаюць у голанасенных. 

Усё гэта дазваляе сцвярджаць, што ў цэлым кветкавыя расліны 
дасягнулі больш высокага ўзроўню эвалюцыйнага развіцця, чым 
голанасенныя. 

Будовы гаметафітаў, ход палавога працэсу і развіццё семян у пакрыта-
насенных і голанасенных для параўнання прыведзены ў табліцы 4. 

Агульнапрынятай гіпотэзы пра паходжанне і эвалюцыю кветкавых 
раслін (магноліяфітаў) няма (галоўным чынам з-за адсутнасці перака-
наўчых выкапнёвых продкавых форм). Мноства агульных марфала-
гічных, анатамічных і эмбрыялагічных прыкмет (у тым ліку не звязаных 
паміж сабой у антагенезе і ў эвалюцыі) у самых розных сямей і парадкаў 
указвае на агульнасць паходжання ўсіх кветкавых раслін. Аднак ні адна 
з цяпер існуючых груп вышэйшых раслін не магла, як мяркуюць, даць 
пачатак кветкавым раслінам. Верагодна, іх продкі былі цесна звязаны з 
насеннымі папарацямі (птэрыдаспермамі) і вырасталі  ў месцах, мала 
спрыяльных да адкладання і пахавання раслінных рэштак. Найбольш 
праўдападобна неатэнічнае паходжанне кветкавых раслін, асабліва 
паходжанне кветкі, а таксама жаночага і мужчынскага гаметафітаў. 
Хутчэй за ўсё, кветкавыя расліны ўзніклі ва ўмовах экалагічнага стрэсу, 
або ва ўмовах часовай засушлівасці мусоннага клімату, на адкрытых 
схілах, таму што неатэнія звычайна звязана з абмяжоўваючымі 
фактарамі асяроддзя. Верагодна, першаснымі кветка-вымі раслінамі былі 
драўняныя расліны з вечназялёнымі лістамі і двухполымі кветкамі ў 
прымітыўных цымозных (верхавінных) суквеццях. 

 
Табліца 4 – Будова гаметафітаў, ход палавога працэсу, развіццё сямян  ў 
пакрытанасенных і голанасенных раслін 

 
У пакрытанасенных У голанасенных 

1. Жаночы гаметафіт, ці зарастак, у 
выглядзе 8-ядзернага зародкавага 
мяшка. 

1. Жаночы гаметафіт, ці зарастак,               
у выглядзе эндасперма (першаснага)   з 
архегоніямі. 

2. Мужчынскі гаметафіт – прарослая 
пылінка з утварэннем спермагеннай 
клеткі і клеткі-трубкі, клетка-трубка 
ўтварае пылковую трубку, 
спермагенная трубка – два сперміі. 

2. Мужчынскі гаметафіт – прарослая 
мікраспора з утварэннем праталіяльных 
клетак і антэрыдыяльнай ініцыялі; 
антэрыдыяльная ініцыяль утварае 
антэрыдыяльную клетку і 
гаўстарыяльную клетку (клетку-
трубку); гаўстарыяльная клетка 
ўтварае гаўсторыю, клетка-трубка – 
пылковую трубку; антэрыдыяльная  



 

клетка ўтварае сперматагенную 
(спермагенную) клетку і стэрыльную 
клетку; сперматагенная (спермагенная) 
клетка ўтварае або трох ядзер – 
пылковай трубкі і 2 сперматазоіды 
(сперміі). 

3. Двайное апладненне: адзін 
спермій апладняе яйцаклетку з 
утварэннем дыплоіднага зародка; 
другі – дыплоіднае ядро 
зародкавага мяшка, з утварэннем 
трыплоіднага другаснага 
эндасперма ў семені. 

3. Аднаразовае апладненне: адзін са 
сперміяў (сперматазоідаў) апладняе   
яйцаклетку аднаго з двух архегоніяў           
з утварэннем дыплоіднага зародка і        
гаплоідны першасны эндасперм у семені. 

4. Развіццё семязачатка і ўтварэнне 
насення адбываецца параўнальна 
хутка, асабліва ў травяністых форм, 
іншы раз за 3–4 тыдні (гранічна 
адзін вегетацыйны перыяд). 

4. Развіццё семязачаткаў і ўтварэнне 
насення адбываецца працягла (у сасны 
звычайнай каля 18 месяцаў), пры гэтым 
інтэрвал паміж апыленнем і аплад-
неннем, напрыклад, у сасны каля –             
13 месяцаў. 

5.  Семязачатак  знаходзіцца  пад 
покрывам пладалісцікаў. 

5. Семязачатак размяшчаецца адкрыта, 
голананасеннай лусцы. 

Эвалюцыя кветкавых раслін ішла па шляху шырокай адаптацыі 
вельмі хуткімі тэмпамі. Самыя старажытныя выкапнёвыя рэшткі 
кветкавых раслін адносяцца да ранняга мелавога перыяду (каля 125 млн. 
гадоў назад). Дзякуючы высокай эвалюцыйнай пластычнасці кветкавыя 
расліны ў сярэдзіне мелавога перыяду (прыкладна 110 млн. гадоў назад) 
распаўсюдзіліся па ўсім зямным шары. Вялікую ролю ў эвалюцыі і 
рассяленні кветкавых раслін адыгралі насякомыя-апыляльнікі. Гэтыя 
расліны – адзіная група раслін, якая ўтварае складаныя шмат’ярусныя 
супольнасці, што спрыяе больш інтэнсіўнаму выкарыстанню асяроддзя і 
больш паспяховаму заваяванню новых тэрыторый        і асваенню новых 
месцавырастанняў. 

Усю разнастайнасць форм росту кветкавых раслін можна звесці да 
двух асноўных тыпаў – драўнянага і травяністага. Драўняныя расліны 
характэрны для лясоў і куставых згуртаванняў, але адсутнічаюць ці 
выконваюць толькі другасную ролю ў стэпах, на лугах і іншых травяных 
згуртаваннях. Драўняныя і асабліва травяністыя кветкавыя расліны 
характарызуюцца вялікай разнастайнасцю. Паміж драўнянымі і 
травяністымі раслінамі маюцца прамежкавыя формы. Для драўняных 
раслін характэрна наяўнасць актыўна дзейнічаючага камбію. У 
травяністых раслін, як правіла, такі камбій адсутнічае ці маецца ў 
зачатачнай форме. 

Лік відаў травяністых кветкавых раслін у цяперашні час значна         
перавышае колькасць відаў дрэў і кустоў. У працэсе эвалюцыі травы 
ўзніклі ад драўняных форм. Эвалюцыйнае ператварэнне драўняных 



 

форм у травяністыя адбывалася ў выніку паступовага аслаблення                
і, нарэшце, поўнага спынення актыўнасці камбію. Падабенства аната-
мічнай будовы травяністых відаў тых родаў, дзе ёсць як травы, так і 
драўняныя формы, у многім падобна на будову ювенільнай фазы 
роднаснага драўнянага віду. Гэта пацвярджае тое, што травы паходзяць          
ад драўняных форм у выніку неатэніі. 

Нямногія травы ўзніклі ў выніку гідрафільнай эвалюцыі. Да воднага 
асяроддзя травы прыстасаваны лепш, чым кусты, а тым больш дрэвы. 

Адным з важнейшых фактараў фарміравання травяністых форм        
было прыстасаванне да халоднага клімату з характэрным для яго             
кароткім вегетацыйным перыядам. 

Асноўным органам размнажэння пакрытанасенных раслін з’яўляецца 
кветка (ад лац.  flos, грэч. anthos). 

У двухполай кветцы адбываецца мікра- і мегаспарагенез, апыленне, 
апладненне, развіццё зарастка і ўтварэнне плода з насеннем. Кветкі 
надзвычай разнастайныя па будове, афарбоўцы і памерах ад некалькіх 
міліметраў да 1 м у дыяметры (у рафлезіі – Rafflesia). Кветка часта мае 
кветаножку (калі яе няма, кветка называецца сядзячай). Усе часткі 
кветкі сядзяць на восі – кветаложы. Вонкавыя часткі кветкі –                    
чашалісцікі і пялёсткі, якія разам утвараюць калякветнік. 

Чашалісцікі ў большасці выпадкаў служаць для аховы кветкі, а калі 
яны зялёныя, ці ўтрымліваюць хларафілавыя зярняты, дык таксама і 
дадаткова органамі фотасінтэзу. Чашалісцікі маюць відавочную 
ліставую прыроду, яны паходзяць ад верхавінных вегетатыўных лістоў. 

Сукупнасць чашалісцікаў кветкі называеца чашачкай (ад лац. calyx). 
У працэсе эвалюцыі кветкі чашалісцікі часта зрастаюцца паміж сабою, 
утвараюць зрослалістую чашачку. У многіх выпадках у шчыльных         
густых суквеццях чашачка рэдукуецца ў лётальны апарат. 

Пялёсткі выконваюць іншую і прытым больш спецыялізаваную         
ролю, чым чашалісцікі. Іх асноўная функцыя – прывабліванне апыляль-
нікаў і садзеянне паспяховаму апыленню. Паходжанне пялёсткаў часцей 
за ўсё іншае, чым чашалісцікаў. Многія даследчыкі лічаць, што ў 
пераважнай большасці выпадкаў пялёсткі паходзяць ад тычынак. 
Прыводзіцца класічны прыклад ператварэння тычынак у пялёсткі 
прадстаўнікоў сям’і гарлачыкавыя (Nyphaea alba і іншых), дзе назіраец-
ца паступовы пераход ад тычынак да пялёсткаў. Тычыначная прырода 
пялёсткаў бачна ў прадстаўнікоў такіх сямей, як казяльцовыя, макавыя, 
гваздзіковыя, дыленіевыя, ружавыя, сусакавыя, шальніковыя і інш. 

Пераўтварэнне тычынак у пялёсткі часта назіраецца ў выглядзе 
адхіленняў ад нармальнага развіцця, так званых выродлівасцей. У выніку 
ўзнікаюць махровыя формы кветак многіх дэкаратыўных раслін. 

Аднак не ва ўсіх кветкавых раслін пялёсткі маюць бясспрэчна 
тычынкавае паходжанне. Напрыклад, у прадстаўнікоў сям’і магно-



 

ліевыя ці роду півоня пялёсткі звязаны ў сваім паходжанні з               
чашалісцікамі, а ў некаторых (вінтэравыя, бадзьянавыя, лімоннікавыя) 
ліставое паходжанне. 

Сукупнасць пялёсткаў кветкі называюць венчыкам (ад лац. – corolla). 
Венчык адрозніваецца высокай эвалюцыйнай пластычнасцю і 
падвяргаецца вельмі вялікім марфалагічным зменам, звязаным з 
біялогіяй апылення. Таму памеры, будова і афарбоўка венчыка 
адрозніваецца вялікай разнастайнасцю. У той жа час у многіх кветкавых 
раслін венчыкі больш ці менш недаразвітыя або нават зусім 
адсутнічаюць, што звязана з прыстасаваннем да ветра-, самаапылення, 
або нават з  пераходам іх функцыі да тычынак. 

Як і чашалісцікі, пялёсткі часта зрастаюцца краямі, утвараюць 
зрослапялёсткавы венчык. Апошні ўзнік ад свабоднапялёсткавага 
незалежна ў розных лініях эвалюцыі кветкавых раслін. 

Калі ў кветцы маюцца як чашачка, так і венчык, такі калякветнік 
называюць двайным. Калі ў кветцы пялёсткі адсутнічаюць ці калі         
няма добра выражаных адрозненняў паміж чашачкай і венчыкам, такі 
калякветнік называюць простым. 

Тычынкі як па функцыі, так і па марфалогіі гамалагічныя мікраспаран-
гіяфорам. У пераважнай большасці выпадкаў тычынка мае 
ніткападобную форму з адной жылкай. Аднак самыя прымітыўныя 
формы тычынак у такіх раслін, як дэгенерыя фіджыйская (Degeneria 
vitiensis)   і шэрагу прадстаўнікоў магноліевых і вінтэравых, уяўляюць 
сабой адносна шырокую стужкападобную і звычайна трохнервовую 
пласцінку, мала падобную на ніць ці тычынку. Яны яшчэ не 
дыферэнцыраваны на тычыначную ніць, пыльнік, звязнік і, такім чынам, 
адрозненні паміж фертыльнай і стэрыльнай часткамі адсутнічаюць ці 
слаба выражаны. Такія архаічныя стужкападобныя тычынкі маюць 
чатыры папарна збліжаныя падоўжаныя лінейныя мікраспарангіі, больш 
ці менш пагружаныя ў тканку пласцінкі. Яны размешчаны на паверхні 
пласцінкі паміж сярэдняй жылкай і бакавымі жылкамі звычайна 
трохнервовых тычынак. 

У працэсе эвалюцыі гэты больш старажытны тып тычынкі, які 
захаваўся толькі ў некаторых родаў, паступова дыферэнцыраваўся ў 
тычыначную нітку і пыльнік. Апошні складаецца з дзвюх палавінак, 
злучаных паміж сабой звязнікам, які ўяўляе сабой працяг тычыначнай 
ніткі. Кожная палавінка пыльніка складаецца з двух мікраспарангіяў, 
звычайна называемых гнёздамі пыльніка, ці пылковымі мяшкамі. Па 
меры рэдукцыі і амаль знікнення звязніка, як у злакаў – дзве 
двухгняздовыя палавінкі пыльніка злучаюцца ў адзін чатырохгняздовы 
пыльнік. Калі поласці двух мікраспарангіяў пры паспяванні злучаюцца 
ў адну, пыльнік называецца аднагняздовым. 

У некаторых спецыялізаваных кветках тычынкі губляюць асноўную і 



 

першапачатковую функцыі, становяцца стэрыльнымі і ператвараюцца ў 
так званыя стамінодыі, нектарнікі. 

Сукупнасць тычынак у кветцы называецца андрацэем. У некаторых 
адносна больш прымітыўных сямей тычынкі размяшчаюцца па спіралі і 
лік іх не вызначаны, іншы раз даволі вялікі, але ў большасці кветкавых 
яны размешчаны цыклічна ці кальчакамі і лік іх пэўны, часцей           за 
ўсё невялікі. Павелічэнне колькасці тычынак звязана з біялогіяй 
апылення і часцей за ўсё сустракаецца ў кветак без нектару. Аднак              
у эвалюцыі кветкавых раслін часцей адбываецца не павелічэнне, а 
памяншэнне ліку тычынак, і ў некаторых выпадках андрацэй складаецца 
з адной тычынкі. 

У працэсе эвалюцыі андрацэя ніці тычынак часта зрастаюцца як 
паміж сабой, так і з іншымі членамі кветкі. Наогул як асобныя тычынкі, 
так і андрацэй у цэлым характарызуюцца, як і іншыя часткі кветкі, 
высокай эвалюцыйнай пластычнасцю. 

Унутраную частку кветкі, ці верхавінную вобласць кветаложа, 
займаюць пладалісцікі, ці карпелы. 

Функцыянальна і марфалагічна пладалісцікі адпавядаюць 
мегаспарафілам. Адносна найбольш прымітыўны тып пладалісціка 
захаваўся         ў роду дэгенерыя. У яго пладалісцік складаецца з 
кароткай ножкі, ці гінаподыя (gynopodium ад грэч. gyne – жанчына і pus 
(podus) – нага),            і адносна тонкай пласцінкі, размешчанай уздоўж 
сярэдняй жылкі. 

Калі разгарнуць пладалісцік дэгенерыі, то адкрыецца выемчатая на 
верхавіне лістападобная пласцінка, уздоўж якой праходзяць тры 
самастойныя жылкі (праводзячыя пучкі), сярэдняя (дарсальная) моцна 
разгаліноўваецца. Паміж сярэдняй жылкай і дзвюма бакавымі 
размешчаны шматлікія семязачаткі. Прымітыўнасць такіх пладалісцікаў 
падкрэсліваецца таксама тым, што некаторыя з іх не дасягнулі яшчэ 
поўнай  замкнутасці. Так у пладалісціка дэгенерыі, краі, за выключэннем 
ніжняй яго часткі, не зрасліся, а толькі датыкаюцца. Пры гэтым уваход                     
у пладалісцік закрываюць шматлікія кароткія залозістыя валаскі. Зра-
станне гэтых збліжаных паверхняў адбываецца толькі пасля цвіцення,  у 
працэсе развіцця плода. Залозістыя валаскі ў дэгенерыі выконваюць         
і іншую ролю: яны не толькі перашкаджаюць уваходу ўнутр                  
пладалісціка непажаданых наведвальнікаў, але сваімі выдзяленнямі 
спрыяюць успрыняццю пылку і яго прарастанню. Такім чынам, тут ужо 
маецца спецыяльная рыльцавая вобласць, якая ў дэгенерыі 
працягваецца шырокай палоскай па ўсёй даўжыні пладалісціка. Апошні 
ўтварае ўнутры поласці даволі шырокія палоскі, якія даходзяць амаль да            
семязачаткаў. 

Па меры таго, як рыльцавая паверхня лакалізуецца ў верхняй частцы 
пладалісціка, з ніжняй часткі ўтвараецца фертыльная частка (завязь), 



 

над якой выцягваецца стэрыльнае слупковае ўтварэнне з рыльцам. 
Гэтыя спецыялізаваныя больш тонкія часткі пладалісціка называюцца 
слупком. Іншы раз слупок асобных пладалісцікаў называюць стылодыем. 

Такім чынам, прымітыўны пладалісцік тыпу дэгенерыі паступова 
дыферэнцыруецца на завязь і слупок (стылодый). У працэсе далейшай 
эвалюцыі нізбягаючыя рыльцавыя грэбні паступова скарачаюцца, і 
нарэшце рыльца лакалізуецца на верхавіне слупка. 

Сукупнасць пладалісцікаў у кветцы называецца гінецэем (gynoecium 
ад грэч. gyne – жанчына і oikia – дом). Найбольш прымітыўны тып 
гінецэя характарызуецца свабоднымі пладалісцікамі, размешчанымі        
па спіралі. Гінецэй, утвораны свабоднымі пладалісцікамі, называецца 
апакарпным (ад грэч. apo – прыстаўка са значэннем адмаўлення, 
выдалення, страты і karpos – плод). Апакарпны гінецэй характэрны для          
адносна прымітыўных сямей. 

У працэсе эвалюцыі пладалісцікі паступова зрасталіся паміж сабой і з 
апакарпнага гінецэя ўзнік цэнакарпны гінецэй (ад грэч. kainos – агульны 
і karpos- плод. Цэнакарпны гінецэй бывае трох тыпаў: сінкарпны, 
паракарпны і лізікарпны. 

Сінкарпным  (ад грэч. syn – разам,  і   karpos – плод)  называецца 
гінецэй, утвораны некалькімі  пладалісцікамі, зрослымі паміж сабой 
бакавымі сценкамі. 

Паракарпны гінецэй (ад грэч. para – побач, каля і karpos – плод) 
утвораны некалькамі пладалісцікамі са зрослымі краямі і адна-
гняздовай завяззю. 

 Лізікарпны (ад грэч. lysis – развязванне, растварэнне і karpos – плод) 
гінецэй – гэта гінецэй, утвораны некалькімі зрослымі пладалісцікамі.        
Іх бакавыя сценкі ў працэсе фарміравання гінецэя знікаюць, за выклю-
чэннем зрослых краёў, якія нясуць плацэнты, называемыя калонкай.  

У кветкавых раслін адрозніваюць кветкі з верхняй завяззю, калі 
гінецэй размешчаецца вышэй за калякветнік; з ніжняй завяззю, калі 
гінецэй размяшчаецца ніжэй калякветніка, і паўніжняй, калі калякветнік 
адыходзіць ад сярэдзіны завязі. 

Па сіметрыі кветкі падзяляюцца на правільныя, актынаморфныя, праз 
якія можна правесці некалькі восей сіметрыі, і на зігаморфныя, 
няправільныя кветкі з адной воссю сіметрыі. 

Агульнапрынятай філагенетычнай сістэмы пакрытанасенных няма. 
Рознагалоссі паміж аўтарамі сістэм пачынаюцца ўжо з зыходнага пункта 
– якія групы раслін неабходна лічыць больш прымітыўнымі і што 
прымаць для пакрытанасенных – мона-, бі- ці поліфілетычнае паходжанне. 

Па схеме А. Энглера і Р. Ветштэйна (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.ст.), 
найбольш прымітыўнымі сярод пакрытанасенных лічацца расліны з 
аднапокрыўнай ці бяспокрыўнай несамавітай кветкай (казуарыны,  
перцавыя, вярбовыя, бярозавыя, букавыя і г. д.). 



 

Па сістэме Н. Буша, Б. Коза-Палянскага, А. Грасгейма, Г. Галіра,            
І. Бэсі, А. Тахтаджана і іншых батанікаў у яе пачатку знаходзяцца сем’і 
з добра развітымі мнагачленнымі, раздзельнапялёсткавымі, 
двухпокрыўнымі, энтамафільнымі кветкамі (магноліевыя, казяльцовыя, 
гарлачыкавыя і інш.). 

Большасць сістэматыкаў дзеляць пакрытанасенныя на два класы: 
двухсемядольныя (двухдольныя – Magnoliopsida, ці Dicotyledones) і  
аднасемядольныя (аднадольныя – Liliopsida, ці Monocotyledones). 
Штучнасць такога дзялення відавочная. Англійскі батанік Э. Сарджэнт 
прыводзіць 40 агульных прыкмет для раслін абодвух класаў. 

У вучэбным дапаможніку прынята дапоўненая філагенетычная сістэма 
кветкавых раслін (магноліяфітаў) па А. Л. Тахтаджану (малюнак 65). 
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Аддзел магноліяфіты падзяляецца на два класы – двухсемядольныя і 
аднасемядольныя. 

Параўнальная характарыстыка адрозненняў класаў двух- і 
аднасемядольных прыводзіцца ў табліцы 5. 

 
Табліца 5 – Асноўныя адрозненні паміж двухсемядольнымі  
і аднасемядольнымі     

 

Двухсемядольныя Аднасемядольныя 
1 2 

Зародак семені звычайна з дзвюма 
семядолямі, якія, як правіла, 
прарастаюць надземна. Іншы раз 
зародак з адной семядоляй 
(напрыклад, у чыстацела – Ficaria, 
відаў чубаткі – Corydalis і некаторых 
парасонавых – Umbelliferae); рэдка 
зародак мае         тры–чатыры 
семядолі (роды дэгенерыя – 
Degeneria і ідыяспермум – Idio-sper-
mum). Семядолі звычайна з трыма 
галоўнымі праводзячымі пучкамі. 

Зародак семені з адной семядоляй, 
якая ў большасці выпадкаў 
прарастае падземна. Семядолі 
звычайна           з двума галоўнымі 
праводзячымі пучкамі. 

Лісты звычайна з перыстым ці,          
радзей, пальчатым, іншы раз 
дугавым ці паралельным 
жылкаваннем; звычайна маюцца 
свабодныя канцы жылак 
(жылкаванне незамкнутае). Чаранок 
звычайна добра выражаны, лісты 
рэдка маюць похвавую аснову. 
Ліставых слядоў, як правіла, 
налічваецца адзін–тры, іншы раз 
больш. 
 

Лісты звычайна з так званым 
паралельным жылкаваннем ці з 
больш або менш паралельным 
размяшчэннем галоўных жылак, 
якія, аднак, злучаюцца паміж сабой 
кароткімі бакавымі жылкамі; радзей 
жылкаванне дугавое і вельмі рэдка           
пальчатае ці перыстае; свабодных 
канцоў жылак, як правіла, не бывае 
(жылкаванне звычайна замкнутае). 
Лісты звычайна не расчлененыя на 
чаранок і пласцінку, часта з 
похвавай асновай. Колькасць 
ліставых слядоў звычайна вялікая 

Перадлісты (прафілы), ці самыя 
ніжнія, недаразвітыя лісты бакавых 
вегетатыўных парасткаў і адпаведныя 
ім прыкветнікі (брактэолі) звычайна 
парныя і размешчаны латэральна (за 
выключэннем некаторых прымітыўных 
груп, такіх, як анонавыя (Annonaceae), 
кірказонавыя, гарлачыкавыя (Nympha-
caecae) і віды казяльца, у якіх яны 
няпарныя і размешчаны вентральна). 

Перадлісты і брактэолі няпарныя 
(адзіночныя) і размешчаны на 
вентральным (брушным) баку 
парастка ці, радзей, парныя і 
размешчаны латэральна (жабнікавыя 
(Hydrochari-taceae), наядавыя, многія 
прадстаўнікі парадку лілейных і 
сямей асаковых  і злакаў). 
 
 

Працяг таблiцы 5 



 

1 2 
Праводзячая сістэма сцябла 
звычайна складаецца з аднаго кальца 
праводзячых пучкоў, як правіла, з 
камбіем (камбій адсутнічае ў 
некаторых сямей, у тым ліку ва ўсіх 
прадстаўнікоў парадку німфейных). 
У флаэме звычайна маецца парэнхіма 
(адсутнічае ў некаторых сямей, у тым 
ліку ў кірказонавых і казяльцовых). 
Кара і асяродак звычайна добра          
дыферэнцыраваны. 

Праводзячая сістэма сцябла 
звычайна складаецца з многіх 
асобных пучкоў ці, іншы раз, з двух 
ці большага ліку кольцаў 
праводзячых пучкоў; праводзячыя 
пучкі звычайна пазбаўлены камбію 
(але рэшткавы пучковы камбій 
назіраецца ў прад-стаўнікоў шэрагу 
сямей, у тым ліку ў роду красаднеў 
(Hemerocallis).          У флаэме няма 
парэнхімы. Звычайна няма выразна 
дыферэнцыраваных кары і асяродка. 

Першасны (зародкавы) карэньчык 
звычайна развіваецца ў галоўны        
корань, ад якога адыходзяць дробныя 
другасныя (бакавыя) карані (але ў 
многіх травяністых форм каранёвая 
сістэма валасніковістая). Чахольчык 
і эпідэрма маюць у антагенезе 
агульнае паходжанне (за 
выключэннем німфейных). 

Першасны карэньчык адмірае,               
замяняецца сістэмай адвентыўных 
(прыдаткавых) каранёў, якія 
звычайна ўтвараюць 
валасніковістую каранёвую сістэму. 
Чахольчык і эпідэрма маюць у 
антагенезе рознае паходжанне. 
 

Драўняныя ці травяністыя расліны 
(травяністыя расліны ўзнікаюць з 
драўняных). Іншы раз гэта 
другасныя дрэвападобныя формы, 
як, напрыклад, саксаул. 

Звычайна травы, іншы раз другасныя 
дрэвападобныя формы (як, напры-
клад, пальмы). Першасна драўняныя 
расліны адсутнічаюць. 

Кветкі 5- ці, радзей, 4-членныя, і 
толькі ў некаторых, пераважна 
прымітыўных, груп бываюць 3-член-
ныя (напрыклад, у анонавых і 
кірказонавых). 

Кветкі звычайна 3-членныя, іншы 
раз 4- ці 2-членныя, але ніколі не 
бываюць 5-членнымі. 
 

Нектарнікі розных тыпаў, часта ўяў-
ляюць сабой відазмененыя тычынкі, 
рэдка бываюць септальнымі, ці 
размешчаннымі на перагародках 
завязі (ад лац. Septum - перагародка). 

Нектарнікі пераважна септальныя, 
ці размешчаны на перагародках              
завязі 

Пры дзяленні мацярынскай клеткі 
мікраспор клетачныя перагародкі 
закладваюцца пераважна па 
сімультанным тыпе. 

Пры дзяленні мацярынскай клеткі 
мікраспор клетачныя перагародкі 
закладваюцца пераважна па 
сукцесіўным тыпе. 

Заканчэнне таблiцы 5 

1 2 



 

Абалонка пылковых зярнят 
звычайна трохбарозная ці 
вытворных ад яе тыпаў 
(аднабарозная бывае толькі           ў 
некаторых прымітыўных груп). 

Абалонка пылковых зярнят звычайна 
аднабарозная ці вытворных ад яе 
тыпаў (часцей за ўсё аднапоравая), 
але ніколі не бывае 3-барознай. 

Эндасперм цэлюлярны (ад лац. 
Cellula – клетка), ці нуклеарны (ад 
лац. nucleus – ядро), рэдка 
гелабіяльны, ці базальны 
(прамежкавы). 

Эндасперм гелабіяльны ці 
нуклеарны, вельмі рэдка 
цэлюлярны. 

 
Як відаць з табліцы, адрозненні паміж класамі кветкавых раслін у 

значнай ступені ўмоўныя. Але такое дзяленне пакрытанасенных раслін 
на класы дазваляе высветліць іх асаблівасці. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. У чым сутнасць гіпотэзы А. Л. Тахтаджана аб паходжанні 

кветкавых раслін? Назавіце яе слабыя бакі. 
2. Ахарактэрызуйце гіпотэзу фітаспрэдзінгу С. В. Меена і акрэсліце 

яе адрозненне ад гіпотэзы А. Л. Тахтаджана. 
3. Чым тлумачыцца плюралізм думкі батанікаў аб паходжанні 

кветкавых раслін? 
 

 

КЛАС ДВУХСЕМЯДОЛЬНЫЯ  
(MAGNOLIOPSIDA, АБО DICOTYLEDONES) 

 
Расліны класа двухсемядольныя характарызуюцца наступнымі 

асноўнымі прыкметамі: зародак семені звычайна мае дзве, рэдка                  
1, 3, 4 семядолі; праводныя пучкі адкрытыя, з камбіем; лісты маюць  
сеткаватае жылкаванне; каранёвая сістэма стрыжнёвага тыпу; кветкі 5-, 
4-, 2-членнага тыпу; пылок трыкальпатны (з трыма разоркамі ці порамі). 
Аднак з усіх пералічаных прыкмет у некаторых прадстаўнікоў класа 
ёсць выключэнні. 

Клас у вучэбным дапаможніку падзелены на 11 падкласаў: 
Magnoliidae, Nymphaeidae, Nelumbonidae, Ranunculidae, Caryophyllidae, 
Hamamelididae, Dilleniidae, Cornidae, Rosidae, Asteridae, Lamiidae,             
якія ўключаюць каля 430–440 сем’яў, 10 000 родаў і не меней              
190 000 відаў.  

ПАДКЛАС МАГНОЛІІДЫ (МAGNOLIIDAE) 
 
Да падкласу магнолііды адносяць па большай частцы дрэвы і 



 

хмызнякі. Сасуды адсутнічаюць у прадстаўнікоў сям’і Winteraceaе. 
Кветкі двухполыя, радзей аднаполыя, спіральныя ці спірацыклічныя. 
Гінецэй апакарпны ці паракарпны. Падклас уключае групу адносна 
найбольш архаічных парадкаў кветкавых раслін. Усе яны 
адрозніваюцца надзвычайнай гетэрабатмічнасцю (ад грэч. heteros – 
іншы, другі і batmos – ступень). Поруч з вельмі прымітыўнымі 
прыкметамі расліны характарызуюцца большым ці меншым лікам 
другасных, вытворных прыкмет. Магнолііды – гэта хутчэй за ўсё 
“абломкі” ці “фрагменты” некалі квітнеўшай больш вялікай групы 
прымітыўных кветкавых раслін.  Падклас уключае 17 парадкаў. 
Разгледзім найбольш тыповы з іх –           парадак Magnoliales. 

 
Парадак магноліякветныя (Magnoliales) 
 
Большай часткай дрэвы і хмызнякі. Лісты размешчаны пачаргова, 

простыя, цэльныя, з прылісткамі ці без іх. Сасуды ёсць ці адсутнічаюць. 
Кветкі правільныя (актынаморфныя), спіральныя, спірацыклічныя ці 
цыклічныя, часта апыляюцца жукамі. Тычынкі шматлікія, часта 
стужкападобныя і вельмі прымітыўнай будовы. Пылковыя         зярняткі 
аднабарозныя ці вытворныя ад аднабарознага тыпу. Гінецэй большай 
часткай апакарпны, рэдка паракарпны ці сінкарпны. Парадак уключае 8 
сем’яў. Разгледзім некаторыя з іх. 

Сям’я вінтэравыя (Winteraceae). Налічвае каля 8 родаў і 108 відаў. 
Распаўсюджаны на Малайскім архіпелазе, Новай Гвінеі, Аўстраліі,  
Новай Зеландыі, на астравах Фіджы і ў іншых месцах. Асаблівасцю 
вінтэравых з’яўляецца адсутнасць сасудаў. Ксілема складаецца з          
трахеід. Прадстаўнікі: дрыміс (Drimis), тасманія (Tasmannia), бубія 
(Bubbia) і інш. 

Сям’я дэгенерыевыя (Degeneriaceae). Сюды ўваходзіць адзін род 
дэгенерыя (Degeneria) і адзін від – дэгенерыя фіджыйская (D. vitiensis) 
(малюнак 66). 

Сустракаецца на астравах Фіджы. Гэта адна з найбольш прымі-
тыўных кветкавых раслін.  

Дэгенерыя – стройнае і параўнальна высокае дрэва з простымі, 
цэльнымі, перыстанярвовымі, скурыстымі лістамі, як у вінтэравых,          
без прылісткаў. Кветкі cярэдніх памераў, адзіночныя, на доўгіх 
кветаножках, двухполыя. Чашалісцікаў 3, пялёсткаў каля 12, размешча-
ных у 3 ці 4 кругі. Тычынкі шматлікія (да 32), шырокія і мясістыя,        
не дыферэнцыраваны на ніць і звязнік, з жылкай пасярэдзіне, якая        
дыхатамічна галінуецца ў верхавіне, і дзвюма бакавымі жылкамі ўздоўж 
краёў пласцінкі. Гэта найбольш прымітыўны тып будовы тычынкі.  
Архаічна будова і пылку. 

 



 

 
Малюнак 66 – Дэгенерыя фіджыйская (Degeneria vitiensis): 1 – квітучая галіна; 

2 – кветка; 3 – тычынка; 4 – папярочны разрэз тычынкі; 5 – песцік;  
6 – падоўжны разрэз песціка; 7 – папярочны разрэз песціка; 8 – плод 

 
Гінецэй складаецца з аднаго нераўнабокага пладалісціка, але ёсць 

кветкі з двухпладалісцікавым гінецэем. Пладалісцік дэгенерыі сядзіць 
на дне невялікага паглыблення на верхавіне кароткага кветаложа. 
Поласць пладалісціка яшчэ не цалкам замкнутая. Цалкам 
сфарміраванага рыльца ў дэгенерыі яшчэ няма. Кветкі дэгенерыі 
апыляюцца жукамі, якіх прывабліваюць стамінодыі – недаразвітыя 
тычынкі. Плод –              прадаўгавата-эліптычная лістоўка даўжынёй да 
5 см. Зародак насення  з 3–4 семядолямі – прымітыўная прыкмета – 
спадчына старажытных голанасенных продкаў. 

Сям’я магноліевыя (Magnoliaceae) прадстаўлена 14 родамі і                  
240 відамі толькі дрэвавых і хмызняковых раслін субтропікаў 
паўночнага паўшар’я. Прадстаўнік – магнолія буйнакветкавая (Magnolia 
grandiflora, малюнак 67). 

Гэта вечназялёнае дрэва да 30 м вышынёй з простымі, буйнымі, 
цэльнымі, скурыстымі, бліскучымі лістамі на кароткіх чаранках. 
Адзіночныя буйныя кветкі да 10 см у папярочніку. Кветаложа выпуклае, 
конусападобнае, на ім у 3-членных кругах 6–12 буйных белых 
духмяных пялёсткападобных лісточкаў калякветніка. На кветаложы         
па спіралі размяшчаюцца шматлікія тычынкі. Вышэй па спіралі 
знаходзяцца шматлікія песцікі (карпелы). Завязь аднагнездавая з двума 
семязачаткамі. Формула будовы кветкі: P3+3+3A∞G∞. Плод – 
мнагалістоўка. Радзіма – Фларыда (ЗША). Вырошчваюць у культуры як 
дэкаратыўнае дрэва. 



 

 
Малюнак 67 – Магнолія буйнакветкавая (Magnolia grandiflora): 

А – квітучы парастак; Б – пладаножка са зборным плодам, ніжэй бачны сляды 
тычынак, далей сляды лісцікаў калякветніка; В – дыяграма кветкі 

 
Прадстаўніком падсям’і Liriodendroideae з сям’і Magnoliaceae 

з’яўляецца цюльпаннае дрэва (малюнак 68). 

 
Малюнак 68 – Цюльпаннае дрэва (Liriodendron tulipifera):  

галiнка з лістамі і кветкамі 
 
 
Парадак лаўракветныя (Laurales) 

 
Уключае дрэвы ці кусты, іншы раз драўняныя ліяны, рэдка бязлістыя 



 

паразітныя травы. Лісты чарговыя ці супраціўныя або кальчаковыя, 
цэльныя ці іншы раз лопасцевыя, рэдка пальчатаскладаныя; сасуды 
звычайна маюцца, з лесвічнай ці простай перфарацыяй, рэдка ксілема 
бессасудзістая. Кветкі спіральныя, спірацыклічныя ці, часцей, цыклічныя, 
двухполыя ці, радзей, аднаполыя, звычайна ў цымозных ці батрычных 
суквеццях, большая частка  з  больш ці менш развітым гіпантыем           
(кветкавай трубкай) звычайна чашападобнай формы, утвораным 
зрастаннем асноў членаў калякветніка і тычынкавых ніцей. Калякветнік 
цыклічны, часта 3-членны ці спіральны, звычайна невыразна дыферэн-
цыраваны на чашалісцікі і пялёсткі. Андрацэй з  3, 5, многіх тычынак, 
цыклічны ці спіральны. Тычынкі больш ці менш стужкападобныя,         
або, часцей, дыферэнцыраваны на ніць і пыльнік. Мікраспарагенез 
сукцэсіўны ці сімультанны. Пылковыя зерні 2-клетачныя ці, рэдка,           
3-клетачныя, 1-кальпатныя ці 2-кальпатныя. Гінецэй большай часткай 
апакарпны ці сінкарпны з ніжняй завяззю. У кожнай карпеле і ў кож-
ным гняздзе завязі з адным семязачаткам. Семязачаткі бітэгмальныя 
(двухпокрыўныя) ці, рэдка, унітэгмальныя (аднапокрыўныя), красіну-
цэлятныя (з моцна развітым нуцэлусам). Эндасперм цэлюлярны 
(клетачны) ці, іншы раз, нуклеарны (шмат’ядзерны). Плады розных 
тыпаў.  Насенне з маленькім зародкам ці, часцей, зародак сярэдніх або 
буйных памераў з 3–4 семядолямі; эндасперм добра развіты ці насенне                
без эндасперма. 

Сям’я лаўровыя (Lauraceae) уключае 30–45 родаў і 2500–3000 відаў у 
трапічных і субтрапічных абласцях Паўднёва-Усходняй Азіі і трапічнай 
Амерыкі. Некаторыя роды распаўсюджваюцца ва ўмераныя зоны як 
паўночнага, так і паўднёвага паўшар’яў. 

Лаўравыя – драўнінныя расліны (за выключэннем паразітнага 
Cassytha) са скурастымі простымі, цэльнымі ці рассечанымі лістамі, без 
прылісткаў. Кветкі двухполыя ці аднаполыя, з 2-, 5-, часцей 3-членных 
кругоў. Кветаложа дыскападобна пашыранае ці чашападобна паглыб-
ленае. Да яго краю прымацаваны лісточкі калякветніка і 3–4 кругі 
тычынак. Апошнія па баках у аснове маюць залозкі. Андрацэй лаўравых 
складаецца з пучкоў па 3 ці па 5 тычынак, якія, за выключэннем адной у 
кожным пучку, рэдукаваныя. Песцік адзін, магчыма, з аднаго          
пладалісціка. Завязь аднагняздовая, з адным семязачаткам. Плод –          
аднанасенны ягадападобны, радзей касцянкападобны, рэдка сухі і 
нераскрывальны, голы ці больш-менш ахоплены чашападобным 
кветаложам (купулай), становіцца мясістым.  

Многія лаўравыя знаходзяць практычнае прымяненне. Так, з драў-ніны 
і лістоў камфарнага лаўра (Cinnamomum camphora) (расце ў Кітаі  і 
Японіі) атрымліваюць камфару; кара карычнага дрэва (C. zеylanicum), 
што расце ў Паўднёвай Індыі і ў Шры Ланка, выкарыстоўваецца для 
прыгатавання харчовай прыправы (карыцы); грушападобныя плады 



 

авакада (Persea americana), якое сустракаецца ў трапічнай Амерыцы, 
ядомыя; лісты высакароднага лаўра (Laurus nobilis) выкарыстоўваюць 
як прыправу (лаўровы ліст). 

 
ПАДКЛАС НІМФЕІДЫ (NYMPHAEIDAE) 
 
Парадак гарлачыкакветныя (Nymphaeales) 

 
Гэта шматгадовыя, звычайна карэнішчавыя водныя травы з 

чарговымі цэльнымі лістамі з прылісткамі ці без іх. Сасуды 
адсутнічаюць. Кветкі буйныя ці невялікія, адзіночныя, двухполыя, 
звычайна спірацыклічныя. Калякветнік двайны. Тычынак шмат. Гінецэй 
апакарпны – несапраўдная цэнакарпія (пладалісцікі пагружаны і 
прырастаюць да бакалападобнай восі кветкі), з 2–35 карпеламі з 
галоўчатымі рыльцамі. Семязачаткі шматлікія. Плады – шматлістоўкі ці 
пераходныя ад шмат-лістоўкі да многаарэшка. Парадак уключае 3 сям’і, 
8 родаў і больш за 90 відаў трапічных і субтрапічных раслін у раёнах 
Амерыкі, Афрыкі, Азіі і Аўстраліі. 

Сям’я гарлачыкавыя (Nymphaeaceae). Прадстаўнікі касмапалітныя, 
растуць у прэсных вадаёмах. Уключае 5 родаў і каля 80 відаў. У СНД – 
5 родаў і 8 відаў, у Беларусі – 2 роды і 5 відаў. 

Прадстаўнікі: гарлачык белы (Nymphaea alba, малюнак 68). Часта 
памылкова называюць белай вадзяной лілеяй. Лісты сэрцападобныя, 
скурыстыя, плаваючыя. Кветкі буйныя з чатырма зялёнымі чаша-
лісцікамі, шматлікімі тычынкамі, якія паступова пераходзяць у 
спіральна размешчаныя белыя пялёсткі. Песцік з многіх зрослых 
пладалісцікаў, з прамянёвым рыльцам, завязь паўніжняя. Формула 
кветкі: Ca4Co∞A∞G(∞)–. Плод – скурыстая ягада са шматлікім горкім 
насеннем. Карэнішча ўтрымлівае ядомы крухмал (пасля прамывання ў 
вадзе). Расце ў сажалках. Расліна ўключана ў Чырвоную кнігу 
Рэспублікі            Беларусь; гарлачык жоўты (Nuphar luteа, малюнак 69). 
Кветкі жоўтыя, з пяці чашалісцікаў і многіх пялёсткаў (часцей іх 13), 
шматлікіх свабодных тычынак і зрослых пладалісцікаў, верхняй 
завяззю. Формула кветкі: Ca5Co∞A∞G(∞). Плод – скурыстая ягада. У 
карэнішчы –  рассеяныя праводзячыя пучкі, як ў аднадольных раслін, 
атактастэла. 

Гарлачык жоўты малы (Nuphar pumila). Занесены ў Чырвоную кнігу 
Беларусі. 

З іншых прадстаўнікоў адзначым вікторыю цароўную (Victoria regia) 
з Паўднёвай Амерыкі. Кветкі вялікія – да 35 см у дыяметры. Лісты ў 
дыяметры дасягаюць 2 метраў, з краямі, як ў патэльні. Утрымліваюць 
груз да 50 кг. 



 

 
Малюнак 69 – А – Гарлачык белы (Nymphaea alba) кветка і ліст;  

Б – падоўжны разрэз кветкі; В – папярочны разрэз кветкі;  
Г – папярочны разрэз кветаножкі з чатырма буйнымі і дробнымі паветранымі 

поласцямі; Д – Гарлачык жоўты (Nuphar lutea) –  кветка і ліст 

 
Шэраг прыкмет збліжае гарлачыкакветныя з аднадольнымі раслінамі 

(рассеянае размяшчэнне закрытых праводных пучкоў на папярочным 
разрэзе сцябла). З другога боку, у німфейных адсутнічаюць сасуды, што 
звязвае іх са старажытнымі бессасудзістымі пакрытанасеннымі. Пра 
гэта таксама сведчаць наяўнасць апакарпнасці, пераход паміж            
калякветнікам і тычынкамі і іншыя прыкметы.  

А. Л. Тахтаджан выводзіць аднадольныя расліны з двухдольных праз 
німфейныя. 

 
ПАДКЛАС НЕЛЮМБАНІДЫ (NELUMBONIDAE) 
 
Парадак лотасакветныя (Nelumbonales) 
 
Бессцябловыя водныя травы з вельмі тоўстымі карэнішчамі і 

шчытападобнымі доўгачаранковымі паветранымі лістамі. Вусці 
анамацытныя. Сасуды з вельмі прымітыўнымі трахеідападобнымі 
членікамі. Кветкі буйныя (дыяметрам да 30 см), адзіночныя, пазушныя, 
двухполыя, спірацыклічныя. Чашалісцікаў 2. Пялёсткі шматлікія (22–
30),  размешчаны спіральна і не вельмі выразна адмежаваны ад 
чашалісцікаў. Тычынкі шматлікія, размешчаны спіральна, з вялікім 
мясістым звязнікам, падоўжаным вышэй за 2 доўгія пыльнікі. Тапетум 
сакраторны. Мікраспарагенез сімультанны. Пылковыя зерні 3-
клетачныя,          3-кальпатныя. Гінецэй апакарпны, са шматлікімі 
спіральна ці амаль цыклічна размешчанымі карпеламі, пагружанымі ў 
разрослае над андрацэем адваротна канічнае кветаложа на адзіночных 
вісячых               семязачатках з сядзячымі рыльцамі. Эндасперм 



 

нуклеарны. Плады – пагружаныя шматарэшкі, арэшкі з вельмі цвёрдым 
каляплоднікам           і дыхальнай адтулінай каля рыльца. Насенне з 
вельмі вялікім цёмна-зялёным зародкам і з малапрыкметнай рэшткай 
эндасперма; семядолі вельмі буйныя, мясістыя, займаюць усю поласць 
насення. 

Парадак уключае сям’ю лотасавыя (Nelumbonaceae).  
Сям’я лотасавыя (Nelumbonaceae) утрымлівае адзін род лотас 

(Nelumbo) і два віды. Яны сустракаюцца ва Усходняй, Паўднёва-
Усходняй і Паўднёвай Азіі, Новай Гвінеі, Паўночна-Усходняй Аўстраліі, 
Гавайскіх астравах, усходніх раёнах Паўночнай Амерыкі, Цэнтральнай 
Амерыцы, Вест-Індыі, паўночнай частцы Паўднёвай Амерыкі. 

Лотас арэханосны (N. nucifera) з ружовымі кветкамі вядомы ў 
Старым свеце – Паўночна-Усходняй Аўстраліі, на астравах Малайскага 
архіпелага, Філіпінскіх астравах, у Паўднёвай Японіі, на востраве Шры-
Ланка, паўастравах Індастан і Індакітай, у Кітаі, на расійскім        
Далёкім Усходзе, у Хабараўскім і Прыморскім краях Расіі, на берагах 
Каспійскага мора, у вусці ракі Куры і дэльце Волгі. 

Лотас жоўты (N. lutea) з жоўтымі кветкамі распаўсюджаны ў 
паўднёвых абласцях Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі, 
знаходзяць таксама на Гавайскіх, Вялікіх і Малых Антыльскіх астравах            
і востраве Ямайка. 

Лотас – расліна травяністая, земнаводная; паўзучае карэнішча 
пагружана ў пясчаны донны субстрат вадаёма. У вузлах карэнішча 
ўтвараюцца пупышкі, з якіх развіваюцца як лісты, так і кветкі. У 
карэнішчы – шматлікія адзіночныя пучкі размешчаны канцэнтрычнымі 
кругамі і раздзелены буйнымі паветранымі поласцямі схізагеннага 
паходжання. 

Лісты ў лотаса двух тыпаў: адны падводныя, сядзячыя, шырока-
ланцэтнай формы, лускападобныя, з паралельным жылкаваннем,           
звычайна шчыльна ахопліваюць маладыя пупышкі і кропкі росту 
карэнішча; другія надводныя, ці паветраныя, плаваючыя і высока 
ўзняты над вадой. Надводныя лісты маюць акруглашчытападобную 
форму, доўгі чаранок з шыпападобнымі вырастамі. У плавальных лістоў 
ліставыя пласцінкі плоскія, а ў стаячых – варонкападобныя.                 У 
тканках лістоў лотаса маюцца вялікія паветраныя поласці. 

Кветкі лотаса буйныя (дыяметрам да 30 см), адзіночныя, пазушныя, 
двухполыя, спірацыклічныя. Чашалісцікаў толькі 2, пялёсткі ў вялікай 
колькасці (22–30); шматлікія тычынкі таксама размешчаны спіральна. 

Гінецэй пагружаны ў моцна разрослае кветаложа, якое мае 
зваротнаконусавую форму. Асобныя бочкападобныя па форме 
пладалісцікі размяшчаюцца спіральна і маюць сядзячыя 
сподачкападобныя рыльцы. 
Плады – аднанасенныя арэшкі. 



 

Кветкі лотаса валодаюць станоўчым геліятрапізмам, або заўсёды  
павернуты ў бок сонца. Менавіта гэта сувязь з сонцам паслужыла адной             
з прычын для абагаўлення лотаса старажытнымі егіпцянамі і індусамі. 

Лотас здаўна прыцягваў да сябе ўвагу чалавека. Аб гэтым сведчаць 
шматлікія помнікі мастацтва і літаратуры. Цікавасць да лотаса звязана з 
яго выкарыстаннем у якасці харчовай, лекавай і культавай расліны. 

Лотасавыя ўяўляюць далейшы этап эвалюцыі водных форм 
двухcемядольных кветкавых раслін. 

 
ПАДКЛАС РАНУНКУЛІДЫ (RANUNCULIDAE) 
 
У большасці ўключае травяністыя расліны. Кветкі двухполыя,          

радзей аднаполыя спірацыклічныя (геміцыклічная), радзей цыклічныя.  
Гінецэй апакарпны, сінкарпны ці паракарпны. 
Падклас Ranunculidae, блізкі да Magnoliidae, але прыкметна больш 

эвалюцыйна пасунуты. Уключае чатыры парадкі. 
 
Парадак казяльцовакветныя (Ranunculales) 
 
Уваходзяць шматгадовыя ці аднагадовыя травы, травяністыя ці 

дрэвавыя ліяны, радзей прамастаячыя хмызнякі ці маленькія дрэвы. 
Лістаразмяшчэнне чарговае, рэдка супраціўнае, лісты простыя, радзей 
складаныя, звычайна без прылісткаў. Кветкі ў суквеццях ці адзіноч-ныя, 
двухполыя ці аднаполыя, актынаморфныя, радзей зігаморфныя, 
спіральныя, спірацыклічныя ці цыклічныя, з двайным або простым         
калякветнікам, вельмі рэдка без калякветніка. Тычынак шмат: або 6, 
радзей 3, вельмі рэдка 1. Яны звычайна добра дыферэнцыраваныя             
на ніць і пыльнік. Гінецэй апакарпны. Плод – лістоўка, арэшак, ягада  ці 
касцянка. Парадак уключае 8 сем’яў. 

Сям’я казяльцовыя (Ranunculaceae) вельмі шырока распаўсюджана, 
але сканцэнтравана галоўным чынам ва ўмераных і халодных абласцях 
паўночнага і паўднёвага паўшар’яў. Сям’я занадта гетэрабатмічная               
і цяжкая для класіфікацыі. А. Л. Тахтаджан (1987) падраздзяляе сям’ю 
на наступныя падсем’і: Coptidoideae, Thalictroideae, Anemonoideae, 
Ranunculoideae, Delphinioideae, Helleboroideae. Сям’я казяльцовыя 
ўключае каля 60 родаў і звыш 2 000 відаў. У Рэспубліцы Беларусь каля 
20 родаў і 50 відаў. Звычайна гэта шматгадовыя травы з карэнішчамі. 
Лісты простыя, больш ці менш расчлененыя, без прылісткаў, звычайна 
спіральна размешчаныя. У выглядзе выключэнняў сустракаюцца 
хмызнякі і ліянападобныя расліны. Прадстаўнікі сям’і маюць кветкі 
разнастайнай будовы. 

Кветкі часта адзіночныя, сярэдніх памераў, буйныя ці ў 
малакветкавых дыхазіях, звілінах, часам у шматкветкавых (гронках, 



 

мяцёлках) суквеццях. Кветкі двухполыя, энтамафільныя, рэдка 
анемафільныя            (у пылюшніка – Thalictrum – гэта з’ява другасная), 
ацыклічныя, спірацыклічныя (калякветнік размешчаны кругамі, 
тычынкі і песцікі – па спіралі), цыклічныя. Калякветнік бывае просты і 
двайны ці пераўтвораны ў нектарнікі, з 3–9 ці большым лікам частак 
чашачкі і венчыка, правільны, рэдка няправільны. Тычынак часта шмат 
(невызначаная колькасць), свабодных, прымацаваных да кветаложа; 
свабодных песцікаў 1, 2–5 або шмат. Завязь верхняя, аднагняздовая, з 
адным-многімі сямязачаткамі. Плод казяльцовых – многаарэшак ці 
зборная лістоўка, вельмі рэдка каробачка ці ягада. Семя з масляністым 
эндаспермам.              У некаторых казяльцовых зародак мае адну 
семядолю (казялец – Ranunculus, чыстацел – Ficaria verna, кураслеп – 
Anemone), у сцябле маюцца рассеяныя праводзячыя пучкі. Гэта ўказвае 
на філагенетычную сувязь аднадольных з казяльцовымі. 

Па будове кветкі расліны казяльцовых можна падзяліць на групы:           
з ацыклічнай будовай, геміцыклічнай, цыклічнай і няправільнай 
(зігаморфнай) будовай.  

Прадстаўнікамі з ацыклічнай будовай кветкі з’яўляюцца пярэсна 
еўрапейская (Trollius europaeus, малюнак 70) з формулай будовы кветкі 
P10-20А∞G∞; адоніс вясновы (Adonis vernalis) з буйнымі жоўтымі 

кветкамі мае формулу Са5-8Со10-24А∞G∞. Адоніс – расліна ядавітая, 
утрымлівае гліказіды сардэчнай групы, знаходзіць прымяненне ў 
народнай і навуковай медыцыне. Распаўсюджаны ва ўмераным поясе 
Еўразіі і Паўночнай Амерыкі, у стэпавых і лесастэпавых раёнах 
еўрапейскай часткі Расіі, на Каўказе. 

Расліны з геміцыклічнай будовай кветкі: казялец паўзучы (Ranunculus 
repens, малюнак 71) мае формулу будовы кветкі Са5Со5А∞G∞,              
а таксама казялец едкі (R. acris), лотаць балотная (Caltha palustris) і інш. 

Цыклічную будову кветкі маюць ворлікі звычайныя (Aquilegia 
vulgaris, малюнак 72). Формула кветкі Са5Со5А∞G5. Плод – зборная 
пяцілістоўка. 

  



 

Малюнак 70 – Пярэсна еўрапейская 
(Trollius europaeus): А – ніжняя частка 

расліны з прыкаранёвымі лістамі;  
Б – верхняя частка кветаноснага 

парастка; В – нектарнік; Г – тычынка;  
Д – песцік; Е – спелыя лістоўкі 

Малюнак 71 – Казялец паўзучы 
(Ranunculus repens):  

А – квітучая расліна;  
Б – кветка ў падоўжным разрэзе;  

В – дыяграма кветкі; 
Г – пялёстак з нектарнай ямкай 

 
Няправільную (зігаморфную) будову кветкі маюць рагулькі палявыя 

(Consolida regalis, малюнак 73) – аднагадовая расліна з лінейнымі 
сегментамі лістоў і блакітнымі кветкамі з формулай ↑Са5Со(2)А∞G1, 
плод – лістоўка; звычайнае пустазелле пасеваў жыта. Зігаморфную          
будову кветкі мае дэкаратыўная і лекавая расліна боцікі высокія 
(Aconitum excelsum), яе формула ↑Са5Со2А∞G3, плод – зборная лістоўка. 

  
Малюнак 72 – Ворлікі звычайныя 
(Aquilegia vulgaris): А, Б – квітучая 

расліна; В – кветка; Г – чашалісцік; 
Д – пялёстак; Е – тычынка і песцікі; 

Ж – дыяграма кветкі 

Малюнак 73 – Рагулькі палявыя 
(Consolida regalis): А – квітучая 

расліна; 
Б – падоўжны разрэз кветкі;  

В – семя 
Іншыя прадстаўнікі сям’і: кураслеп дуброўны (Anemone nemorosa), 

кураслеп казяльцовы (A. ranunculoides), мышахвоснік маленькі (Myosurus 
minimus), пылюшнік ворлікалісты (Thalictrum aquilegifolium) і інш. 

Казяльцовыя – расліны, багатыя алкалоідамі, гліказідамі, з-за чаго 
некаторыя з іх – важныя лекавыя, а таксама ядавітыя. Ёсць дэкаратыўныя 
з прыгожымі кветкамі, фарбавальныя і пустазельныя віды. 

У межах сям’і казяльцовых прасочваецца эвалюцыя па наступных 
напрамках:  

1. Ад раслін з кветкамі правільнымі, ацыклічнымі і геміцыклічнымі, з 
нявызначаным лікам членаў кветкі, да кветак правільных, цыклічных, са 
стабілізацыяй гінецэя ад 5 і далей, да кветак зігаморфных з далейшай 
рэдукцыяй гінецэя да 1 (рагулькі палявыя). 

2. Выпрацоўка прыстасаванняў да распаўсюджвання пладоў ветрам; 
у выніку плод становіцца аднанасенным, нераскрывальным (арэшак) і 



 

на ім узнікаюць прыдаткі – валаскі (сон раскрыты – Pulsatilla patens, 
павойнік – Clematis, княжык – Atragene). 

3. Эвалюцыя кветак ішла ў напрамку прыстасавання да апылення 
рознымі насякомымі. Некаторыя віды не маюць нектарнікаў (павойнік – 
Clematis, пылюшнік – Thalictrum, кураслеп – Anemone, пралеска – 
Hepatica), насякомых прывабліваюць пылком. Шэраг раслін мае даволі 
разнастайныя нектарнікі: паглыбленні пры аснове пладалісцікаў у 
лотаці (Caltha), у выглядзе ямкі ў аснове пялёстка (казялец – Ranunculus, 
мышахвоснік – Myosurus), у выглядзе стамінодыяў (княжык сібірскі – 
Atragene sibirica), з недаразвітых тычынак, з пялёсткаў (раўнаплоднік – 
Isopyrum, чэмер – Helleborus, чарнушка – Nigella). 

4. Для распаўсюджання пладоў вадой (гідрахарыя) у некаторых 
відаў казяльцовых, якія растуць на балотах, семя ахавана ад намакання 
шчыльным эндакарпам, а пад эпідэрмай знаходзяцца буйныя 
паветраныя акаркавелыя клеткі, утвараючыя плавальны пояс (казялец 
даўгалісты – Ranunculus lingua, казялец ядавіты – R. sceleratus).                
У лотаці балотнай (Caltha рalustris) насенне разбухае і ператвараецца ў 
плавальны орган. Іншы раз вадой разносяцца плады, прыстасаваныя 
для пераносу ветрам. 

5. У многіх казяльцовых плады прыстасаваны да пераносу жывёламі на 
іх знешніх покрывах. Кручкаватыя стылодыі казяльца едкага (R. acris) і 
іншых з’яўляюцца органамі прымацавання да футра жывёл, пер’я         
птушак, адзення людзей (заахарыя, антрапахарыя). У сям’і казяльцовых 
назіраецца распаўсюджанне зачаткаў раслін жывёламі, птушкамі, якія 
з’ядаюць плады і насенне і разносяць з экскрэментамі (эндазаахарыя). У 
многіх лясных відаў насенныя зачаткі раслін распаўсюджваюцца  
мурашкамі (мірмекахарыя).  

Большасць казяльцовых раслін ядавітыя, выкарыстоўваюцца ў 
медыцыне (адоніс веснавы, боцікі). Сярод казяльцовых ёсць 
дэкаратыўныя: ворлікі, боцікі, рагулькі, чарнушка. 

У травастоі лугоў расліны сям’і казяльцовых – непажаданы 
кампанент па прычыне ўтрымання ядавітых алкалоідаў і ў сувязі з 
гэтым непаядання іх сельскагаспадарчымі жывёламі. 

У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь занесены 9 відаў раслін гэтай 
сям’і: боцікі шарсцістагубыя (Aconitum lasiostomum), боцікі        
звычайныя (A. lycoсtonum), сон лугавы (Pulsatilla pratensis), пярэсна 
еўрапейская (Trollius europaeus), кураслеп лясны (Anemone sylvestris), 
клапагон еўрапейскі (Cimicifuga europaea), павойнік прамы (Clematis 
recta), рагулькі высокія (Delphinium elatum), раўнаплоднік 
пылюшнікавы (Isopyrum thalictroides). 

 
Парадак макакветныя (Papaverales) 

 



 

Парадак макакветныя аб’ядноўвае шматгадовыя ці аднагадовыя  
травы, радзей паўхмызнякі, хмызнякі ці невялікія дрэўцы. Лісты ў іх 
пачарговыя, рэдка амаль процілеглыя ці кальчакаватыя, без прылісткаў. 
Характэрна наяўнасць у тканках членістых млечнікаў з млечным сокам 
белага ці аранжавага колеру. 

Кветкі адзіночныя або ў рознага роду суквеццях, двухполыя, 
актынаморфныя ці зігаморфныя, звычайна з двайным калякветнікам,          
2-членныя, радзей 3-членныя. Чашалісцікаў 2, іншы раз 3 ці 4, большай 
часткай ападаючых. Пялёсткаў 4, радзей 6 ці 8–12, у двух кругах,                 
свабодных, часам зусім адсутнічаючых. Тычынкі шматлікія, можа быць 
6–12, рэдка 4 (Hypecoum). Гінецэй паракарпны, з 3 ці 3–20 карпел;               
завязь верхняя, рэдка паўніжняя са шматлікімі семязачаткамі, радзей               
з двума або з адным. Плады – каробачкі, часта стручкападобныя. 

Парадак Papaverales стаіць блізка да Ranunculales і падзяляецца                
на тры сям’і. 

Сям’я макавыя (Papaveraceae) уключае каля 26 родаў і да 250 відаў 
раслін з млечнікамі і млечным сокам белага ці аранжавага колеру. Яны 
распаўсюджаны галоўным чынам ва ўмераным і субтрапічным паясах 
Паўночнага паўшар’я, а таксама ў Арктыцы, Паўднёвай і трапічнай 
Афрыцы, Усходняй Аўстраліі. У Беларусі сям’я прадстаўлена 4 родамі і 
8 відамі. 

Род мак (Papaver) налічвае каля 100 відаў у нетрапічнай зоне 
паўночнага паўшар’я. Прадстаўнік мак снатворны (P. somniferum,              
малюнак 74) вядомы толькі ў культуры. Формула кветкі: 
Са2Со2+2А∞G(∞). Плод – каробачка. Гэта буйная, да 1 м вышынёй 

травяністая расліна, аднагадовая, голая ці пакрытая рэдкімі валаскамі. 
Лісты прадаўгаватыя, суцэльныя ці надрэзана-лопасцевыя, шызыя, без 
прылісткаў. 

Кветкі буйныя, адзіночныя, на доўгай кветаножцы. Чашачка 
двухлістая, ападаючая пры распусканні кветкавага бутона. Пялёсткаў 4, 
радзей 6 ці 8–12, яны – белыя, фіялетавыя ці чырвоныя, размешчаныя ў 
двухчленных кругах, часам яны адсутнічаюць. Тычынак шмат у кругах, 
можа быць 6–12 ці 4. Гінецэй паракарпны, з 8–12 пладалісцікаў з 
буйной верхняй завяззю і дыскападобным, па краях лопасцевым, 
рыльцам. Пры паспяванні пад дыскападобным шчытком каробачкі 
ўтвараюцца дзірачкі, праз якія рассейваецца насенне. Апыляецца 
насякомымі. 

“Глухія” сарты – культурныя сарты маку. Выкарыстоўваецца 
насенне, багатае алеем, у кандытарскай вытворчасці. 

Мак самасеў (P. rhoeas) – пустазелле. 



 

 
Малюнак 74 – Мак снатворны (Papaver somniferum):  

А – парастак з кветкай і бутонам: Б – песцік; В – папярочны разрэз завязі; 
Г – плод (каробачка); Д – семя; Е – падоўжны разрэз семені, бачны зародак;  

Ж – дыяграма кветкі 

 
Опіумныя сарты маку выкарыстоўваюць для атрымання медыцынскіх 

прэпаратаў (марфіну, кадэіну, папаверыну). На жаль, дзякуючы гэтым 
уласцівасцям дадзеныя сарты выкарыстоўваюцца і на шкоду людзям – у 
наркаманіі, якая стала сацыяльным злом. З гэтай негатыўнай             
сацыяльнай з’явай вядзецца барацьба ў многіх краінах свету, у тым ліку 
і ў нашай рэспубліцы. 

Снатворнае дзеянне маку выкарыстоўвалі яшчэ ў дарэвалюцыйны 
час: сяляне, напрыклад, паілі немаўлят настоем маку на малацэ, каб яны 
моцна спалі і не перашкаджалі ў працы. Гэта шкодна ўздзейнічала на 
здароў’е дзяцей, прыводзіла нават да трагічных выпадкаў. 

Падтыннік вялікі (Chelidonium majus) – пустазелле, расце ў садах, 
парках, канавах. Утрымлівае млечны сок аранжавага колеру. Формула 
кветкі: Са2Со2+2А∞G(2).  Плод – каробачка стручкападобная. На-
зіраецца стабілізацыя частак кветкі. Лік пладалісцікаў становіцца          
пастаянным. Насенне падтынніку мае масляністыя прыдаткі. Распаў-
сюджваецца мурашкамі. 

Сям’я гіпекавыя (Hypecoаceae) манатыпная, з адным родам 
гіпекаум (Hypecoum) і 18 відамі, распаўсюджанымі ў Міжземнамор’і, 
Паўднёва-Усходняй Еўропе, пярэдняй і Сярэдняй Азіі, Сібіры, Манго-
ліі, Гімалаях і Кітаі. 

Гэта травы з густой разеткай тройчы перыстарассечаных лістоў. 
Млечнікі адсутнічаюць. Кветкі сабраны ў шматкветкавыя верхакветныя 
суквецці, актынаморфныя, двухчленныя. Калякветнік з 2 дробных 



 

чашалісцікаў і 4 пялёсткаў у двух кругах. Андрацэй складаецца з 4 
тычынак ў двух кругах. Гiнецэй з 2 пладалісцікаў. Формула будовы 
кветкі: Са2Со2+2А2+2G(2). Плод – стручкападобны, звычайна 
разломваецца ўпоперак на членікі, радзей раскрываецца 2 створкамі. 

Сям’я дымніцавыя (Fumariaceae) уключае 16 родаў і каля 200 відаў 
галоўным чынам у паўночнай і ўмеранай зонах. Найбольш часта              
сустракаецца ў Паўночна-Усходняй Афрыцы. У Рэспубліцы Беларусь – 
2 роды і 6 відаў дымніцавых. 

Прадстаўнікі сям’і – травы з прыкаранёвымі, чарговымі ці, рэдка, 
процілеглымі, моцна рассечанымі лістамі. Млечнікі адсутнічаюць, але 
маюцца гамалагічныя ім сакраторныя клеткі. 

Кветкі ў гронкападобных суквеццях, двухполыя, білатэральна-сімет-
рычныя ці, часцей, зігаморфныя. Калякветнік складаецца з 2 дробных, 
звычайна ападальных чашалісцікаў, ці яны адсутнічаюць, і 4 пялёсткаў, 
размешчаных у два кругі, з нектарнікамі. Андрацэй з 6 тычынак, 
зрослых па тры ў двух бакавых пучках. Гінецэй з 2 пладалісцікаў і з 
двума-многімі семязачаткамі. Формула будовы кветкі: 
Са2Со2+2А2G(2). Плод – стручкападобная каробачка, радзей 

аднанасенны арэшак. 
У чубаткі (Corydalis) кветка становіцца зігаморфнай: 
↑Са2Со2+2А2G(2).   
Такім чынам, у макакветных назіраецца прагрэсіўная эвалюцыя ў 

будове кветкі ў сувязі з прыстасаваннем да энтамафіліі: ад кветак 
правільных, актынаморфных са шматлікім андрацэем і гінецэем          да 
кветак білатэральна-сіметрычных і зігаморфных з рэдукцыяй андрацэя і 
гінецэя (малюнак 75). 

 
Малюнак 75 – Дыяграмы эвалюцыйных змяненняў будовы кветак  

макакветных: А – маку; Б – мачку; В – дыцэнтры; Г – гіпекаўма; Д – чубаткі 

 
У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь з сям’і дымніцавыя занесена 

чубатка прамежкавая (Corydalis intermedia). 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 

 
1. Назавіце характэрныя прыкметы раслін аддзела пакрытанасенныя. 
2. Якія характэрныя прыкметы маюць расліны класа двухсемядольныя? 
3.  Вызначце прымітыўныя рысы раслін сям’і магноліевыя. 



 

4.  Ахарактарызуйце асаблівасці раслін сям’і казяльцовыя. 
5. У якіх напрамках адзначаецца эвалюцыя кветкі раслін сям’і 

казяльцовыя? 
6.  Дайце характарыстыку раслін сям’і макавыя. 
7.  У якім напрамку прасочваецца эвалюцыя кветкі ў раслін парадку 

макакветныя? 
 

 

ПАДКЛАС КАРЫЯФІЛІДЫ (СARYOPHYLLIDAE) 
 

Аб’ядноўвае шматгадовыя травы, паўхмызнякі, хмызнякі ці невялі-
кія дрэвы. Кветкі двухполыя ці аднаполыя, цыклічныя, большай часткай 
пялёсткавыя. Гінецэй з некалькіх зрослых пладалісцікаў цэнакарпны, 
радзей апакарпны. Насенне з сагнутым ці прамым зародкам, без 
эндасперма, радзей з ім.  

Caryophyllidae ўзніклі, напэўна, ад якіхсьці старажытных 
Ranunculidae. Большасць прадстаўнікоў Caryophyllidae развіваліся ў 
напрамку прыстасавання да засушлівых і паўзасушлівых умоў, хоць 
сярод іх нямала таксама лясных, лугавых і высакагорных родаў.           
Падклас уключае тры парадкі: гваздзікакветныя (Caryophyllales), 
грэчкакветныя (Polygonales) і свінчаткакветныя (Plumbaginales). 
Разгледзім першы і другі парадкі. 

 
 
Парадак гваздзікакветныя (Caryophyllales) 

 
У яго ўваходзяць шматгадовыя і аднагадовыя травы, радзей хмызнякі 

і невялікія дрэвы. Лісты простыя, звычайна цэльныя, пачарговыя ці 
процілеглыя, радзей кальчаковыя, большай часткай без прылісткаў. 
Кветкі сабраны ў рознага роду суквецці, двухполыя, радзей аднаполыя, 
звычайна актынаморфныя, большай часткай 4–5-членныя,  з двайным 
калякветнікам ці беспялёсткавыя. Андрацэй у 1–2 кругах, пяцічленны. 
Гінецэй цэнакарпны (сінкарпны, паракарпны ці лізікарпны), радзей больш 
ці менш апакарпны; завязь верхняя, паўніжняя ці ніжняя. Семязачаткі 
вельмі розных тыпаў. Плады розныя. Насенне большай часткай з 
сагнутым ці кальцавым перыферычным зародкам, які акружае добра 
развіты перысперм. Парадак паходзіць, верагодна, ад казяльцовых, сувязі 
з якімі найбольш выражаны ў самай прымітыўнай  у парадку сям’і 
лаканосавых. Парадак уключае 17 сем’яў. Разгледзім некаторыя з іх. 

Сям’я кактусавыя (Cactaceae) налічвае каля 160 (па іншых дадзеных 
да 225) родаў, каля 3 000 відаў, якія растуць ў саванах, трапічных і 
субтрапічных, большай часткай горных абласцях (да 4 500 м над 



 

узроўнем мора), у пустынях Амерыкі. Эпіфітныя кактусавыя растуць у 
трапічных лясах Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі. Рыпсаліс (Rhipsalis) 
сустракаецца ў трапічнай Афрыцы, на астравах Мадагаскар, Шры-
Ланка, Маскарэнскіх (верагодна, занесены). Некаторыя кактусавыя, 
галоўным чынам апунцыя (Opuntia), натуралізаваліся ў Аўстраліі, Індыі, 
краінах Міжземнамор’я. 

Гэта шматгадовыя травяністыя, кустовыя, радзей дрэвападобныя 
формы ўвышыню ад 2–5 см да 10–12 м. Сцяблы сакавітыя, зялёныя 
(выконваюць функцыі фотасінтэзу і транспірацыі), калонападобныя, 
шарападобныя ці, іншы раз, сплюшчаныя і раздзеленыя на членікі 
(апунцыя), большай часткай пакрытыя калючкамі. На сцяблах маюцца 
рэбры ці сасочкі – відазмененыя асновы лістоў. Лісты ў большасці  
кактусавых адсутнічаюць, у некаторых рэдукаваны да вельмі дробных, 
шылападобных утварэнняў (апунцыя) ці лусак (рыпсаліс – Rhipsalis); 
развітыя лісты ёсць толькі ў пярэскіі (Pereskia). Для кактусавых         
характэрны так званыя арэолы – відазмененыя пазушныя пупышкі, якія 
нясуць калючкі і валаскі. Калючкі маюць ліставое паходжанне і 
гамалагічныя пупышкавым лускам. 

Кветкі адзіночныя, рэдка ў верхавінных суквеццях (пярэскія), часта 
буйныя і ярка афарбаваныя. Калякветнік не дыферэнцыраваны на           
чашалісцікі і пялёсткі. Тычынкі шматлікія (напрыклад, у карнегіі да            
3 500); гінецэй з 3 ці многіх пладалісцікаў; размяшчаюцца на 
гіпантыі; плады ягадападобныя, сакавітыя, у многіх відаў ядомыя. 
Многія кактусавыя цвітуць позна ўвечары ці ноччу. Апыляюцца 
насякомымі, птушкамі (у тым ліку калібры), рэдка кажанамі. Для 
фрайлеі (Frailea) вядома клейстагамія. 

Кактусавыя на іх радзіме выкарыстоўваюцца ў ежу (плады і мякаць 
сцёблаў), як паліва, як лёгкі будаўнічы матэрыял, для медыцынскіх мэт 
(лафафора – Lophophora, селяніцэрэус – Selenicereus). Кактусавыя – 
таксама дэкаратыўныя, аранжарэйныя і пакаёвыя расліны. Выведзеныя 
бескалючкавыя формы выкарыстоўваюцца як кармавыя расліны. 

Сям’я гваздзічныя (Caryophyllaceae). Налічвае каля 80 родаў і больш 
за 2 000 відаў ва ўмераным поясе паўночнага паўшар’я. У Беларусі – 
каля 25 родаў і 65 відаў. Гэта шматгадовыя і аднагадовыя травы, часам 
паўхмызнякі, рэдка хмызнякі. Лістаразмяшчэнне процілеглае, рэдка 
спіральнае ці пачарговае. Лісты простыя, цэльныя, лінейныя, лінейна-
ланцэтныя. 

Кветкі сабраны ў складаныя цымозныя суквецці рознага аблічча, 
радзей адзіночныя, звычайна двухполыя, рэдка аднаполыя, правільныя 
ці злёгку зігаморфныя. Калякветнік просты ці двайны, лісточкаў 
простага калякветніка, чашалісцікаў і пялёсткаў у тыпе 4–5, толькі ў 
асобных выпадках іх лік большы ці нявызначаны. Пялёсткі часта 
дыферэнцыраваны на пазногцік і адгіб, часта глыбокараздзельныя, іншы 



 

раз з адаксіяльнымі прыдаткамі ў аснове. У некаторых відаў венчык 
цалкам рэдукаваны. Тычынак у тыпе 10, у двух кругах. Тычынкі любога 
круга могуць рэдукавацца. Гінецэй з 2–5 пладалісцікаў, зрослых у 
аснове             ў верхнюю шматгняздовую ці ў аднагняздовую завязь з 
вялікай колькасцю семязачаткаў. Плацэнтацыю семязачаткаў 
гваздзічных часта называюць свабоднай (цэнтральнай) калончатай, а іх 
гінецэй адносяць да лізікарпнага тыпу. Плод – каробачка, іншы раз 
скурыстая і неўскрывальная (ягадападобная), ці арэх. Формула кветкі 
Са5Со5А5+5G(5), ці Са(5)Со5А5G(2-5). 
Сям’ю гваздзічных падзяляюць на тры падсям’і: параніхіевыя (Paro-

nychioideae), макрыцавыя (Alsinoideae) і гваздзіковыя (Caryopylloideae).  
Падсям’я параніхіевыя (Paronychioideae) уключае дробныя формы          

з кветкамі без венчыка і несамавітыя па знешнім выглядзе. Лісты            
з прылісткамі.  

Гладун гладкі (Herniaria glabra) – невялікая жоўта-зялёная расліна з 
распрасцёртымі ці ўзыходзячымі сцябламі і дробнымі яйцападобнымі 
лістамі. Расціраецца ў мыла, паколькі ўтрымлівае сапанін. Формула 
будовы кветкі: Р5А5G(2). Плод – арэхападобны. 

Падсям’я макрыцавыя (Alsinoideae). Характарызуецца 
раздзельналістай чашачкай Са5. Пялёсткі венчыка без пазногцікаў. 

Зоркаўка ланцэтападобная (Stellaria holostea) расце ў лісцёвых лясах. 
Пары лістоў ланцэтна-лінейныя, цвёрдыя, процілеглыя, у маладым 
стане накіраваны ўверх, але хутка прымаюць гарызантальнае 
становішча. Сцябло трымаецца вертыкальна (на апорах). Увосень 
сцябло ляжыць на зямлі. Кветкі ў рыхлым дыхазіяльным суквецці. 
Формула кветкі: Са5Со5А5+5G(3). Плод – каробачка. 

Зоркаўка злакавая (S. graminea) сустракаецца на лугах. Зоркаўка            
балотная (S. palustris) расце на мокрых лугах, балотах. Зоркаўка 
дубраўная (S. nemorum) – лясны від. Макрыца (S. media) – невысокая 
расліна з яйцападобнымі лістамі і паўзучым сцяблом – пустазелле, 
спажыўны корм для птушак. 

Падсям’я гваздзічныя (Caryophylloideae). Характарызуецца 
зрастаннем лісточкаў чашачкі Са(5). Пялёсткі з пазногцікамі. 
Наглядаецца андрагінафор. Формула кветкі: Са(5)Со5А5+5G(2-5). Плод – 
каробачка. 

Прадстаўнікі: куколь звычайны (Agrostemma githago, малюнак 76) – 
пустазелле ў пасевах жыта (насенне куколю ўтрымлівае ядавіты 
алкалоід). Калі такое насенне размолваецца са збожжам, мука 
атрымліваецца горкай і небяспечнай для здароўя чалавека; вапнаўка 
сцянная (Gypsophila muralis); мыльнік лекавы (Saponaria officinalis); 
гваздзік травянка (Dianthus deltoides); смалёўка татарская (Silene 
tatarica); зязюлін светнік (Coronaria flos-cuculi) і інш.  



 

 

Малюнак 76 – Куколь звычайны (Agrostemma githago): 
A – квітучая расліна; Б – кветка; В – пялёстак і дзве тычынкі;  

Г – песцік; Д – ускрытая каробачка; Е – семя;  
Ж – дыяграма кветкі 

З сям’і Caryophyllаceae ў Чырвоную кнігу Беларусі занесены: 
пухірнік ягадны (Cucubalus baccifer), гваздзік армерыяпадобны (Dianthus 
armeria), зоркаўка тоўсталістая (Stellaria crassifolia), мерынгія бака-
кветкавая (Mоerhingia lаteriflora). 

Сям’я аксамітнікавыя (Amaranthaceae). Шырока распаўсюджана ў 
тропіках, субтропіках і ва ўмераных абласцях. Уключае каля 65 родаў         
і 850–900 відаў. У Беларусі – 1 род і каля 11 відаў. 

У большасці – гэта аднагадовыя і шматгадовыя травы, але ёсць 
таксама паўхмызнякі, хмызнякі і хмызняковыя ліяны. Лісты 
супраціўныя, суцэльныя, без прылісткаў. Кветкі дробныя, 
актынаморфныя, двухполыя, радзей аднаполыя. Калякветнік з 5, пры 
рэдукцыі, 1–4 лускаватых  лісцікаў, ці зусім без іх. Тычынак 5, часам 
менш. Гінецэй з 2–3 (4)                   пладалісцікаў. Кветкі часта ў суквецці 
клубочак.  

У нашай флоры вядома пустазелле аксамітнік адкінуты (Amaranthus 
retroflexus). 

Сям’я лебядовыя (Chenopodiaceae). Шырока распаўсюджана ў 
субтропіках і ўмераных абласцях, галоўным чынам на засоленых глебах. 
Блізкая да Amaranthaceae, з якімі мае агульнае паходжанне. Уключае 
больш за 100 родаў і каля 1 500 відаў. У СНД – больш 30 родаў і каля 
350 відаў; у Рэспубліцы Беларусь – каля 10 родаў і каля 40 відаў,               
галоўным чынам заносных. 

Травы, радзей паўхмызнякі, хмызнякі і дрэвы. Размяшчэнне лістоў 
чарговае ці супраціўнае. Лісты простыя без прылісткаў. Часам лісты 



 

рэдукаваныя. Расліны часта сакавітыя, голыя ці апушаныя. 
Кветкі дробныя і несамавітыя, актынаморфныя, двухполыя ці 

раздзельнаполыя, сабраныя ў каласы ці ў дыхазіі са скарочанымі восямі, 
займаюць пазушнае становішча, часам суквецці клубочкі, якія, у сваю 
чаргу, збіраюцца ў складаныя суквецці, рэдка кветкі адзіночныя. Будова 
кветак разнастайная. Калякветнік лускаваты, з 3–5 свабодных ці злёгку 
зрослых лісцікаў, ці зусім рэдукаваны. Адпаведна змяняецца колькасць 
тычынак і пладалісцікаў ад 5 да 2. Формула будовы кветкі лебяды 
звычайнай (Chenopodium album): Р5А5G(2). Плады аднанасенныя, 
сухія з цвёрдым ці лускаватым каляплоднікам (арэхі), рэдка 
раскрываюцца вечкам (каробачкі), часам плод ягадападобны. Маюць 
прыстасаванні для распаўсюджання пладоў: валаскі, шыпікі, крыльцы. 
Зародак сагнуты ці спіральна закручаны. 

У пустынях і паўпустынях растуць сарсазан (Halocnemum stro-
bilaceum), а салянка (Salsola) і сведа (Suaeda) растуць і ў Беларусі.                
Ім даспадобы засоленыя глебы. Да гэтай сям’і адносяцца таксама 
смеццевыя расліны: лябеднік (Atriplex), лебяда звычайная (Cheno-
podium album).  

Род бурак (Beta) па розных дадзеных налічвае ад 6 да 15 відаў, 
адным з прадстаўнікоў якіх з‘яўляецца бурак звычайны (Beta vulgaris, 
малюнак 77). 

 

Малюнак 77 – Бурак звычайны (Beta vulgaris): А – прыкаранёвая разетка  
і верхавіна караняплода; Б – квітучы парастак; В – “клубочкі”; Г – кветка, 

выгляд зверху; Д – кветка ў падоўжным разрэзе; Е – плод; Ж – зародак 
(у падоўжным разрэзе), які акружае перысперм 

 
Гэта двухгадовая расліна. У першы год утварае патоўшчаны 

караняплод і разетку прыкаранёвых вялікіх яйцападобных лістоў. На 
другі год з караняплода бурака вырастае надземнае сцябло з кветкамі, 
якія сабраны ў пучкі. Кветка мае пяцімерную будову, завязь паўніжняя, 



 

тычынкі зрасліся ўнізе ніцямі і ўтвараюць залозісты дыск. Плады з 
драўнінным каляплоднікам зрастаюцца па 2–3 у клубочкі. Сярод 
буракоў адрозніваюць сталовыя, кармавыя, цукровыя. Цукровыя буракі 
– маладая культурная расліна. 

У культуру ўведзена з канца XVIII стагоддзя. У пачатку XIX 
стагоддзя ўтрыманне цукру складала 5–6 %, у цяперашні час 18–20 %                 
і болей. Палова ўсіх пасеваў цукровых буракоў і 70 % пасяўных          
плошчаў Еўропы прыходзіцца на долю краін СНД. У Рэспубліцы 
Беларусь цукровыя буракі вырошчваюць у Брэсцкай, Гродзенскай і 
іншых абласцях на значных плошчах як тэхнічную культуру для 
атрымання цукру. 

Кармавыя буракі вырошчваюць на корм жывёле, сталовыя ўжы-
ваюцца ў ежу чалавека. 

Шпінат (Spinacea oleracea) вырошчваецца як агародніна і 
выкарыстоўваецца для прыгатавання супоў, пюрэ, соусаў, прыпраў. 
Утрымлівае шмат бялку, вітамінаў А, В1, В2, С. 

Некаторыя віды роду салянка (Salsola), від салярос (Salicornia 
herbacea) – сукуленты. 

У пустынях з гліністай глебай (такырах) расце саксаул чорны 
(Haloxylon aphyllum), на пясчанай глебе (на барханах) – саксаул белы 
(H. рersicum). Гэта дрэвы з каравымі стваламі 4–5 м вышынёй і             
50–70 см у дыяметры. Утвараюць рэдкія лясы ў Сярэдняй Азіі.             
Лісты ў іх рэдукаваныя, маладыя сцёблы выконваюць функцыю 
асіміляцыі. Драўніна цяжкая, тоне ў вадзе, не рэжацца пілой, а раз-
біваецца ад удараў. Па каларыйнасці яна амаль не ўступае каменнаму 
вугалю. 

Яжоўнік (Anabasis salsa) – лекавая расліна, утрымлівае анабазін. 
 

Парадак грэчкакветныя (Polygonales) 
 

Сям’я грэчкавыя (Polygonaсеае) – адзінкавая ў парадку грэчкакветных, 
утрымлівае каля 40 родаў і 800 відаў, растуць амаль па ўсім зямным 
шары, але пераважна ва ўмераным поясе паўночнага паўшар’я ў самых 
разнастайных экалагічных умовах. 

Грэчкавыя блізкія да гваздзічных і, верагодна, маюць агульнае з імі 
паходжанне. 

Гэта аднагадовыя і шматгадовыя травы, хмызнякі ці ліяны, іншы раз 
невялікія дрэвы. Лісты большай часткай пачарговыя, іншы раз 
супраціўныя, з прылісткамі. Аснова ліста цалкам ахоплівае ў вузле 
сцябло. Размешчаныя на ім прылісткі прырастаюць к чаранку, а іх 
свабодныя часткі зрастаюцца ў трубку, якая ахоплівае сцябло і ўтварае 
раструб. Будова апошняга разнастайная і мае сістэматычнае значэнне. 
Гэта характэрная асаблівасць грэчкавых. 



 

Дробныя актынаморфныя кветкі сабраны ў пазушныя і верхавінныя 
цымозныя суквецці, аб’яднаныя, у сваю чаргу, у больш складаныя 
суквецці, падобныя на мяцёлкі, каласы ці галоўкі, двухполыя ці 
аднаполыя (ад іх і ў працэсе росту з’яўляюцца двухполыя ці аднаполыя 
расліны). 

Калякветнік просты, складаецца з 3–6 свабодных ці зрослых 
лісточкаў, часта выразна цыклічны, з 2- ці 3-членнымі кругамі. Андрацэй з 
1–3 кругоў тычынак, у тыпе – двухкругавы, з 3 тычынкамі ў кожным 
крузе. Члены знешняга круга андрацэя часта падвоены, з-за чаго 
максімальны лік тычынак 9, а ўнутраны – часта рэдукаваны. Толькі 
іншы раз у кветцы ўтрымліваецца да 20 тычынак. Гінецэй  з 3 радзей        
з 2 ці 4 зрослых пладалісцікаў. Завязь верхняя, аднагняздовая, з 
адным базальным артатропным семязачаткам на масіўнай ножцы. 
Свабодныя стылодыі часта заканчваюцца галоўчатым ці рассечаным 
на прамяністыя перыстыя лопасці рыльцам. Плод – арэх. Лісточкі 
калякветніка застаюцца каля пладоў, удзельнічаюць у іх распаўсюдж-
ванні. Семя з багатым эндаспермам. 

Род драсён (Polygonum) уключае такія віды, як драсён птушыны            
(P. aviculare) – дробная травяністая расліна, сустракаецца звычайна паўз 
дарогу, на пустках; драсён земнаводны (P. amphibium) – водная расліна 
з плаваючымі лістамі і каласамі ружовых кветак, якія тырчаць над 
вадой, і шэраг іншых відаў. 

Да роду Polygonum блізкі род Fagopyrum, да якога адносіцца ў 
культуры грэчка пасяўная (F. еsculentum) – аднагадовая расліна 
вышынёй звыш 50 см. Светла-ружовыя кветкі яе багатыя нектарам,            
а плады – крухмалам. Крупяная і меданосная культура. Радзіма гэ-тага 
віду – Цэнтральная Азія, дзе яна ўведзена ў культуру больш                 4 
000 гадоў назад. 

Род шчаўе (Rumex). Яго прадстаўнік – шчаўе звычайнае (R. acetоsa), 
якое выкарыстоўваюць для прыгатавання першых страў. Іншыя віды 
вядомы як пустазелле палёў і лугоў (шчаўе вераб’інае – R. acetosella, 
шчаўе конскае – R. сonfertus і іншыя). 

Род рэвень (Rheum) налічвае каля 50 відаў, у Беларусі ў культуры –  2 
віды: R. rhabarbarum – рэвень звычайны і R. rhaponticum – рэвень 
рапонцікавы. Гэта шматгадовыя травы з прыкаранёвымі разеткамі 
буйных доўгачаранковых лістоў. Кветкі дробныя, ружовыя, жоўтыя, 
чырванаватыя; ветраапыляльныя, у коласападобным ці мяцёльчатым 
суквецці. Плады крылатыя. Культывуюць як агародную і лекавую 
расліну. 

Дыяграмы кветак грэчкавых паказаны на малюнку 78. 



 

 
Малюнак 78 – Дыяграмы кветак грэчкавых:  

1 – рэвень, 2 – грэчка, 3 – шчаўе 

 
Віды сям’і грэчкавых характарызуюцца прысутнасцю дубільных 

рэчываў ва ўсіх частках раслін, асабліва ў падземных органах. Сярод 
грэчкавых ёсць каштоўныя ежавыя, меданосныя, лекавыя, фарбавальныя і 
дэкаратыўныя расліны (малюнак 79). 

 

 
Малюнак 79 – Грэчка пасяўная (Fagopyrum еsculentum): 

1 – квiтучая і з пладамі раслiна; 2 – кветка; 3 – разрэз кветкi (у завязi бачны 
адзiн прамы семязачатак); 4 – тычынкi, 5 – песцiк; 6 – плод; 7 – папярочны 

разрэз плада з зародкам (з); 8 – падоўжны разрэз плада 

 
ПАДКЛАС ГАМАМЕЛІДЫДЫ (HАМАМЕLIDIDAE) 

 
Падклас гамамелідыды ўяўляе сабой адну з буйнейшых галін 

радаслоўнага дрэва кветкавых раслін, якая бярэ пачатак непасрэдна                    
ад магноліід, пры гэтым, верагодна, ад найбольш прымітыўных і 
старажытных іх прадстаўнікоў. Сярод гамамелідыд яшчэ захаваліся           
бессасудзістыя формы з вельмі прымітыўнай праводзячай сістэмай. Але 
ў іх ужо няма ні прымітыўных тыпаў кветкі, ні аднабарозных  пылковых 
зярнят. Асноўнай лініяй эвалюцыі гамамелідыд з’яўляецца паступовы 
пераход ад энтамафіліі да анемафіліі, хоць у некаторых          выпадках у 



 

іх узніклі даволі складаныя формы насякомаапылення.             У 
падкласе 14 парадкаў. Разгледзім некаторыя з іх. 

 
Парадак трохадэндракветныя (Trochodendrales) 

 
Уключае дрэвы з чарговымі простымі лістамі без прылісткаў ці з імі. 

Ксілема бессасудзістая. Кветкі невялікія, сабраныя ў шматкветкавыя 
верхавінныя суквецці, двухполыя ці двухполыя і мужчынскія, 
беспялёсткавыя ці нават без калякветніка. Тычынкі шматлікія ці 
тычынак 4, супрацьлеглых 4 чашалісцікам. Гінецэй з 4 ці болей  (да 17), 
часцей 7–9 карпел, свабодных у верхняй частцы. Плады – 
гемісінкарпныя  многалістоўкі. 

Трохадэндракветныя (Trochodendrales) – найбольш архаічная               
група  ў  падкласе  гамамелідыды  (Hаmаmеlididae),  у  многіх  адно-
сінах займае прамежкавае становішча паміж ім і магноліякветнымі 
(Маgnоlіidae). 

Сям’я трохадэндравыя (Trochodendraceae) уключае прадстаўніка 
трохадэндрона (Trochodendron aralioides), які сустракаецца ад Карэй-
скага паўвострава і Японіі да Тайваня. 

 
Парадак букакветныя (Fagales) 
 
Гэта дрэвы, радзей хмызнякі ці хмызнячкі. Лісты чарговыя, вельмі 

рэдка кальчаковыя, перыстанервовыя, простыя ад цэльных да 
перысталопасцевых, з ападаючымі прылісткамі. Кветкі ў большасці 
рэдукаваныя, сабраныя ў дыхазіі, дробныя, несамавітыя, аднаполыя, 
расліны аднадомныя ці двухдомныя. Мужчынскія дыхазіі сабраны 
звычайна ў коцікападобныя суквецці ці ў маленькія галоўкі. Асобныя 
жаночыя дыхазіі складаюцца з 1–7 (15) кветак і акружаны ў аснове 
чашападобнай плюскай. Плюска ўтворана відазмененымі канечнымі 
стэрыльнымі лістамі суквецця. Лік лопасцей плюскі звычайна залежыць 
ад ліку кветак у дыхазіі. У кветках звычайна ёсць рудымент органаў 
другога полу. Чашалісцікаў 6, радзей менш (да 2) ці больш         (да 8) 
лускападобных, чарапічных, больш ці менш зрослых. Тычынак 4–40, 
большай часткай 6–12. Гінецэй сінкарпны з 3 карпел, радзей з          5–9 
(12) карпел. Завязь ніжняя, 3 (2–12)-гняздовая, з 2 семязачаткамі          ў 
кожным гняздзе, з якіх развіваецца толькі адзін. Плады – аднанасенныя 
арэхі з плюскай. Насенне без эндасперма.  

Сям’я букавыя (Fagaсеае) шырока распаўсюджана ў трапічных,  
субтрапічных і ўмераных абласцях. Уключае 7–8 родаў і больш                  
900 відаў. У Беларусі прадстаўлена 1 родам і 2 відамі. 

Дрэвы з чарговымі простымі ці лопасцевымі лістамі з ападаючымі 
прылісткамі, часта вечназялёныя. 



 

Суквецці каташкападобныя ці галоўчатыя. Кветкі аднаполыя, адна-
домныя, рэдка двухдомныя, размешчаны на галоўнай восі суквецця 
дыхазіяльнымі групамі ці адзіночна. Мужчынскія кветкі маюць каля-
кветнік з трохчленных кругоў. Тычынак столькі, колькі лісцікаў                
калякветніка ці больш. Тычынкі нерасшчэпленыя. Жаночыя кветкі 
маюць надпесцічны трохмерны калякветнік і песцік з 3 ці большага ліку 
карпел. Завязь трох-, шасцігняздовая з двума семязачаткамі ў  кожным 
гняздзе. Плод – арэх з плюскай. 

Асноўнымі родамі гэтай сям’і з’яўляюцца дуб (Quercus), каштан 
(Castanea) і бук (Fagus). 

Род дуб (Quercus) прадстаўлены больш як 300–450 відамі. У краінах 
СНД – 19 відаў.  

У Рэспубліцы Беларусь расце дуб чарэшчаты (Q. robur, малюнак 80). 
Гэта характэрная лесаўтваральная парода зоны шыракалісцёвых лясоў. 
Дуб – дрэва першай велічыні (да 35 м) з перыста-лопасцевымі лістамі. 
Цвіце ў час распускання лістоў, з пазух якіх вырастаюць 
рэдкакветкавыя каташкі. 

 
 

Малюнак 80 – Дуб чарэшчаты (Quercus robur): А – парастак з тычынкавымі 
каташкамі; Б – частка тычынкавага каташка; В – тычынкавая кветка; 

Г – песцікавая кветка; Д – песцікавая кветка ў разрэзе: 
1 – завязь, 2 – слупок, 3 – рыльца, 4 – семязачатак, 5 – калякветнік, 

6 – плюска; Е – парастак з пладамі 

 
Мужчынскія кветкі сабраны ў дыхазіі і сядзяць у пазухах лускаватых 

прыкветкавых лістоў. Развітай аказваецца звычайна адзіная сярэдняя 
кветка. Формула ♂Р(3+3)А3+3G0. 

Жаночыя кветкі сабраны ў трохкветкавыя дыхазіі. Кожная кветка 
акружана ў аснове шырокабакальчатым утварэннем. Яно ўяўляе сабой 



 

разрослую ўвагнутую вось суквецця. Потым з яе ўтвараецца плюска. 
Завязь трохгняздовая з 6 семязачаткамі (па 2). Дыхазіі ў сваю чаргу 
збіраюцца ў каташкападобныя суквецці. Формула кветкі наступная: 
♀

(3)03)(3 GAP + .. Плод – жолуд (арэх) з плюскай. Яна мае парасткавае          
паходжанне. Аднагняздовы і аднанасенны плод утвараецца пры 
рэдукцыі  2  гнёздаў  і  5 семязачаткаў. 

Дуб чарэшчаты вядомы ў дзвюх формах: летняй і зімовай. 
Іншыя віды: дуб скальны (Q. petraea); дуб пушысты (Q. pubescens); 

дуб аўстрыйскі (Q. cerris) – распаўсюджаны ў Еўропе ад узбярэжжа 
Міжземнага мора да Скандынавіі; дуб мангольскі (Q. mongolica) – ва 
Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі; дуб шызы (Q. glauca) – у Японіі; 
дуб буйнаплодны (Q. macrocarpa), дуб балотны (Q. palustris) – у 
Амерыцы; дуб коркавы (Q. sobur) – у Закаўказзі, Крыме; дуб чырвоны                  
(Q. rubra) – у Беларусі як дэкаратыўны інтрадуцэнт. 

Выкарыстанне дуба разнастайнае. З яго вырабляюцца драўняныя 
дэталі для самалётаў, машын; спіцы, клёпкі для бочак, паркет, шпон для 
мэблі і г. д. Драўніна дуба – цвёрдая, устойлівая супраць гніення. Пры 
доўгім ляжанні дуба ў вадзе таніды яго драўніны злучаюцца з           
солямі жалеза (такая драўніна вядома пад назвай мораны дуб). Жыве 
дуб не больш 2 тыс. гадоў. 

Дуб скальны (Q. petraea) занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. 
Род каштан (Castanea) прадстаўлены 8–14 відамі. Каштан сапраўдны 

(C. sativa, малюнак 81) расце ў паўднёвай Еўропе, Міжземнамор’і,             
у Заходняй Азіі і Закаўказзі. Шырока культывуецца. Гэта буйное дрэва 
да 20–30 м вышынёй. Лісты буйныя, падоўжаныя, дзябёлыя, суцэльныя, 
буйназубчастыя. 

 
 

Малюнак 81 – Каштан (Castanea sativa):  
А – квітучая галінка; Б – плады з плюскай 

 
Мужчынскія суквецці ўяўляюць сабой коласападобныя ўтварэнні. На 

галоўнай восі размешчаны мужчынскія кветкі па 3–7 у дыхазіях. 



 

Формула ♂Р(3+3)Ада 12G0 (рудымент). 
Жаночыя кветкі сабраны ў 3-кветкавыя дыхазіі, якія сядзяць у па-

зухах покрыўных лістоў. Увесь дыхазій акружаны масіўнай плюскай, якая 
амаль даверху ахоплівае кветкі. Формула ♀ )6(033 GAP + . Пры          
паспяванні пладоў плюска расшчапляецца на 2–4 створкі з вострымі 
вырастамі. Размяшчэнне створак адпавядае размяшчэнню прыкветнікаў 
дыхазія бакавых кветак. Плюска каштана мае ліставую прыроду. 

Каштан – каштоўная пладовая расліна. Яго арэхі ідуць у ежу ў 
сырым, вараным і печаным выглядзе; арэхі размолваюць на муку, з якой 
вырабляюць сурагат кавы. Драўніна цэніцца як будаўнічы матэрыял,           
у сталярнай справе. Кара багатая дубільнымі рэчывамі, як у дуба. 

Род бук (Fagus) уключае 7–10 відаў ва ўмераных абласцях 
паўночнага паўшар’я, у гарах тропікаў і субтропікаў, на ўсходзе ЗША, 
Каўказе, у Паўночнай Мексіцы, Еўропе, Малой Азіі, Паўночным Іране, 
Кітаі             і Японіі.  

Формулы кветак: ♂Р3+3Ада 12G0, ♀ )3(033 GAP + . Плюска бука, як              
і ў дуба, мае парасткавую прыроду. 

У Заходняй Еўропе – адна з асноўных лесаўтваральчых парод.             
Бук лясны (F. sylvatica, малюнак 82) мае мужчынскія і жаночыя кветкі, 
сабраныя ў дыхазіі.  

 
 

Малюнак 82 – Бук лясны (Fagus sylvatica): 
А – парастак з тычынкавымі суквеццямі (знізу) і песцікавымі (зверху); 

Б – тычынкавая кветка; В – падоўжаны разрэз песцікавага дыхазія; 
Г – дыяграма песцікавага дыхазія; Д – плады ў плюсцы; Е – плод 

 
На тэрыторыі СНД бук сустракаецца ў Крыме, на Каўказе, у 

Карпатах (бук усходні – F. orientalis).  
Драўніна бука цэніцца як цудоўны матэрыял для сталярных вырабаў, 

мэблі, як будаўнічы матэрыял і як паліва. Плады бука ядомыя. 
 

Парадак арэшнікакветныя (Corylales) 
 

Парадак бярозакветныя ўключае дрэвы і хмызнякі з чарговымі, 



 

простымі, большай часткай пальчатымі ці зубчастымі, з 
перыстанервовымі лістамі са звычайна ападальнымі прылісткамі. Кветкі 
дробныя, несамавітыя, беспялёсткавыя, аднаполыя, аднадомныя, але 
мужчынскія              і жаночыя ў розных суквеццях. Мужчынскія 
суквецці павіслыя, коцікападобныя, жаночыя кароткія, бакавыя, 
галоўчатыя, павіслыя ці прамастаячыя, шышкападобныя. Мужчынскія і 
жаночыя кветкі сабраны ў моцна рэдукаваныя дыхазіі. Чашачка моцна 
рэдукавана і часта адсутнічае. Калі тычынак 4, то яны супрацьлеглыя 
чашалісцікам. Гінецей сінкарпны з 2(3) карпел. Завязь ніжняя, 2(3)-
гняздовая, з 1–2 вісячымі семязачаткамі ў кожным гняздзе. Плады – 
арэхі, з перапончатымі ці травяністымі крыльцамі. Betulales найбольш 
блізкі да Fagales, з якім           ён звычайна аб’ядноўваецца. У парадак 
вылучаюць 2 сям’і: Betulaceae         і Сorylacae.  

Сям’я бярозавыя (Betulaсеае) прадстаўлена родамі: бяроза (Betula) – 
каля 65 відаў (у Беларусі 4 віды) і вольха (Alnus) – каля 30–40 відаў             
(у Беларусі 2 віды). Бярозавыя – гэта тыповыя барэальныя расліны, 
распаўсюджаныя ва ўсіх умераных, пазатрапічных абласцях паўночнага 
паўшар’я. Толькі асобныя віды вольхі заходзяць у Паўднёвую Амерыку 
(да Чылі і Аргенціны), у Азію (да Бенгаліі і Паўночнага В’етнама, дзе 
растуць у гарах). Асобныя віды бярозы і вольхі даходзяць да 
лесатундры, у тундру, а ў гарах даходзяць да субальпійскага пояса. У 
гэтых умовах яны маюць карлікавую і сцелістую форму. 

Найбольш поўна бярозавыя прадстаўлены ў флоры ўсходніх частак 
Азіі і Паўночнай Амерыкі. Бярозавыя з’яўляюцца важным кампанентам 
хвойных і змешаных лясоў, месцамі ўтвараюць чыстыя лясныя і 
хмызняковыя згуртаванні. 

Бярозавыя – аднадомныя, лістападныя, ветраапыляльныя расліны.               
У сям’ю бярозавыя ўваходзяць дрэвы і хмызнякі з простымі, 
суцэльнымі чарговымі лістамі з прылісткамі, якія рана ападаюць. 

Кветкі ў каташковых і галоўчатых складаных суквеццях з дыхазіяў, 
аднаполыя, у двухчленных кругах. Плады – арэхі. 

Род бяроза (Betula) аб’ядноўвае каля 65 відаў, у краінах СНД – 40,                    
у Беларусі – 4 віды: найбольш часта сустракаецца бяроза павіслая                 
(B. рendula, малюнак 83) і бяроза пушыстая (B. pubescens). 

Бяроза павіслая мае павіслыя галіны, пры расціранні лісты добра 
пахнуць. Ствол у зямлі пакрыты чорнай коркай. На галінах ёсць сачыўкі 
(бародаўкі). Ствол бярозы пушыстай пакрыты белай карой да самай 
зямлі. Лісты пры расціранні не пахнуць, на галінах няма сачывак. 

У бярозы мужчынскія і жаночыя суквецці ў выглядзе каташкоў                    
з дыхазіяў. У кожным мужчынскім дыхазіі тры кветкі. Пры гэтым         
бакавыя кветкі сваіх прыкветнікаў не маюць. У кветцы дзве тычынкі 
расшчэплены і ўтвараюць уражанне чатырох. Формула ♂Р2А2G0.                       
У кожным жаночым дыхазіі таксама тры кветкі з трымя прыкветнікамі, 



 

лісточкі якіх зрастаюцца ў трохлопасцевую луску. Жаночая кветка            
не мае калякветніка і складаецца толькі з песціка з двума рыльцамі: 
♀Р0А0 G(2). Плод – крылаты арэх. 

 
 

Малюнак 83 – Бяроза павіслая (Betula pendula): А – парастак са спелым 
жаночым каташком; Б – парастак з мужчынскімі каташкамі; 

В, Г – трохкветкавы жаночы дыхазій; Д  – плод;  
Е – яго покрыўная лускавінка; Ж – дыяграма мужчынскага дыхазія; 

З – дыяграма песцікавага дыхазія 

 
Бяроза карэльская (B. рendula, forma carelica) – разнавіднасць бярозы 

павіслай, мае скрыўлены ствол, драўніна з няправільным, скрыўленым 
размяшчэннем гадавых слаёў і асяродкавых прамянёў. Драўніна на зрэзе 
мае прыгожы малюнак і як вырабны матэрыял цэніцца ў мэблевай 
вытворчасці. 

Драўніна бяроз высока цэніцца ў такелажнай вытворчасці і як паліва. 
Кара выкарыстоўваецца як дубільны сродак і для выганкі дзёгцю. З 
бяросты вырабляюць розныя прадметы хатняга ўжытку (каробкі, кубкі і 
інш.). Бяроста – знешні слой кары. 

«Кап» – нараст на ствалах і буйных суччах (у выніку багатага 
разгалінавання і развіцця спячых пупышак), на разрэзе дае складаны і 
прыгожы малюнак і выкарыстоўваецца для вырабу партсігараў, 
скрыначак, шкатулак і інш. 

Бяроза з’яўляецца характэрным ландшафтным дрэвам, утварае то 
змешаныя, то чыстыя насаджэнні – невялікія гаі. 

Іншыя віды: бяроза каменная (B. ermani) – на Камчатцы; бяроза 
даурская (B. dahurica) – у Забайкаллі, Усходняй Сібіры; бяроза 
карлікавая (B. nana) – у тундры, на тарфяных балотах лясной зоны. 

Бяроза карлікавая (B. nana) уключана ў Чырвоную кнігу Беларусі. 
Род вольха (Alnus) уключае каля 30–40 відаў, у краінах СНД – 12.            

У Беларусі растуць два віды: вольха клейкая (A. glutinosa, малюнак 84) і 



 

вольха шэрая (A. incana). 
Мужчынскія дыхазіі вольхі сабраны ў каташкі. Кожны дыхазій мае 

тры кветкі з чатырохлісным калякветнікам. У вольхі ніці тычынак не 
расшчапляюцца. Усяго ў склад дыхазія ўваходзіць пяць прыкветных 
лістоў. Формула кветкі: ♂Р(2+2)А2+2G0. 

 
 
Малюнак 84 – Вольха клейкая (Alnus glutinosa): А – парастак з пладаноснымі 
шышачкамі; Б – парастак з тычынкавымі (1) і песцікавымі (2) суквеццямі; 

В – трохкветкавы дыхазій тычынкавых кветак; Г – дыяграма мужчынскага  
дыхазія; Д – двухкветкавы дыхазій жаночых кветак; Е – дыяграма жаночага  

дыхазія 

 
Жаночыя кветкі сабраны ў двухкветкавыя дыхазіі ў выглядзе шышач-

кі. Сярэдняя кветка не развіваецца. Жаночыя кветкі без калякветніка і 
ўтрымліваюць кожная па адным песціку з двума ніткападобнымі 
рыльцамі. Формула: ♀Р0А0G(2). Пяць прыкветкавых лісцікаў зрастаюцца 
ў пяцілопасцевую луску, якая адраўняецца і разрастаецца да часу 
паспявання пладоў (арэхаў), а пасля рассейвання апошніх уся галоўка 
прымае форму цёмна-бурай шышкі і доўга захоўваецца на расліне. 

Расце вольха на балотах нізіннага тыпу. Каранёвая сістэма развівае 
тры хадульныя карані, на якіх яна як бы прыўзнімаецца над глебай.  

З драўніны вольхі вырабляюць фанеру, мэблю, водаправодныя 
жолабы, калодзежы, вёслы і інш. Кара часам выкарыстоўваецца для 
фарбавання скуры і тканіны. Вольха – хуткарослая парода, дажывае          
да 100–150 гадоў. 

Сям’я ляшчынавыя (Corylaceae) уключае 4 роды і каля 57–72 відаў 
дрэў і хмызнякоў. Растуць ва ўмераным поясе паўночнага паўшар’я –          
у Еўропе, Міжземнамор’і, на Каўказе, у Малой і Усходняй Азіі,              
Манголіі, на поўначы і захадзе Кітая; у паўднёвым паўшар’і – на 



 

поўначы Амерыкі. 
Род ляшчына, арэшнік (Corylus) утрымлівае 15–20 відаў. У краінах 

СНД – 10. У лясах Рэспублікі Беларусь расце ляшчына звычайная             
(C. avellana), у падлеску шырокалісцёвых, хвойна-шырокалісцёвых 
лясоў, іншы раз утварае чыстыя хмызняковыя зараснікі. Расліна 
ценевынослівая, расце на свежых багатых глебах. Уведзена ў культуру. 

Мужчынскія каташкападобныя суквецці (малюнак 85) узнікаюць у 
пазусе крыючага ліста з адной кветкі з двума прыкветнікамі, якія 
зрастаюцца з гэтым лістом. Дыхазій аднакветкавы. Кветка мае 
формулу: ♂Р0А2+2G0.  

  

Малюнак 85 – Ляшчына звычайная (Corylus avellana): 
 А – парастак; Б – парастак з тычынкавымі (1) і песцікавымі (2) суквеццямі;  
В – крыючая лускавінка і тычынкавая кветка; Г – дыяграма тычынкавага 

дыхазія; Д – плод, які развіваецца, акружаны прыкветкавымі лістамі; 
Е – дыяграма песцікавага дыхазія; Ж – плады 

 
Жаночыя дыхазіі ляшчыны знаходзяцца ўнутры пупышкі, у час 

цвіцення ў іх вонкі высоўваюцца толькі рыльцы. Сярэдняя кветка 
дыхазія не развіваецца, але яе прыкветнікі захоўваюцца. Бакавыя кветкі 
маюць кожная па два свае прыкветнікі. Такім чынам, вакол жаночай 
кветкі знаходзяцца тры невялікія прыкветнікі, якія зрастаюцца разам,         
а затым, пры паспяванні пладоў, разрастаюцца і ўтвараюць характэрнае 
покрыва, плюску. Жаночая кветка ўтворана песцікам з двух 
пладалісцікаў: ♀Р0А0 G(2).  

Род граб (Carpinus) мае каля 30–50 відаў. Мужчынскія суквецці – 
каташкі, як у арэшніку, простыя, а лік тычынак вагаецца – ад 4 да 12. 
Жаночыя суквецці таксама каташкападобныя, складаюцца з 2-квет-
кавых дыхазіяў. Своеасаблівы выгляд суквеццяў абумоўлены моцным 
разрастаннем лусак са зрослага крыючага ліста і 2 прыкветнікаў. 
Плюска адкрытая, мае выгляд трохлопасцевай пласцінкі ў некалькі 



 

сантыметраў даўжынёй і выконвае ролю лятальнага прыстасавання   для 
распаўсюджвання пладоў. 

Гэтыя дрэвы, радзей хмызнякі, растуць ва Усходняй і Заходняй 
Еўропе, Міжземнамор’і, на Каўказе, у Малой і Усходняй Азіі, на 
поўначы Амерыкі.  

Граб звычайны (C. betulus) – дрэва вышынёй да 25 м і дыяметрам 
ствала каля 40 см. У Рэспубліцы Беларусь расце ў цэнтральных і 
паўднёвых раёнах. Гэта важная лесаўтваральная парода, 
ценевынослівая, адрозніваецца трывалай драўнінай, з якой вырабляюць 
зубы для млынавых колаў, вінты, колы, грэбні, кравецкія цвікі. Кара 
прымяняецца для дублення, а яе ўнутраныя слаі – для афарбоўкі воўны 
ў жоўты колер. Цэніцца граб і як паліва. 

Іншыя віды: граб сэрцалісты (C. cordata), граб усходні (C. orientalis), 
граб японскі (C. japonica). 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. У якім напрамку прасочваецца эвалюцыя раслін падкласа 

карыяфіліды? 
2. Дайце характарыстыку раслін сям’і гваздзічныя. 
3. Ахарактарызуйце расліны сям’і грэчкавыя. 
4. Які асноўны напрамак эвалюцыі раслін падкласа гамамелідыд? 
5. Дайце характарыстыку раслін сям’і букавыя. 
6. Чым адрозніваюцца расліны сям’і бярозавыя ад сям’і букавыя? 

 

 

ПАДКЛАС ДЫЛЕНІІДЫ (DILLENIIDAE) 
 

Падклас дыленііды ўключае дрэвы, хмызнякі і травы з простымі, 
радзей складанымі лістамі з прылісткамі ці без іх. Кветкі вельмі           
рознага тыпу, звычайна з двайным калякветнікам, спіральныя, 
спірацыклічныя (геміцыклічныя) ці цыклічныя. Пялёсткі свабодныя,         
радзей венчык зрослапялёсткавы. Гінецэй цэнакарпны ці апакарпны, 
са свабоднымі ці зрослымі ў слупок стылодыямі; завязь верхняя ці 
ніжняя. Плады рознага тыпу. 

Дыленііды Dіlleniidae – адзін з найбольш буйных падкласаў і ў 
філагенетычных адносінах адна з цэнтральных груп, прымітыўныя прад-
стаўнікі якой з’яўляюцца сувязным звяном паміж Magnoliidae i Rosidae. У 
склад падкласа ўваходзіць 31 парадак (А. Л. Тахтаджан, 1987). 

 
Парадак верасакветныя (Ericales) 
 



 

Парадак верасакветныя аб’ядноўвае невялікія дрэвы ці хмызнякі і 
хмызнячкі, радзей шматгадовыя травы, больш ці менш мікатрофныя 
(уступаюць у сімбіёз з гіфамі грыбоў), большай часткай вечназялёныя. 
Лістаразмяшчэнне чарговае, радзей супраціўнае ці кальчаковае. Лісты 
простыя, цэльныя, без прылісткаў. Кветкі звычайна ў гронках, двух-
полыя, радзей аднаполыя, звычайна актынаморфныя. Чашалісцікаў              
свабодных  ці  зрослых  у  аснове  5 (3–7). Пялёсткі  ў  колькасці  
чашалісцікаў зрослыя. Рэдка пялёсткі адсутнічаюць. Тычынкі ў колькасці 
пялёсткаў ці іх у 2 разы болей, рэдка толькі 2 ці да 20, прымацаваныя да 
кветаложа ці да трубачкі венчыка. Гінецэй цэнакарпны з 2–10 карпел,         
завязь верхняя ці ніжняя, 1–10-гняздовая са шматлікімі, некалькімі ці         
адным семязачаткам у кожным гняздзе. Плады – каробачкі, ягады ці 
касцянкі. 

Парадак верасакветныя (Ericales) блізкі да Actinidiales i Theales,                
з якімі, асабліва з Actinidiales, ён шчыльна звязаны праз сям’ю 
Clethraceae. А. Л. Тахтаджан (1987) вылучае ў межах парадку 6 сем’яў. 

Сям’я верасовыя (Ericасeae) уключае хмызнякі і паўхмызнякі, іншы 
раз невялікія дрэвы; расліны большай часткай вечназялёныя. Лісты 
простыя, іншы раз лускаватыя, без прылісткаў, часта ксераморфнага 
вобліку. Кветкі правільныя, радзей некалькі зігаморфныя, двухполыя, 
звычайна з пяці-чатырохчленных кругоў. Венчык спайнапялёсткавы, 
радзей свабоднапялёсткавы. Тычынак у два разы больш, чым пялёсткаў, 
ці столькі ж. Яны не зрастаюцца з пялёсткамі ці злучаны толькі з  іх 
асновамі. Гінецэй з 4, радзей з 5 карпел, цэнакарпны, завязь верхняя ці 
ніжняя. Плады – каробачкі, касцянкі ці ягады. 

Сям’я верасовыя шырока распаўсюджана ў субтрапічных, умераных і 
халодных абласцях, у гарах тропікаў, але яе прадстаўнікі адсутнічаюць 
у пустынях і стэпах. Сям’я ўключае 140 родаў і 3 500 відаў. У Беларусі 
сям’я прадстаўлена 10 родамі і 11 відамі. 

Род рададэндрон (Rhododendron, малюнак 86) налічвае каля 400 відаў. 
Распаўсюджаны ва ўмераным поясе паўночнага (у гарах Усходняй 
Азіі) і паўднёвага (у Аўстраліі) паўшар’яў. У Рэспубліцы Беларусь 
расце рэліктавы від рададэндрон жоўты (Rh. luteum) – лістападны 
хмызняк вышынёй да 1–2 м. Лістаразмяшчэнне чарговае, лісты             
прадаўгавата-ланцэтныя, на кароткіх чаранках. Кветкі буйныя, з моцным 
пахам, сабраны на канцах галінак у парасонікападобныя шчыткі. Чашачка 
5-раздзельная. Венчык варонкападобны з цыліндрычнай трубкай. 
Формула кветкі: Ca5Co(5)A5+5G(5). Плод – прадаўгаватая каробачка. 

Расце ў сасновых і шыракалістава-сасновых лясах, па ўскрайку 
аблесеных пераходных балот, ахоўваецца і ўключаны ў Чырвоную кнігу 
Рэспублікі Беларусь. 



 

 
Малюнак 86 – Рададэндрон (Rhododendron):  

А – рэпрадуктыўны парастак; Б – дыяграма кветкі: 1 – песцік і тычынкі 

 
Род багун (Ledum) аб’ядноўвае 8 відаў. У краінах СНД – 3 віды.              

У Беларусі прадстаўлены відам багун балотны (L. palustre, малюнак 87). 
Гэта вечназялёны хмызнячок. Маладыя парасткі пакрыты араматычнымі 
залозкамі і выдзяляюць моцны адурманлівы пах. Сцябло прамастаячае, 
галінастае. Лісты лінейныя, са слаба загнутымі кнізу краямі, зверху 
цёмна-зялёныя, бліскучыя, знізу пакрытыя іржава-рудым лямцам з 
жаўтаватымі залозкамі. Суквецці – шматкветкавыя парасонікападобныя 
шчыткі. Кветкі з белым венчыкам. Формула будовы кветкі: 
Ca5Co5A5+5G(5) .  Плод – каробачка. 

 
Малюнак 87 – Багун балотны (Ledum palustre): 

А – рэпрадуктыўны парастак; Б – элементы драўніны – членікі сасудаў 
Расце па адкрытых і аблесеных верхавых і пераходных балотах.         

Лекавая расліна. Настой травы прымяняюць пры бранхітах, а таксама 
выкарыстоўваюць як інсектыцыдны сродак. 

Род верас (Calluna) уключае 650 відаў у Паўднёвай Афрыцы, 
Паўднёвай Амерыцы, паўднёва-заходніх правінцыях Кітая. 

У флоры краін СНД вядома 2 віды. У Рэспубліцы Беларусь шырока 
сустракаецца верас звычайны (Calluna vulgaris, малюнак 88) – 
вечназялёны хмызнячок. Лісты ў яго дробныя, лускападобныя, сядзячыя. 
Кветкі        з двайным чатырохчленным ружова-фіялетавым 



 

спайнапялёсткавым калякветнікам. Формула кветкі: Ca(4)Co(4)A4+4G(4). 
Плод – каробачка. 

Расце па сухіх сасновых лясах, узлесках, палянах, высечках, гарах,            
а таксама на верхавых балотах. Лекавая расліна. Валодае мачагонным 
дзеяннем. 

 

Малюнак 88 – Верас звычайны (Calluna vulgaris): А – агульны выгляд 
расліны; Б – дыяграма кветкі: 1 – кветка, 2 – плод, 3 – падоўжны разрэз кветкі 

 
Іншыя прадстаўнікі сям’і: талакнянка звычайная (Arctostaphylos uva-

ursi) – лекавая расліна (мачагонны і дэзынфекцыйны сродак пры 
запаленчых працэсах мачавога пузыра); імшарніца дуброўнік 
(Andromeda polyfolia) – лекавая расліна, прымяняецца пры рэўматызме і 
туберкулёзе лёгкіх; балотны мірт звычайны (Chamaedaphne calyculata) – 
расліна адкрытых і аблесеных верхавых і пераходных балот. 

Сям’я бруснічныя (Vacciniaceae) распаўсюджана пераважна ў горных 
лясах трапічных абласцей Азіі і Амерыкі, радзей у пазатрапічных 
краінах. Налічвае 20 родаў і каля 300 відаў. У краінах СНД – 2 роды                
і 9 відаў. У Беларусі сям’я налічвае 2 роды і 5 відаў.  

Род Vaccinium  утрымлівае 99 відаў, у СНД – 7, у Беларусі – 3 віды. 
Чарніцы (V. myrtillus, малюнак 89) даволі шырока распаўсюджаны             
ў Беларусі. Хмызнячок да 50 см вышынёй з прамастаячымі, цыліндры-
чнымі, у аснове пакрытымі шэрай карой, а ў верхняй частцы, як і 
галінкі, рабрыстымі і зялёнымі сцябламі. 

Лісты чарговыя, светла-зялёныя, гладкія, з дробнапільчатым краем, 
яйцападобныя, злёгку завостраныя, на зіму ападаюць. Кветкі ружовыя, 
паніклыя, размяшчаюцца па адной, рэдка па дзве, у аснове маладых 
галінак. Венчык гарлачыкападобны ці паўшарападобны з 5-зубчастым 
адгібам. Завязь ніжняя, пяцігнездавая. Формула будовы кветкі: 



 

Ca(5)Co(5)A5+5G( 5 ). Плод – шарападобная, чорная ядомая ягада. 
Расце ў свежых, сыраватых і забалочаных лясах. Ягады чарніц 

прымяняюць як прыемны вяжучы сродак пры паносах у выглядзе чаю, 
кісялю і кампотаў. 

 
Малюнак 89 – Сям’я бруснічныя (Vacciniaceae). Чарніцы (Vaccinium myrtillus):  

А – рэпрадуктыўны парастак; Б – кветка ў падоўжным разрэзе;  
В – тычынка; Г – плод; Д – дыяграма кветкі;  

Е – журавіны (Oxycoccus microcarpus); з кветкамі і плодам 

 
Брусніцы звычайныя (V. vitis-idaea) – вечназялёны хмызнячок да           

30 см вышынёй. Галінкі пакрыты рудою карой, лісты на кароткіх             
чаранках, чарговыя, скурыстыя, зверху бліскучыя, цёмна-зялёныя, знізу 
больш светлыя і цьмяныя, з чарнаватымі кропкавымі залозкамі, 
эліптычныя ці авальныя з загнутымі на ніжні бок, іншы раз злёгку             
зазубранымі краямі. Кветкі на кароткіх кветаножках, сабраны ў густыя 
верхавінкавыя паніклыя гронкі. Венчык белы ці ружовы, званочкавы,           
з чатырма трохвугольнымі, загорнутымі вонкі зубцамі; тычынак 8. 
Формула будовы кветкі: Ca(4)Co(4)A4+4G( 4 ) . Плод – ядомая чырвоная 
ягада. Расце часта ў сасняках – бруснічных, верасова-бруснічных. 
Лекавая расліна. Ужываюць лісце брусніцы як мачагонны сродак, пры 
ныркавых камянях, падагры. Адвар усёй расліны п’юць пры 
раўматызме, кашлі, болях у грудзях. 

Буякі (V. uliginosum) – галінасты хмызняк 80–100 см вышыні. Галіны 
шэрыя, гладкія, сагнутыя. Лісты адваротна-яйцападобныя, светла-зялё-
ныя, знізу шызыя. Кветкі па 1–3, шарападобна-званочкавыя, ружовыя. 
Плады – сакавітыя, гладкія, шматнасенныя, авальныя, сінявата-чорныя з 
шызым налётам ягады. Растуць у забалочаных сфагнавых лясах,               
на сфагнавых балотах, амаль заўсёды разам з багуном. 

Род журавіны (Oxycoccus) утрымлівае 4 віды; у краінах СНД і ў 
Беларусі – 2 віды. 

Журавіны балотныя (O. palustris) – вечназялёны, сцелісты 



 

хмызнячок з вострымі лістамі, знізу з васкавым налётам, скурыстымі,           
загорнутымі краямі. Кветкі ў парасоніках па 2–6 штук, чатырохчленныя, 
са свабоднапялёсткавым чырвоным венчыкам. Формула кветкі: 
Ca4Co4A4+4G( 4 ).  
 Плод – чырвоная, ядомая ягада. Растуць на алігатрофных адкрытых і 

аблесеных балотах, у сфагнавых сасняках. 
Лекавая расліна. Ягады ўтрымліваюць 2–5 % арганічных кіслот 

(лімоннай, бензойнай, хіннай і інш.), цукар, пекцінавыя і фарбавальныя 
рэчывы, гліказід вакцынін і вітамін С. Журавінны экстракт прымяняюць 
як вітамінны сродак, а таксама для наталення смагі пры ліхаманкавых 
станах і захворваннях. Ягады ўжываюць у ежу пры павышаным 
крывяным ціску, паніжанай кіслотнасці страўнікавага соку, ліхаманцы.  

Журавіны дробнаплодныя (O. Microcarpus, малюнак 88, Е) у Беларусі 
сустракаюцца рэдка на сфагнавых балотах. Ягады іх драбнейшыя, чым у 
балотных журавін. Ахоўваецца. 

 
Парадак вербакветныя (Salicales) 

 
У парадак вербакветныя ўваходзяць дрэвы ці хмызнякі, часам 

хмызнячкі (некаторыя арктычныя і субарктычныя віды Salix) з 
чарговымі, простымі, суцэльнымі, зубчастымі ці лопасцевымі лістамі з 
прылісткамі, часта ападаючымі. Кветкі ў густых прамастаячых (амаль 
усе віды Salix) ці вісячых (Populus i Chosenia) аднаполых каташках 
(каласах ці радзей гронках з вельмі пакарочанымі кветаножкамі), 
разме-шчаных у пазухах брактэй (лускавінак), двухдомныя, 
беспялёсткавыя. У рода Populus чашачка мае выгляд пласцінкі ў 
мужчынскай кветцы          і сподкападобнага ці плюскападобнага 
ўтварэння ў жаночай. У Salix яна прадстаўлена адным ці дзвюма (радзей 
трыма–пяццю) дробнымі нектарнымі залозкамі, а ў Chosenia няма нават 
залозак, і толькі часам жаночыя кветкі маюць дзве маленькія бакавыя 
залозкі. Тычынак у Populus ад 6 да 49, у Salix – 1–2, рэдка 3, 5 ці да 12, а 
ў Chosenia – 3–6; ніці свабодныя (Populus і часткова ў некаторых відаў 
Salix) ці зрослыя толькі асновамі, вельмі рэдка па ўсёй даўжыні; 
пыльнікі ўскрываюцца ўздоўж. Гінецэй паракарпны, звычайна з 2 
упоперак размешчаных  карпел, рэдка з 3–4 (некаторыя віды Populus), 
звычайна з 2–4 сядзячымі рыльцамі. Завязь верхняя, сядзячая ці на 
кароткай, рэдка на доўгай ножцы; са шматлікімі (Populus) ці з 2–10 
семязачаткамі. У Salix вельмі рэдка толькі з адным семязачаткам. 
Плады – 2, 4-створкавыя каробачкі. Насенне дробнае з пучком 
валаскоў. Манатыпны парадак з сям’ёй Salicaceae. 

Сям’я вярбовыя (Salicaceae) распаўсюджана галоўным чынам ва 
ўмераных і халодных абласцях паўночнага паўшар’я, а таксама ў 
паўднёвых абласцях Паўднёвай Амерыкі, Паўднёвай Афрыкі і 



 

Паўднёва-Усходняй Азіі. Адсутнічае на Новай Гвінеі і ў Аўстраліі. 
У сям’ю ўваходзяць тры роды: таполя (Populus), вярба (Salix) і 

чазенія (Chosenia), 400 відаў, у краінах СНД – 200 відаў. У Беларусі 
сям’я прадстаўлена 23 відамі. 

Род таполя мае да 100 відаў, у краінах СНД – каля 30, у Рэспубліцы 
Беларусь – 3 віды ў натуральных умовах  і 3 віды, якія потым дзічаюць, 
разводзяць усяго – 6 відаў таполі. Прадстаўнік – таполя дрыжачая,          
або асіна (Р. tremula, малюнак 90). Гэта дрэва з круглымі, па краях          
выемчата-зубчастымі лістамі на доўгіх чаранках. 

 
 

Малюнак  90 – Асіна (Populus tremula):  
А – парастак з тычынкавымі кветкамі; Б – парастак з песцікавымі кветкамі; 

В – тычынкавая кветка; Г – песцікавая кветка; Д – падоўжны разрэз 
песцікавай кветкі; Е – каробачка; Ж – раскрытая каробачка; З – семя ў 

падоўжным разрэзе; І – дыяграма тычынкавай кветкі; К – дыяграма 
песцікавай кветкі; Л – ліст 

Мужчынскія кветкі сабраны ў каташкі і размешчаны ў пазухах 
пальчата-рассечаных крыючых лістоў. Кветка складаецца з некалькіх 
тычынак, акружаных у аснове дыскам косаваронкападобнай формы 
(вынік разрастання кветаложа). У таполяў колькасць тычынак часта             
ад 6 да 40. Формула: ♂РчашападобныА∞G0. 

Жаночыя кветкі сабраны таксама ў каташкі і сядзяць на другіх        
экзэмплярах (двухдомнасць), маюць бакальчаты дыск, які акружае да 
паловы завязь адзінага песціка. У асіны ветраапыленне. Формула: 
♀РчашападобныА0G(2). Плод – каробачка, ускрываецца 2 створкамі. 

Да гэтага роду адносяцца таксама таполя белая (P. alba), таполя чорная, 
ці ясакар (P. nigra). Часта ўтварае ў далінах рэк таполевыя лясы.          
Таполі хутка растуць, даюць мяккую, нетрывалую драўніну, якую 
прымяняюць для вырабу запалак, фанеры, дошак, гонты, лодак і як паліва. 
Выкарыстоўваюць таполі для азелянення гарадоў і сельскай мясцовасці. 

Род вярба (Salix) аб’ядноўвае да 300 відаў, у краінах СНД 
сустракаецца да 170, у Беларусі – 17 відаў. Гэта дрэвы, хмызнякі, 
хмызнячкі. Лісты вярбы цэльныя, кароткачаранковыя, размешчаны 



 

чаргова або супраціўна. Суквецці – каташкі. Калякветнік у выглядзе 
нектарнікаў – 1–2, радзей 3–5 (зрастаюцца ў бакальчаты ці лопасцевы 
шар). Цвіце да ці адначасова з распусканнем лістоў. 

Тычынкавыя кветкі з 2, радзей 3–5 ці да 12 тычынак. Формула: 
♂P0A2(часцей)G0. 

У песцікавай кветцы развіты залозкі, адзін песцік на ножцы і 
прыкветкавая лускавінка. Завязь з 2 пладалісцікаў. Формула кветкі: 
♀P0A0G(2). Плод – каробачка. Насенне дробнае з серабрыстымі 
валаскамі, распаўсюджваецца пры дапамозе ветру. Пры 
перакрыжаваным апыленні лёгка ўтвараюцца гібрыды. Вербы ў 
большасці размнажаюцца вегетатыўна, з-за чаго іх выкарыстоўваюць 
для замацавання схілаў яроў, рухомых пяскоў, берагоў рэк. 

Найбольш распаўсюджанымі відамі з’яўляюцца: вярба казіная              
(S. сaprea, малюнак 91) – дрэва, у лясах, хмызняках на сонечных 
месцах; вярба белая (S. alba) – буйное дрэва, па берагах рэк, сажалак 
(лісты з ніжняга боку апушаныя); вярба ломкая (S. fragilis) – дрэва, 
галіны ломкія, пасля моцнага ветру пад дрэвам шмат абламаных галін. 
Хмызнякі: вярба пурпуровая  (S. purpurea), вярба трохтычынкавая (S. 
triandra), вярба вастралістая (S. acutifolia), вярба пяцітычынкавая (S. 
pentandra) – дрэва ці хмызняк, і інш. Вербы – насякомаапыляльныя 
расліны. Выдатныя меданосы. 

Многія віды вербаў маюць лекавае значэнне, напрыклад, кара вярбы 
кашовай (S. viminalis) як адаптаген, лісты вярбы трохтычынкавай – 
кроваспыняльны сродак. 

З сям’і вербавыя ў Чырвоную кнігу Беларусі занесен рэдкі від вярба 
чарнічная (Salix myrtilloides). 

 
 

Малюнак 91 – Вярба казіная (Salix caprea): A – парастак з лістамі; 
Б – парастак з тычынкавымі суквеццямі; В – парастак з песцікавым 

суквеццем; Г – тычынкавая кветка; Д – песцікавая кветка; Е – дыяграма 
тычынкавай кветкі; Ж – дыяграма песцікавай кветкі;  

З – песцікавая кветка ў падоўжным разрэзе; І – ускрыты плод; К – семя 

 
Роды вербавых Populus і Saliх уяўляюць дзве самастойныя – 

анемафільную і энтамафільную – лініі эвалюцыі, якія ўзніклі ад 



 

агульнага продка з двухполымі кветкамі ў выніку іх рэдукцыі і 
прыстасавання да апылення. 

 
Парадак гарбузакветныя (Cucurbitales) 
 
Гэты парадак аб’ядноўвае шматгадовыя ці радзей аднагадовыя травы, 

рэдка паўхмызнякі і хмызнякі, і толькі адзін род – Dendrosicyos (востраў 
Сакотра), уяўляе сабой невялікае дрэва з мясістым і сакавітым 
сцяблом.  

Травяністыя формы маюць вусы (часта разгалінаваныя) – 
відазмяненні парасткаў. Сцёблы распластаныя па зямлі ці лазячыя. 
Лісты чарговыя, звычайна пальчата-, радзей перысталопасцевыя ці 
раздельныя, без прылісткаў. Кветкі ў пазушных суквеццях, часам 
рэдукаваны да адной кветкі, аднаполыя , але з рудыментам другога полу 
(аднадомныя ці двухдомныя), вельмі рэдка двухполыя, звычайна 
актынаморфныя, большай часткай 5-членныя. Чашачка 5(3–6)-
лопасцевая, венчык больш ці менш глыбокі, 5(3–6)-лопасцевы. Тычынак 
5 ці 3, вельмі рэдка 2, свабодных ці розным чынам зрошчаных. Гінецэй 
паракарпны з 3(4–5) карпел, завязь ніжняя, 3-гняздовая, звычайна з 
многімі                                                                                                                                                                   
семязачаткамі. Плады – ягады ці гарбузы, сакавітыя ці сухія каробачкі. 
Парадак манатыпны, уключае адну сям’ю – Cucurbitaceae. 

Сям’я гарбузовыя (Cucurbitaceae) шырока рапаўсюджана ў трапічных 
ці субтрапічных абласцях, адносна мала відаў ва ўмераных абласцях. 
Сям’я ўтрымлівае да 90 родаў і звыш 850–1000 відаў; у краінах СНД – 
14 родаў і 24 віды, у флоры Рэспублікі Беларусь сям’я гарбузовыя 
прадстаўлена 4 родамі і 5 відамі.  

У практычных адносінах некоторыя гарбузовыя ўяўляюць вялікую 
каштоўнасць і даўно ўведзены ў культуру як бахчавыя і гароднінныя 
расліны. 

Агурок (Сucumis). Від агурок пасяўны (С. sativus) мае 
неразгалінаваныя вусікі. Гэта аднадомная з раздзельнаполымі кветкамі 
аднагадовая расліна з востралопасцевымі лістамі. Завязь 
прадаўгаватая і пакрыта шыпікамі. Венчык глыбокапяціраздзельны 
жоўты. Формула тычынкавай кветкі: ♂Ca(5)Co(5)A(2),(2),1G0, песцікавай: 
♀ )3(0)5()5( GАСоСа . Плод – сакавіты, ягадападобны. Радзіма агурка – 
Індыя. У СНД вырошчваюць у адкрытым грунце да 60о паўночнай 
шыраты, а ў цяпліцах і паўночней. У атрыманні ўраджаю істотную ролю 
адыгрывае колькасць мужчынскіх і жаночых кветак на расліне, якая 
рэгулюецца прышчыпкай. Агуркі выкарыстоўваюць у свежым, салёным 
і марынаваным выглядзе, як смакавую прыправу да мяса, бульбы, 
салаты і г. д. Спажыўныя вартасці агурка нязначныя (утрымліваюць да 
98 % вады). 



 

У родзе дыня (Melo) 10 відаў, у СНД толькі адзін. Bід (M. sativus) мае 
тупалопасцевыя лісты і кветкі меншыя, чым у агурка. Разводзяць на 
поўдні СНД. Культура дыні была вядома яшчэ з 4-тысячных гадоў да н. 
э. Плады дыні ўтрымліваюць да 15–17 % цукру. Мякаць плода дыні 
ўжываюць у ежу ў сырым выглядзе, з яе робяць дынны мёд            
(бекмес), з насення можна атрымаць харчовы і тэхнічны алей. Радзіма 
дыні – Амерыка. 

Род кавун (Сitrullus) налічвае 5–7 відаў. У краінах СНД у культуры 
два віды. Характарызуецца разгалінаванымі вусікамі. Лісты ў кавуна 
двойчыперыстарассечаныя ці падзеленыя на долі, якія ў сваю чаргу 
значна расчленены. Сталовыя сарты ўтрымліваюць 6–10 % цукру, вага 
дасягае 20 кг. З іх робяць кавунны мёд (нардэк). Кармавыя сарты 
ўтрымліваюць 1–3 % цукру, і іх выкарыстоўваюць на корм жывёле. 
Радзіма кавуна – пустыні Афрыкі. 

Род гарбуз (Сucurbita) утрымлівае да 25 відаў, у краінах СНД 
культывуюць 5. Гарбуз звычайны (малюнак 92) – аднагадовая расліна.           
Мае цвёрдашурпатае апушэнне, паўзучае, з вусікамі, пры дапамозе якіх 
чапляецца, сцябло даўжынёй да 10 м, 5-лопасцевыя лісты. Сарты             
гарбуза: сталовыя, кармавыя, дэкаратыўныя. Гарбузы звычайныя без 
сцелістых плецей (куставыя) аб’ядноўваюць пад назвай кабачкі. Іх плады 
выкарыстоўваюць няспелымі. Гарбузы з дробнымі плоскімі пладамі              
з адцягнутымі зубчастымі краямі вядомы пад назвай патысоны. Іх, як             
і кабачкі, выкарыстоўваюць у ежу тушанымі, печанымі ці марынуюць. 
Насенне гарбуза ўтрымлівае 30– 40 % алею. Радзіма гарбуза – Амерыка. 

Гарбуз звычайны (Cucurbita pepo, малюнак 92) – аднагадовая расліна. 

 
Малюнак 92 – Гарбуз звычайны (Cucurbita pepo):  

А – тычынкавая кветка ў падоўжным разрэзе; Б – андрацэй  
(зрослыя тычынкі); В – песцікавая кветка ў падоўжным разрэзе;  

Г – песцік; Д – папярочны разрэз завязі 

 
Гарлянка (Lagenaria vulgaris) – расліна з двухраздельнымі вусікамі, 

глыбока рассечаным белым венчыкам, дравяністым плодам. 



 

Выкарыстоўваюць для вырабу пасуды. Разводзяць на поўдні СНД. 
Паходзіць, магчыма, з Заходняй Афрыкі і Азіі. 

Люфа (Luffa acutangula, L. cylindrica) – расліна са свабоднымі 
тычынкамі, сухімі доўгімі буйнымі пладамі. Пасля згнівання мякаці              
іх сасудзіста-валакністыя пучкі даюць вядомую мачалку, якая ідзе            
таксама на выраб туфляў, капелюшоў, вусцілкаў для абутку. 

Шалёны агурок (Ecballium elaterium) – расліна без вусікаў, з плодам, 
пры адрыванні якога насенне актыўна выкідваецца наверх. Адсюль і назва 
гэтай расліны. Распаўсюджаны на поўдні еўрапейскай часткі СНД. 

 
Парадак каперсакветныя (Capparales) 

 
Расліны парадку – дрэвы, хмызнякі ці часцей травы. Лісты чарговыя, 

рэдка процілеглыя, простыя, радзей складаныя, звычайна без прылісткаў. 
Кветкі большай часткай у тэрмінальных гронках, часам у мяцёлках, 
двухполыя, іншы раз аднаполыя, актынаморфныя ці злёгку зігаморфныя, у 
большасці з двайным калякветнікам, іншы раз беспялёсткавыя,                   
з нектарнікамі. Калякветнік 4-членны, радзей 5-членны, члены 
калякветніка свабодныя. Тычынак (2)4 ці шмат. Большай часткай яны 
ўзнікаюць з абмежаванай колькасці (часцей за ўсё з 4) прымордыяў.              
У некаторых 2 медыяльныя прымордыі расшчапляюцца, і колькасць 
тычынак дасягае 6. У іншых выпадках шматразова галінуюцца ўсе                
4 прымордыі, і андрацэй аказваецца з 8 ці многіх тычынак. Гінецэй              
паракарпны з 2, радзей 3–6 ці 12 карпеламі. Завязь верхняя з некалькімі 
ці многімі семязачаткамі, часам толькі з адным семязачаткам. Плод – 
каробачка, стручок, стручочак, ягада, арэх ці касцянка. Парадак 
уключае 4 сям’і. 

Сям’я каперсавыя (Сapparaceae) утрымлівае каля 45 родаў і 850 відаў. 
Асноўная частка іх расце ў абласцях з трапічным і субтрапічным 
кліматам, і толькі нямногія прадстаўнікі сям‘і сустракаюцца ў краінах 
умеранага пояса. Сям’я прадстаўлена хмызнякамі, невялікімі дрэвамі          
і травамі з чарговымі простымі ці пальчатымі лістамі з прылісткамі. 
Кветкі адзіночныя ці ў гронкападобных суквеццях, часцей зігаморфныя. 
Прыкметнікі адсутнічаюць. Чашачка з 4, іншы раз зрослых у             
аснове чашалісцікаў. Пялёсткаў 4, тычынак 4, 6 ці  болей, іншы раз 
многа. Пладалісцікаў 2, часцей болей. Завязь верхняя. Плады 
каперсавых – стручкі, каробачкі, ягады. Будова кветкі тыповая для 
парадку. У некаторых форм з-за шматразовага расшчаплення тычынак 
андрацэй стаў шматлікім.  

Асаблівасцю гэтай сям’і з’яўляецца ўтварэнне гінафора – разра-
станне кветаложа ўдаўжыню на ўчастку паміж андрацэем і гінецэем, ці 
андрагінафора – разрастанне кветаложа паміж венчыкам і андрацэем.  У 
краінах СНД растуць каперсы калючыя (Capparis spinosa, малюнак 93). 



 

Формула: Са4Со4А∞G(2). 

 
Малюнак 93 – Каперсы (Capparis spinosa):  

A – квітучы парастак; Б – малады плод на гінафоры  
Кветкавыя пупышкі каперсавых марынуюць, кансервуюць (каперcы). 
Сям’я капусныя, або крыжакветныя (Brassicaceae, або Сruciferae) 

налічвае 380 родаў і 3200 відаў. У краінах СНД існуе 127 родаў і амаль 
750 відаў, у Беларусі – 45 родаў і каля 90 відаў. 

Сям’я аб’ядноўвае травяністыя расліны, рэдка паўхмызнякі з 
чарговымі лістамі, без прылісткаў. Пласцінка ліста простая, цэльная ці ў          
рознай ступені расчлененая. Характэрны аднаклетачныя, простыя ці 
разгалінаваныя, радзей мнагаклетачныя, залозістыя валаскі. 
Вегетатыўныя органы капусных маюць асобныя клеткі (ідыябласты) з 
міразінам. Кветкі ў гронках, якія часта сабраны ў мяцёлкі. Кветка          
мае двайны калякветнік: чашалісцікаў 4 у двух кругах, чашалісцікі 
ўнутранага круга ў аснове маюць паглыбленні з нектарам. Венчык             
з 4 пялёсткаў з ногцікамі. Андрацэй у большасці з 6 тычынак; дзве з         
іх утвараюць знешні круг і маюць больш кароткія ніці. Чатыры тычынкі 
ўнутранага круга з больш доўгімі ніцямі размяшчаюцца дзвюма        
парамі і чаргуюцца з тычынкамі знешняга круга. Гінецэй заўсёды 
цэнакарпны з двух пладалісцікаў, зрослых краямі. Ад швоў вырастае 
перагародка, якая падзяляе поласць завязі па вертыкальным напрамку 
на два гнязды. Семязачаткаў звычайна некалькі, яны прымацоўваюцца 
ўздоўж шву. Завязь несапраўдна двухгняздовая са слупочкам і рыльцам. 
Формула кветкі: Са2+2Со4A2+4G(2). Плод – стручок (даўжыня 
перавышае шырыню больш чым у 3 разы), стручочак (даўжыня          
перавышае шырыню не болей чым у 3 разы) (малюнак 94), рэдка 
распадаецца (у рэдзькі дзікай), ці аднасенны арэх. 

 



 

 

Малюнак 94 – Будова кветкі і плады сям’і капусных (Brassicaceae):  
А – дыяграма кветкі ; Б – зачатак кветкі (зачаткі чатырох чашалісцікаў, два 

зачаткі знешніх і два раздвоеныя зачаткі ўнутраных тычынак; у цэнтры – 
завязь, паміж зачаткамі тычынак выступаюць зачаткі чатырох пялёсткаў); 

В – кветка гарчыцы (sinapis); Г – андрацэй і гінецэй кветкі капусты (Brassica); 
Д – членісты стручок дзікай рэдзькі (Raphanus raphanistrum);  

Е – шырокаперагародкавы стручочак рыжака пасяўнога (Cаmelina sativa);  
Ж – вузкаперагародкавы стручочак торбачніка (Thlaspi arvense) 

Эвалюцыя крыжакветных ішла па шляху змянення пладоў ад 
тыповага доўгага стручка ў кароткі стручочак. Стручочкі двух тыпаў: 
шырокаперагародачныя і вузкаперагародачныя; нераскрываемыя 
стручкі – членістыя, разломвальныя. 

Семя без эндасперма, семядолі ўтрымліваюць алей, гліказіды. 
Зародак сагнуты, з розным становішчам карэньчыка адносна семядолей. 
Будова плода і насення – важная сістэматычная адзнака для адрознення 
больш дробных груп сям’і. 

Крыжакветныя – важныя харчовыя, кармавыя, а таксама 
вітамінаносныя (утрымліваюць вітамін С) расліны, і таму ўжываюцца як 
каштоўны проціцынготны сродак; ёсць меданосныя, алейныя, 
тэхнічныя, пустазельныя і дэкаратыўныя прадстаўнікі. 

Род капуста (Brassica) аб’ядноўвае каля 35 відаў адна-, двух- і  
шматгадовых раслін сям’і капусных у Еўразіі, Паўночнай Амерыцы            
і Міжземнамор’і. 

Многія віды роду – агародныя, кармавыя і алейныя культуры,               
вырошчваюцца на ўсіх кантынентах. 

Надзвычайнай марфалагічнай зменлівасцю адрозніваецца капуста 
агародная (B. oleracea, малюнак 95), што дазволіла выбраць мноства 
форм і разнавіднасцей для разнастайнага выкарыстання. 



 

 
Малюнак  95 – Капуста агародная (Brassica oleracea): 

A – суквецце і плады; Б – стручок; В – раскрыты стручок 

 
Качанная капуста (B. oleracea) вырошчваецца дзеля атрымання           

качаноў (гіганцкіх пупышак). Агародная расліна, вядома шмат сартоў. 
Ліставая капуста (B. Oleracea var.acephala) не ўтварае качана, лісты 

мясістыя, плоскія ці кучаравыя. Кармавая расліна. 
Брусельская капуста (B. Oleracea var. gemmifera) – на высокім сцябле 

ў пазухах лістоў утвараюцца маленькія качанчыкі.  
Савойская качанная капуста (B. Oleracea var.sabauda) – утварае          

качаны меншых памераў, чым качанная. 
Цвятная капуста (B. Oleracea var. botrytis) – недаразвітае суквецце, 

якое разрастаецца і становіцца сакавітым. 
Кальрабі – расліна з рэпападобным патаўшчэннем сцябла над           

зямлёй, якое выкарыстоўваецца ў адвараным выглядзе ў ежу. 
Утрымлівае вялікую колькасць вітаміну С. 

Качанная капуста – найбольш шырока распаўсюджаны від. 
Адрозніваецца высокім утрыманнем спажыўных рэчываў (цукру), 
вітамінаў, мінеральных солей (Р, Са). 

Усходы капусты гінуць ад марозу ў перыяд да ўтварэння качана; гэты 
перыяд працягваецца 100–160 дзён. Таму насенне капусты выся-ваюць у 
парніках, вырошчваюць расаду. Затым расаду пікіруюць і вы-
саджваюць у грунт. У першы год капуста фарміруе качан (вілок). На 
наступны год гіганцкая пупышка на пакарочаным сцябле – храпцы –  
кранаецца ў рост. Сцябло моцна выцягваецца, і развіваецца суквецце            
з вялікай колькасцю кветак. Такім чынам, качанная капуста – 
двухгадовая культура. Яна патрабавальная да мінеральнага харчавання 
і вільгаці. Качанная капуста выкарыстоўваецца ў ежу (з яе гатуюць 
розныя стравы: вараць, квасяць і г. д.). 

Да роду капуста (Brassica) адносіцца: бручка (B. napus var. 
napobrassica), дае буйныя мясістыя караняплоды, якія ўтрымліваюць     
4–5 % цукру і 1,5 % бялку, шмат вітамінаў. Ёсць сталовыя і карма-выя 
сарты. 

Рэпа (B. rapa) мае плоскі караняплод з белай ці жоўтай мякаццю. 



 

Хуткаспелая, можа даваць два ўраджаі ў год. 
Турнэпс (B. rapa) – расліна з падоўжаным караняплодам (вагой да   

16 кг). Кармавая расліна. 
Рэдзька дзікая (Raphanus raphanistrum, малюнак 96) – каштоўная 

расліна па ўтрыманні вітамінаў і эфірных алеяў, магчыма, валодае 
лекавымі ўласцівасцямі. 

Алейныя расліны: сарэпская гарчыца (Brassica juncea) – дае алей,  які 
прымяняюць у кансервавай, парфумнай, фармацэўтычнай 
прамысловасцях; белая гарчыца (Sinapis alba) – дае алей, добрая 
кармавая              і меданосная расліна; рапс (Brassica napus ssp. oleifera) 
– мае азімыя             і яравыя формы; алей з яго насення прымяняецца ў 
металургічнай  прамысловасці пры загартоўцы сталі, вырабе гумы, у 
лакафарбавай, мылаварнай, тэкстыльнай прамысловасці, 
выкарыстоўваецца як кармавая расліна; рэдзька алейная (Raphanus 
sativus var. oleifera) –               вырошчваецца на корм жывёле. 

Пустазелле: гуляўнік (Sisymbrium), жаўтушнік ляўкойны (Erysimum 
cheiranthoides), свірэпа звычайная (Barbarea vulgaris), рэдзька дзiкая 
(Raphanus raphanistrum, малюнак 96), стрэлкі звычайныя (Capsella 
bursa-pastoris, малюнак 97), торбачнік палявы (Thlaspi arvense), гарліца 
шэрая (Berteroa incana) і інш.  

 

Малюнак 96 – Рэдзька дзікая  
 (Raphanus raphanistrum): 

А – квітучы парастак з пладамі;  
Б – ніжняя частка расліны;  

В – стручок; Г – кветка 

Малюнак 97 – Стрэлкі звычайныя 
(Capsella bursa-pastoris): 

А – агульны выгляд; Б – кветка;  
В – раскрыты плод – стручочак 

 
Радыска (R. sativus var. radicula) – разнавіднасць рэдзькі. Адна з            

самых ранніх агароднінных раслін. Расце хутка – ад пасеву да поўнага 
выспявання праходзіць 30–40 дзён. 

Усе пералічаныя расліны маюць двухгадовы цыкл развіцця. 
Хрэн (Armoracia rusticana) – адзін з лепшых проціцынготных сродкаў. 



 

Большасць пустазелля – аднагадовыя расліны, барацьба з імі патрабуе 
шмат працы і сродкаў, таму што яны валодаюць вялікай здольнасцю  да 
размнажэння. Так, адна расліна стрэлкі звычайнай дае насенне ад             
2 да 70 тысяч, а адна расліна дэскураніі Сафіі (Descurainia sophia) –           
ад 6 да 100 тысяч. Насенне пустазелля да таго ж доўгі час захоўвае 
здольнасць да ўсходжасці. Асабліва шкодная для палёў свірэпа – расліна 
двухгадовая, якая часам становіцца шматгадовай і размнажаецца 
каранёвымі атожылкамі. Свірэпа – таксама добры меданос. 

Дэкаратыўнымі сярод крыжакветных з’яўляюцца: ляўконія (Matthiola 
annua), лакфіёль (Cheiranthus cheiri), вячэрніца дамская, фіялка начная 
(Hesperis matronalis), бурачок (Alyssum), іберыс (Iberis). 

У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь з гэтай сям’і занесены зубніца 
клубняносная (Dentaria bulbifera), луннік ажываючы (Lunaria rediviva). 

Сям’я рэзедовыя (Resedaceae) уключае 6 родаў і 75 відаў. 
Распаўсюджана ў краінах Міжземнамор’я. У краінах СНД – адзін род 
(Reseda) з 5 відамі, адзін з якіх у культуры. Гэта травы з чарговымі 
лістамі і дробнымі залозістымі прылісткамі. Кветкі ў гронках, 
зігаморфныя. З каперсавымі іх збліжае наяўнасць кароткага 
андрагінафора. Пладалісцікі зрастаюцца няпоўнасцю, і завязь мае 
зверху адтуліну, – “голанасеннасць” сярод пакрытанасенных. Плод – 
каробачка. 

Рэзеда жоўтая (Reseda lutea) – адна-, двухгадовая з перыста-раздзель-
нымі лістамі і жоўтымі кветкамі расліна (малюнак 98). У Беларусі –  
заносная расліна. Усяго ў рэспубліцы сустракаецца 3 віды рэзеды. 
Рэзеда садовая (R. odorata) – дэкаратыўная расліна, формула будовы         
яе кветкі: ↑Ca6Co6A∞G(3). 

 
 

Малюнак 98 – Рэзеда жоўтая (Reseda lutea): 
А – агульны выгляд; Б – кветка; В – плады; Г – дыяграма кветкі 

 
Парадак мальвакветныя (Malvales) 
 



 

Дрэвы, хмызнякі і травы парадку мальвакветныя маюць чарговыя, 
рэдка супраціўныя простыя ці (радзей) складаныя лісты з прылісткамі. 
Маладыя часткі раслін нярэдка пакрыты шматлікімі зорчатымі 
валаскамі. У парэнхімных тканках звычайна слізевыя клеткі, поласці ці          
каналы. Кветкі ў рознага роду цымозных суквеццях, але нярэдка 
адзіночныя, большай часткай двухполыя, актынаморфныя, 5-членныя, з 
двайным калякветнікам. Чашалісцікі свабодныя ці зрослыя. Пялёсткі 
звычайна свабодныя, у бутоне часта скручаныя. Тычынкі, як правіла,        
у 2 кругах; знешні круг часта адсутнічае ці ператвораны ў стамінодыі,  а 
колькасць членаў унутранага круга звычайна павялічана, і яны 
зрастаюцца або ніцямі ў калонку вакол гінецэя, або ў некалькі пучкоў. 
Гінецэй цэнакарпны, звычайна з многіх карпел. Завязь верхняя, 
шматгняздовая з адным або многімі семязачаткамі ў кожным гняздзе  ці 
на кожнай плацэнце. Плады сухія каробачкі ці мясістыя або 
аднанасенныя арэхі ці ягады. Парадак уключае 11 сем’яў. 

Сям’я ліпавыя (Tiliaceae) налічвае 46 родаў і 450 відаў. Шырока 
распаўсюджаны ў трапічных абласцях, асабліва ў Паўднёвай Амерыцы, 
Афрыцы і Паўднёва-Усходняй Азіі. Сустракаюцца таксама ва ўмераных 
абласцях паўночнага паўшар’я. 

Сям’я прадстаўлена дрэвамі, хмызнякамі, рэдка травяністымі раслі-
намі з простымі, цэльнымі ці лопасцевымі лістамі, з часта ападаючымі 
прылісткамі. У вегетатыўных органаў звычайна ёсць ёмістасці слізі. 

Кветкі звычайна ў цымозных суквеццях, двухполыя, радзей аднаполыя, 
з чашачкай і венчыкам; пялёсткі даволі буйныя, ярка афарбаваныя, часта 
з нектарнікамі. Андрацэй вельмі зменлівы. Асноўны яго тып – два 5-
членныя кругі свабодных тычынак, але часцей у выніку расшчаплення 
тычынак лік іх узрастае і яны ўтвараюць два кругі пучкоў, па 5 у кожным 
крузе. Іншы раз тычынкі пучкоў аднаго з кругоў замяняюцца 
стамінодыямі ці цалкам рэдукуюцца, і тады ў кветцы застаецца толькі 
адзін круг шматтычынкавых пучкоў. Межы паміж пучкамі могуць быць 
невыразнымі, тады андрацэй выглядае як мнагачленны з нявызначаным 
лікам тычынак. Гінецэй цэнакарпны з многіх – двух пладалісцікаў. 
Завязь верхняя, двух- ці многагняздовая; слупок адзін, з галоўчатым 
рыльцам. Плады сакавітыя ці сухія, раскрывальныя ці нераскрывальныя. 

У краінах СНД род ліпа (Tilia) мае 11 відаў. Ліпа сэрцападобная          
(T. cordata) – вялікае дрэва, даўгавечнае, ценевынослівае, з мяккай 
драўнінай і лубянымі валокнамі ў кары. Лісты чарговыя, сэрцападобныя 
(малюнак 99). Кветкі ў паўпарасоніках, сабраных плеяхазіямі, з бледна-
жоўтым прыкветнікам (покрыўным лістом), бледна-жоўтыя.  

Формула кветкі:  Ca5Co5A∞G(5). Плод – арэхападобны, адна- 
двухнасенны. Семя з эндаспермам. 



 

 
Малюнак 99 – Ліпа (Tilia cordata): А – квітучы парастак; 

Б – падоўжны разрэз кветкі; В – дыяграма кветкі; Г – плады 
Ліпа – вельмі важнае лясное і дэкаратыўнае дрэва. Дае мяккую 

драўніну і луб для розных вырабаў (мачалка, рагожавыя мяшкі, шчоткі і 
інш.). Кветкі – народны патагонны сродак. Лепшы меданос. Расце         ў 
лясах СНД і Рэспублікі Беларусь разам з іншымі дрэвавымі раслінамі. 

Сям’я мальвавыя (Malvaceae). Травяністыя расліны ці хмызнякі, 
рэдка дрэвы з простымі, звычайна пальчата-расчлененымі лістамі.               
У аснове кветкі часта маецца “знешняя чашачка”, утвораная 
верхавіннымі лістамі. Чашачка і венчык пяцічленныя. Пялёсткі венчыка           
свабодныя ці ў аснове зрослыя. Пяць тычынак знешняга круга 
рэдукаваныя, унутраныя – шматлікія (у выніку расшчаплення) і зрослыя 
ніцямі ў трубачку, якая акружае гінецэй, кожны пыльнік толькі з двума 
пылковымі гнёздамі. Пылковае зерне буйное са складанаскульптурнай 
экзінай. Песцік з трох-шасці пладалісцікаў, апакарпных, слупок адзін ці 
некалькі. Завязь верхняя. Плады сухія – каробачкі ці аднанасенныя 
арэхі. Сям’я налічвае звыш 1500 відаў. У Рэспубліцы Беларусь – 2 роды 
і 11 відаў. 

Род бавоўнік (Gossypium) прадстаўлены відам бавоўнік шурпаты 
(G. hirsutum, малюнак 100). Формула кветкі:  Ca(5)Co5A(∞)G(5). Плод – 
каробачка. Гэта вельмі разгалінаваныя травы ці хмызнякі да 1,5–2 м 
вышынёй, часам амаль дрэвападобныя. Хмызняковыя формы 
разводзяць толькі ў тропіках. Баваўнаводства ў краінах СНД базіруецца           
на аднагадовай культуры бавоўніку. 

Лістаразмяшчэнне чарговае, лісты 3-, 5-пальчаталопасцевыя, 
чаранковыя. Бабоўнік мае два віды галін: роставыя і пладовыя. 
Роставыя галіны монападыяльныя, пладовыя – сімпадыяльныя і 
пакарочаныя. Кожная пладовая галіна заканчваецца кветкай, а з бакавой 
пупышкі, якая ляжыць ніжэй за першую кветку, фарміруецца другая 
кветка і г. д.  

 



 

 
Малюнак 100 – Бавоўнік шурпаты (Gossypium hirsutum): 

A – квітучы парастак; Б – спелая каробачка;  
В – семя ў разрэзе, густа пакрытае валаскамі; Г – дыяграма кветкі 

У аснове кожнай кветкі знаходзіцца “вонкавая трохлістая чашачка”  з 
калякветных лісцікаў. Сапраўдная чашачка зрослалістая, 
пяцілопасцевая. Пяць пялёсткаў афарбаваны ў светла-крэмавы ці жоўты 
колер. Тычынкі знешняга круга рэдукаваныя. З пяці бугаркоў 
унутранага круга андрацэя шляхам расшчаплення тычынкавых ніцей 
утвараецца трубачка. Гінецэй з 5 пладалісцікаў, завязь верхняя з 
адзіным слупком                                                 і лопасцевым рыльцам. 
Плод – шматнасенная каробачка. Кожнае семя пакрыта валаскамі па 25–
30 мм. З гэтых валаскоў атрымліваюць вату, вацін, вырабляюць тканіну 
паркаль. 

Мерай барацьбы з ападаннем завязей бавоўніку з’яўляецца яго            
чаканка ў фазе бутанізацыі: выдаляюць усе роставыя бакавыя парасткі  і 
пупышкі, размешчаныя ніжэй, чым першая пладовая галіна, а затым, 
пасля ўтварэння жаданага ліку пладовых галін, прышчэпліваюць          
галоўнае сцябло. 

Культура бавоўніку вядома з глыбокай старажытнасці (Індыя, Кітай). 
Першапачаткова бавоўнік вырошчвалі як шматгадовую расліну. 
Прасоўванне бавоўніку ў субтропікі звязана з адборам хуткаспелых і 
аднагадовых форм. Выведзена шмат сартоў бавоўніку з аднагадовых 
формаў. Каля 70 % сусветнай вытворчасці валакна прыходзіцца на 
бавоўну. У культуру ўведзена 5 відаў бавоўніку. Сярод іх вылучаюцца 
сарты “ўпланд” – з тонкім і доўгім валакном (70 % плошчы), а таксама 
“гуза” ці “каракоза” – з кароткім і грубым валакном. 

Род гібіскус (Hibiscus) прадстаўлены 250 відамі, якія растуць у 
цёплых краінах. Пераважна гэта дрэвы і хмызнякі. Кветкі з падчашай           
з многіх лісцікаў, плады – пяцігняздовыя каробачкі. У краінах СНД 
разводзяць некалькі відаў на поўдні. Кенаф (Н. cannabinus) атрымаў 
назву бамбейская пянька. Гэта высокая травяністая стройная расліна            
з 5-, 7-дольнымі лістамі. Дае светлае, мяккае і гнуткае валакно, якое 
выкарыстоўваюць для вырабу мешкавіны. 

Ружа кітайская (Н. rosa-sinensis) – звычайна дрэва з чырвонымі 



 

кветкамі. Дэкаратыўная пакаёвая расліна. На поўдні з умерана 
цёплым кліматам расце ў адкрытым грунце. Радзіма – Паўднёва-
Усход-няя Азія. 

Канатнік Тэафраста (Abutilon theophrasti) – травяністая расліна да               
4 м вышынёй з буйнымі цэльнымі сэрцападобнымі лістамі, як у          
сланечніка. У краінах СНД разводзяць на поўдні. Дае грубае валакно. 

Алтэй лекавы (Althaea officinalis, малюнак 101). Часта расце на          
вільготных лугах, на берагах рэк большай часткі краін СНД. Карані  яго 
выкарыстоўваюць пры розных катарах як сродак, які памяншае 
раздражненне. 

 
 

Малюнак 101 – Алтэй лекавы (Althaea officinalis): 
А – квітучы парастак; Б – падоўжны разрэз кветкі; В – андрацэй;  

Г – гінецэй; Д – дыяграма кветкі: 1 – лісцікі падчашы 

 
Парадак малачаекветныя (Euphorbiales) 

 
Сям’я малачайныя (Euphorbiaceae). Да сям‘і малачайныя адносіцца 

не менш 300 родаў і каля 7500 відаў. У Беларусі расліны гэтай сям’і 
ўключаюць 18 відаў. 

Гэта расліны тропікаў і субтропікаў Афрыкі, Паўднёвай Амерыкі, 
Паўднёвай і Паўднёва-Усходняй Азіі. Сустракаюцца яны і ва ўмераных 
абласцях зямнога шара. Побач з дрэвамі, хмызнякамі і травамі 
звычайнага выгляду ў складзе сям’і ёсць формы арыгінальнай будовы, 
якія нагадваюць, напрыклад, верасовыя ці бязлістыя сцябловыя сукуленты 
– кактусы. Лісты большай часткай маюць прылісткі і простыя, радзей 
складаныя, разнастайныя па форме пласцінкі, іншы раз рэдукаваныя,         
у сувязі з чым назіраецца ўтварэнне філакладыяў. Для многіх 
малачаевых характэрны млечныя трубкі, клеткі ці мяшкі. Кветкі ў 
простых          ці складаных суквеццях, пры гэтым элементарныя 
суквецці часцей за ўсё цымозныя, нагадваюць будову асобнай кветкі. 
Кветкі з двайнымі калякветнікамі, ці ў калякветніках рэдукаваныя 



 

венчыкі (род пралеснік – Mercurialis), а часта рэдукаваныя чашачкі, у 
выніку кветкі становяцца голымі. Лік тычынак розны, ад мноства да 
адной. Гінецэй цэнакарпны, звычайна з 3 пладалісцікамі, з 
трохгняздовай верхняй завяззю, адным (у выніку поўнага зрастання) ці 
3 стылодыямі і з 3 ці 6 рыльцамі.        Семязачаткі звычайна маюць 
абтуратар – выраст плацэнты, які прыкрывае мікропіле, праз які 
адбываецца пранікненне пылковай трубкі. Плод – большай часткай 
каробачка, якая распадаецца на 3 арэшкі,  радзей плод мясісты, 
ягадападобны ці ў форме касцянкі. 

У многіх малачайных, напрыклад, клешчавіны (Ricinus), насенне  
забяспечана карункулай (каронкай) – разрастаннем тканкі інтэгумента 
каля мікропіле. Найбольш распаўсюджаны ў Рэспубліцы Беларусь род 
малачай (Euphorbia virgata, малюнак 102). Гэта травяністыя расліны, 
звычайна бледна-зялёнай афарбоўкі, якія ўтрымліваюць шмат ядавітага 
млечнага соку. У складаных суквеццях малачаю кідаюцца ў вочы 
зеленавата-жоўтыя прыкветнікі, якія сядзяць большай часткай парамі і           
адрозніваюцца ад вегетатыўных лістоў звычайна меншай даўжынёй              
і шырокімі абрысамі. Элементарнае суквецце акружана пяццю 
невялікімі крыючымі лістамі, зрослымі ў бакал, які нагадвае 
зрослалістую чашачку. Па яго знешняй паверхні ў верхняй частцы 
маюцца буйныя залозкі. Унутры бакала змяшчаецца жаночая кветка, 
якая займае цэнтральнае становішча, сядзіць на доўгай ножцы і 
высунута вонкі, і шмат дробных мужчынскіх кветак, згрупаваных у 
пяць звілін, пазушных па адносінах да лісточкаў, утвараючых бакал. 
Кожная мужчынская кветка на кароткай кветаножцы і складаецца толькі 
з адной тычынкі, ніць якой складае непасрэдна працяг кветаножкі. 
Мяжа паміж кветаножкай і тычынкавай ніццю бывае прыкметна ў 
выглядзе сучлянення. 

 



 

 
Малюнак 102 – Малачай: 1 – Euphorbia virgata: а – бясплодны парастак, 

б – суквецце; 2 – Euphorbia lathyrus а – цыятый, б – цыятый з выдаленымі  
бакаламi, 3 – дыяграма сабрання цыацыяў, 4 – раскрыты плод 

 
Жаночыя кветкі, у сваю чаргу, зведзены толькі да песціка. Такое 

суквецце з мужчынскіх кветак і жаночай кветкі ў бакале атрымала назву 
цыятыя. Цыятый біялагічна адпавядае суквеццю, а марфалагічна  ён 
падобны на асобную кветку, якая мае просты калякветнік (бакал), шмат 
тычынак (5 звілін з мужчынскіх аднатычынкавых кветак) і адзін песцік 
(жаночую кветку). 

Малачаі, якія растуць у Беларусі, даволі аднастайныя па знешнім 
выглядзе, адрозніваюцца толькі будовай лістоў, суквеццяў і інш. Аднак 
у іншых краінах ёсць шмат малачаяў арыгінальнага знешняга выгляду. 
Сярод іх заслугоўваюць асаблівай увагі афрыканскія кактусападобныя 
малачаі. У гэтых малачаяў лісты рэдукаваныя, сцяблы сакавітыя. 
Сукулентны характар такіх раслін робіць іх вельмі падобнымі на 
кактусы, непасрэднай роднасці з якімі, аднак, малачаі не маюць. Гэта 
добры прыклад марфалагічнай канвергенцыі, узнікшай у сувязі з 
засушлівымі ўмовамі, прычым кактусы эвалюцыянавалі ў гэтым 
напрамку ў Амерыцы, а малачаі – у Афрыцы. 

У практычных адносінах сям’я малачайных мае вялікае значэнне.          
У малочным соку малачайных іншы раз утрымліваецца каўчук. 
Найбольш важны каўчуканос – бразільская гевея (Hevea brasiliensis). 
Каўчук атрымліваюць таксама з маніёкі (Manihot glаziovii) з Паўднёвай 
Афрыкі. 

Другі від маніёкі (M. utilissima) вырошчваюць для атрымання 
каранёвых клубняў даўжынёй 0,5 м і вагой больш чым 10 кг. З іх 
атрымліваюць асобую муку (маніёка, ці тапіёка). У свежым стане клубні 



 

некаторых відаў маніёкі ядавітыя, але пры награванні ядавітае рэчыва 
разбураецца. 

Сярод малачайных шмат алейных раслін. Асабліва цэніцца тунгавае 
дрэва Форда (Aleurites fordii). Насенне тунгавых дрэў утрымлівае да             
60 % тунгавага алею, які знаходзіць прымяненне ў вытворчасці 
высакаякасных эмалей, лакаў, фарб. 

Да важных алейных раслін адносіцца і клешчавіна, ці кастор (Ricinus 
communis). Гэта дрэвавая расліна ўсходнеафрыканскага паходжання. Як 
аднагадовая расліна вырошчваецца ў пазатрапічных краінах. Насенне 
клешчавіны ўтрымлівае каля 60 % алею, а таксама ядавіты  алкалоід 
рыцынол. Касторавы алей прымяняюць у медыцыне (як слабіцельны 
сродак) і ў шэрагу галін прамысловасці. 

Многія трапічныя віды малачайных выкарыстоўваюцца як 
фарбавальны і дубільны матэрыял. Некаторыя з гэтых раслін даюць 
каштоўную драўніну. Плады, насенне і клубні многіх відаў ядомыя, і іх 
выкарыстоўваюць як харчовыя прадукты (у трапічных краінах). 

У Беларусі з сям’і малачайных у яловых, шэравольхавых лясах 
зрэдку сустракаецца пралеснік шматгадовы (Mercurialis perennis). 
Формулы кветак: ♂P3A9–12G(0), ♀P3A0G(2). Плод – каробачка.                 З 
роду Euphorbia на заліўных лугах сустракаюцца малачай глянцавіты  (E. 
lucida); па сухiх пясчаных дарожных адхонах – малачай кіпарысавы (E. 
cyparissias); як пустазельныя расліны – малачай санцагляд                    
(E. helioscopia), малачай бутэрлакавы (E. peplus) і інш. (малюнак 102). 

На становішча малачайных у сістэме няма адзінага меркавання.           
Некаторыя вучоныя збліжаюць іх з мальвавымі на падставе распадзення 
плода і падабенства валаскоў, у апушэнні. Пры гэтым раздзельнаполасць 
кветак разглядаюць як другасную прыкмету. Больш верагодна, аднак, 
што ў малачайных мужчынскія і жаночыя кветкі першасныя, а цыятый 
уяўляе сабой мадэль утварэння двухполай кветкі з раздзельнаполых – 
у адпаведнасці з псеўдантавай тэорыяй Ветштэйна. Магчыма сувязь 
малачайных з сям’ёй самшытавых. 

Разам з тым, выказваецца і меркаванне, што парадак Malvales трэба 
змяшчаць у падклас Rosidae. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 

 
1.  Якое месца ў філагенетычнай сістэме займае падклас дыленііды? 
2. Назавіце характэрныя прыкметы раслін парадкаў верасакветныя, 

вербакветныя і напрамкі іх эвалюцыйнага развіцця. 
3.  Якія асаблівасці характарызуюць расліны парадку гарбузакветныя? 
4. Ахарактарызуйце расліны парадку каперсакветныя, вызначце яго 

характэрныя асаблівасці. Якое практычнае значэнне маюць расліны 



 

гэтага парадку? 
5. Якія асаблівасці маюць расліны парадку мальвакветныя і якое іх 

практычнае выкарыстанне? 
 

ПАДКЛАС РАЗІДЫ (ROSIDAE) 
 
Уключае дрэвы, хмызнякі і травы з простымі ці перыста- радзей 

пальчатаскладанымі лістамі без прылісткаў ці з прылісткамі. Кветкі ў 
рознага тыпу суквеццях ці адзіночныя, двухполыя ці радзей аднаполыя, 
актынаморфныя ці зігаморфныя, цыклічныя, звычайна з двайным         
калякветнікам. Пялёсткі венчыка свабодныя ці больш-менш зрослыя. 
Тычынак шмат або некалькі. Гінецэй апакарпны, часцей цэнакарпны. 
Завязь верхняя, паўніжняя ці ніжняя. Плады розных тыпаў. Насенне з 
эндаспермам ці без эндасперма. 

Rosidae мае агульнае паходжанне з Dilleniidae і, верагодна, паходзіць 
ад Magnoliidae. 

Падклас уключае 39 парадкаў. Разгледзім некаторыя з іх. 
Парадак каменяломкакветныя (Saxifragales) 
 
Гэта шматгадовыя ці аднагадовыя травы, радзей паўхмызнякі ці 

хмызнякі. Лісты чарговыя ці процілеглыя, вельмі рэдка кальчаковыя, 
простыя, цэльныя ці, радзей, лопасцевыя, звычайна без прылісткаў. 
Кветкі ў рознага роду суквеццях ці адзіночныя, звычайна двухполыя, 
актынаморфныя або, радзей, злёгку зігаморфныя, звычайна з двайным 
калякветнікам. Пялёсткі свабодныя або, радзей, больш-менш зрослыя, 
рэдка адсутнічаюць. Тычынкі ў аднолькавай колькасці з чашалісцікамі 
ці іх у два разы больш, свабодныя; пыльнікі ўскрываюцца падоўжнай 
шчылінай. Гінецэй апакарпны або цэнакарпны (сінкарпны ці 
паракарпны), звычайна са свабоднымі стылодыямі; завязь верхняя, 
паўніжняя ці ніжняя, з некалькімі або многімі семязачаткамі. Плады – 
каробачкі, многалістоўкі ці ягадападобныя. 

Сям’я таўсцянковыя (Crassulaceae). Травяністыя расліны, 
сукулентныя, шматгадовыя ці аднагадовыя, з простымі, большай 
часткай без прылісткаў, сакавітымі лісточкамі. Кветкі звычайна ў 
коласападобных, гронкападобных, шчытападобных суквеццях, 
актынаморфныя, двухполыя, рэдка аднаполыя, кругавыя, у большасці 
выпадкаў з аднолькавым 4–5–6 і большым лікам членаў калякветніка (у 
абодвух кругах)               і гінецэя, але ў два разы большым лікам у 
андрацэі. Венчык раздзельнапялёсткавы, іншы раз спайнапялёсткавы. 
Пладалісцікі свабодныя ці зрастаюцца паміж сабой у большай ці 
меншай ступені. Завязь верхняя. Пры аснове пладалісцікаў знаходзяцца 
лускі – нектарнікі. Расліны                  энтамафільныя, некаторыя 
арнітафільныя. Кветаложа часта сподачкапашыранае. Плод – 



 

многалістоўка, рэдка каробачкападобны. 
Таўсцянковыя – вялікая сям’я, утрымлівае да 35 родаў і 1500 відаў. 

Шырока распаўсюджаны (акрамя Палінезіі і Аўстраліі), але 
сканцэнтраваны ў асноўным у Паўднёвай Афрыцы. У Рэспубліцы 
Беларусь сям’я таўсцянковых прадстаўлена 4 родамі і каля 11 відамі. 

У нашай рэспубліцы часта сустракаецца расходнік едкі (Sedum acre, 
малюнак 103). Ён расце ў сухіх разрэджаных сасновых лясах, пустках, 
на ўзлессі, сухадольных лугах. Формула кветкі:  Ca6Co6A6+6G6. 
Плод – многалістоўка. 

У разрэджаных лясах, на палянах зрэдку сустракаецца сукулентная 
расліна сям’і таўсцянковых скочкі – Jovibarba globifera (Sempervivum 
soboliferum). Кветкі 6-членныя, двухполыя, жоўтыя. Формула кветкі: 
 Ca6Co6A12G6. 
Многія таўсцянковыя разводзяць як дэкаратыўныя: эхеверыя шызая 

(Echeveria glauca) з трапічнай Амерыкі; красула (Crasula falcata)                  
з Паўднёвай Афрыкі з тоўстымі мясістымі лістамі; брыяфілум 
(Bryophyllum pinnatum), у кутках краявых зубчыкаў ліставой пласцінкі 
ўтвараюцца вывадковыя пупышкі, з якіх развіваюцца новыя расліны; 
Rochea coccinea з Паўднёвай Афрыкі – расліна з правільна крыж-
накрыж размешчанымі лістамі і ярка-чырвонымі кветкамі, разводзіцца 
як пакаёвая, і іншыя. 

 
Малюнак 103 – Расходнік едкi (Sedum acre): 1 – квiтучая раслiна; 

2 – кветка; 3 – дыяграма кветкi 

 
Сям’я каменяломкавыя (Saxifragaceae) ўключае каля 30 родаў і             

600 відаў. Распаўсюджаны галоўным чынам ва ўмераных абласцях 
паўночнага паўшар’я з нямногімі відамі ва ўмераных абласцях 
паўднёвага паўшар’я і ў гарах тропікаў. У Беларусі сям’я прадстаўлена 2 
родамі і 4 відамі. 



 

Шматгадовыя, радзей, аднагадовыя травы, хмызнякі і паўхмызнякі                       
з цэльнымі чарговымі і процілеглымі лістамі, без прылісткаў. Кветкі 
пазушныя, энтамафільныя, правільныя, рэдка злёгку няправільныя. 
Калякветнік двайны (рэдка пялёсткі рэдукаваныя), чашалісцікаў і 
пялёсткаў па 5–10, рэдка па 4 ці 3. Тычынак таксама 5–10, вельмі рэдка 
3. Адна з характэрных асаблівасцей – прысутнасць гіпантыя, які 
прырастае да асновы гінецэя. Гінецэй ад амаль апакарпнага да 
сінкарпнага ці паракарпнага, з 2–5 пладалісцікаў, завязь – у залежнасці 
ад зрастання гіпантыя з гінецэем – верхняя (амаль свабодная), 
паўніжняя ці ніжняя. Стылодыі свабодныя ці зрослыя ў слупок. 
Семязачаткі шматлікія,            звычайна красінуцэлятныя, з двайным ці 
простым інтэгументам. Плод у большасці выпадкаў каробачка ці 
несапраўдная ягада. 

Прадстаўнікі: асцільбэ (Astilbe) налічвае 25 відаў ва Ўсходняй             
Азіі і Паўночнай Амерыцы. Гэта лясныя шматгадовыя з буйнымі                    
перыстаскладанымі лістамі і перамідальнымі мяцёлкавымі суквеццямі  з 
дробных кветак. Гінецэй амаль апакарпны. Дэкаратыўныя расліны. 

Бадан (Bergenia). Налічвае шэсць відаў, распаўсюджаны ад Алтая        
да Ціхага акіяна. Травы з тоўстымі карэнішчамі, буйнымі цэльнымі 
лістамі і суквеццямі на  бязлістых кветаносах. Выкарыстоўваюць як 
дубіцелі, лекавыя і дэкаратыўныя расліны. 

Каменяломка (Saxifraga). Род налічвае да 370 відаў, пашыраных ад 
Арктыкі да Анд, асабліва ў гарах, тундрах і на балотах. У Беларусі          
сустракаецца рэдка і ахоўваецца каменяломка зярністая (малюнак 104). 
Формула кветкі: Ca(5)Co5A5+5G(2). Плод – каробачка. 

 
  Малюнак 104 – Каменяломка зярнистая (Saxifraga granulata):  

1, 2 – квiтучая раслiна; 3 – падоўжны разрэз кветкi; 4 – дыяграма кветкi 



 

         
Каменяломкавыя прадстаўляюць вельмі паліморфную групу, у  якой 

рэалізуюцца некаторыя важныя напрамкі марфалагічнай эвалюцыі   
(пераход ад апакарпіі да сінкарпіі і паракарпіі, фарміраванне гіпантыя, 
паўніжняй і ніжняй завязі і інш.). 

З сям’і Saxifragaceae цяпер звычайна выдзяляюць асобныя сем’і. 
Сям’я агрэставыя (Grossulariaceae). Хмызнякі з чарговымі лістамі без 

прылісткаў. Гінецэй паракарпны, з 2 пладалісцікаў, з прырослым  да яго 
гіпантыем. Завязь ніжняя, аднагняздовая, з 2 парыятальнымі плацэнтамі. 
Плод – многанасенная сакавітая ягада. 

Прадстаўнікі: парэчкі чорныя (Ribеs nigrum) і парэчкі чырвоныя 
(Ribеs rubrum). Віды – хмызнякі з чарговымі 3–5-лопасцевымі лістамі. 
Кветкі ў гронках. Формула:  (2)55(5) GACoCa . Завязь аднагняздовая, 
плод – шматнасенная ягада. У парэчках чорных лісты пахучыя,             з 
залозкамі, ягада чорная, у парэчак звычайных залозак няма, ягада  
чырвоная. Парэчкі белыя – разнавіднасць парэчак звычайных. 

Расліны гэтыя – меданосы, каштоўныя ежавыя (асабліва ягады 
парэчак чорных, багатыя вітамінам С – да 0,4 %). Вырошчваюцца. Дзіка 
растуць у лясах, хмызняках. 

Агрэст адхілены (Grossularia reclinata, малюнак 105). Хмызняк з 
шыпамі ў пазухах парасткаў, чарговымі, 3–5-лопасцевымі лістамі. 
Кветкі пазушныя, па 1–2, 5-членныя, зеленаватыя. Плод – ягада. 
Меданос, важная ежавая расліна. Разводзіцца і расце ў дзікім выглядзе. 
Гэта важныя ежавыя, дэкаратыўныя і тэхнічныя расліны. 

 
Малюнак 105 – Агрэст (Grossularia reclinata):  

А – квiтучы парастак; Б – кветка; В – кветка ў падоўжным разрэзе;  
Г – плод; Д – папярочны разрэз плода 

             
Сям’я гартэнзіевыя, ці гідрангіевыя (Hydrangeaceae). Большай 



 

часткай хмызнякі, невялікія дрэўцы ці ліяны, часцей з процілеглымі 
лістамі без прылісткаў. Кветкі ў цымозных шчыткападобных ці 
мяцёлчатых суквеццях. Чашачка і венчык звычайна 4–5-членныя. 
Тычынкі           ў адным ці двух кругах альбо  мнагалікія. Гінецэй 
паракарпны ці другаснасінкарпны, з (2) 3–5 (10) пладалісцікаў, з 
паўніжняй ці ніжняй           завяззю. Плод – каробачка ці, рэдка, ягада. 17 
родаў, да 250 відаў у субтропіках і абласцях умеранага клімату 
паўночнага паўшар’я. 

Прадстаўнікі: Гідрангія садовая (Hydrangea hortensis), ці гартэнзія – 
хмызняк з процілеглымі цэльнымі буйнымі лістамі і суквеццем –            
буйной мяцёлкай. Формула кветкі:  5)(2-20854-54- GACoCa − . Краявыя 
кветкі суквецця бясплодныя, з 4–5 буйнымі пялёсткападобнымі            
(белымі, ружовымі ці блакітнымі) чашалісцікамі. Пладучыя кветкі            
несамавітыя. Плод – каробачка.  У садовых форм кветкі бываюць 
бясполыя, і тады размнажаюцца вегетатыўна. Расліна дэкаратыўная, 
родам з Паўднёва-Усходняй Азіі і Японіі. 

Чубушнік, жасмін садовы (Philadelphus coronarius) – хмызняк з 
процілеглымі цэльнымі лістамі. Кветкі ў гронках, белыя з крэмавым 
адценнем,  5)-(32044 GACoCa . Плод – каробачка. Каштоўная 
дэкаратыўная расліна, драўніна ідзе на выраб цыбукоў для курэння. 
Меданос, лісты даюць чорную фарбу. Паходзіць з Паўночнай Амерыкі. 

Каменяломнік зярністы (Saxifraga granulata), к. балотны (S. hirculus) і 
іншыя. Часцей шматгадовыя расліны з прыкаранёвай разеткай лістоў. 
Бадан таўсталісты (Bergenia crassifolia) – шматгадовая расліна  з  
прыкаранёвай разеткай буйных цэльных скурыстых лістоў і з кветкавай 
стрэлкай. Кветкі ў шчытках, ружовыя. Формула кветкі:  
Ca(5)Co5A10G(2). Плод – каробачка. Карэнішча і лісты каштоўны  як 
дубільныя, з расліны атрымліваюць гідрахінон, фарбу. Вырошчваецца ў 
культуры. 

Сям’я Saxifragaceae несумненна, блізкая да Grossulariaceae, з аднаго 
боку, і да Rosaceae – з другога. 

 
Парадак ружакветныя (Rosales) 

 
У склад парадку ўваходзяць дрэвы, хмызнякі і травы з чарговымі ці 

процілеглымі, простымі ці складанымі лістамі з прылісткамі ці без іх. 
Кветкі ў рознага тыпу суквеццях (пераважна цымозных), радзей 
адзіночныя, двухполыя ці, радзей, аднаполыя, актынаморфныя ці 
больш-менш зігаморфныя, цыклічныя, 5-членныя, звычайна з двайным 
калякветнікам, радзей беспялёсткавыя. Чашалісцікі, пялёсткі і тычынкі 
сваімі асновамі зрастаюцца з расшыраным кветаложам і ўтвараюць 
трубку (гіпантый). Тычынкі шматлікія, радзей 10–5 ці 3–1; ніці 



 

свабодныя або больш-менш зрослыя з кветкавай трубкай ці паміж 
сабой. Гінецэй апакарпны ці радзей сінкарпны; завязь верхняя ці 
ніжняя.           Парадак уключае 3 сям’і. 

Сям’я ружавыя (Rosaceae). Гэта лістападныя ці вечназялёныя дрэвы і 
хмызнякі, шматгадовыя і (рэдка) аднагадовыя травы, іншы раз – ліяны. 
Лісты большай часткай чарговыя, маюць прылісткі, якія то рана 
ападаюць, то доўга захоўваюцца. Кветкі то адзіночныя, то ў суквеццях,                  
актынаморфныя (рэдка зігаморфныя) у асноўным з пяцічленнымі,           
радзей з чатырох-, шасцічленнымі кругамі, часта з добра развітым 
гіпантыям – плоскім, увагнутым ці бакалападобным. Адны лічаць яго 
цалкам утвораным з увагнутага кветаложа, па меркаванні іншых – гэта 
вынік зрастання базальных частак лісточкаў калякветніка і тычынкавых 
ніцей, нарэшце, згодна з трэцім меркаваннем, ва ўтварэнні бакала 
прымаюць удзел і краі ўвагнутага кветаложа, і асновы калякветніка. 
Чашачка іншы раз двайная ў выніку ўтварэння другога (знешняга па 
становішчы) круга – падчашы.  

Венчык у ружавых, як правіла, яркага колеру, і толькі рэдка ў выніку 
недаразвіцця мала прыкметны ці адсутнічае. Андрацэй заўсёды 
цыклічны. Лік тычынак роўны, часцей у 2, 4  і больш разоў перавышае 
лік пялёсткаў. Гінецэй таксама зменлівы. Лік пладалісцікаў вагаецца       
ад аднаго да нявызначанай іх колькасці. Пладалісцікі то свабодныя,          
то зрослыя ў адзін песцік, які мае слупок, адыходзячы ў адных раслін ад 
верхавінкі, у іншых ад асновы завязі (гінабазічны песцік). Завязь 
аднагняздовая ці у раслін з цэнакарпным гінецэем  двух-шматнасенная. 
Семязачаткаў у кожным гняздзе завязі адзін, два ці (радзей) некалькі. Па 
становішчы завязь верхняя ці ў выніку зрастання з бакалам – ніжняя. 

Плады ружавых вельмі разнастайныя – лістоўкі, арэшкі, касцянкі              
і розныя формы так званых несапраўдных пладоў (у яблынь, суніц, 
шыпшыны). Семя большай часткай без эндасперма.  

У сям’ю ружавыя ваходзяць 100 родаў і 3000–3350 відаў. У 
Рэспубліцы Беларусь каля 25 родаў і 95 відаў. Распаўсюджанне 
касмапалітнае, але галоўным чынам ва ўмераных і субтрапічных 
абласцях паўночнага паўшар’я. Падраздзяляецца на 4 падсям’і. 

Падсям’я спірэевыя (Spiraeoideae). Прадстаўнікі: спірэя вербалістая 
(Spiraea salicifolia), пузыраплоднік каліналісты (Physocarpus opulifolius) 
рабіннік рабіналісты (Sorbaria sorbifolia) і інш. Гэта дэкаратыўныя 
хмызнякі. 

Кветка спірэі (малюнак 106) мае плоскае ці ўвагнутае кветаложа, па 
краі якога мацуюцца 5 чашалісцікаў, 5 пялёсткаў, ад 15 да 30 тычынак. 
Унутраны круг тычынак становіцца бясплодным і ператвараецца ў               
залозістыя стамінодыі. Пладалісцікаў 5, свабодных, з аднагняздовай 
завяззю і некалькімі семязачаткамі ў кожным гняздзе. Плацэнтацыя 
краявая. Формула кветкі: Са(5)Со5А(∞)G5. Плод – лістоўка. 



 

Прыкметы прымітыўнай арганізацыі: кветкі актынаморфныя; 
тычынкі шматлікія, свабодныя пладалісцікі, плод – пяцілістоўка 
шматнасенная.  

Падсям’я ружавыя (Rosoideae). Гэта цэнтральная падсям’я ўсёй сям’і. 
Яе прыкметы: калякветнік двайны з падчашай, з 5-, рэдка 4-членных 
кругоў; тычынак шмат, размешчаных кругамі па 4–5 у кожным крузе; 
плод – арэшак, касцянка. 

У параўнанні са спірэевымі ў пладалісціках ружавых назіраецца 
рэдукцыя семязачаткаў да аднаго. 

 

 
Малюнак 106 – Спірэя (Spiraea): 

А – дыяграма кветкі; Б – падоўжны разрэз кветкі 

 
Род маліна (Rubus) прадстаўлены амаль 250 відамі, адным з 

прадстаўнікоў якіх з’яўляецца маліна лясная (R. idaeus, малюнак 107). 
Гэта паўхмызняк, добра размнажаецца каранёвымі парасткамі. 
Надземныя парасткі двухгадовыя. 

У першы год яны развіваюць толькі лісты, на другі год – 
пладаносяць. На сцяблах шыпы, лісты складаныя. Кветкі 
пяцічленныя. Кветаложа выпуклае. Плод – складаная касцянка, 
прыемная на смак.  Ужываюць у свежым выглядзе, вараць варэнне і 
сушаць. Гэта добры патагонны сродак. 

Вядома вялікая колькасць сартоў культурнай маліны. Яны атрыманы 
ў выніку гібрыдызацыі з дзікарослай малінай. 

 
Малюнак 107 – Маліна (Rubus idaeus):  

А – пладовая галінка; Б – падоўжны разрэз кветкі;  
В – падоўжны разрэз плода і разрослага кветаложа 



 

 
У род Rubus уваходзіць ажына шызая (R. caesius) з пладамі чорна-

чырвонага колеру, якія зрастаюцца з кветаложам. Распаўсюджана ў 
нашых лясах, прыбярэжных вербніках, алешніках, узлесках, высечках. 
Культурныя сарты ажыны цэняцца як ягадныя расліны. 

У гэты ж род уваходзіць касцяніца (R. saxatilis) – з чырвонымі 
ядомымі пладамі. Расце ў сасновых, яловых і шыракалістых лясах. 

Марошка (R. chаmaemorus) расце ў тундры і на сфагнавых балотах 
паўночнай часткі лясной зоны. Травяністая расліна з жоўтымі пладамі, 
падобнымі на маліну. 

Суніцы лясныя (Fragaria vesca, малюнак 108) – гэта шматгадовая 
травяністая расліна, размнажаецца вусамі (парасткамі з падоўжанымі 
міжвузеллямі і рэдукаванымі лістамі). Лісты тройчастыя. Кветкі ў  
рыхлых суквеццях. Чашачка з падчашай. Тычынак шмат. Кветаложа 
разрастаецца, становіцца чырвоным, мясістым, на паверхні з – 
дробнымі аднанасеннымі сухімі плодзікамі (арэшкамі). Формула кветкі: 
Са(5)Со5А(∞)G∞. 

 
 

Малюнак 108 – Суніцы лясныя (Fragaria vesca): 
А – квітучая расліна; Б – пладанашэнне; В – падоўжны разрэз кветкі;  

Г – песцік; Д – песцік у разрэзе; Е – несапраўдны плод 

 
Суніцы адрозніваюцца ад клубніцы (F. moschata) па апушэнні                          

(у суніцы – гарызантальна і ўверх). Лісты суніцы больш мяккія, густа 
апушаныя. Кветкі клубніц у час цвіцення ўзвышаюцца над лістамі.               
У клубніцы плады драбнейшыя, прадаўгаватыя, ружова-фіялетавыя,            
з белай мякаццю і спецыфічнай духмянасцю. Вырошчваюць таксама 
клубніцу ананасную (F. ananassa) і інш. 

Плады суніц утрымліваюць шмат жалеза, фосфару, вітаміна С. Іх 
сушаць, замарожваюць, з іх вараць варэнне, жэле. 

У родзе дуброўка  (Potentilla)  кветаложа больш ці менш вы-пуклае, 



 

сухое пры паспяванні пладоў. Чашачка з падчашачкай. Афарбоўка 
пялёсткаў большай часткай жоўтая. Формула кветкі 
Са(4+4)Со4А∞G(∞)  ці Са(5+5)Со5А∞G∞. Плод –  зборны  арэшак. 
Дуброўка прамастаячая (P. erecta) мае чатырохчленную будову 

кветкі. Адвары і настоі карэнішча з гэтай расліны прымяняюць пры 
страўнікавых захворваннях. У дуброўкі гусінай (Potentilla anserina) 
лісты прыкаранёвыя перарывіста-перыстыя, лісточкі па краю пільчаста-
зубчастыя. 

Род шыпшына, ружа (Rosa). Вядома да 400 відаў. 
У краінах СНД больш за 60 відаў; у Беларусі – звыш 23 відаў, 

падвідаў і форм. Гэта хмызнякі з калючкамі-шыпамі, 
няпарнаперыстаскладанымі лістамі. Кветаложа ўвагнутае, пры 
паспяванні разрастаецца, становіцца сакавітым, мясістым, унутры 
ўтрымлівае шматлікія сухія валакністыя арэшкі. Утварае плод – 
многаарэшак, акружаны         скурыста-мясістым і афарбаваным бакалам 
(так званым цынародыем). 

Дзікарослыя прадстаўнікі: ружа майская (R. majalis) з суцэльнымі 
чашалісцікамі і шыпшына сабачая (R. canina) з рассечанымі чаша-
лісцікамі (малюнак 109). Іх плады багатыя вітамінамі С, В2, К, Р,              
карацінам (правітамінам А). Шыпшыны вядомыя прыгажосцю сваіх 
кветак (ружовых, белых, жоўтых). Махровыя формы вырошчваюць           
як дэкаратыўныя. Вядома шмат сартоў і форм садовых руж, выведзеных 
шляхам гібрыдызацыі з шыпшынай. 

 
Малюнак 109 – Шыпшына (Rosa): 

А – квітучы парастак шыпшыны майскай (Rosa majalis); 
 Б – квітучы парастак шыпшыны сабачай (R. canina); 

В – падоўжны разрэз кветкі; Г – плод; Д – дыяграма кветкі шыпшыны 

 
Ружа дамаская (R. damascena f. trigintipetala) характарызуецца тым, 

што з яе пялёсткаў атрымліваюць вельмі каштоўны духмяны ружавы 
алей, які выкарыстоўваюць у парфумерыі. Адзін кілаграм ружавага 
алею па кошту эквівалентны кілаграму золата. 

Падсям’я яблыневыя (Maloideae) адрозніваецца будовай кветак і 



 

пладоў. У кветцы ад 2 да 5 пладалісцікаў, утвараюць сінкарпны гінецэй 
са свабоднымі стылодыямі. Завязь ніжняя. Формула кветкі (пера-важна): 
 5)(25(5) GACoCa

−∞ . Плод – яблык. 
Род яблыня (Malus) – дрэвы сярэдняй велічыні з простымі і авальнымі 

лістамі і ападаючымі прылісткамі. Кветкі буйныя, белыя, ружова-белыя  ў 
нешматлікіх парасоніках. У кожным гняздзе па  2 семязачаткі. 

У дзікім стане вядома да 30 відаў роду яблыня. З незапамятных         
часоў яблыня вырошчваецца чалавекам як пладовае дрэва. Вядома              
не менш 10 000 яе сартоў. Іх аб’ядноўваюць пад адной назвай яблыня 
дамашняя (M. domestica, малюнак 110). 

 
 

Малюнак 110 – Яблыня дамашняя (Malus domestica): А – квітучы парастак; 
Б – падоўжны разрэз кветкі (без пялёсткаў); В – плады;  

Г – папярочны разрэз плода; Д – падоўжны разрэз семені з зародкам 

 
У СНД і нашай рэспубліцы шырока распаўсюджаны сарты: Анто-

наўка, Апорт, Баравінка, Наліў, Грушаўка, Кандзіль, Ранет, Цітаўка.  Да 
мічурынскіх сартоў адносяцца Пепін шафранны, Бельфлёр-Кітайка, 
Бельфлёр-чырвоны, Славянка, Кітайка залатая, Антонаўка паўтара-
фунтовая, Ранет бергамотны, Кандзіль-Кітайка і інш. 

У Сібіры створаны сцелістыя сады, якія не баяцца моцных маразоў            
і пачынаюць пладаносіць на 2–3 год. Пальметныя (нізкарослыя) сады 
даюць магчымасць механізаваць збор ураджаю. 

Род груша (Pyrus). Вядома каля 60 відаў. Адрозніваецца ад яблыні 
формай, наяўнасцю камяністых клетак у мякаці плода, свабоднымі да 
асновы стылодыямі песціка. Плады адрозніваюцца высокай 
цукрыстасцю мякаці, пахам, духмянасцю. 

Да культурных сартоў грушы адносяць віды: груша звычайная             
(P. communis), г. снежная (P. nivalіs), г. позняя (P. serotina) і іншыя,             
а таксама іх гібрыды. 

Вядомы мічурынскія сарты: Бэра Кастрычніцкая, Бэра зімовая 



 

Мічурына і інш. 
Род рабіна (Sorbus). Каля 100 відаў. Рабіна звычайная (S. aucuparia) 

мае чырванаватую драўніну, цвёрдую, выкарыстоўваецца для такарных 
вырабаў. Плады рабіны ўжываюць для прыгатавання настойкі, варэння, 
пасцілы і інш. 

Род глог (Crataegus) – хмызнякі, радзей, невысокія дрэвы з 
калючкамі на галінах. Каля 200 (па іншых дадзеных – да 1000) 
дзікарослых відаў. Лекавыя і дэкаратыўныя расліны. Іх 
выкарыстоўваюць таксама для стварэння жывой загарадзі. Прадстаўнік 
– глог крывавы-чырвоны (C. sanguinea). 

Айва (Cydonia oblonga), мушмула (Mespilus germanica) маюць 
ядомыя плады. 

Падсям’я слівавыя (Prunoideae). Дрэвы і хмызнякі, каля 30 (пры 
шырокай трактоўцы роду слівы (Prunus) – звыш 300) відаў ва ўмераным 
поясе Еўропы, Азіі і Паўночнай Амерыкі. Кветаложа глыбока  
ўвагнутае, не зрастаецца з завяззю. Гінецэй з аднаго пладалісціка.              
У аднагняздовай завязі з 2 семязачаткаў развіваецца толькі адзін. 
Унутраная частка каляплодніка цвёрдая, знешняя – мясістая. Плод – 
адзіночная касцянка. Формула будовы кветкі: Са(5)Со5А∞G1.  

Род абрыкос (Armeniaca) мае сакавітую касцянку, з паверхні 
апушаную; костачка больш ці менш гладкая. 10 відаў дрэў і хмызнякоў, 
пераважна ў горных раёнах умеранага поясу Азіі. У краінах СНД –             
6 відаў  у Сярэдняй Азіі, Усходняй Сібіры, на Далёкім Усходзе. 
Некалькі відаў вырошчваюць. Абрыкос звычайны (A. vulgaris) 
разводзяць у многіх краінах умеранага поясу, вырошчваюць на поўдні 
Украіны, Малдовы, Беларусі. 

Пладовая мякаць змяшчае цукар – да 79 % на сухую вагу. Па 
ўтрыманні вітамінаў не ўступае шпінату і яечнаму жаўтку. Насенне 
абрыкоса ўтрымлівае 30–40 % алею. Драўніна цвёрдая і 
выкарыстоўваецца  для такарных работ. 

Мічурынскія сарты больш зімаўстойлівыя: Сябар, Лепшы 
мічурынскі. 

Род міндаль (Amygdalus). 40 відаў дрэў і хмызнякоў, мае касцянку  са 
скурыстым перыкарпіем. Распаўсюджаны ад Міжземнамор’я да 
Цэнтральнай Азіі. У культуры вядома шмат сартоў і разнавіднасцей             
з салодкім насеннем. У дзікіх формаў насенне горкае (утрымлівае 
сінільную кіслату). Насенне міндаля ўжываюць у ежу, а ў 
прамысловасці – для атрымання алею (насенне ўтрымлівае да 50 % 
алею). 

Род персік (Persica) уключае 6 відаў, у Кітаі. Мае сакавіты, тонкі і 
каротка апушаны каляплоднік. Костачка глыбоказвілістабаразнаватая. 
Гэты род генетычна блізкі міндалю і мае пераходныя формы (у 
некаторых каляплоднік амаль сухі, у іншых – костачка гладкая ці 



 

амаль гладкая). Цэніцца ў культуры за сакавітыя, мяккія і салодкія 
плады. Вырошчваюць персік звычайны (P. vulgaris) у краінах 
цёплаўмеранага           і субтрапічнага паясоў як пладовую культуру. 

Род сліва (Prunus) прадстаўлены дрэвамі і хмызнякамі, уключае каля 
30 (пры шырокай трактоўцы – звыш 300) відаў ва ўмераным поясе 
Еўропы, Азіі і Паўночнай Амерыкі. Характарызуецца сакавітым         
мезакарпіем, з костачкай, сплясканай, падоўжанай, як і каляплоднік. 
Асноўны від – сліва дамашняя (P. domestica). Атрымана ў выніку 
гібрыдызацыі цярноўніку і алычы. Вырошчваюць таксама сліву 
кітайскую, ці вербалістую, (Prunus salicina). Вядомы і мічурынскія 
сарты: Рэклонд-рэформа, Рэклонд цярновы, Рэклонд калгасны. 

Род вішня (Cerasus), уключае каля 150 відаў хмызнякоў і дрэў ва 
ўмераным і субтрапічным паясах паўночнага паўшар’я, галоўным чы-нам 
у Азіі. Прадстаўнік – вішня звычайная (C. vulgaris, малюнак 111). Мае 
сакавітую касцянку з шарападобнай, злёгку сплясканай ці некалькі            
выцягнутай костачкай. Кветкі сабраны ў нешматкветкавыя парасонікі, 
Са(5)Со5А∞G1. Плод – сакавiтая касцянка. Культывуецца як 

пладовае дрэва. 

 
 

Малюнак 111 – Вішня звычайная (Cerasus vulgaris):  
А – квітучы парастак; Б – кветка ў падоўжным разрэзе;  

В – плады; Г – плод у разрэзе; Д – дыяграма кветкі 

 
Дзікарослыя віды: антыпка (Padellus mahaled) – расце ў Рэспубліцы 

Малдова, на Украіне, у Закаўказзі, Сярэдняй Азіі, прымяняецца як 
матэрыял для прышчэплівання культурных сартоў вішні, з цяжкай, 
цвёрдай, добра паліруемай драўніны антыпкі вырабляюць палкі, 
муштукі, цыбукі, вядомыя пад назвай чарэшневых. Стэпавая вішня         
кустовая (Cerasus fruticosa, ці Prunus fruticosa) – расце ў стэпавай і  
лесастэпавай падзоне, утварае зараснікі, выкарыстоўваецца для гібры-
дызацыі (выведзены мічурынскі сорт Ідэал). 



 

Сарты вішні: Уладзімірская, Любская, Грыёт украінскі. Мічурынскія 
сарты: Урадлівая Мічурына, Прыгажуня поўначы. 

Паслядоўнасць размяшчэння падсем’яў сям’і Rosaceae адлюстроўвае 
шлях эвалюцыі прадстаўнікоў сям’і. 

З сям’і ружавыя ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь занесены 
валжанка двухдомная (Aruncus vulgaris), марошка прысадзістая (Rubus 
chamaemorus), кізільнік алаунскі (Cotoneaster alaunicus), сліва калючая 
(Prunus spinosa), дуброўка белая (Potentilla alba), дуброўка скальная  (P. 
rupestris). 

 
Парадак міртакветныя (Myrtales) 

 
Дрэвы, хмызнякі і травы з процілеглымі, радзей чарговымі, рэдка 

кальчаковымі простымі, большай часткай цэльнымі лістамі, звычайна  з 
больш ці менш рудыментарнымі прылісткамі. 

Кветкі двухполыя, актынаморфныя ці больш-менш зігаморфныя, 
большай часткай 4- ці 5-членныя, звычайна з больш ці менш развітым 
гіпантыем, з двайным калякветнікам, іншы раз беспялёсткавыя. 
Чашачка ў выглядзе лопасцей гіпантыя, ці вельмі рэдукаваная. Пялёсткі 
паміж сабой свабодныя, чаргуюцца з чашалісцікамі. Тычынкі шматлікія. 
Гінецэй паракарпны ці, часцей, другаснасінкарпны, з двух-многіх (часта 
4 ці 5) карпел, са стылодыямі, зрослымі ў слупок. Завязь верхняя, 
паўніжняя ці ніжняя, ад шматгняздовай да 1–2-гняздовай, звычайна з 
(1)2-многімі семязачаткамі на кожнай карпеле. Плады розных тыпаў. 
Уключае каля 14 сямей. Расліны гэтага парадку паходзяць, верагодна, 
ад каменяломнікавых. 

Сям’я міртавыя (Myrtaceae). У гэту сям’ю ўваходзяць дрэвавыя 
расліны і хмызнякі большай часткай з процілеглымі лістамі без 
прылісткаў. У тканках пастаянна прысутнічаюць лізігенныя акруглыя 
эфіраалейныя залозкі. У кветцы 4–5 чашалісцікаў і столькі ж пялёсткаў, 
шматлікія тычынкі іншы раз зрастаюцца ў пучок. Завязь адна-                 
ці шматгняздовая, пагружаная ў бакалападобнае кветаложа. Часта 
завязь ніжняя. Формула кветкі мірта звычайнага (Myrtus communis, 
малюнак 112): Са(5)Со5А∞G(3). Плод – ягадападобны, сакавіты. 

Прадстаўлена 140 родамі і не менш чым 3000 відаў, галоўным         
чынам у трапічных краінах, асабліва ў Аўстраліі і трапічнай Амерыцы. 

У межах сям’і па прыкметах пладоў вылучаюць 2 падсям’і. 
Падсям’я міртавыя (Myrtoidae) уключае прадстаўнікоў сям’і з 

сакавітымі пладамі: мірт звычайны (Myrtus communis, малюнак 112)  
(расце ў краінах Міжземнамор’я); гуаява (Psidium guajava) – у трапічнай 
Афрыцы, разводзіцца ў ЗША (Каліфорніі, Фларыдзе), плады велічынёю 
з персік, маюць прыемны смак; яўгенія аднакветкавая (Eugenia uniflora). 
Вырошчваецца, плады ядомыя. 



 

 
Малюнак 112 – Мiрт звычайны (Myrtus communis): 

1 – квiтучая раслiна; 2 – падоўжны разрэз кветкi; 3 – кветка  
пасля ўдалення венчыка i андрацэя; 4 – дыяграма кветкi 

 
Падсям’я эўкаліптавыя (Leptospermoidae). Прадстаўнікі з сухімі 

пладамі: эўкаліпт жалезнадраўнінны (Eucaliptus syderoxylon, малюнак 
113). Адрозніваецца ўтрыманнем у клетачных сценках сасудаў крэмнію. 
Мае вельмі цвёрдую драўніну; эўкаліпт міндалелісты                  (E. 
amygdalina), утварае лясы на ўсходзе Аўстраліі. 

 
Малюнак 113 – Эўкалiпт жалезнадраўнiнны (Eucalyptus syderoxylon): 
1 – кветкавая пупышка: а – агульны выгляд, б – падоўжны разрэз; 

2 – кветка; 3 – плод 
Асобныя віды міртавых культывуюцца як ежавыя, для прыгатавання 

прыпраў;  меданосныя, як будаўнічы матэрыял, сыравіна для цэлюлозна-
папяровай вытворчасці, як дэкаратыўныя расліны. 

 
Парадак бабовакветныя (Fabales) 

 
Дрэвы, хмызнякі, паўхмызнякі, шматгадовыя і аднагадовыя травы з 

чарговымі ці рэдка супраціўнымі, звычайна складанымі 



 

(перыстаскладанымі, радзей пальчатаскладанымі, трайчастымі) ці ў 
выніку недаразвіцця часткі лісцікаў другасна простымі лістамі, у 
большасці выпадкаў з прылісткамі. Кветкі большай часткай у гронках, 
каласах ці галоўках, двухполыя ці рэдка аднаполыя, актынаморфныя 
(Mimosaceae) ці часцей зігаморфныя, звычайна 5-членныя, з двайным 
калякветнікам. Чашалісцікаў 5 (3–6), свабодных ці больш-менш 
зрошчаных. Пялёсткі звычайна ў колькасці чашалісцікаў, свабодныя ці 
два пярэднія зрослыя ў аснове, створкавыя ці часцей чарапічныя. 
Тычынак большай часткай 10, радзей 9, іншы раз меней ці, наадварот, 
нашмат больш; ніці іх свабодныя ці зрошчаныя. Гінецэй апакарпны, 
звычайна манамерны, рэдка з 2 ці большага ліку карпел, з 2-многімі 
семязачаткамі ў кожнай карпеле. Плады звычайна бабы. 

Большасць сістэматыкаў збліжае Fabales (Leguminosae) з Rosales. 
Парадак уключае адну сям’ю Fabaceae, каля 700 родаў і звыш               

17 000 відаў. Шырока распаўсюджаны па ўсёй сушы зямнога шара.          
А. Л. Тахтаджан (1987) дзеліць сям’ю на 3 падсям’і. Тут яны 
разглядаюцца як самастойныя сем’і. 

Сям’я мімозавыя (Mimosaceae, малюнак 114) прадстаўлена пераважна 
дрэвамі з двойчыперыстаскладанымі, радзей перыстаскладанымі лістамі    
з прылісткамі. Кветкі актынаморфныя (малюнак 114), толькі чашачка 
рэдка бывае зігаморфнай; дробныя, сабраныя ў галоўкі ці коласа-
падобныя ярка-жоўтыя, ружовыя ці чырвоныя суквецці; высунутыя             
з калякветніка тычынкавыя ніці прывабліваюць апыляльнікаў         сваёй 
яркай афарбоўкай. Калякветнік двайны ці, іншы раз, у выніку  
недаразвіцця венчыка просты. Чашалісцікаў 5 (3–6), зрослых, радзей 
свабодных; іншы раз яны моцна рэдукаваны і нават могуць зусім            
адсутнічаць. Пялёсткаў столькі ж, колькі чашалісцікаў, ці ў два разы 
больш, ці іх шмат. Яны свабодныя ці зрастаюцца адзін з другім.            
Лік тычынак розны. У адных родаў іх столькі ж, колькі чашаліс-      
цікаў, у другіх – у два разы больш ці нявызначаны вялікі лік.  
Тычынкавыя ніці свабодныя, ці зрослыя ў трубачку, ці прырослыя          
к венчыку. Пладалісцік звычайна адзін, утварае песцік з аднагня-здовай 
верхняй завяззю.  

Сям’я налічвае 40 родаў і 2000 відаў у тропіках і субтропіках. Формула 
будовы кветкі мімозы сарамлівай (Mimosa pudica): Са(4)Со(4)А4G1. 
Плод – боб. 



 

 
 

Малюнак 114 – Сям’я мімозавыя (Mimosaceae): 
А – квітучы парастак акацыі сенегальскай (Acacia senegal);  

Б – дыяграма кветкі Acacia lophantha;  
В – парастак акацыі чорнадраўніннай (Acacia melanoхylоn) з філодыямі;  

Г – дыяграма кветкі мімозы сарамлівай (Mimosa pudica); Д – кветка акацыі 

 
Род акацыя (Acacia) налічвае 750–800 відаў. Гэта расліны тропікаў                        

і субтропікаў (саванны) Афрыкі, Аўстраліі. Маюць парасонападобную 
крону. 

Акацыя аравійская (A. arabica) дае каштоўны прадукт камедзь –             
густы сок гумі, з якога вырабляюць выдатны клей па назве гуміарабік. 

У СНД на Чарнаморскім узбярэжжы Каўказа сустракаецца акацыя 
серабрыстая (A. deаlbata) родам з Аўстраліі. Яна цвіце рана вясной.            
Яе квітучыя галіны вывозяць у іншыя гарады краін СНД пад назвай 
“мімоза”. 

У Рэспубліцы Беларусь растуць акацыя белая (Robinia psеudoacacia) і 
карагана жоўтая (Caragana arborescens), якія адносяцца да сям’і 
Fabaceae. 

Род мімоза (Mimosa) распаўсюджаны ў трапічнай і субтрапічнай 
Амерыцы. На Чарнаморскім узбярэжжы як дэкаратыўная расце мімоза 
персідская – Albizia julibrissin. 

Мімоза сарамлівая (M. рudica, малюнак 114) разводзіцца ў 
аранжарэях. Яна рэагуе на раздражненне складваннем лістоў. 

Сям’я цэзальпініевыя (Caesalpiniaceae) уключае дрэвы, ліяны, 
хмызнякі, радзей травы з чарговымі перыстымі, двойчы перыстымі, 
рэдка простымі (у выніку рэдукцыі складаных) лістамі з прылісткамі. 
Кветкі амаль актынаморфныя, але звычайна зігаморфныя, цыклічныя,  з 
5-членных, радзей 4-членных кругоў. Чашачка свабодналістая, пялёсткі 
ў колькасці чашалісцікаў або іх меней, няроўныя. Тычынкі           ў двух 
кругах па 5, свабодныя, радзей зрастаюцца ніцямі. Іншы раз         
некаторыя тычынкі пераўтвараюцца ў стамінодыі. Гінецэй з аднаго 
пладалісціка з аднагняздовай завяззю. Формула кветкі касіі вузкалістай 
(Cassia angustifoliа) : ↑ Са5Со5А7G1. Плод – боб. Назіраецца 



 

стабілізацыя будовы кветкі. Гэта трапічныя расліны (малюнак 115). 

 
 

Малюнак 115 – Касія вузкалістая (Cassia angustifoliа) сям’і цэзальпініевыя 
(Caesalpiniaceae): А – парастак з суквеццем; Б – кветка касіі пышнаквітучай 

(C. floribunda); В – яна ж у падоўжным разрэзе; Г – дыяграма яе кветкі; 
Д – дыяграма кветкі іудзіна дрэва (Cercis siliquastrum); 

Е – дыяграма кветкі індыйскага тамарында (Tamаrindus indicа) 

 
Сям’я налічвае 150 родаў і 2 200 відаў у тропіках і субтропіках. 
Прадстаўнікі: кампешавае дрэва (Haematoxylon campeschianum)              

з фіялетава-сіняй драўнінай, дае вядомую ў мікраскапіі фарбу – 
гематаксілін. Расце ў Цэнтральнай Амерыцы. 

Іудзіна дрэва (Cercis siliquastrum) – мае акруглыя лісты і ружовыя 
кветкі на сцябле (каўліфлорыя), дэкаратыўная расліна Крыма, Каўказа, 
радзіма – Міжземнамор’е. 

Цараградскія ражкі (Ceratonia siliqua) – з Міжземнамор’я, плады  
багатыя цукрам і ідуць на корм жывёле, а таксама ў якасці ласунку,  
семя мае вагу  0,2 г (1 карат).  

Глядычыя (Gleditsсhіа triacаnthos) – з Паўночнай Амерыкі, мае 
вялікія простыя ці разгалінаваныя калючкі болей 10 см даўжынёй,              
як дэкаратыўнае дрэва расце ў Крыме, на Каўказе, Сярэдняй Азіі, 
Рэспубліцы Беларусь, добры меданос, мае шарападобную крону, плод – 
боб да 30 см. 

Сям’я бабовыя (Fabaceae, ці Papilionaceae) – травы, паўхмызнякі, 
хмызнякі ці дрэвы з перыстымі ці пальчатаскладанымі лістамі                      
з прылісткамі. 

Кветкі зігаморфныя, пяцічленныя, сабраныя ў гронкі, галоўкі, 
парасонікі, каласы. Тычынак у кветцы 10, вельмі рэдка – 9 ці 5. Рэдка                
ўсе тычынкі зрастаюцца ці яны свабодныя. Сведчанне зрастання 
тычынак з двух кругоў – няроўнасць даўжыні тычынак (5 з іх з больш 
доўгімі ніцямі). Гінецэй з аднаго пладалісціка. Формула будовы кветкі: 

↑Са(5)Со3,(2)А(5+4),1G1. Плод – боб, раскрываецца створкамі, часам             
ён пацеркападобны і разломваецца на аднанасенныя членікі. Іншы раз 
плод аднанасенны, арэхападобны. 



 

Гэта насякомаапыляльныя расліны. Венчык мае складаную будову, 
складаецца з “паруса”, двух бакавых пялёсткаў – “вёслаў” і двух ніжніх 
пялёсткаў, што зрасліся ў “лодачку” (малюнак 116). Тычынкі 
зрастаюцца ў няпоўную (расшчэпленую) трубачку. Гэта дазваляе 
насякомым даставаць нектар у аснове гінецэя. 

 
 

Малюнак 116 – Дыяграма кветак відаў сям’і бабовыя (Fabaceae): 
А – боб конскі (Vicia faba): 1 – парус, 2 – крылы, 3 – лодачка; 

Б – зяновец рускі (Chamaecytisus ruthenicus) 

 
Самаапыляльнымі ў бабовых з’яўляюцца гарох (Pisum sativum), 

сачавіца (Lens culinaris), віды лубіну (Lupinus sp.) і кураваю (Astragalus 
sp.), некаторыя вікі (Vicia sp.). 

Сям’я бабовыя налічвае болей 12 000 відаў. У Рэспубліцы Беларусь – 
19 родаў і каля 99 відаў і гібрыдагенных форм. 

Па гаспадарчым значэнні бабовыя, мабыць, уступаюць толькі             
злакам. Можна выдзеліць гаспадарчыя групы бабовых: харчовыя,           
кармавыя, тэхнічныя, меданосныя, лекавыя, сідэральныя, дэкаратыўныя, 
якія даюць танную драўніну. 

Харчовыя: соя звычайная або культурная (Glycine max) – насенне 
ўтрымлівае да 44 % бялку і да 22 % алею, з яе вырабляюць раслінны 
алей, смятану, сыр, твораг, муку, хлеб, пячэнне, сурагат кавы, цукеркі, 
бісквіты, соўс – усяго 100 назваў. 

Фасоля звычайная (Phaseolus vulgaris) – вядома многа сартоў, 
насенне ўтрымлівае да 29 % бялку. 

Земляны арэх (Arachis hypogaea) – пасля цвіцення пладаножка 
(гінафор) падаўжаецца, згінаецца ўніз і заглыбляецца ў глебу, дзе                 
і паспяваюць бабы. Насенне ўтрымлівае да 59 % алею і да 37 % бялку. 
Арахісавы алей канкурыруе з праванскім алеем (з маслін). Ужываецца 
для прыгатавання кансерваў сардзін. 

Гарох пасяўны (Pisum sativum, малюнак 117) мае насенне з бялкамі, 
блізкімі да бялкоў мяса (хоць засваяльнасць раслінных бялкоў 
некалькі ніжэйшая), мае таксама значную колькасць крухмалу, 
ужываецца ў ежу. 



 

 
 

Малюнак 117 – Гарох пасяўны (Pisum sativum): 
А, Б – парастак з кветкамі і няспелымі пладамі; В – кветка; 

Г – кветка ў падоўжным разрэзе; Д – пялёсткі: 1 – парус, 2 – вёслы, 
3 – лодачка; Е – андрацэй; Ж – песцік; З – будова семені: 4 – семядолі, 

5 – зародкавы корань, 6 – пупышка 

 
Бабы конскія (Vicia faba), насенне якіх ўтрымлівае да 35 % бялку і 

вугляводы, выкарыстоўваюць у ежу, на корм і як зялёныя ўгнаенні.  
Кармавыя: канюшына лугавая (Trifolium pratense, малюнак 118), сена 

з якой па ўтрыманні бялку ў 1,5 раза пераўзыходзіць сена злакавых траў. 
Вырошчваюць таксама канюшыну гібрыдную, ці шведскую              (T. 
hybridum), канюшыну паўзучую (T. repens). 

Лубін (Lupinus), у сельскагаспадарчых адносінах важны лубін жоўты 
(L. luteus), лубін вузкалісты (L. angustifolius), лубін белы (L. albus). 

Гарошак (Vicia) уключае 150 відаў. Іх прадстаўнік – гарошак пасяўны 
(V. sativa), з’яўляецца добрай кармавой раслінай. 

Люцэрна (Medicago, малюнак 119) прадстаўлена прыкладна 100 ві-
дамі, у краінах СНД – каля 50 відаў, У Беларусі – 8 відаў – люцэрна 
пасяўная (M. sativa), люцэрна серпападобная (M. falcata), люцэрна 
хмелепадобная (M. lupulina) і іншыя. 



 

  
Малюнак 118 – Канюшына (Trifolium): 
А – канюшына лугавая, ці чырвоная  
(T. pratense); Б – канюшына паўзучая  

(T. repens): уверсе – адцвіўшая галоўка, 
справа – кветка 

Малюнак 119 – Люцэрна 
пасяўная (Medicago sativa):  

А – квітучы парастак;  
Б – кветка; В – плод 

 

 
Дэкаратыўныя: лубін шматгадовы (Lupinus polyphyllus), фасоля          

ярка-чырвоная, ці шматкветкавая (Phaseolus coccineus), чына пахучая 
(Lathyrus odoratus), рабінія лжэакацыя (Robinia pseudoacacia), карагана 
дрэвападобная (Caragana arborescens), аморфа хмызняковая (Amorpha 
fruticosa) і інш.  

Віды бабовых з’яўляюцца выдатнымі меданосамі. З іх можна 
атрымаць раслінную фарбу (жаўтазель фарбавальны – Genista tinctoria і 
інш.), іх выкарыстоўваюць як лекавыя расліны (баркун лекавы – 
Melilotus officinalis) і інш. Бабовыя з’яўляюцца азотфіксатарамі 
(сужыццёвасць з азотфіксавальнымі клубеньчыкаванымі бактэрыямі). 
Штогод бабовыя, якія жывуць у сімбіёзе з бактэрыямі, вяртаюць у глебу 
не менш 100–140 кг/га азоту. У севазвароце бабовыя як сідэральныя 
ўгнаенні павышаюць ураджайнасць сельскагаспадарчых культур. 

Эвалюцыйнае развіццё ў межах парадку Fabales назіраецца ад сям’і 
Mimosaceae праз сям’ю Caesаlpiniaceae да сям’і Fabaceae. 

У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь з сям’і бабовых занесены: 
канюшына чырванаватая (Trifolium rubens), канюшына Спрыгіна            
(T. spryginii), жаўтазель германскі (Genista germanica), чына льналістая 
(Lathyrus linifolius), чына гарохападобная (L. pisiformis), 
вастралодачнік валасісты (Oxytropis pilosa), гарошак гарохаплодны 
(Vicia pisiformis).  

Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Якое месца падкласа разідныя у філагенетычнай сістэме? 
2. Характарыстыка раслін парадку ружакветныя. Сям’я ружавыя,         



 

яе прадстаўнікі, іх выкарыстанне і ахова. Напрамкі эвалюцыі кветкі 
раслін сям’і ружавыя. 

3. Характарыстыка раслін парадку бабовакветныя, іх сістэматыка, 
прадстаўнікі, практычнае значэнне, выкарыстанне і ахова. 

4. У якім напрамку прасочваецца эвалюцыя будовы кветкі 
бабовакветных? 

 
Парадак рутакветныя (Rutales) 

 
Сям’я рутавыя (Rutaceae) прадстаўлена дрэвамі, хмызнякамі, рэдка 

травамі. Яна ўключае каля 150 родаў і 900 відаў трапічных, 
субтрапічных і часткова цёплаўмераных паясоў абодвух паўшар’яў, але 
галоўным чынам у паўднёвай Афрыцы і ў Аўстраліі. Рутавыя – 
пераважна вечназялёныя дрэвы ці хмызнякі, іншы раз ліяны, вельмі 
рэдка шматгадовыя і аднагадовыя травы. 

Лісты складаныя, перыстыя, радзей простыя. У вегетатыўных           
органах, іншы раз і ў пладах, маюцца ёмістасці з эфірнымі алеямі,  
бальзамамі і смоламі. 

Кветкі двухполыя, іншы раз аднаполыя, большай часткай правільныя, 
звычайна з двайным 5–4-членным калякветнікам, часта з нектарным 
дыскам паміж андрацэем і гінецэем. Чашалісцікі свабодныя, іншы раз 
зрослыя. Тычынак у два разы, радзей у некалькі разоў, больш чым 
пялёсткаў; іншы раз яны зрастаюцца ў аснове. Каляпялёсткавыя 
тычынкі ператвараюцца ў нектарнікі ці адсутнічаюць. Пладалісцікаў  5–
4, радзей менш (да аднаго), яшчэ радзей пладалісцікаў шэсць –          
некалькі. Яны зрастаюцца, іншы раз не заўсёды поўнасцю, а толькі         
каля слупка. Завязь, як правіла, шматгняздовая, з 1–2 семязачаткамі            
ў гняздзе, верхняя. Плады разнастайныя, бываюць сухімі ці сакавітымі. 
Сухія плады часта распадаюцца на 4–5 ці 1–3 скурыстыя плодзікі,             
ці яны лопасцевыя каробачкападобныя або падобныя на крылаткі клёна 
ці льну. Сакавітыя плады касцянка- ці ягадападобныя, маюць або         
дравяністы экзакарпій і сакавіты эндакарпій, або наадварот. Плод        
гесперыдый уласцівы многім прадстаўнікам падсям’і цытрусавых роду 
цытрус (Citrus), куды ўваходзяць апельсін, лімон, мандарын і іншыя 
віды. Гесперыдый уяўляе сабой вельмі своеасаблівую разнавіднасць 
ягадападобнага плода. Для яго характэрна наяўнасць даволі тоўстай, 
двухслойнай скуры і мякаці, якая запаўняе цалкам гнёзды плода.          
Мякаць складаецца з мноства верацёнападобных валаскоў, запоўненых 
сокам, называемых сокавымі мяшочкамі. Пры паспяванні плода мякаць 
некаторых цытрусавых лёгка можа быць раздзелена на долі,  гнёзды 
плода. У кожным гняздзе спелага плода знаходзіцца адно ці      два семя, 
размешчаных адзін на другім. Скура геперыдыя складаецца      з двух 
слаёў. Вонкавы слой – экзакарпій жоўтага ці аранжавага колеру, 



 

утрымлівае вялікую колькасць залозак з эфірным алеем. Другі слой – 
мезакарпій, у спелых пладоў белай губчастай структуры. 

Сям’ю рутавыя падзяляюць на 5–6 падсямей, з якіх разгледзім дзве. 
Падсям’я рутавыя (Rutoideae) з’яўляецца самай буйной (86 родаў)         

у сям’і. Сюды ўваходзяць усе травяністыя прадстаўнікі сям’і (5–6 ро-
даў), характэрныя толькі для ўсходняга паўшар’я. Да іх належыць              
рута (Ruta), якая складаецца з 7 відаў. Адін з прадстаўнікоў – рута            
пахучая (R. gravealens, малюнак 120). Гэта шматгадовая моцна 
араматычная травяністая расліна з двойчы і тройчы перыстарассечанымі 
лістамі. Кветкі ў верхавінным суквецці, пратаандрычныя, апыляюцца 
галоўным чынам дробнымі кветкавымі мухамі. 

 
Малюнак 120 – Рута пахучая (Ruta graveolens):  

1 – верхняя частка квiтучай раслiны; 2 – кветка;  
3 – кветка ў падоўжным разрэзе; 4 – дыяграма кветкi 

 
У раскрытай кветцы ляжачыя на пялёстках тычынкі адна за другой 

уздымаюцца, а пасля ўскрывання пыльнікаў (рыльца песціка ў гэты час 
амаль не развіта) апускаюцца на пялёсткі. У канцы цвіцення яны зноў 
уздымаюцца, сутыкаюцца з рыльцам і, калі да гэтага часу яно не 
апылілася чужым пылком, самаапыляюцца. 

Расліна ядавітая, утрымлівае эфірны алей. Здаўна культывуецца              
ў Еўропе і Прыбалтыцы як харчовая прыправа і лекавая расліна. 

Падсям’я цытрусавыя (Citroideae) уключае род цытрус (Сitrus),          
да якога належаць важнейшыя культурныя пладовыя расліны:         
апельсін, лімон, мандарын, грэйпфрут, а таксама памяранец, 
пампельмус, бергамот і некаторыя іншыя. Цытрусавыя – гэта 



 

вечназялёныя, звычайна  невялікія дрэвы ўвышыню 4–8, рэдка 12–20 м, 
іншы раз хмызнякі, часта з калючкамі ў пазухах лістоў. Кветкі ў іх 
даволі       буйныя, белыя (у лімона звонку чырванаватыя), вельмі 
духмяныя, адзіночныя ці, часцей, у шчытападобных малакветкавых 
суквеццях. Плады-гасперыдыі цытрусавых адрозніваюцца высокім 
утрыманнем розных карысных рэчываў, а некаторыя з іх і цудоўнымі 
смакавымі ўласцівасцямі. 

Цытрусавыя шырока культывуюцца ў многіх субтрапічных і 
трапічных абласцях зямнога шара. Радзімай культурных цытрусавых 
лічаць Індыю, а таксама Паўднёвы Кітай і Індакітай. 

Апельсін (Citrus sinensis) – асноўная пладовая культура ў 
субтрапічных і часткова трапічных (Паўднёвая Амерыка, Індыя, 
Паўднёвы Кітай) абласцях абодвух паўшар’яў. 

Памяранец, кіслы ці горкі апельсін (C. aurantium). У свежым 
выглядзе яны неядомыя, выкарыстоўваюцца для атрымання соку, які 
цэніцца сваімі лекавымі ўласцівасцямі. З кветак атрымліваюць эфірны 
алей для вытворчасці духоў. Памяранец служыць асноўным падвоем 
для апельсіна і іншых цытрусавых. 

Бергамот, апельсін-бергамот (C. bergamia), лічаць разнавіднасцю   
памяранца (C. aurantium). Са скуры яго пладоў, а таксама з кветак, 
лістоў і маладых парасткаў атрымліваюць бергамотавы алей, які 
выкарыстоўваюць у парфумерыі. 

Мандарын (С. reticulata) адрозніваецца ад іншых мандарынавых 
лёгкасцю аддзялення скуры яго пладоў ад мякаці. 

Грэйпфрут (C. paradisi) мае буйныя акруглыя плады з зеленавата-
жоўтай, гладкай, даволі тоўстай скурай і своеасаблівым гаркаватым 
смакам мякаці, падобным на смак мякаці пампельмуса. 

Лімон (C. limon) характарызуецца высокім утрыманнем вітаміна С. 
Гэту расліну разводзяць і ў пакаёвых умовах. 

Вядомы і іншыя прадстаўнікі падсям’і цытрусавыя: сапраўдны,             
ці кіслы лайм (C. aurantiifolia), салодкі лайм, ці салодкі лімон                
(C. limetta) і іншыя. 

Многія рутавыя служаць крыніцай для атрымання драўніны: 
шаўковае, ці атласнае, дрэва (Chloroxylon swietenia), фагара буйналістая 
(Fagara macrophylla), фагара крылападобная (F. pterota) і іншыя. 

Феладэндрон, аксаміт (Phellodendron), род двухдомных дрэў 
вышынёй да 25 м. Лісты няпарнаперыстыя, са спецыфічным пахам. 
Кветкі дробныя, несамавітыя. Плады касцянкападобныя, чорныя. Існуе              
каля 10 відаў ва Усходняй Азіі і Японіі. Прадстаўнік – феладэндрон 
амурскі (P. amurense), расце ў Прыморскім і Хабараўскім краях Расіі. 
Ствол пакрывае невысокай якасці коркавы слой таўшчынёй да 5–7 см. 
Ён толькі часткова можа замяняць корак коркавага дуба. Драўніна      
трывалая, выкарыстоўваецца ў мэблевай вытворчасці. 



 

З іншых рутавых неабходна адзначыць від ясянец белы (Dictamnus 
albus). Ён расце на поўдні і паўднёвым усходзе еўрапейскай часткі Расіі. 
Гэта травяністая расліна з мноствам залозістых валаскоў, якія 
выдзяляюць лятучыя эфірныя алеі. Ад запаленай запалкі вакол ясенца 
ўспыхвае полымя, але куст пры гэтым не пашкоджваецца. Ад 
сутыкнення з раслінай на адкрытай частцы цела ўзнікаюць апёкі. 

Сярод рутавых шмат лекавых і востраараматычных раслін (рута паху-
чая, зантаксілон Бунге (Zanthoxylоn bungei), японскі перац (Z. piperita) – 
насенне). Шэраг рутавых выкарыстоўваецца як дэкаратыўныя расліны. 

Парадак рутакветныя, верагодна, паходзіць ад прымітыўных 
каменяломкавых. 

 
Парадак лёнакветныя (Linales) 
 
Гэта дрэвы, хмызнякі і травы з чарговымі ці, радзей, процілеглымі 

простымі, часта цэльнымі лістамі з дробнымі прылісткамі або без іх. 
Сасуды з лесвічнай або простай перфарацыяй, валакністыя элементы        
з аблямаванымі або простымі порамі. Кветкі ў верхавінных ці 
пазушных, большай часткай цымозных суквеццях, двухполыя ці, іншы 
раз, аднаполыя, актынаморфныя ці амаль актынаморфныя (чашалісцікі 
іншы раз няроўныя), (4)5-членныя, з двайным калякветнікам. Чаша-
лісцікі свабодныя ці больш-менш зрослыя. Пялёсткі свабодныя, часта          
з пазногцікам. Нектарны дыск інтра- ці экстрастамінальны, іншы           
раз чашападобны, ці з 2–5 экстрастамінальных залозак,  або мае 
язычкападобныя прыдаткі на ўнутраным баку пялёсткаў. Тычынкі ў 1 ці 2 
кругах (унутраны круг часта стамінадыяльны), ці ў 3 або 4 кругах, ці 
нават шматлікія; ніці звычайна зрастаюцца ўнізе ў трубачку. Гінецэй 
цэнакарпны, з 2–5 карпел; завязь верхняя, з 1–2 вісячымі семязачаткамі 
ў кожным гняздзе. Стылодыі свабодныя ці больш-менш зрослыя. Плады 
касцянкападобныя або каробачкі, іншы раз арэхі ці дробныя плады. 

Па ўсёй верагоднасці, Linales паходзяць ад адносна прымітыўных 
Rutales. У парадак уваходзіць 6 сямей. 

Сям’я лёнавыя (Linaceae). Яна шырока распаўсюджана, асабліва ва 
ўмераных і субтрапічных абласцях зямнога шара. Уключае 6 родаў               
і каля 250 відаў. У Рэспубліцы Беларусь – 2 роды і 3 віды. 

Гэта травяністыя расліны, паўхмызнякі, радзей хмызнякі ці дрэвы              
з простымі лістамі з прылісткамі ці без іх. Маюць чарговае, рэдка 
процілеглае лістаразмяшчэнне. 

Род лён (Linum) уключае каля 200 відаў, прадстаўнік – лён звычайны 
(L. usitatissimum, малюнак 121). 



 

 
Малюнак 121 – Лён звычайны (Linum usitatissimum): 

А – квітучы парастак; Б – кветка; В – андрацэй і гінецэй; Г – падоўжны разрэз 
завязі; Д – папярочны разрэз завязі; Е – ускрытая каробачка;  

Ж – падоўжны разрэз семені; З – дыяграма кветкі 

 
Гэта травяністая аднагадовая расліна з чарговымі вузкімі лістамі         

з простым ці даволі моцна разгалінаваным амаль да асновы сцяблом. 
Кветкі сабраны ў дыхазіяльныя ці монахазіяльныя суквецці. Формула 

кветкі: Са5Со5А(5)G(5). Цвіценне працягваецца на працягу аднаго 
дня. У льну адбываецца самаапыленне, але часам мае месца 
перакрыжаванае апыленне. Плод – каробачка. У гняздзе па 2 
семязачаткі. Насенне пласкавата-яйцападобнай формы, бурае ці жоўтае. 
Абалонкі насення льну аслізняюцца ў вадзе. Дзякуючы гэтаму, семя 
прыклейваецца да глебы і карэньчык зародка атрымлівае ўпор і лёгка 
ўкараняецца ў глебу. Вада, якая ўтрымліваецца семенем, ахоўвае яго ад 
высыхання. Культура льну вядома са старажытных часоў. Яшчэ чалавек 
каменнага веку (неаліт) выкарыстоўваў  льняное валакно і насенне льну. 

У батанічным відзе ён звычайны адрозніваюць тры групы сартоў: 
лён-даўгунец, лён-кучараш і лён-недамерак. Асноўнае гаспадарчае 
значэнне мае лён-даўгунец, які выкарыстоўваюць на валакно. Гэта         
высокая расліна (70–125 см), мала разгалінаваная ў верхняй частцы. 
Лубяныя валокны ўтвараюцца ў сцяблах і выдзяляюцца пры мачэнні 
(мацэрацыя ў выніку пекцінавага браджэння, якое выклікаецца 
бактэрыямі). Сувязь паміж пучкамі валокан і асноўнай парэнхімай 
разбураецца. Пасля гэтага выконваюць трапанне – аддзяленне валакна               
ад кастрыцы. Валакно дасягае 25–30 мм даўжыні. Батыст – прыклад 
тканіны з ільну. 

Лён-кучараш і лён-недамерак вырошчваюць для атрымання алею. 
Сцяблы іх невысокія (25–30 см), моцна галінуюцца. Насенне ўтрымлівае 



 

да 35 % алею. Льняны алей выкарыстоўваюць як харчовы і              
тэхнічны (пакост) прадукт. Макуха ідзе на корм жывёле. 

Лён-даўгунец вырошчваюць у Расіі, Беларусі, краінах Балтыі і                 
ў іншых рэгіёнах; лён-кучараш – у паўднёвых раёнах, Сярэдняй Азіі, 
Заходняй Сібіры, на Паўночным Каўказе і іншых краінах розных 
кантынентаў. 

 
Парадак геранекветныя (Geraniales) 
 
Гэта ў большасці травы, часам хмызнякі, рэдка невялікія дрэвы. 

Лісты чарговыя ці радзей процілеглыя, простыя цэльныя ці глыбока 
рассечаныя, з прылісткамі ці без іх. Кветкі звычайна ў цымозных 
суквеццях, двухполыя ці радзей аднаполыя, актынаморфныя ці рэдка 
злёгку зігаморфныя, з двайным калякветнікам. Чашалісцікаў свабодных 
ці зрослых у аснове 5 ці рэдка 4, рэдка пялёсткі адсутнічаюць. Тычынак 
10 у 2 кругах, рэдка іх 15 у 3 кругах. Гінецэй цэнакарпны з 5(2–3, 8) 
карпел са стылодыямі, што зрасліся ў просты слупок. Завязь верхняя,          
з 2(1), некалькімі і больш-менш вісячымі семязачаткамі ў кожным 
гняздзе. Плады розных тыпаў. 

Парадак уключае 9 сем’яў. Разгледзім некаторыя з іх. 
Сям’я кіслічныя (Oxalidaceae). Гэта шматгадовыя, іншы раз адна-

гадовыя травы, рэдка драўнінныя расліны з чарговымі, звычайна              
складанымі чаранковымі лістамі, большай часткай без прылісткаў. Кветкі  
двухполыя,  актынаморфныя,  з  5  пяцічленных  кругоў  (малю-нак 122). 
Чашачка захоўваецца пры пладах. Пялёсткі свабодныя, іншы раз некалькі 
зрослыя ў аснове. Тычынак, як правіла, 10 (іншы раз 5 з іх           
пераўтвораны ў стамінодыі), у двух кругах. Тычынкавыя ніці ўнізе 
зрослыя. 5 пладалісцікаў зрастаюцца ніжнімі часткамі, утвараюць пяці-
гняздовую верхнюю завязь з некалькімі, двума ці адным семязачаткам у 
кожным гняздзе. Верхнія часткі пладалісцікаў застаюцца свабоднымі, 5 
стылодыяў з галоўчатымі рыльцамі. Плады – каробачкі, рэдка ягады. 

 
Малюнак 122 – Кісліца звычайная (Oxalis acetosella): А – агульны выгляд 

расліны; Б – кветка ў падоўжным разрэзе; В – дыяграма кветкі 



 

 
Сям’я ўтрымлівае 6 родаў і 900 відаў, якія галоўным чынам рас-туць 

у трапічных і субтрапічных абласцях, з нешматлікімі прадстаўнікамі ва 
ўмераных абласцях. У Беларусі – 2 роды і 4 віды, 3 з іх сінантропныя і 
адзін дзікарослы. 

Прадстаўнік:  кісліца  звычайная  (Oxalis acetosella)  расце  ў  яло-
вых, сасновых лясах. Карэнішчы сцелістыя, з лускавінкамі (рэшткі 
апалых лістоў), лісты тройчастыя, чаранковыя. Формула кветкі: 
Са5Со5А5+5G(5). Тычынкі абдыпластэмонныя, плод – каробачка. 
Сям’я гераніевыя (Geraniaceae). Гэта травяністыя аднагадовыя і 

шматгадовыя расліны, рэдка паўхмызнякі і хмызнякі. Лісты звычайна 
простыя, большай часткай з пальчатым жылкаваннем, цэльныя ці 
рассечаныя, іншы раз складаныя з прылісткамі, размяшчаюцца спіральна 
ці супрацьлегла. Кветкі у верхавінных паўпарасоніках, з пяцічленных 
кругоў, актынаморфныя, але бываюць больш ці менш зігаморфныя. 
Тычынак звычайна 10, радзей 15, гінецэй з 5 пладалісцікаў, цэнакарпны з 
верхняй завяззю і 1–2 (радзей больш) семязачаткамі ў кожным гняздзе. 
Слупок адзін, рыльца пяціпрамянёвае. Плады – большай часткай 
каробачкі ці распадальныя на аднанасенныя членікі (арэхі) з 
падоўжанымі прыдаткамі. 

Сям’я ўключае 5 родаў і 750 відаў, у Беларусі – 2 роды і каля                   
20 відаў. Распаўсюджаны амаль касмапалітна, але галоўным чынам                
ва ўмераных і субтрапічных абласцях.  

У краінах СНД звычайны род герань (Geranium, малюнак 123). Віды 
герані: герань лясная (G. sylvaticum), герань лугавая (G. pratense), герань 
крывава-чырвоная (G. sanguineum), герань Роберта (G. robertianum)                
і інш. Формула кветкі: Са5Со5А(5+5)G(5). Андрацэй абдыпластэмонны. 
Віды роду часта растуць на лугах, у лясах.  

 
Малюнак 123 – Сям’я гераніевыя (Geraniaceae): 

А – В – герань лясная (Geranium sylvaticum): А – квітучы парастак; Б – частка 
карэнішча; В – дыяграма кветкі; Г – дыяграма кветкі пеларгоніі занальнай 

(Pelargonium zonale); Д – плод герані крывава-чырвонай (G. sanguineum); 



 

Е – плoд герані; Ж – плодзік бусельніка (Erodium cicutarium) 
 

Бусельнік цыкутавы (Erodium cicutarium) вызначаецца некаторай 
зігаморфнасцю ў будове кветкі. Пяць аднанасенных плодзікаў маюць 
спіральна закручаныя прыдаткі. Яны здольны скручвацца і раскручвацца 
пры змяненні вільготнасці, што спрыяе ўвінчванню плодзікаў у зямлю. 

Пеларгонія (Pelargonium zonale) мае акругла-ныркападобныя лісты, 
няправільныя кветкі, чашачку са шпорцам, яркія чырвоныя пялёсткі, 
неаднолькавыя. Расліна пахучая ад залозак з эфірным алеем, часта           
разводзіцца ў пакоях. Віды роду паходзяць з Паўднёвай Афрыкі. 

Пеларгонія ружовая (Pelargonium roseum) характарызуецца яшчэ 
большай зігаморфнасцю. Мае вельмі каштоўны эфірны алей. 

У гераніевых назіраецца своеасаблівае ўскрыццё, раскідванне і              
распаўсюджванне дыяспор – плодзікаў і насення: аўтамеханахарыя 
(самараскіданне), балістахарыя (выпаданне насення пры разгойдванні 
сцябла), эпізаахарыя (чаплянне за шэрсць і перанос насення жывёламі), 
аўтакрыптахарыя (самазакопванне дыяспор), анемахарыя (перанос 
насення пры дапамозе ветру). 

 
Парадак бальзамінакветныя (Balsaminales) 
 
Расліны парадку бальзамінакветныя – шматгадовыя ці часцей аднага-

довыя травы з сакавітымі больш ці менш празрыстымі сцябламі, часам 
паўхмызнякі, хмызнякі. Лісты чарговыя, супраціўныя ці кальчаковыя, 
простыя, суцэльныя ці зубчастыя. Прылісткі адсутнічаюць. Кветкі 
адзіночыя ці ў маленькіх, часам парасонікападобных цымозных суквец-
цях, двухполыя, зігаморфныя. У выніку закручвання тонкай кветаножкі 
кветкі перавернутыя (рэзупінатныя). Чашалісцікі апушаныя, няроўныя, 
самы ніжні, марфалагічна задні з іх – вялікі і выцягнуты ў трубчасты 
шпорац, а 2 бакавыя – маленькія і ссунутыя наперад, у той час як                
2 марфалагічна пярэднія чашалісцікі вельмі маленькія ці недаразвітыя. 
Пялёсткаў 5, пярэдні з іх вялікі і ў пупышкаскладанні самы знешні, а 
бакавыя і заднія пялёсткі звычайна больш ці менш зрошчаныя, і таму 
венчык здаецца ўтвораным толькі 3 пялёсткамі. Тычынак 5, з кароткімі 
ці тоўстымі ніцямі і кароткімі пыльнікамі, счэпленымі паміж сабой 
вакол завязі ў форме пакрывальца, якое потым адрываецца ад асновы і 
прыпадымаецца падаўжальным гінецэем. Гінецэй цэнакарпны, з 5(4) кар-
пеламі, кароткім слупком з 5(4) рыльцамі. Завязь верхняя, 5(4)-гнездавая, з 
некалькімі ці многімі вісячымі семязачаткамі ў кожным гняздзе.   Плады 
– сакавітыя каробачкі. Balsaminales блізкі да парадку Geraniales. 
Утрымлівае адну сям’ю Balsaminaceae. 

Сям’я бальзамінавыя (Balsaminaceae) складаецца з 4 родаў і 600 відаў. 
Галоўным чынам распаўсюджаны ў трапічнай Азіі і Афрыцы, нямногія 



 

віды прадстаўлены ва ўмераных абласцях Еўразіі, Афрыкі і Паўночнай 
Амерыкі. У Беларусі 1 род і 4 віды, адзін з іх дзікарослы.  

Плод – сакавітая каробачка, якая пры дакрананні каго- ці чаго-
небудзь да яе раптоўна адкрываецца і 5 створак хутка скручваюцца, пры 
гэтым адбываецца раскідванне насення – аўтамеханахарыя. 

Род бальзамін (Impatiens) прадстаўлены відам бальзамін звычайны (I. 
noli-tangere). Гэта лясная расліна, кветка якой афарбавана ў жоўты 
колер. Формула кветкі: ↑Ca5Co1(2), (2)А5G(5). А таксама на рудэральных 
месцах вырастання, зрэдку, культывіруецца і сустракаецца ў дзікім 
выглядзе бальзамін жалезісты (I.glandulifera) і бальзамін дробнакветкавы 
(I. parviflora). 

Бальзамін садовы (I. balsamina) часта з чырвонымі кветкамі, яго 
называюць яшчэ агеньчык. Гэта пакаёвая расліна, вырошчваецца і ў 
адкрытым грунце. Радзіма – Індыя. Пры выкладанні батанікі ў сярэдняй 
школе настаўнікі выкарыстоўваюць яго для дэманстрацыі перамяшчэння 
вады з растворанымі солямі па сасудах раслін. Для гэтай мэты можна 
выкарыстаць чырвоную туш ці чарніла. 

 
Парадак настуркакветныя (Tropaeolales) 
 
Гэта сакавітыя травы, часам клубневыя шматгадовыя, якія часта           

чапляюцца ці абвіваюцца чаранкамі. Лісты чарговыя (часам ніжнія 
процілеглыя), доўгачаранковыя, простыя або больш-менш лопасцевыя 
ці пальчатыя, з прылісткамі ці без іх. Кветкі адзіночныя, пазушныя,  
часта на доўгіх кветаножках, двухполыя, больш ці менш зігаморфныя, з 
двайным калякветнікам. Чашалісцікаў 5, афарбаваных, свабодных. Задні 
чашалісцік ці задні і 2 латэральныя чашалісцікі ўтвараюць разам з 
аднабаковым вырастам кветаложа вялікі дарсальны шпорац. Пялёсткаў 
5, свабодных, прычым 3 пярэднія звычайна адрозніваюцца ад 2 
латэральных наяўнасцю пазногціка. Тычынак 8, свабодных,                 у 2 
кругах па 4. Яны адпавядаюць двум 5-членным кругам. Гінецэй 
цэнакарпны, з 3 карпел. Плод дробны з 3 касцянкападобных 
мерыкарпіяў.  У манатыпнага роду магелана (Magellana) з завязі 
развіваецца адзін плодзік (магелана) з губчастай, іншы раз мясістай, 
абалонкай. Распаўсюджваецца птушкамі і дробнымі жывёламі. 

Паходжанне Tropaeolales, верагодней за ўсё, ад Geraniales. Уключае 
толькі адну сям’ю. 

Сям’я настуркавыя (Tropaeolacae) налічвае 3 роды і 92 віды, якія 
растуць пераважна ў гарах Амерыкі (ад Мексікі да Чылі). У асноўным 
гэта травы, іншы раз шматгадовыя, моцна пахучыя, з пальчатымі ці  
лопасцевымі лістамі, звычайна без прылісткаў, з доўгімі чапляльнымі ці 
абвівальнымі чаранкамі.  

Кветкі пераважна жоўтыя, аранжавыя і чырвона-карычневыя, за         
выключэннем настуркі блакітнай (Tropaeolum azureum) і настуркі 



 

ліловакветнай (T. violiflorum). 
Кветкі адзіночныя, похвенныя, двухполыя, зігаморфныя. Чашачка           

з 5 пялёсткападобных ярка афарбаваных чашалісцікаў. Задні і два бакавыя 
з іх разам з вырастам кветаложа ўтвараюць вялікі шпорац. Пялёсткаў 
таксама 5, прычым 3 пярэднія маюць пазногцік, а самі пялёсткі 
забяспечаны па краі махрыстымі раснічкамі, 8 тычынак утвараюць два 
рады па 4 тычынкі ў кожным па абодвух баках завязі. Асноўнымі 
апыляльнікамі з’яўляюцца насякомыя – як правіла, мухі, чмялі, пчолы. 
Толькі ў адным выпадку ў настуркі пяцілістай (T. pentaphyllum) 
апыленне адбываецца з дапамогай аднаго з відаў калібры. 

Гінецэй утвараецца трыма пладалісцікамі з ніткападобным слупком, 
які заканчваецца трыма рыльцавымі галінамі. Пры паспяванні плод 
распадаецца на 3 аднанасенныя касцянкападобныя плодзікі (у настуркі) 
ці развіваецца толькі адзін плодзік (магелана) з губчастай, іншы раз 
мясістай ці рабрыстай абалонкай. Яна прываблівае птушак і дробных 
жывёлін, якія з’яўляюцца распаўсюджвальнікамі насення гэтых раслін. 
Насенне з вялікім зародкам і тоўстымі семядолямі, без эндасперма. 

Для ўсіх прадстаўнікоў сям’і характэрныя востры пах і смак. Гэта 
абумоўлена прысутнасцю ў іх органах клетак, якія ўтрымліваюць 
міразін, характэрны яшчэ толькі для парадку каперсавых. 

У краінах СНД, у тым ліку і ў Беларусі, звычайна ў культуры настурка 
(Tropaeolum majus, малюнак 124).  

 
Малюнак 124 – Настурка вялікая (Tropaeolum majus): 

А – квітучы парастак; Б – дыяграма кветкі: 1 – шпорац 

 
Гэта аднагадовая расліна з разгалінаваным сцяблом, якое часта ўецца, 

чарговымі шчытападобнымі лістамі. Формула кветкі: ↑Са5Со5А4+4G(3). 
Плод дробны з 3 касцянкападобных мерыкарпіяў. Радзіма – Перу. 

Філагенетычна Geraniales, Balsaminales і Tropaeolales звязаны паміж 
сабой. Іх развіццё ідзе ў напрамку ад Geraniales, у якіх кветкі 
пентамернага тыпу правільныя, актынаморфныя і часткова 
няправільныя, зігаморфныя (бусельнік цыкутавы – Erodium cicutarium), 
цалкам                                       зігаморфныя (Pelargonium) да 
Balsaminales і Tropaeolales, у якіх кветкі выключна зігаморфныя, са 
шпорцам. Пры гэтым у Tropaeolales наглядаецца рэдукцыя андрацэя і 



 

гінецэя. 
 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1.  Якое гаспадарчае значэнне маюць расліны сям’і рутавыя? 
2. Дайце характарыстыку раслін сям’і лёнавыя. Якое гаспадарчае 

значэнне льну звычайнага? 
3.  У якім напрамку прасочваецца эвалюцыя будовы кветак гераніевых? 
4. Якія змяненні ў будове клетак бальзамінакветных і настурка-

кветных адбыліся ў сувязі з іх зігаморфнасцю? 
5.  Назавіце  прыкметы  філагенетычных  сувязей  раслін  бальзаміна-

кветных, настуркакветных з геранекветнымі? 
 
ПАДКЛАС КАРНІДЫ (CORNIDAE) 
 
Уваходзячыя ў падклас парадкі з’яўляюцца, магчыма, продкамі 

найбольш эвалюцыйна прасунутых форм двухсемядольных. Яны 
філагенетычна звязаны з парадкамі падкласа разід (Rosidae). 

Парадак кізілакветныя (Cornales) 
 

Паходзіць, верагодна, ад якіхсьці старажытных драўняных прад-
стаўнікоў парадку каменяломкакветных (Saxifragales). Дрэвы ці 
хмызнякі, рэдка паўхмызнякі. Лісты чарговыя ці процілеглыя, простыя, 
цэльныя, суцэльнакрайныя ці, іншы раз, зубчастыя, без прылісткаў ці, 
вельмі рэдка, з ападальнымі прылісткамі. Кветкі дробныя, сабраныя          
ў рознага роду верхакветныя суквецці, звычайна двухполыя, актына-
морфныя, цыклічныя, 4-членныя, радзей 5-членныя, звычайна з адным 
кругам тычынак. Долі чашачкі моцна рэдукаваныя, рэдка зусім            
адсутнічаюць. Гінецэй большай часткай з 2 пладалісцікаў, рэдка 
пладалісцікаў больш, з адным вісячым семязачаткам у кожным гняздзе. 
Завязь ніжняя. Характэрна наяўнасць нектарнага дыска. Плады 
звычайна касцянкападобныя, радзей ягады.  

Парадак уключае 6 сем’яў. Разгледзім адну з іх. 
Сям’я кізілавыя (Cornaceae) уключае 3–6 родаў і 55 відаў. 

Распаўсюджанне – умераныя вобласці паўночнага паўшар’я, Паўднёвы 
Кітай, Цэнтральная Амерыка, Перу, Балівія, трапічная частка Усходняй 
Афрыкі. У Беларусі – 1 род і 1 дзікарослы від – свідзіна крывава-
чырвоная (Swida sanguinea).  

Драўняныя расліны з простымі процілеглымі цэльнымі лістамі без 
прылісткаў. Кветкі ў простых парасоніках, актынаморфныя, тэтрамерныя. 
Гінецэй зменлівы, з 2, радзей 3–4 пладалісцікаў, сінкарпны. Завязь 
ніжняя. Плады – цэнакарпныя касцянкі, пірэнарыі. 

Прадстаўнікі: кізіл мужчынскі (Cornus mas) – дрэва ці хмызняк з 



 

жоўтымі кветкамі, цвіце да з’яўлення лістоў, кветкі ў простым 
парасоніку (малюнак 125). Формула кветкі:  )2(444 GACoCa . Плод –           
чырвоная мясістая цэнакарпная касцянка, ядомы. 

 
 

Малюнак 125 – Кізіл мужчынскі (Cornus mas): 
А – квітучы парастак; Б – парастак з пладамі; В – кветка;  

Г – падоўжны разрэз кветкі; Д – дыяграма кветкі 
Свідзіна белая (Swida alba), крывава-чырвоная (S. sanguinea),                     

с. атожылкавая (S. stolonifera) – дэкаратыўныя хмызнякі. Залатое дрэва, 
аўкуба (Aucuba japonica) – дрэўца ці хмызняк (вечназялёныя),            з 
зубчастымі лістамі і залаціста-жоўтымі плямамі, кветкі ў пірамі-
дальных гронках, пурпурныя, плод – чырвоная ягада, дэкаратыўная 
пакаёвая расліна, радзіма яе – Усходняя Азія (Японія, Карэя). 

 
Парадак араліякветныя (Araliales) 
 
Да гэтага парадку адносяцца дрэвы, хмызнякі, травы з чарговымі           

ці, рэдка, процілеглымі, ці кальчаковымі простымі цэльнымі, пальчата- 
ці перыста-рассечанымі лістамі з прылісткамі ці з похвеннай асновай. 
Кветкі звычайна дробныя, у верхавінных ці пазушных парасоніках, 
рэдка гронках ці каласах, большай часткай 5-членныя. Зубцы чашачкі 
моцна рэдукаваныя ці адсутнічаюць. Пялёсткі свабодныя. Тычынак  
аднолькавая колькасць з пялёсткамі і чаргуюцца з імі, часам ўдвая 
больш ці нават вельмі многа. Гінецэй цэнакарпны, з 2 ці радзей                   
3–5 карпел, са свабоднымі ці больш-менш зрослымі стылодыямі.          
Маецца надпесцічны нектарны дыск. Завязь ніжняя. У кожным гняздзе 
па адным вісячым семязачатку. Плады касцянкападобныя ці 
ягадападобныя, ці ўяўляюць сабой віслаплоднік. 

Парадак уключае 3 сям’і. 
Сям’я араліевыя (Araliaceae). Араліевыя – дрэвы і хмызнякі, толькі 

некаторыя – ліяны і травы. Лісты звычайна буйныя, чарговыя, часта 
пальчатыя ці перыстыя, з дробнымі прылісткамі ў выглядзе 
перапончатых ускраін чаранкоў ці іншай будовы. Дробныя кветкі 
сабраны ў складаныя суквецці з парасонікаў, галовак ці каласоў. 



 

Чашачка прад-стаўлена маларазвітай суцэльнай ці зубчастай ускраінай 
на верхавінцы завязі. Пялёсткаў звычайна 5, яны свабодныя. Чаргуючыся 
з пялёсткамі, размяшчаюцца 5 тычынак. Гінецэй цэнакарпны, складаецца з 
5–2 пладалісцікаў; лік гнёздаў ніжняй (толькі вельмі рэдка паўніжняй) 
завязі адпавядае ліку пладалісцікаў. У кожным гняздзе знаходзіцца па 
адным семязачатку, які развіваецца ў насенне, а адзін застаецца 
недаразвітым. На ўвагнутай ці, наадварот, выпуклай вярхушцы завязі 
знаходзіцца       залозістая падушачка. Плады ў араліевых часта 
сакавітыя, могуць распадацца на асобныя плодзікі. Формула кветкі: 
 )52(55)5( GACoCa . 
Сям’я налічвае 52 роды і 1200 відаў. Тэрыторыя распаўсюджання – 

трапічныя і субтрапічныя вобласці, невялікая колькасць відаў ёсць ва 
ўмераных зонах. У Беларусі – 1 род і 1 від – плюшч звычайны (Hedera 
helix). У дзікім выглядзе сустракаецца ў Белавежскай пушчы і іншых 
месцах Брэсцкай і Мінскай абласцей. Занесены ў Чырвоную кнігу           
Рэспублікі Беларусь. Як дэкаратыўная расліна высаджваецца каля           
дамоў, у пакоях. Чапляецца пры дапамозе каранёў-прычэпак на галінах 
за якую-небудзь апору. Лісты цёмна-зялёныя, скурыстыя вуглавата-
пяцілопасцевыя, на кветаносах – цэльныя, яйцападобныя (гетэрафілія). 

Жэньшэнь (Panax ginseng) – “корань жыцця”. Шматгадовая травяні-
стая расліна, цыліндрычнае карэнішча іншы раз мае аддаленае 
падабенства з тулавам чалавека, лісты пальчата-складаныя (малюнак 126). 
Валодае здольнасцю ўзнаўляць сілы, павышаць працаздольнасць, 
супрацьстаяць розным захворванням, старэнню. Існуе шмат легенд пра 
жэньшэнь. Ён афіцыйна аднесены медыцынай да лекавых раслін. Мае 
фізіялагічна актыўныя рэчывы. Прымяняецца для падняцця тонусу            
чалавека. У дзікім стане расце ў краінах СНД, на Далёкім Усходзе 
(Маньчжурыя). Там ёсць нават цэлыя плантацыі жэньшэня, яго 
вырошчваюць і ў Беларусі. 

 

Малюнак 126 – Жэньшэнь (Panax ginseng): А – квітучая расліна; 
Б – падоўжны разрэз кветкі; В – Ж – розныя формы карэнішчаў 

 



 

Сям’я сельдэрэевыя, або парасонавыя (Apiaceae, або Umbelliferae). 
Расліны гэтай сям’і – амаль заўсёды травы, толькі рэдка паўхмызнякі  і 
прыземістыя хмызнякі. Спіральна размешчаныя лісты маюць ярка  
выражаную, часта вельмі моцна разрослую похву. Ліставая пласцінка 
параўнальна рэдка суцэльная, часцей пальчата- ці перыста- адна-, двух- 
ці шматразова расчлененая. Сцёблы звычайна маюць прыкметна            
патоўшчаныя вузлы; міжвузеллі часта баразнаватыя ці рабрынкавыя, 
часта полыя ўнутры ў выніку ранняга разбурэння асяродка. 

Кветкі дробныя, сабраныя ў суквецці складанага парасоніка, рэдка ў 
простых парасоніках ці галоўках. Просты парасонік у аснове мае 
абгортку. Складаны парасонік таксама мае абгортку (у яго аснове), але ў 
ім прысутнічаюць і абгортачкі (вакол простых парасонікаў). Кветкі 
правільныя. Чашачка недаразвітая ў выглядзе невялікіх зубчыкаў. 
Пялёсткі белыя, ружовыя, жаўтаватыя, зеленавата-жоўтыя. Пялёстак           
у аснове звужаны ў пазногцік, а пашыраная яго частка заканчваецца           
на верхавіне звужэннем, якое звычайна загнута ўнутр кветкі. Таму 
пялёстак здаецца двухлопасцевым. Тычынак 5, чаргуюцца з пялёсткамі.                                                                                                         
Песцік з 2 пладалісцікаў, сінкарпны. У аснове слупкоў ёсць 
надпесцічны дыск. Ён функцыянуе як нектарнік. Формула: 
 )2(555 GACoCa . Плод – віслаплоднік. 
Ад самаапылення засцерагае дыхагамія – розначасовае паспяванне 

тычынак і песцікаў. 
Сям’я ўключае 300 родаў і болей 3 000 відаў. Распаўсюджванне 

касмапалітнае, але, галоўным чынам, ва ўмераных абласцях паўночнага 
паўшар’я. У Беларусі – 33 роды і 51 від.  

Прадстаўнікі: цыкута ядавітая (Cicuta virosa, малюнак 127), шмат-
гадовая травяністая расліна з тоўстым вертыкальным карэнішчам, 
унутры полым з папярочнымі перагародкамі на асобныя камеры. Расце 
на балотах, берагах рэк, старыц, сажалак, азёр. Моцна ядавітая. 
Назіраюцца частыя выпадкі атручвання цыкутай дзяцей. Ядам гэтай 
расліны быў атручаны старажытнагрэчаскі філосаф Сакрат. Балігалоў 
плямісты (Conium maculatum, малюнак 128) – адна-, двухгадовая 
расліна, расце на засмечаных месцах, агародах, абапал дарог. Даволі 
высокая расліна, з прамым тонкабаразнаватым, голым, разгалінаваным 
сцяблом, з чырвона-бурымі, фіялетавымі плямамі на паверхні, асабліва 
ў ніжняй частцы. Ядавітая расліна.  



 

  
Малюнак 127 – Цыкута ядавітая 

(Cicuta virosa):А – парастак  
з суквеццямі і ліст; Б – разрэзанае 

ўздоўж карэнішча; В – плод;  
Г – мерыкарпій у папярочным 

разрэзе; Д – кветка 

Малюнак 128 – Балігалоў 
плямісты (Conium maculatum): 

А – частка парастка, бачна 
плямістасць сцябла; Б – просты 
парасонік; В – кветка; Г – плод; 
Д – плод у папярочным разрэзе 

Іншыя прадстаўнікі: снітка звычайная (Aegopodium podagraria), 
маркоўнік лясны (Anthriscus sylvestris), морква дзікая (Daucus carota, 
малюнак 129). 

 
Малюнак 129 – Морква дзікая (Daucus carota): А – суквецце; Б – кветка;  

В – падоўжны разрэз плода; Г – папярочны разрэз плода 

 
Сярод харчовых і эфіраалейных раслін вядома морква пасяўная 

(Daucus sativus). Гэта двухгадовая расліна. У першы год утварае разетку 
лістоў і караняплод, багаты цукрам і карацінам. На другі год жыцця 
ўтвараецца прамастаячае сцябло, якое заканчваецца складаным 
шматпрамянёвым парасонікам. Кожны з двух мерыкарпіяў морквы мае            
5 слабаразвітых першасных рабрынак з шыпікамі і 4 другасныя 
рабрынкі са шматлікімі доўгімі кручкападобна загнутымі шыпікамі. 
Перад пасевам, каб пазбегнуць счаплення, плады морквы праціраюць        
з пяском для абломвання шыпікаў. Ёсць шмат сартоў морквы. 

Іншыя харчовыя прадстаўнікі: пятрушка пасяўная (Petroselinum 
crispum), сельдэрэй пахучы (Apium graveolens), кроп пахучы (Anethum 
graveolens), кмен звычайны (Carum carvi, малюнак 130), каляндра          



 

пахучая (Coriandrum sativum). 

 
Малюнак 130 – Кмен звычайны (Carum carvi):  
А – парастак са спелымі пладамі; Б – кветка;  

В – кветка ў падоўжным разрэзе; Г – плод у папярочным разрэзе 
Як рэдкія, ахоўваемыя ў Рэспубліцы Беларусь, занесены ў Чырвоную 

кнігу з гэтай сям’і дзікая пятрушка аленевая (Peucеdanum cervaria), 
бярула прамая (Berula erecta), астранцыя вялікая (Astrantia major), 
гірчоўнік татарскі (Сonioselinum tataricum), дуднік балотны (Angelica 
palustris), пустарэбрышнік аголены (Cenolophium denudatum), рэбра-
плоднік аўстрыйскі (Pleurospermum austriacum). 

 
Парадак варсянкакветныя (Dipsacales) 

 
Уключае невялікія дрэвы, хмызнякі (іншы раз ліяны) ці травы з 

процілеглымі або (радзей) кальчаковымі, рэдка пачаргова простымі 
цэльнымі лопасцевымі ці, радзей, перыстымі лістамі, звычайна без пры-
лісткаў або з рудзіментарнымі прылісткамі. Кветкі ў рознага роду суквец-
цях, звычайна двухполыя, актынаморфныя ці зігаморфныя,  4–5-член-ныя, 
са зрослым венчыкам. Долі венчыка чарапітцавыя ці, іншы            раз, 
створкавыя. Тычынкі прымацаваны да трубкі ці зева венчыка, у 
аднолькавым ліку з долямі венчыка ці ў меншай колькасці. Гінецэй 
цэнакарпны ці псеўдаманамерны, з 5–2 карпел, са свабоднымі ці больш-
менш зрослымі стылодыямі; завязь ніжняя ці, рэдка, паўніжняя, з адным-
многімі семязачаткамі ў кожным гняздзе ці ў адзінкавай фертыльнай 
карпеле. Плады розных тыпаў – раскрывальныя і нераскрывальныя. 

Парадак Dipsacales звычайна збліжаюць з парадкам гарычкакветкавыя 
(gentianales). Ён таксама блізкі да кізілакветных (Cornales) і мае з ім 
агульнае паходжанне. 

Парадак уключае 5 сямей. Разгледзім адну з іх. 
Сям’я варсянкавыя (Dispasaceae). Травяністыя шмат-, двух- і 

аднагадовыя расліны, іншы раз паўхмызнякі з процілеглымі лістамі без 
прылісткаў. Кветкі звычайна ў кампактных суквеццях, нагадваюць 
кошыкі складанакветных як па агульным выглядзе, так і па прысутнасці 

А 



 

ў аснове прыкветных лістоў, якія ўтвараюць абгортку (малюнак 131). 
Ад складанакветных лёгка адрозніваюцца чарговасцю распускання 
кветак. У складанакветных развіццё суквецця ідзе ў акрапетальнай           
(ад асновы да верхавіны) паслядоўнасці, а ў варсянковых першымі   
распускаюцца то сярэднія кветкі, то спачатку адначасова зацвітаюць         
і сярэднія, і ніжнія кветкі. Суквецце варсянковых узнікае ў выніку 
агламерацыі многіх элементарных суквеццяў – дыхазіяў, пры гэтым         
ад кожнага дыхазія застаецца толькі адна, канечная, кветка. Бліжэйшыя 
да яе верхавыя лісты зрастаюцца і ўтвараюць вакол кожнай кветкі 
абгортку (пакрывальца), падобную на чашачку. Таму яе звычайна 
называюць знешняй чашачкай. Кветка, акрамя гэтага, мае сапраўдную 
чашачку, ніжэй якой развіваецца завязь, іншы раз, пад прыўзнятай 
чашачкай. Чашачка, як правіла, пяцічленная і ўтварае па краі 5–4 ці 
больш зубцоў (у некаторых выпадках зубцы зусім не развіваюцца). 
Венчык зігаморфны, з пяцічленным, больш ці менш двухгубым адгібам, 
але часцей адгіб        4-членны ў выніку поўнага зрастання двух задніх 
пялёсткаў. Тычынак не болей 4, таму што пятая (задняя) – заўсёды 
рэдукаваная. Гінецэй         з двух пладалісцікаў, але пладаносячы толькі 
адзін. Завязь аднагняздовая, з адным семязачаткам; слупок адзін, з 
цэльным ці ў рознай ступені двухраздзельным рыльцам. Формула 
кветкі: ↑Са (5 ці 4)Со(5 ці 4)А4 )2(G    Плод – арэх. 

 
Малюнак 131 – Суквецце i плод скабiёзы (Scabiosa columbaria): 

1 – падоўжны разрэз суквецця; 2 – плод (чш – чашачка, знч – знешняя чашачка) 

 
Сям’я налічвае 10 родаў і каля 300 відаў у Еўразіі і Афрыцы, асабліва 

ў Міжземнаморскай вобласці і Заходняй Азіі. У Беларусі              4 роды 
і 5 відаў. 

Род скабіёза (Scabiosa) уключае каля 20 відаў у Міжземнамор’і,        
Заходняй Азіі  і Паўночнай Еўразіі. У Беларусі род прадстаўлены двума 
відамі: скабіёза галубіная (S. columbaria), расце па лугах сярод 
хмызнякоў (вельмі рэдкі від, ахоўваецца); с. бледна-жоўтая (S. 
ochroleuca),             у сухіх сасняках, пад сасновым драбналессем, абапал 



 

дарог на пяску. 
Род паўночнік (Knautia) налічвае каля 50 відаў у Еўропе, 

Міжземнамор’і і Заходняй Азіі. У Рэспубліцы Беларусь на сухадольных 
лугах,           у сухіх сасняках, рудэральных месцавырастаннях 
сустракаецца паў-ночнік палявы (K. аrvensis, малюнак 132) з сінявата-
ліловымі суквеццямі. 

Род варсянка (Dipsacus) утрымлівае каля 15 відаў ва ўмеранай і 
трапічнай Еўразіі, Міжземнамор’і і трапічнай Афрыцы.  

Варсавальная шышка, варсянка пасяўная (D. sativus) – аднагадовая 
расліна з калючым сцяблом і кветаложам, зрослымі лістамі, з 
паглыбленнем, дзе збіраецца вада. Суквецце – шышкападобная галоўка з 
жор-сткімі пругкімі прыкветнікамі, з адагнутым уніз вастрыём. 
Суквецце         выкарыстоўваюць для навядзення ворсу на тканіне 
(шарсцяной ці         баваўнянай). Вырошчваюць на поўдні. 

Многія скабіёзы належаць да прыгожаквітучых раслін і з’яўляюцца 
перспектыўнымі дэкаратыўнымі відамі, а некаторыя ўжо даўно 
выкарыстоўваюцца ў кветкаводстве. У многіх відаў скабіёз выяўлены 
сапаніны. 

 
Малюнак 132 – Паўночнiк палявы (Knautia arvensis): 

1 – нiжняя частка раслiны; 2 – верхняя частка расліны; 3 – кветка 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Дайце характарыстыку раслін сям’і кізілавыя. 
2. Раскрыйце асаблівасці будовы вегетатыўных і рэпрадуктыўных 

органаў раслін сям’і парасонавыя. 
3. Назавіце прыкметы гетэрабатміі ў будове кветак кізілавых і         



 

парасонавых. 
4. Якія прыкметы сведчаць аб філагенетычных сувязях кізілакветных 

і сельдэрэякветных? 

 
ПАДКЛАС АСТЭРЫДЫ (ASTERIDAE) 

 
У падклас астэрыды ўваходзяць найбольш высокаразвітыя групы 

двухсемядольных, якія характарызуюцца прагрэсіўнымі прыкметамі. 
Хоць сярод астэрыд маецца яшчэ нямала дрэў і хмызнякоў, але          
пераважная большасць іх прадстаўнікоў – травы, часта аднагадовыя.               
Лік элементаў кветак у астэрыд невялікі і заўсёды фіксаваны (высокая 
ступень алігамерызацыі). Кветкі астэрыд амаль заўсёды зрослапялёст-
кавыя, а семязачаткі выключна ўнітэгмальныя (аднапокрыўныя) і 
звычайна тэнуінуцэлятныя (мацярынская кветка мегаспор ляжыць непа-
срэдна пад эпідэрмай мегаспарангія). Характэрным для іх з’яўляецца 
прысутнасць запаснога вугляводу інуліну – поліцукрыду. У большасці 
прадстаўнікоў у вегетатыўных органах ёсць млечнікі з малочным сокам. 
Кветкі ў рознага роду суквеццях ці, радзей, адзіночныя, актынаморфныя 
ці зігаморфныя. Венчык зрослапялёсткавы. Тычынак звычайна 5. 
Гінецэй з двух карпел, завязь ніжняя. 

Філагенетычна Asteridae звязаны з падкласам Rosidae. Яны паходзяць 
ад найбольш архаічных Cornidae (Hydranheales). Asteridae – самы буйны 
падклас двухсемядольных і налічвае каля 3500 родаў і каля 6 500 відаў. 

Асноўныя напрамкі эвалюцыі суквеццяў астэрыд прасочваюцца ад 
суквеццяў цымозных з абмежаваным ростам галоўнай восі і пераважным 
развіццём бакавых восей наступных парадкаў да суквеццяў батрычных з 
верхавінным зацвітаннем у ўзыходзячым парадку, у сувязі з гэтым 
верхнія кветкі – самыя маладыя. Пры гэтым галоўка восі  заканчвае  
свой  рост  не  хутка. 

У падклас Аsteridae ўваходзіць 6 парадкаў. Разгледзім парадак          
званочкакветныя.  

 
Парадак званочкакветныя (Campanulales)  

 
Травы ці, радзей, хмызнячковападобныя, рэдка дрэвападобныя 

расліны. Лісты звычайна чарговыя, іншы раз процілеглыя ці 
кальчаковыя, простыя, без прылісткаў. Характэрным для іх з’яўляецца 
прысутнасць запаснога вугляводу інуліну. У лістах і сцяблах большасці 
прадстаўнікоў маюцца членістыя млечнікі. Кветкі ў цымозных ці 
рацэмозных суквеццях з тэндэнцыяй да ўтварэння як цымозных, так і 
рацэмозных галовак, іншы раз адзіночныя, звычайна двухполыя, 
актынаморфныя ці зігаморфныя, большай часткай з 5-членным 
калякветнікам і андрацэем. Чашачка зрослалістая. Венчык 



 

зрослапялёсткавы, створкавы ці, радзей, чарапічны. Тычынкі ў 
аднолькавай колькасці              з пялёсткамі, свабодныя ці прырослыя да 
асновы трубкі венчыка;                      пыльнікі інтрорзныя. Гінецэй з 2–
3(5) карпел, утворан некалькімі пладалісцікамі са зрослымі краямі і 
аднагняздовай завяззю. Завязь ніжняя, (рэдка) паўніжняя ці нават 
верхняя. Плады – звычайныя каробачкі, іншы раз ягадападобныя. 
Парадак уключае 7 сем’яў. 

Сям’я званочкавыя (Campanulaceae). Гэта шматгадовыя травы, радзей 
паўхмызнякі. Лісты пачарговыя, цэльныя, не маюць прылісткаў.           
Суквецці звычайна з канечнай кветкай. Кветкі правільныя, двухполыя, з 
пяцічленнымі чашачкай, венчыкам, андрацэем і, рэдка, гінецэем          
(малюнак 133). Іншы раз лік лісточкаў калякветніка меншы (3–4) ці 
большы (6–10). Венчык званочкавы, лейкападобны ці колападобны.           
У некаторых раслін венчык да асновы раздзельны, а іншы раз долі яго 
застаюцца злучанымі наверсе (віды Phyteuma). Тычынкавыя ніці 
свабодныя ад венчыка, радзей зрастаюцца з яго асновай, у ніжняй 
частцы часта пашыраны. Пыльнікі свабодныя, але бываюць злучанымі  
(склеенымі) ў трубку па ўсёй даўжыні ці толькі ў ніжняй частцы.  

Завязь ніжняя (радзей паўніжняя), звычайна 2–5-гняздовая, з многімі  
семязачаткамі ў кожным гняздзе, часцей на тоўстых плацэнтах. Слупок 
з трохраздзельным (двух- ці шматраздзельным) рыльцам. Вакол асновы 
слупка часта развіты нектаравыдзяляльны орган (дыск) у выглядзе 
кальца і рыльцам, часта раздзельным. Плады – каробачкі, радзей ягады. 
Насенне з эндаспермам. Формула кветкі:  5)–(25(5)5 GACoCa .  

 
Малюнак 133 – Званочкавыя (Campanulaceae): званочак персікалісты  

(Campanula persiсifolia): а – падоўжны разрэз маладой i раскрытай кветкi;  
б – паслядоўныя фазы развiцця песцiка i тычынак; в – дыяграма кветкі 

 
Званочкавыя – энтамафільныя і амаль усе пратаандрычныя. Пылок 

вызваляецца з пыльнікаў яшчэ да раскрыцця кветкі і адкладаецца на 
слупку і на знешняй паверхні яшчэ не адышоўшых лопасцей рыльца 



 

песціка, пакрытага валаскамі ці клейкай вадкасцю. Пасля раскрыцця 
кветкі пыльнікі ападаюць ці вянуць. Калі яны вянуць, дык тычынкавыя 
ніці скарачаюцца ці загібаюцца наверх. Насякомыя такім чынам                  
атрымліваюць свабодны доступ да нектару, што выдзеліўся на дно кветкі. 
Пры гэтым яны пакрываюцца пылком. Пасля гэтай “мужчынскай”           
фазы цвіцення надыходзіць наступная, “жаночая”: слупок падаўжаецца і 
лопасці рыльца разыходзяцца, дзякуючы чаму ўспрымальная пылок 
паверхня слупка становіцца даступнай для апылення. 

Калі не адбылося перакрыжаванае апыленне, то далейшыя разрастанне 
і згібанне лопасцей рыльца забяспечваюць апыленне рэшткамі пылку 
той жа кветкі. 

Сям’я ўтрымлівае каля 90 родаў і больш за 2 000 відаў у 
пазатрапічных абласцях паўночнага паўшар’я, асабліва ў 
Міжземнамор’і; вельмі нешматлікая ў тропіках, асабліва ў горных 
раёнах. У Рэспубліцы Беларусь – 4 роды  і  15 відаў. 

Род званочак (Campanula) – каля 350 відаў, травы, іншы раз 
паўхмызнякі ва ўмераным поясе паўночнага паўшар’я, пераважна на 
поўдні Еўропы і ў Пярэдняй Азіі. 

Найбольш часта сустракаюцца віды: званочак персікалісты (C. Persi-
сifolia) – шматгадовая травяністая расліна са сцябловымі сядзячымі 
лінейналанцэтнымі лістамі, кветкамі ў гронках і шыроказваночкавымі, 
ярка-блакітнымі кветкамі, расце звычайна па сасняках, у 
шырокалісцёвых і змешаных лясах, зарасцях хмызнякоў на лугах; 
званочак рэпчаты 
(С. rapunculus) – шматгадовы, з патоўшчаным ядомым коранем, 
сцябловымі ланцэтнымі лістамі, невялікімі кветкамі, сустракаецца на 
лугах, ускраінах сасновых лясоў і дуброў, у Беларусі ахоўваецца; 
званочак раскідзісты (C. рatula, малюнак 134), расце на лугах, травяных 
схілах, па хмызняках; букашнік горны (Jasione montana, малюнак 134) – 
двухгадовая расліна з вузкімі лінейналанцэтнымі лістамі і дробнымі, у            
галоўцы, сінімі кветкамі з абгорткай з дробных верхавінных лістоў             
(як у складанакветных), з венчыкам, глыбока раздзеленым на лінейныя 
долі, сустракаецца на сухіх пясчаных месцах, у сасновых лясах, абапал 
чыгуначных і шашэйных дарог. 



 

 
Малюнак 134 – Званочак раскiдзiсты (Campanula patula):  

А – квiтучы парастак, Б – падоўжны разрэз кветкi (без пялёсткаў i тычынак),  
В – спелая каробачка. Букашнiк горны (Jasione montana): Г – суквецце 

Расліны маюць пераважна дэкаратыўнае значэнне, але ёсць і ежавыя, 
лекавыя, каўчуканосы і іншыя. 

 
Парадак астракветныя (Asterales) 
 
Гэта шматгадовыя ці аднагадовыя травы і паўхмызнякі, радзей 

хмызнякі, ліяны ці невялікія дрэвы. Лісты чарговыя ці радзей 
супраціўныя, часам кальчаковыя, простыя, ад цэльных да расчлененых, 
бываюць рэдукаваныя, без прылісткаў. Характэрна прысутнасць              
запаснога вугляводу інуліну. Кветкі сабраны ў рацэмозныя 
(батрычныя) суквецці кошыкі. 

Апошні ўяўляе сабой кветаложа – выцягнутае, выпуклае ці ўвагнутае. 
Звонку кветаложа акружана абгорткай з відазмененых верхавінкавых 
лістоў. Абгортка можа быць з аднаго раду або яна шматрадная                
(бадзяк), чарапічная ці кручкаватая (лапух). 

Асобныя кветкі кошыка сядзяць на плоскім, больш ці менш 
выпуклым ці нават верацёнападобным агульным кветаложы. У 
кошыках  з аднароднымі кветкамі краявыя (прамянёвыя) кветкі – 
жаночыя ці бясплодныя, а цэнтральныя (дыскавыя) – двухполыя ці 
функцыянальна мужчынскія. Калякветнік і андрацэй 5-членныя ці 
рэдка чатырохчленныя. Трубка чашачкі разам з асновай трубачкі 
венчыка поўнасцю прырасла да завязі, і яе свабодныя лопасці звычайна 
моцна відазме-нены і ператвораны ў чубок, ці папус, які часта 
рэдукаваны ці                 адсутнічае. Венчык пяці асноўных тыпаў: 
трубчасты (актынаморфны  і поўнасцю зрослапялёсткавы, на вяршыні 
пяцізубчасты), язычковы (на ранняй стадыі развіцця трубчасты, але ў 
час цвіцення расшчапляецца ўздоўж і ператвараецца ў язычковы); 
двухгубы зігаморфны                з трохчленнай,  верхняй і двухчленнай, 
ніжняй губамі; несапраўднаязычковы – на вяршыні трохзубчасты і 
варонкападобны – венчык          мае не зусім  роўныя долі, ён злёгку 



 

зігаморфны. Тычынкі прымацаваны да трубкі венчыка і чаргуюцца з 
пялёсткамі, ніці звычайна свабодныя, але могуць зрастацца ў трубку. 
Пыльнікі звычайна склеены паміж           сабой. Гінецэй з дзвюх 
медыяльных карпел, паракарпны. Пад рыльцам слупок часта нясе 
каўнерык валаскоў (вымятаючыя валаскі). Завязь ніжняя, аднагняздовая 
з адным семязачаткам. 

Эвалюцыйна ў Asterales травяністыя формы ўзніклі, верагодна, ад 
драўняных продкаў. 

Парадак манатыпны, з адной сям’і.   
Сям’я астравыя, ці складанакветныя (Asteraceae, ці Compositae) 

уключае 1250–1300 родаў і 20 000–25 000 відаў. Распаўсюджаны               
касмапалітна, але найбольшая разнастайнасць іх ва ўмераных                  і 
субтрапічных абласцях. У краінах СНД – 160 родаў і 3500 відаў.                 
У Беларусі – 70 родаў і каля 260 відаў. 

У выкапнёвым выглядзе складанакветных знаходзяць у адкладаннях 
трацічнага перыяду, гэта значыць, што яны з’явіліся параўнальна 
нядаўна. 

У асноўнай масе гэта травяністыя расліны, пераважна шматгадовыя, 
радзей аднагадовыя, іншы раз паўзмызнякі, хмызнякі і нават дрэвы; 
ёсць таксама лазячыя расліны і сукуленты. 

Узаемаразмяшчэнне і будова лісточкаў абгорткі разам з формай 
ніжняй часткі восі кошыка вызначае агульны выгляд ці форму абгорткі 
ў цэлым. Самыя ўнутраныя лісточкі абгорткі – крыючыя лісты крайніх 
(марфалагічна ніжніх) кветак кошыка. Астатнія кветкі таксама могуць 
мець крыючыя лісты, але плеўчатыя ці рассечаныя. У апошнім выпадку 
рассечанасць паверхні восі суквецця ўяўляецца проста валасістай. 
Паверхня восі кошыка бывае пакрыта невялікімі ямкамі, адпавядаючымі 
месцам прымацавання кветак. Іншы раз яна мае сеткаватую ці ячэістую 
будову. У некаторых выпадках кветкі размяшчаюцца на невялікіх            
бугарках, рэштках рэдукаваных кветаножак. Колькасць кветак у адным 
кошыку можа быць вялікай (у кошыку сланечніка – Helianthus annuus, – 
тысячы) ці наадварот – абмежаванай (кошык серпарэзніка – Achillea 
millefolium). Вядомы нават аднакветкавыя кошыкі, сабраныя ў складанае 
суквецце, нагадваючае шарападобную галоўку (мардоўнік – Echinops). 

Кветкі складанакветных двухполыя, але бываюць жаночыя, 
мужчынскія  і  нават  бясплодныя,  правільныя  ці  няправільныя  
(малюнак 135). 



 

 
 

Малюнак 135 – Формы кветак у астравых (Asteraceae): 
А – трубчастая з прыкветнікам; Б – язычковая; В – варонкападобная;  

Г – двухгубая; Д – аднагубая, ці несапраўднаязычковая;  
Е – падоўжны разрэз трубчастай кветкі; Ж – дыяграма трубчастай кветкі;  

З – тычынкі, спаяныя пыльнікамі ў трубку (разгорнуты) 
Звычайна цэнтральную частку кошыка займаюць кветкі правільныя, 

двухполыя, трубчастыя (сланечнік, піжма, рамонак і інш.). Формула 
кветкі:  )2()5()5()5( GACoCa . Плод – сямянка. На слупку песціка маюцца 
вымятальныя валаскі, якія выносяць пылок. У аснове слупка ёсць 
нектарнік. 

Венчык у складанакветных закладваецца заўсёды як актынаморфны, 
трубчасты. Аднак ад гэтага зыходнага тыпу ёсць адхіленні, калі венчык 
становіцца язычковым ці двухгуба-несапраўднаязычковым, 
несапраўднаязычковым, варонкападобным. 

Будова чашачкі складанакветных разнастайная, але ў іх ніколі не 
ўтвараюцца лістападобныя чашалісцікі. У антагенезе чашалісцікі             
закладваюцца ў выглядзе 5 бугаркоў. У далейшым чашачка або зусім не 
ўтвараецца, або ўтвараецца ў выглядзе зубчастай ускраіны, ці ў форме 
пяціасцюкаватых прыдаткаў, ці лускавінак, шчацінак, валаскоў, 
утвараючых чубок ці папус. Яны садзейнічаюць распаўсюджанню 
пладоў. Асноўная функцыя чашачкі – засцярога ўнутраных частак 
кветак – у астравых страчана. Такую функцыю ў іх выконвае абгортка. 

Цеснае збліжэнне дробных шматлікіх кветак на агульным кветаложы 
робіць кошык прыкметным для насякомых-апыляльнікаў. Усё суквецце 
робіць уражанне адной кветкі – антодыя. 

У многіх складанакветных у кожным кошыку кветкі 
дыферэнцыраваны на крайнія і сярэднія. Сярэднія кветкі звычайна 
захоўваюць актынаморфную (трубчастую) будову, а крайнія – 
зігаморфныя з больш буйным венчыкам. Крайнія кветкі звычайна 
несапраўднаязычковыя (рамонак, нівянік, пупок і інш.) ці 
варонкападобныя (васілёк). Часам крайнія кветкі маюць аднолькавы 
колер з колерам цэнтральных, сярэдніх кветак, але часта афарбоўка іх 



 

іншая (ліловая, белая, ружовая). Гэта яшчэ болей прываблівае 
насякомых. Такая спецыяльная функцыя крайніх кветак тлумачыць тое, 
што ў шэрагу складанакветных яны бясплодныя (васілёк). У іншых 
выпадках у іх развіваецца толькі гінецэй і яны жаночыя (нівянік, 
крываўнік). Радзей усе кветкі ў кошыку аднаполыя, напрыклад, у 
падбела (Tussilago farfara), сярэднія кветкі кошыка мужчынскія, а 
крайнія – жаночыя). 

У рэдкіх выпадках назіраецца двухдомнасць (агаткі двухдомныя – 
Antennaria dioica). 

Кветкі астравых пратандрычныя. У першы (мужчынскі) перыяд 
цвіцення двухполых кветак слупок песціка яшчэ кароткі і яго верхавіна 
знаходзіцца прыкладна супраць асновы пыльнікавай трубкі. Пры         
раскрыванні інтрорзных пыльнікаў пылок высыпаецца ў трубачку, а          
падрастаючы слупок сваімі вымятальнымі валаскамі высоўвае пылок да 
выхаду з пыльнікавай трубачкі. Самаапыленне ў гэты час немагчыма, 
таму што лопасці рыльца песціка шчыльна прылягаюць адна да адной. 
Калі апыляльнікі не ўнясуць пылок, то пры агаленні лопасцей і іх 
разыходжанні ў бакі не адбываецца самаапылення, таму што 
ўспрымальная паверхня песціка не сутыкаецца з пылком.  

У другі (жаночы) перыяд цвіцення, у яго канцы, калі не адбудзецца 
перакрыжаванае апыленне, то працэс самаапылення магчымы як запасны 
акт. Растучыя галінкі слупка ўсе мацней загінаюцца вонкі, 
закручваюцца спіральна і сутыкаюцца ўспрымальнай паверхняй з 
пылком            на вымятальных валасках. 

Энтамафілія – пануючы тып апылення ў складанакветных. Аднак 
сустракаюцца і анемафільныя расліны (палыны). Плады распаў-
сюджваюцца ветрам, жывёлай, рэдка – вадой. Плады (малюнак 136) 
маюць розныя прыстасаванні да распаўсюджвання: дробныя і лёгкія 
пераносяцца ветрам (палыны), маюць спецыяльныя прыстасаванні – 
“парашут” (дзьмухавец лекавы (Taraxacum officinale), казлабарод 
(Tragopogon pratensis), бадзяк (Cirsium arvense), асот палявы (Sonchus 
arvensis); вырасты на пладах – шчацінкі (ваўчкі трохраздзельныя); 
лісцікі абгорткі забяспечаны вастрыямі, кручочкамі, і ўвесь кошык  
разносіцца жывёламі (лопух – Arctium, дурнічнік – Xanthium strumarium). 

 

 
 

Малюнак 136 – Віды пладоў сямейства астравых: А – сланечніка  
(Helianthus annuus); Б – ваўчкоў (Bidens);  В – цыкорыя (Cichorium);  



 

Г – чартапалоха (Carduus); Д – бадзяка (Cirsium); Е – дзьмухаўца (Taraxacum) 

 
Сям’ю складанакветныя падзяляюць на дзве падсям’і: астравыя 

(Asteroideae) і салатавыя (Lactucoideae). 
Падсям’я астравыя (Asteroideae) характарызуецца тым, што ўсе 

кветкі кошыка трубчастыя ці пры трубчастых кветках у цэнтры па краі 
кошыка размешчаны несапраўднаязычковыя; расліны гэтай падсям’і 
амаль заўсёды без малочнага соку. 

Сланечнік (Helianthus annuus) родам з прэрый Паўночнай Аме-
рыкі, завезены ў Еўропу ў ХVI стагоддзі, дзе вырошчваўся як дэкара-
тыўная расліна. Сучасныя сарты сланечніку ў насенні ўтрымліваюць 
да 50–60 % алею. У СНД сланечнік на алей вырошчваюць у 
чарназёмнай паласе, дзе сканцэнтраваны асноўныя яго плошчы. Вялікія 
заслугі ў вывядзенні высокаалейных сартоў сланечніку належаць 
акадэміку В. С. Пуставойту – рускаму вучонаму, які прысвяціў гэтай 
справе ўсё сваё жыццё. Сланечнікавы алей выкарыстоўваюць у ежу, 
перарабляюць на маргарын, атрымліваюць пакост. Высяваюць сланечнік 
на сілас, як кулісы для снегазатрымання, як паліва, здабываюць паташ. 
Насенне выкарыстоўваюць як ласунак. Спіртавая настойка 
несапраўднаязычковых кветак сланечніку выкарыстоўваецца ў 
медыцыне як         супрацьліхаманкавы сродак. 

Тапінамбур, ці земляная груша (Helianthus tuberosus), мае менш 
буйныя кошыкі і разводзіцца дзеля падземных клубняў парасткавага 
паходжання, якія багаты інулінам і выкарыстоўваюцца на корм жывёле, 
у ежу людзей і як лекавы сродак. 

Артышок калючы, ці пасяўны (Cynara scolymus) вырошчваюць як 
агародніну. Мясістая вось нераскрытых кошыкаў і мясістыя лісцікі 
абгорткі ўжываюць у ежу. 

Палын (Artemisia) налічвае каля 250 відаў. Гэта шматгадовыя,    
радзей аднагадовыя травы і паўхмызнякі. Суквецці – невялікія   кошыкі, 
сабраныя звычайна ў складанае мяцёльчатае суквецце.             Кветкі 
ветраапыляльныя. Палынам уласцівы засухаўстойлівасць і здольнасць 
пераносіць засаленне глебы, таму палыны разам з іншымі 
засухаўстойлівымі ўтвараюць расліннае покрыва пустынь і паўпустынь. 
Масавы рост і высокая пажыўнасць робяць палыны каштоўным 
пашавым кормам для авечак і коней. 

Цытварны палын (A. cinna) утрымлівае сантанін – важны глістагонны 
сродак. Асабліва багаты сантанінам кошыкі гэтай расліны. Яны вядомы 
ў фармакалогіі пад назвай “цытварнае насенне”. 

Палын горкі (A. аbsinthium, малюнак 137) – расліна, прэпарат з лістоў 
якой выкарыстоўваюць як сродак для паляпшэння стрававання. 
Ужываюць яго і ў лікёра-гарэлачнай вытворчасці. 

Гваюла (Parthenium argentatum) утрымлівае 2–16 % каўчуку. 



 

Рамонак аптэчны (Matricaria chamomilla) – лекавая расліна, 
выкарыстоўваецца для паласкання, прыпарак, для клізмаў; ім мыюць 
валасы, якія пасля гэтага набываюць залацістае адценне. 

Трохрэбраплоднiк звычайны (Tripleurospermum inodorum) – пустазелле. 
Лепiдатэка пахучая (Lepidotheca suaveolens) – пустазелле, заносны, 

натуралізаваны амерыканскі від. 
Маргарытка шматгадовая (Bellis perennis) – дэкаратыўная расліна, 

крайнія кветкі белыя. 
Нагаткі лекавыя (Calendula officinalis) – дэкаратыўная і лекавая расліна. 
Вяргіня (Dahlia), астра кітайская (Callistephus chinensis), цынія (Zinnia), 

рудбекія (Rudbeckia), аксаміткі (Tagetes), хрызантэмы (Chrysanthemum), 
цынерарыі (Cineraria), эдэльвейс альпійскі (Leontopodium alpinum) і 
іншыя – цудоўныя дэкаратыўныя расліны. 

З гэтай падсям’і вядомы расліны-пустазелле: бадзяк палявы (Cirsium 
arvense), васілёк сіні (Centaureа cyanus, малюнак 138) і іншыя. 

  
Малюнак 137 – Палын горкі  

(Artemisia absinthium):  
А – складанае суквецце; 

Б – сцябловы ліст; В – кветка;  
Г – песцік са слупком і з двума 

рыльцамі 

Малюнак 138 – Васілёк сіні  
(Centaurea cyanus): A – верхняя 

кветаносная частка; Б – ніжняя частка; 
В – ліст; Г – падоўжны разрэз кошыка; 
Д – варонкападобная краявая кветка;  

Е – трубчастая кветка; Ж – плады 

 
Падсям’я салатавыя (Lactucoideae) характарызуецца тым, што ўсе 

кветкі ў кошыку язычковыя, ёсць млечнікі з малочным сокам. Формула 
кветкі: ↑ )2()5()5()0( GACoCa . 

Прадстаўнікі: салата пасяўная (Lactuca sativa) – агароднінная расліна, 
пажыўная; цыкорыя звычайная (Cichorium inthybus) – расце каля дарог. 
Дзікарослая шматгадовая расліна, у культуры двухгадовая расліна,  
вырошчваецца і выкарыстоўваецца ў медыцыне для атрымання 
сурагату кавы, як салатавая расліна; дзьмухавец лекавы (Taraxacum 
officinale, малюнак 139) – пустазелле і лекавая расліна; кок-сагыз              



 

(T. kok-saghyz), крым-сагыз (T. hybernum), таў-сагыз (Scorzonera tau-
saghyz) – каўчуканосы, іх культывавалі як сыравіну для атрымання 
каўчуку, з якога вырабляюць гуму. 

Пустазелле з гэтай падсям’і: асот палявы (Sonchus arvensis), 
чартапалох паніклы (Carduus nutans), старасцень звычайны (Senecio 
vulgaris), бадзяк палявы (Cirsium arvense) і іншыя. 

Барацьба з пустазеллем цяжкая. Яно вельмі пладавітае, некаторыя           
з іх узнаўляюцца таксама вегетатыўна за кошт каранёвых парасткаў. 

 

 
Малюнак 139 – Дзьмухавец лекавы (Taraxacum officinale): 

А – агульны выгляд; Б – суквецце ў падоўжным разрэзе: 1 – абгортка,  
2 – кветаложа, В – язычковая кветка; 3 – чубок ці папус; Г – плод 

 
З сям’і астравых ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь занесены  13 

відаў. 
Падклас Asteridae, верагодна, філагенетычна звязаны з падкласам 

Rosidae. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Укажыце месца падкласа астэрыды ў філагенетычнай сістэме 

раслін. 
2.  Пералічыце арактэрныя асаблівасці раслін парадку астракветныя. 
3. Прывядзіце дзяленне сям’і астравыя на падсем’і, дайце іх 

характарыстыку, пералічыце галоўнейшых прадстаўнікоў, іх 
практычнае значэнне і выкарыстанне.  
 

 



 

ПАДКЛАС ЛАМІІДЫ (LAMIIDAE) 
 

У гэты падклас уваходзяць дрэвы, хмызнякі, паўхмызнякі і травы 
вельмі разнастайнага знешняга выгляду. Лісты ў іх чарговыя ці часцей 
процілеглыя, іншы раз кальчаковыя, без прылісткаў, радзей          з 
прылісткамі. Кветкі амаль заўсёды зрослапялёсткавыя. Гінецэй большай 
часткай з 2 карпел. 

Lamiidae паходзяць хутчэй за ўсё ад Cornidae. Падклас уключае            
15 парадкаў. Разгледзім некаторыя з іх. 

 
Парадак марэнакветныя (Rubiales) 
 
Парадак філагенетычна звязаны з парадкам сельдэрэякветныя.                 

У марэнакветных, як і ў сельдэрэякветных, кветкі 4-кругавыя (з адным 
кругам тычынак), 5–4-членныя, чашачка недаразвіта, тычынкі свабод-
ныя, завязь часцей ніжняя, звычайна 1–3 гняздовая, семязачаткі 
ўнітэгмальныя. Але адначасова ў марэнакветных назіраюцца процілеглыя 
лісты, зрослыя пялёсткі, іншая форма суквеццяў – вышэйшая ступень 
арганізацыі. 

Да парадку адносяцца 4 сям’і: Dialypetalanthaceae, Rubiaceae, 
Theligonaceae і Carlemanniaceae, якія ўяўляюць паслядоўную эвалюцыю  і 
сувязь паміж сабой – пераход ад кветак правільных да зігаморфных, 
рэдукцыю андрацэя і гінецэя. 

Сям’я марэнавыя (Rubiaceae) уключае травы, хмызнякі, паўхмызнякі 
ці дрэвы з процілеглымі (толькі як выключэнне з чарговымі) лістамі            
з прылісткамі. Прылісткі размяшчаюцца ці паміж лістом і сцяблом,              
ці па баках ад ліставога чаранка, паміж процілеглымі лістамі пары.               
У першым выпадку яны могуць зрастацца, утвараючы каўпачок, які 
ахоўвае пупышкі, а потым адпадае. Прылісткі, якія размяшчаюцца             
па баках ліста, часта бываюць лістападобнымі; яны могуць папарна 
зрастацца адзін з адным ці, наадварот, расшчапляцца да асновы. Гэта 
стварае знешні выгляд кальчаковага лістаразмяшчэння. Адным з доказаў 
процілеглага, а не кальчаковага лістаразмяшчэння служыць наяўнасць 
пупышак у похвах толькі двух лістападобных органаў кальчака. 

Кветкі марэнавых большай часткай у цымозных суквеццях. Яны 
двухполыя, актынаморфныя, радзей зігаморфныя. Чашачка зрастаецца 
з ніжняй завяззю. Венчык з такой жа колькасцю членаў, што і чашачка. 
Трубка венчыка можа быць доўгай у адных відаў і вельмі кароткай у 
другіх. Зменлівая і агульная форма венчыка (трубчастая, 
варонкападобная). Тычынак большай часткай столькі ж, колькі долей  
венчыка, і яны займаюць прамежкавае становішча паміж апошнімі 
(малюнак 140). Гінецэй з двух пладалісцікаў. Завязь ніжняя, двух-
гняздовая, але лік гнёзд, як і лік семязачаткаў у кожным гняздзе,            



 

у межах сям’і змяняецца ад аднаго да некалькіх. Слупок адзін,       
цэльны ці двухрасшчэплены, рыльца галоўчатае. Плады бываюць як 
сакавітыя (ягады, касцянкі), так і сухія (каробачкі, дробныя плады, 
якія распадаюцца на арэшкі). Насенне з эндаспермам. Формула кветкі: 
Са(4)(недаразвіты)Со(4)А4 )2(

G . 
Гэта адна з буйнейшых сямей сярод ламіід. Яна аб’ядноўвае каля 

450–500 родаў і каля 6000–7000 відаў у тропіках і субтропіках,           
сустракаюцца ва ўмераных і нават халодных абласцях. У Рэспубліцы 
Беларусь сям’я прадстаўлена 3 родамі і больш чым 19 відамі. 

 
 

Малюнак 140 – Маруна пахучая (Galium odoratum): 
1 – агульны выгляд раслiны; 2 – кветка; 3 – падоўжны разрэз кветкi; 

4 – дыяграма кветкi 

 
Найбольшае эканамічнае значэнне з марэнавых маюць кафейныя 

(Афрыка) і хінныя (Паўднёвая Амерыка) дрэвы. Кафейныя дрэвы – віды 
роду Coffea (напрыклад, кава арабская C. аrabica і к. ліберыйская C. 
liberica) – невялікія вечназялёныя дрэўцы ці буйныя хмызнякі са 
скурыстымі цёмна-зялёнымі лістамі і белымі кветкамі. Яны даюць         
чырвоныя ці цёмна-сінія даволі сакавітыя плады, якія ўтрымліваюць  па 
два буйныя, авальныя, паўвыпуклыя семені з рагавым экзаспермам. 
Вылушчанае ад каляплодніка насенне паступае ў продаж. Кававае зерне 
падсмажваюць, перамолваюць і з атрыманага прадукта прыга-тоўваюць 
вядомы напітак – каву. Алкалоід кафеін, які ўтрымліваецца          ў каве, 
узбуджае цэнтральную нервовую сістэму і ўзмацняе працу           сэрца. 
Радзіма культурнай кавы C. arabica (малюнак 141) – Эфіопія,             а 
ўведзена ў культуру ў Йемене. 

Хіннае дрэва належыць да роду Cinchona, які ўтрымлівае некалькі 
дзесяткаў відаў. У большасці выпадкаў гэта невялікія (10–15 м), даволі 
стройныя вечназялёныя дрэвы і буйныя хмызнякі са скурыстымі            



 

духмянымі белымі ці ружовымі кветкамі. Растуць галоўным чынам           
на ўсходніх схілах Анд, на вышыні 1000–2400 м над узроўнем мора –         
у паласе інтэнсіўнай кандэнсацыі вадзяной пары. У кары ўтрымліваецца 
хінін, хінідын, цынкахінідын і іншыя алкалоіды (усяго да 20). 
Мясцовыя жыхары Паўднёвай Амерыкі яшчэ да прыходу еўрапейцаў   
прымянялі кару хіннага дрэва для лячэння ліхаманкі. Еўрапейцам          
лекавыя ўласцівасці хіннага дрэва сталі вядомы ў ХVII ст. У сувязі          
са збядненнем прыродных запасаў гэтай каштоўнай расліны ў ХІХ ст. 
узнікла неабходнасць яе культуры. 

 
 

Малюнак 141 – Кофе аравiйскi (Coffea arabica): 
1 – галiна з пладамi; 2 – кветкi; 3 – падоўжны разрэз плада (с – семя) 

 
У медыцыне выкарыстоўваюць чысты хінін ці сумесь алкалоідаў 

“хінет” як сродак пры лячэнні малярыі. 
Многія марэнавыя вядомы як  прыгожыя дэкаратыўныя расліны 

(віды роду бувардыя (Bouvardia), партландыя (Portlandia) і іншыя).           
Да найбольш любімай расліны ў культуры адносіцца гардэнія жасміна-
падобная (Gardenia jasminoides) з буйнымі белымі духмянымі, часта 
карункавымі кветкамі. У Кітаі і Японіі кветкі гардэніі выкарыстоўваюць 
для араматызацыі чаю. 

У Рэспубліцы Беларусь з сям’і марэнавыя часта сустракаюцца маруна 
паўночная (Galium boreale) – па сухіх сасняках і бярэзніках, узлессях, 
высечках; маруна балотная (G. palustrе) – па тарфяных і асаковых              
балотах, забалочаных лугах; маруна сапраўдная (G. verum) – па 
сухадольных лугах, пясчаных грывах на водападзеле рэк, разрэджаных 
сасняках, абапал дарог і іншых месцах. 

 
Парадак паслёнакветныя (Solanales) 
 

Расліны парадку паслёнакветныя – травы, хмызнякі ці дрэвы з 
чарговымі простымі ці часам складанымі лістамі, без прылісткаў. Кветкі 
ў розных суквеццях (цымозныя ці вытворныя ад цымознага тыпу) або 



 

адзіночныя і пазушныя, двухполыя, актынаморфныя ці амаль 
актынаморфныя, радзей больш ці менш зігаморфныя. Чашачка 
зрослалістая, пяцілопасцевая, не ападае. Венчык зрослапялёсткавы, ад 
колападобнага да трубчастага, звычайна пяцілопасцевы. Тычынак 5, 
яны             чаргуюцца з лопасцямі венчыка і зрастаюцца з яго 
трубачкай. Гінецэй звычайна з 2, часам 5, рэдка 3 карпел. Завязь 
верхняя, 2(1–5)-гняздовая, з адным, некалькімі ці многімі семязачаткамі 
ў кожным гняздзе.             Плады рознага тыпу, часцей ягады ці 
каробачкі. 

Парадак уключае 4 сям’і. 
Сям’я паслёнавыя (Solanaceae). Гэта травяністыя расліны, паўхмыз-

някі і хмызнякі (іншы раз лазячыя), а ў тропіках нават невялікія 
дрэвы. Лісты паслёнавых простыя, цэльныя ці расчлененыя, без 
прылісткаў, у асноўным чарговыя. Суквецці цымозныя, у большасці 
выпадкаў завіткі. Кветкі правільныя, ці злёгку зігаморфныя. Чашачка, 
венчык і андрацэй пяцічленныя. Тычынкі размешчаны паміж 
пялёсткамі. Гінецэй з двух пладалісцікаў, размешчаных наўскасяк да 
медыяльнай плоскасці кветкі. Завязь верхняя, двухгняздовая ці,            
радзей, чатырохгняздовая, са шматлікімі семязачаткамі ў кожным 
гняздзе. Плацэнты масіўныя, прымацаваныя да перагародкі, якая           
аддзяляе гнёзды. Формула кветкі: Са(5)Со(5)А5G(2). 

Плады – ягады ці каробачкі. 
Сям’я ўключае 90 родаў і 2 900 відаў касмапалітнага распаўсюджання, 

але найбольшай разнастайнасці дасягае ў трапічнай частцы Паўднёвай 
Амерыкі. У Беларусі – 6 родаў і 20 дзікарослых, заносных і 
культывуемых відаў. 

Прадстаўнікі з плодам ягада: паслён чорны (Solanum nigrum) – 
аднагадовая расліна з белымі кветкамі і чорнымі ягадамі; паслён        
салодка-горкі (S. dulcamara) – паўхмызняк з фіялетавымі кветкамі і  
чырвонымі пладамі; паслён клубняносны, бульба (S. tuberosum, 
малюнак 142) – агародніна. 

Паслёнавыя, як правіла, утрымліваюць алкалоіды. Па гэтай прычыне 
многія з іх ядавітыя і выкарыстоўваюцца як лекавыя расліны. Маюць 
таксама вялікае харчовае і тэхнічнае значэнне. 

Радзіма бульбы – Амерыка (Анды, Ла-Плацкая нізіна). У 1560–1570 гг. 
завезена ў Іспанію, а адтуль – у іншыя краіны Еўропы і ў Азію.                   
У Расію бульба была завезена Пятром Першым каля 1700 г. Спачатку ў 
Расіі не ведалі, якія часткі расліны ўжываць у ежу; адбываліся так 
званыя “бульбяныя бунты” супраць вырошчвання бульбы. Але пасту-
пова яе каштоўнасць пракладвала ёй дарогу. Ужо ў канцы XVIII ста-
годдзя бульбу высаджвалі на Камчатцы. 

Каштоўнасць бульбы ў тым, што клубні яе ўтрымліваюць да                     
30 % крухмалу ад сырой вагі і 60–80 % – ад абсалютна сухой вагі. 



 

Утрымліваюцца таксама бялок, вітаміны С, В1, В2, А. У бацвінні, 
растках, ягадах і пазелянелых клубнях бульбы ўтрымліваецца ядавіты 
глікаалкалоід саланін. Таму ўжываць пазелянелыя клубні ў ежу, як і на 
корм жывёле, небяспечна. Да цяперашняга часу выведзена вялікая 
колькасць сартоў (да 2000) бульбы: харчовых, кармавых, тэхнічных. 

 
Малюнак 142 – Бульба (Solanum tuberosum): А – парастак з суквеццямі;  

Б – падземная частка расліны: сталоны, клубні і карані;  
В – кветка; Г – кветка ў падоўжным разрэзе; Д – плод (ягада) 

 
З бульбы гатуюць да 200 страў. Выкарыстоўваюць бульбу на корм 

жывёле. Бульба – тэхнічная культура: з яе атрымліваюць крухмал,         
дэкстрын, патаку, спірт, сінтэтычны каўчук. 

Баклажан (Solanum melongena) мае буйныя цёмна-фіялетавыя плады, 
якія фаршыруюць, смажаць, тушаць, кансервуюць. Вырошчваюць у 
тропіках і субтропіках, Еўропе, на Украіне, у Закаўказзі, Сярэдняй Азіі. 
Радзіма – Індыя. 

Памідор, таматы (Lycopersicum esculentum), завезены ў Еўропу ў  XIV 
стагоддзі. У Расіі – з канца XVIII стагоддзя. Плады памідора адроз-
ніваюцца высокімі смакавымі якасцямі. Утрымліваюць цукар, арганіч-ныя 
кіслоты, бялок, вітаміны С, В1, В2, В3, Р, РР, К, А. Культура таматаў 
адкрытага грунту звязана з вырошчваннем расады. Радзіма – Перу. 

Перац аднагадовы (Capsicum annuum) выкарыстоўваюць як смакавую 
прыправу (плады маюць вельмі востры, пякучы смак, абумоўлены 
алкалоідам капсіцынам). Сарты больш прыемныя на смак (“салодкі  
перац”) ужываюць у ежу ў сырым, вараным, тушаным, кансерваваным 
выглядзе. Багаты вітамінамі С і А. 

Беладона, ці красаўка (Atropa belladonna, малюнак 143) – важная  
лекавая расліна, усе часткі якой моцна ядавітыя. У краінах СНД расце 
дзіка на Каўказе, у Крыме, Карпатах. Вырошчваюць як лекавую на 
Украіне. Утрымлівае алкалоіды атрапін і гіясцыямін. 



 

 
 

Малюнак 143 – Беладона, ці красаўка (Atropa belladonna): А – квітучы 
парастак; Б – кветка; В – падоўжны разрэз кветкі; Г – венчык у разгорнутым 
выглядзе з тычынкамі; Д – плод (ягада) з чашачкай; Е – семя; Ж – падоўжны 

разрэз семені; З – папярочны разрэз завязі 

 
Прадстаўнікі з плодам каробачка: блёкат чорны (Hyoscyamus niger) – 

двухгадовая сметнікавая расліна, расце каля дарог, жылля, на закінутай 
раллі; венчык буйны, бруднаватай афарбоўкі з пурпуровымі жылкамі, 
плод – двухгняздовая каробачка, моцна ядавітая, лекавая, як боле-
суцішальны сродак. 

Дурнап’ян звычайны (Datura stramonium) – моцна ядавітая і лекавая 
расліна, плод – шарападобная ці яйцападобная шыпаватая каробачка, 
раскрываецца чатырма створкамі; атрымліваюць суцішальныя, 
антыспазмалітычныя, наркатычныя прэпараты. 

Тытунь віргінскі (Nicotiana tabacum) і тытунь вясковы, махорка 
(N. rustica, малюнак 144),  утрымліваюць  ядавіты  алкалоід – нікацін.  

 
Малюнак 144 – Тытунь, махорка (Nicotiana rustica):  

А – квітучы парастак; Б – кветка ў падоўжным разрэзе;  
В – спелы плод; Г – дыяграма кветкі 

Пры курэнні адбываецца вазгонка нікаціну, спачатку нікацін выклікае 
ўзбуджэнне, а потым прыгнечанне. Шкодна адбіваецца на нервовай 
сістэме чалавека. Выкарыстоўваецца як інсектыцыдны сродак. Лісты 
тытуню выкарыстоўваюць для атрымання лімоннай кіслаты. 

Духмяны тытунь (N. affinis), петунія гібрыдная (Petunia hybrida) 



 

разводзяцца як дэкаратыўныя расліны. 
 

Парадак бурачнікакветныя (Boraginales) 
 

Расліны гэтага парадку – травы, хмызнякі, радзей дрэвы, рэдка ліяны. 
Лісты чарговыя, радзей працілеглыя, звычайна цэльныя, простыя, рэдка 
пальчатыя, без прылісткаў. Лісты і сцяблы пакрыты жорсткімі 
аднаклетачнымі валаскамі. Кветкі ў цымозных суквеццях, радзей 
адзіночныя, большай часткай двухполыя, актынаморфныя ці злёгку 
зігаморфныя. Калякветнік і андрацэй 5-членныя. Чашалісцікі больш-
менш зрошчаныя. Венчык зрослапялёсткавы. Тычынкі ў ад-нолькавым 
ліку з лопасцямі венчыка, чаргуюцца з імі, зрослыя ніцямі              з яго 
трубачкай, рэдка свабодныя. Гінецэй з 2 медыяльных карпел,           рэдка з 
4–5 ці 6–14. Завязь верхняя, рэдка паўніжняя, з двума-многімі 
семязачаткамі на кожнай плацэнце ці ў кожным гняздзе. Плады рознага 
тыпу. Уключае 5 сем’яў. 

Сям’я бурачнікавыя (Boraginaceae). Травы, радзей паўхмызнякі, 
хмызнякі, ліяны і дрэвы з характэрным жорсткім апушэннем (за малым 
выключэннем). Кветкі большай часткай двухполыя, правільныя, рэдка 
няправільныя, сабраныя ў суквецце завіток. Калякветнік двайны. Разам 
з андрацэем пентамерны, пладалісцікаў 2. 

Сям’я налічвае каля 100–130 родаў і 2000–2500 відаў. Шырока 
распаўсюджаны ў трапічных, субтрапічных і ўмераных абласцях. Але 
найбольшай разнастайнасці дасягаюць у Міжземнаморскай і Ірана-
Туранскай абласцях. У краінах СНД – больш 350 відаў, у Рэспубліцы 
Беларусь – каля 15 родаў і больш чым 25 відаў. 

Прадстаўнікі: шчамяліца няясная (Pulmonaria obscura). Формула 
кветкі: Са(5)Со(5)А5G(2). Плод – аpэшкападобны цэнобій, які пры 
паспяванні распадаецца на чатыры часткі – эрэмы. У зеве венчыка 
маюцца лускаватыя вырасты пялёсткаў (закрываюць уваход 
“непажаданым” насякомым да нектару). Расліна шыракалісцевых, 
хвойна-шырокалісцёвых і дробналісцёвых лясоў, цвіце рана вясной. 
Спачатку кветкі ружовыя, затым фіялетавыя, нарэшце, сінія. У кветках 
назіраецца гетэрастылія – рознаслупковасць.  

Незабудка балотная (Myosotis palustris, малюнак 145) i іншыя віды, 
выкарыстоўваюцца як дэкаратыўныя. 



 

 
Малюнак 145 – Незабудка балотная (Myosotis palustris): 

А – агульны выгляд; Б – кветка; В – плод, цэнобій; Г – дыяграма кветкі 

 
Касталом лекавы (Сynoglossum officinale) – даволі буйная расліна 

(каля дарог, на ворыве, пустэчах, абрывах, па берагах рэк). Мае брудна-
цёмна-чырвоныя кветкі з непрыемным “мышыным” пахам. Сродак ад 
мышэй. Ужываецца як болесуцішальны сродак i сродак ад сударгаў, для 
прымочак ад пyxлiн, валля, апёкаў, пры ўкусах ядавітых змей, шалёных 
сабак i інш. 

Сіняквет звычайны (Echium vulgare). Добры меданос. Раней             
ужываўся супраць падучай хваробы (эпілепсіі).  

Агурочнік лекавы (Borago officinalis) ужываюць часам як агародніну 
(пах свежых агуркоў), у народнай медыцыне прымяняюцъ як 
змякчальны сродак. 

З сям’і бурачнікавыя ў Чырвоную кнігу Беларусі занесена шчамяліца 
мякенькая (Рulmonaria mollis), верабейнік лекавы (Lithospermum 
officinale). 

 
Парадак залознікакветныя (Scrophulariales) 
 
Гэты парадак прадстаўлены травамі, паўхмызнякамі, радзей 

хмызнякамі i дрэвамі, часам ліянамі. Лісты чарговыя ці супраціўныя, 
радзей кальчаковыя, простыя ці складаныя, без прылісткаў. Кветкі ў 
цымозных ці рацэмозных (батрычных) суквеццях, ці адзіночныя, 
двухполыя, рэдка аднаполыя, часцей зігаморфныя. Калякветнік 
пяцічленны, радзей чатырохчленны. Чашалісцікі больш ці менш 
зрослыя. Венчык зрослапялёсткавы, часта двухгубы. Тычынкі прыраслі 
ніцямі да трубкі венчыка, іх 5, 4 ці 2. Гінецэй большай часткай з дзвюх 
медыяльных карпел, рэдка з 3–4. Завязь верхняя, радзей паўніжняя ці 
ніжняя, з 2(1) – многімі семязачаткамі ў кожным гняздзе. Плады – 
каробачкі, радзей касцянкападобныя ці ягадападобныя. У склад парадку 
ўваходзяць               15 сем’яў. Разгледзім адну з ix.  



 

Сям’я залознікавыя (Scrophulariaceae). Пераважная частка відаў 
гэтай сям’і – травяністыя шматгадовыя расліны ці паўхмызнякі, 
параўнальна нямногія – хмызнякі, адзінкавыя прадстаўнікі – дрэвы                 
і нават ліяны. Лісты залознікавых простыя, без прылісткаў, чарго-выя 
ці процілеглыя (могуць чаргавацца на адной і той жа расліне),              
іншы раз кальчаковыя. Характэрна прысутнасць бікалатэральных 
пучкоў. 

Кветкі заўсёды зігаморфныя, чатырохкругавыя, пяцічленныя, даволі 
разнастайныя ў выніку рэдукцыі і зрастання некаторых органаў кветкі. 
Пяцічленная зрослалістая чашачка ў некаторых відаў роду Veronica 
становіцца чатырохлістай. Венчык то з добра выражанай, то з ледзь-
ледзь прыкметнай трубачкай, амаль правільнай (Verbascum) ці рознай 
зігаморфнай і двухгубай (Scrophularia, Antirrhinum), іншы раз і 
шпорцавы (Linaria). У іншых выпадках пры зрастанні пялёсткаў венчык 
становіцца чатырохпялёсткавым (Veronica). Андрацэй у большай часткі 
родаў складаецца з пяці тычынак, не заўсёды аднолькавай даўжыні і з 
розным апушэннем ніцей – Verbascum. Часта назіраецца рэдукцыя  
адной ці трох тычынак. Тады андрацэй становіцца чатырох- ці двух-
членным. Гінецэй залознікавых двухчленны з пладалісцікаў, разме-
шчаных у медыяльнай плоскасці (адрозненне ад паслёнавых). Завязь 
верхняя двухгняздовая, з плацэнтамі, звязанымі з перагародкай,             
якая дзеліць гняздо завязі. Слупок 1. Рыльца галоўчатае, цэльнае              
ці двухраздзельнае. У аснове завязі ёсць кальцавы ці аднабаковы 
нектараносны дыск. 

Сям’я ўключае 300 родаў і 5 000 відаў. У Беларусі – 16 родаў і 
больш 68 відаў. Распаўсюджанне касмапалітнае, але найбольш –                  
ва ўмераных абласцях паўночнага паўшар’я і ў гарах тропікаў.  

Прадстаўнікі: дзiвана чорная (Vеrbаscum nigrum), формула кветкі: 
↑Са(5)Со(5)А5G(2), плод – каробачка; зарніца звычайная (Linaria 

vulgaris), формула кветкі: ↑Са(5)Со(5)А4G(2), плод – каробачка; кры-нічнік 
дуброўка (Veronica chamaedrys), формула: ↑Са(4)Со(4)А2G(2),         плод 
– каробачка (малюнак 146). 

На прыкладзе вышэйназваных відаў бачна, што ў межах сям’і           
віды pacлін пераважна з зігаморфнымі кветкамі, чатырохкругавымі, 
пяцічленнымі, за выключэннем гінецэя. Побач з зігаморфнасцю 
наглядаецца і рэдукцыя колькасці андрацэя ад 5 да 4 (зарніца) і                 
2 (крынічнік) тычынак.  



 

 
 

Малюнак 146 – Сям’я залознікавыя (Scrophulariaceae). 
Дзівана чорная (Verbascum nigrum): А – ліст; Б – частка суквецця; В – кветка; 

Г – тычынка. Зарніца звычайная (Linaria vulgaris): Д – квітучы парастак; 
Е – кветка ў разрэзе. Крынічнік дуброўка (Veronica chamaedrys): Ж – квітучы 

парастак; З – кветка; І – дыяграмы кветак дзіваны, зарніцы і крынічніка 

 
Іншыя прадстаўнікі: аўран лекавы (Gratiola officinalis), ядавітая 

расліна, дзейнiчае як слабіцельнае, выкарыстоўваецца ў народнай 
медыцыне. Наперстаўка пурпуровая (Digitalis purpurea) і наперстаўка 
буйнакветная (D. grandiflora) – лекавыя i дэкаратыўныя расліны. 
Прэпараты наперстаўкі выкарыстоўваюць як сардэчны сродак. 

Паўпаразіты: братаўка дуброўная (Melampyrum nemorosum) – з жоўтымі 
кветкамі і сіне-фіялетавымі прыкветнікамі-лістамі; братаўка лясная  (M. 
sylvaticum), братаўка лугавая (M. pratense), цяцюшнік дробнакветкавы 
(Euphrasia parviflorа), цяцюшнік прамастаячы (E. stricta), званец 
(Rhinanthus), увярэднік (Pedicularis), дзярэга (Odontites vulgaris). 

Паразіт: таемнік лускаваты (Lathraea squamaria). На працягу                
10–15 гадоў вядзе падземны лад жыцця; яго карэнішча моцна 
разрастаецца і разгаліноўваецца (часта крыжападобна), утварае ўсё 
новыя гаўсторыі. Толькі пасля гэтага на паверхні глебы з’яўляюцца 
афарбаваныя ў ружовы, чырванаваты колер аднабаковыя суквецці на 
тоўстых ножках, без зялёных лістоў. Перыяд асноўнага развіцця, у тым 
ліку і цвіцення, таемніка лускаватага прыходзіцца на вясну – час 
максімальнага ўзыходзячага сокаперамяшчэння ў яго “гаспадароў”, калі 
ў соку асабліва шмат арганічных рэчываў, якімі жывіцца паразіт. 
Паразітуе на каранях арэшніка (Corylus avellana), вольхі (Alnus glutinosa), 
граба (Carpinus betulus). 

Дэкаратыўныя: ільвіны зеў (Antirrhinum). 
У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь з сям’і залознікавых 

занесены: увярэднік Каўфмана (Pedicularis kaufmannii), увярэднік 



 

скіпетрападобны (P. sceptrum-carolinum), увярэднік лясны (P. sylvatica), 
ліндэрнія ляжачая (Lindernia procumbens). 

 
Парадак ясноткакветныя (Lamiales) 
 
Гэты парадак уключае шматгадовыя ці аднагадовыя травы, 

паўхмызнякі, радзей хмызнякі і дрэвы. Лісты проcтыя, без прылісткаў, 
цэльныя ці ў рознай ступені расчлененыя, амаль заўсёды процілеглыя, 
рэдка кальчаковыя. Кветкі ў суквеццях рознага тыпу, але большай 
часткай цымозныя, двухполыя, рэдка аднаполыя, з пяцічленным каля-
кветнікам, часам без калякветніка. Чашачка зрослалістая, лопасцевая  ці 
зубчастая, іншы раз двухгубая. Венчык зрослапялёсткавы, зіга-морфны, 
радзей актынаморфны. Тычынак 4 ці 2, рэдка 5 ці толькі адна. Гінецэй 
звычайна з 2 карпел. Завязь верхняя, з двума семязачаткамі           ў 
кожным гняздзе. Плады касцянкападобныя ці распадаюцца на                    
4 (рэдка 2) аднанасенныя мерыкарпіі, рэдка каробачкі. 

Вельмі блізкі да Scrophulariales і мае агульнае з ім паходжанне. 
Уключае 7 сямей. Разгледзім адну з ix. 

Сям’я ясноткавыя (Lamiaceae). Травы, паўхмызнякі ці хмызнякі, 
вельмі рэдка ў тропіках невялікія дрэвы i лазячыя расліны. Лісты 
простыя, без прылісткаў, цэльныя ці ў рознай ступені расчлененыя, 
амаль заўсёды пpоцілеглыя, рэдка кальчаковыя. Сцябло чатырохграннае, 
пры гэтым лісты прымацоўваюцца да граней. Для ясноткавых 
характэрна здольнасць выпрацоўваць эфірны алей. Кветкі ў цымозных 
суквеццях і ўяўляюць ці трохкветкавыя дыхазіі, ці больш складаныя 
ўтварэнні – двайныя завіткі. У гэтым выпадку восі другога парадку 
дыхазія працягваюць галінавацца па тыпе завіткоў. Двайныя завіткі, як і 
дыхазіі, займаюць похвеннае становішча адносна змененых прылісткаў ці 
звычайных вегетатыўных лістоў. У выніку процілегласці кожная                      
пара двайных завіткоў (ці дыхазіяў) утварае як бы кальчак. Кальчакі 
могуць быць аддаленымі адзін ад аднаго, але часта міжвузеллі ў          
верхняй частцы сцябла не выцягнутыя і кветкавыя кальчакі застаюцца 
збліжанымі. У выніку атрымліваецца складанае коласападобнае ці         
галоўчатае суквецце. Калі кветаносная частка сцябла галінуецца,                  
то яшчэ больш ускладняецца суквецце. Яно становіцца больш ці               
менш  мяцёлкавым. 

Кветкі ясноткавых вельмі разнастайныя па велічыні і афарбоўцы, 
амаль заўсёды зігаморфныя. 

Чашачкі ў большасці выпадкаў 5-членныя, маюць па 5 роўных ці  
няроўных зубчыкаў. Іншы раз чашачка становіцца двухгубай. Венчык 5-
пялёсткавы, двухгубы, звычайна з 2 пялёсткамі ў верхняй і з                    
3 ў ніжняй губах. Трубка венчыка ў кветцы ясноткавых заўсёды добра 
выражана. Андрацэй часцей за ўсё 4-членны, узнікае з 5-членнага ў 



 

выніку рэдукцыі пятай (задняй) тычынкі. Тычынкі звычайна 
двухсільныя. У некаторых ясноткавых назіраецца рэдукцыя не адной, а 
трох тычынак. Тады андрацэй складаецца з двух тычынак. Некаторыя з 
неразвітых тычынак становяцца стамінодыямі. Гінецэй двухчленны, 
сінкарпны. Завязь верхняя, спачатку яна двухгняздовая, з двума          
семязачаткамі ў кожным гняздзе. У далейшым несапраўднай 
перагародкай кожнае гняздо дзеліцца на два. Завязь становіцца 
практычна           4-гняздовай з адным семязачаткам у кожным гняздзе. 
Верхавінка  слупка песціка звычайна двухраздзельная. Плод распадаецца 
на 4 эрэмы. Формула кветкі: ↑Са(5)Со(5)А4G(2)   ці  ↑Са(5)Со(5)А2G(2). 

Сям’я ясноткавых – адна з буйнейшых: утрымлівае 200–275 родаў         
і ад 3 500 да 7 000 відаў. Распаўсюджанне касмапалітнае, але найбольш 
разнастайныя яны ў Міжземнаморскай і Ірана-Туранскай абласцях.              
У краінах СНД – каля 70 родаў  i  950 відаў, у Беларусі – 26 дзіка-
рослых родаў  і  больш 80 відаў разам з неабарыгеннымі. 

Прадстаўнікі: шалфей лугавы (Salvia pratensis) – мае толькі 2 тычынкі. 
Ніці іx кароткія, а звязнік кожнай з ix расшчапляецца ўздоўж, пры 
гэтым адно калена яго застаецца кароткім, а другое падаўжаецца i            
на вяршыні нясе пыльнік. Абодва гэтыя калены (звязнікі) прыма-
цоўваюцца да тычынкавай ніці рухома, ствараючы двухплечны рычаг. 
Калі прыціснуць кароткія плечы яго ўніз, то доўгія плечы з пыльні-камі 
на вяршынi нахіляюцца i выходзяць з-пад шлёма. Пыльнік тычынкі 
шалфея аднагняздовы. Другая палова пыльніка ператварылася ў педаль. 
У кветцы шалфея выяўляецца рудымент яшчэ дзвюх тычынак.                 
У шалфея пратандрыя тычынкі паспяваюць раней, чым песцік 
двухполай кветкi. 

Іншыя віды шалфея прымяняюцца як дэкаратыўныя (Salvia coccinea, 
S. splendens). З мяты пярцовай (Mentha piperita), мяты палявой                   
(М. arvensis) атрымліваюць мятны алей, а з яго – ментол, які ўваходзіць 
у састаў валідолу. Акрамя гэтага, мятны алей прымяняецца ў лікёра-
гарэлачнай, кандытарскай i мылаварнай вытворчасці.  

Чабор звычайны (Thymus serpyllum) – з яго атрымліваюць цімол 
(антысептык, проціглісны сродак). 

Іншыя прадстаўнікі: чорнагалоўка звычайная (Prunella vulgaris), 
гарлянка паўзучая (Ajuga reptans), чысцік балотны (Stachys palustris), 
яснотка белая (Lamium album, малюнак 147) і інш. 



 

 
Малюнак 147 – Сям’я ясноткавыя (Lamiaceae). Яснотка белая  
(Lamium album): А – парастак з кветкамі; Б – дыяграма кветкі;  

В – кветка чабора (Thymus): Г – валаскі на лістах, левы – залозісты;  
Д – верхняя эпідэрма ліста. Чорнагалоўка звычайная  (Prunella vulgaris):  

Е – кветка і тычынка. Шалфей (Salvia): Ж – частка суквецця;  
З – кветкі ў падоўжным разрэзе; І – тычынка 

 
Ясноткавыя (Lamiaceae) і залознікавыя (Scrophulariaсеае) у эвалю-

цыйных адносінах прадстаўляюць самастойныя галіны развіцця, але 
часта асобныя віды маюць падабенства адзін з адным. Адрозніваюць             
іх паміж сабой па сукупнасці наступных прыкмет (таблiца 6). 

 
Табліца 6 – Параўнальная характарыстыка прыкмет раслін сем’яў              
залознікавыя і ясноткавыя 

 

Залознікавыя Ясноткавыя 

1. Сцябло акруглае ці акругла-
рабрынкавае да чатырохграннага 

1. Сцябло заўсёды чатырохграннае 

2. Лістаразмяшчэнне чарговае ці 
процілеглае (рэдка кальчаковае) 

2. Лістаразмяшчэнне заўсёды  
супраціўнае 

3. Венчык трубчасты, ці шырока-
званочкавы, колападобны  

3. Венчык звычайна двухгубы, рэдка адна-
губы ці адгіб венчыка, як у мяты – Mentha 

4. Завязь двухгняздовая.  
Семязачаткі шматлікія 

4. Завязь несапраўдна-чатырохгняздовая, 
звонку чатырохлопасцевая, з адным  
семязачаткам у кожным гняздзе 

5. Плод каробачка 5. Плод – цэнобій, распадаецца на 4 эрэмы 
6. Багаты гліказідамі 6. Багаты эфірнымі алеямі 

З сям’і ясноткавыя ў Чырвоную кнігу Беларусі занесены: гарлянка 
пірамідальная (Ajuga pyramidalis), кадзіла сармацкае (Melittis sarmatica), 
змеегалоўнік Руйша (Dracocephalum ruyschiana), шалфей лугавы (Salvia 
pratensis). 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 



 

 
1. Дайце характарыстыку cям’і марэнавыя. 
2. Ахарактарызуйце расліны cям’і паслёнавыя. 
3. Якія асаблівасці cям’і бурачнікавыя? 
4. Назавіце характэрныя прыкметы раслін cям’і ясноткавыя. 
5. Якія адрозненні раслін cям’і ясноткавыя ад cям’і залознікавыя? 

 

 

КЛАС АДНАСЕМЯДОЛЬНЫЯ  
(LILIOPSIDA, АБО MONOCOTYLEDONES) 

 
Пытанне пра паходжанне аднасемядольных застаецца дыскусійным у 

батаніцы і ў цяперашні час. Вядомы ранейшыя гіпотэзы аб узнікненні 
аднасемядольных у выніку гетэракатыліі (недаразвіцця адной семядолі) 
ці сінкатыліі (зрастання семядолей).  

Погляды на гэтую праблему вучоных А. Л. Тахтаджана і В. І. 
Курбацкага, які прытрымліваецца меркаванняў Х. Жака-Фелікса, 
розныя. 

А. Л. Тахтаджан разглядае двухсемядольныя як продкаў 
аднасемядольных, выводзіць іх з продкаў тыпу німфейных. Ён прапануе 
мутацыйную гіпотэзу ўзнікнення адной семядолі скачком у той момант, 
калі клетка эмбрыёна, якая павінна даць пачатак дзвюм клеткам, што          
ў далейшым шляхам дзялення фарміруюць дзве семядолі, не 
раздзялілася. У выніку мутацыі фарміруецца адна семядоля апікальнага 
(верхавіннага) становішча і адпаведна з адным (а не з двума, як павінна 
быць пры дапушчэнні зрастання) сасудзіста-валакністым пучком.  

Тахтаджан разглядае аднасемядольныя як больш прагрэсіўную з’яву 
ў параўнанні з двухсемядольнымі, як вынік гіграфільнай эвалюцыі. 
Спачатку ў выніку звароту да гідрафіліі сасудзістая сістэма знікла, а 
потым сфарміравалася зноў па меры другаснай ксерафітызацыі, пры 
гэтым сіфонастэла праз эўстэлу  замясцілася на атактастэлу – сістэму 
закрытых сасудзіста-валакністых пучкоў (без камбію), раскіданых па 
ўсяму папярочніку сцябла. Гэты тып стэлы Тахтаджан лічыць прагрэ-
сіўным, таму што праводзячыя тканкі маюць большую плошчу 
сутыкнення з іншымі тканкамі – фотасінтэзуючымі, назапашвальнымі і 
інш. Гэта прыпадабняе атактастэлу да крывяноснай сістэмы жывёл. 
Аналагічна – як прагрэсіўны, адзначаецца вучоным і паралельны тып 
жылкавання. Пры гэтым ліст разглядаецца ім як вынік уплашчэння 
чаранка двухсемядольных. Як прыкмета прагрэсіўнай арганізацыі 
разглядаецца пераважанне травяных формаў і валасніковістая каранёвая 
сістэма. 

Жак-Фелікс развівае так званую пратакормную гіпотэзу, якая           
семядолю аднасемядольных ужо не разглядае як гамолаг семядолей 



 

двухсемядольных. У адпаведнасці з гэтай гіпотэзай семядоля ўзнікае 
незалежна ад асобнага органа пратакорма – пакарочанага вертыкальнага 
“ствала-кораня”, існуючага на эмбрыяльнай стадыі развіцця ў многіх 
вышэйшых раслін, асабліва ў дзеразовых тыпу палушніка (таксама             
ў вяльвічыі), у вымерлых формаў тыпу сігілярый, бенетыта і інш.                 
У гэтым выпадку без звароту да малаверагоднай мутацыі тлумачыцца 
апікальнае становішча семядолі, лісты разглядаюцца як энацыі (вырасты 
на сцябле), атактастэла – як зноў узнікшая праводзячая сістэма. 
Аднасемядольныя, такім чынам, выводзяцца незалежна ад двухсемя-
дольных. У цэлым узровень іх развіцця вызначаецца як больш нізкі, чым 
двухсемядольных. Апошняе можна аспрэчыць, таму што паказчы-кам 
узроўню арганізацыі з’яўляецца вынік у “барацьбе за існаванне”. Тут 
пераможцамі неабходна прызнаць, відаць, злакі, асабліва ў перыяд           
узмоцненага ўплыву чалавека на біясферу. Біём злакаўнікаў паступова 
пашыраецца за кошт менш устойлівых да ўплыву чалавека біёмаў               
лясоў  з  двухдольных  дрэў  і  голанасенных. Ніжэй, у табліцы 7, прыве-
дзены асноўныя антыноміі гіпотэз паходжання аднасемядольных раслін. 

 
Табліца 7 – Асноўныя антыноміі гіпотэз паходжання аднасемядольных 

 

Пытанні Гіпотэза Тахтаджана Гіпотэза Жака-Фелікса 
Прырода  
семядолі 

Гамолаг семядолей  
двухсемядольных, якія 
сфарміраваліся ў выніку  
мутацыі 

Пратакормная 

Продкі Двухсемядольныя тыпу  
німфейных 

Разнаспоравыя дзярэзы  
тыпу сігілярый ці палушніка 

Роля  
неатэніі* 

Паходжанне ад ювенільных 
стадый двухсемядольных 

Паходжанне ад ювенільных 
стадый дзеразовых 

Адзнака  
эвалюцыі 

Гіграфільная эвалюцыя  
з наступнай другаснай  
ксерафітызацыяй 

Адаптацыя да пагаршэння 
ўмоў 

Прырода ліста Тэломны Энацыйны 
Узровень  
арганізацыі 

Вышэйшы, чым  
двухсемядольных 

Ніжэйшы, чым  
двухсемядольных 

Заўвага: Неатэнія – з’яўленне рэпрадуктыўных  органаў ўжо на ювенільнай 
стадыі развіцця арганізма. 

Неатэнія (грэч. neos – новы, няспелы, малады і tenos – расцягваю) – заўчаснае 
палавое паспяванне, з’яўленне рэпрадуктыўных органаў ужо на ювенільнай  
стадыі развіцця арганізму. 

Расліны класа аднасемядольных характарызуюцца наступнымі 
прыкметамі: зародак насення мае адну семядолю; лісты звычайна з 
паралельным жылкаваннем, радзей з дугавым, пальчатым ці перыстым; 
лісты не раздзяляюцца на чаранок і пласцінку, з похвамі; праводзячая 
сістэма сцябла з многіх асобных праводзячых пучкоў закрытага (без 
камбію) тыпу, раскіданых на папярочным разрэзе; першасны карэньчык 
рана адмірае, другасная каранёвая сістэма валасніковістая             з 



 

прыдаткавых каранёў; кветкі трохчленныя, радзей чатырох- ці 
двухчленныя; пылок монакальпатны (з адной разоркай ці порай). 

У класе Liliopsida 6 падкласаў, 133 сям’і, больш 3 000 родаў і              
каля  65 000 відаў. 

Клас аднасемядольныя падзяляецца на падкласы: лілеіды (Lilidae), 
камелініды (Commelinidae), арэцыды (Arecidae), алісматыды (Alismatidae), 
трыўрыдыды (Triurididae) і арыды (Aridae). Пераходзім да разгляду 
асобных падкласаў. 

 
ПАДКЛАС ЛІЛЕІДЫ (LILIIDAE) 

 
Гэта самы вялікі падклас аднасемядольных. Па колькасці відаў ён 

значна пераўзыходзіць астатнія яго падкласы. У склад лілеід уваходзіць 
самая буйная сярод аднасемядольных сям’я Orchidaceae. Сярод Liliidae 
ёсць як групы адносна вельмі архаічныя, так і групы вельмі пасунутыя           
і высокаспецыялізаваныя. Самыя архаічныя лілеіды характарызуюцца 
некаторымі вельмі прымітыўнымі прыкметамі – насеннем з багатым 
эндаспермам, 2-клетачным пылковым зернем, часам, няпоўным зрастан-
нем карпел. Але пераважная большасць сем’яў падкласа Liliidae вельмі 
спецыялізаваныя, а некаторыя сем’і, у тым ліку Orchidaceae і з падкласа 
Commelinidae, дасягнулі вельмі высокага ўзроўню эвалюцыйнага развіцця. 
У клас уваходзіць 18 парадкаў.  Разгледзім некаторыя з іх. 

 
Парадак лілеякветныя (Liliales) 

 
Шматгадовыя ці часам аднагадовыя травы, ці дрэвападобныя 

расліны, звычайна з добра развітымі падземнымі запасальнымі органамі 
ў выглядзе карэнішчаў, клубняў, кормусаў, клубнецыбулін ці        
цыбулін. Лісты пачарговыя, часта двухрадныя, ля асновы похвавыя, ад 
лінейных да яйцападобных. Кветкі ад дробных да даволі буйных, 
сабраных у рознага роду суквецці, ці нават адзіночныя, двухполыя,          
ці рэдка аднаполыя, актынаморфныя ці больш-менш зігаморфныя, 
трохчленныя. Калякветнік просты ў двух кругах, радзей ён двайны,             
з чашачкай і венчыкам, свабодны ці больш-менш зрослы. Тычынак 6 у 
двух кругах, радзей 3, рэдка 9 ці 12. Гінецэй з трох карпел, больш-менш 
зрослых, а ў больш архаічных форм – свабодных амаль да асновы. Завязь 
верхняя, паўніжняя ці ніжняя, са шматлікімі, некалькімі ці часам толькі 
з двума семязачаткамі. Плады ў найбольш архаічных прад-стаўнікоў – 
шматлістоўкі, часцей каробачкі. Парадак уключае 2 сям’і.  

Сям’я лілейныя (Liliaceae) – цэнтральная ў парадку з найбольш 
важнымі яго прыкметамі. Большасць лілейных – шматгадовыя травы з 
карэнішчамі, цыбулінамі, клубнецыбулінамі, радзей дрэвападобныя 
формы. Лісты часцей за ўсё падоўжаныя, ланцэтападобныя ці лінейныя,  з 



 

паралельным ці дугавым жылкаваннем, цэльнакрайныя ці зубчастыя. 
Кветкі звычайна двухполыя, актынаморфныя, сярэдніх ці буйных 

памераў, добра прыкметныя. Рэдка яны адзіночныя, звычайна сабраны ў 
гронкі, каласы, мяцёлкі, парасонападобныя і іншыя суквецці. 
Калякветнік у большасці венчыкападобны, з двух трохчленных кругоў, 
раздзельна- ці зрослапялёсткавы. Тычынак 6 – па тры ў двух кругах, 
рэдка больш. Песцік 1, з 3 пладалісцікаў, якія ўтвараюць адну верхнюю 
ці ніжнюю 3-гняздовую завязь, у некаторых з трыма, у большасці – з 
адным стылодыем. Апыляюцца часцей насякомымі. Формула кветкі                
ў тыпе: Р3+3А3+3G(3). Плод – каробачка ці ягада. 

Растуць ва ўмераных і субтрапічных абласцях паўночнага паўшар’я, 
асабліва шматлікія ў Заходняй Азіі, Гімалаях, Усходняй Азіі. Сям’я             
ў шырокім сэнсе ўключае 45 родаў і 1 300 відаў. У Беларусі – 15 родаў  і 
каля 24 відаў. 

Характарызуецца падземнымі запасальнымі органамі – цыбулінамі.         
Прадстаўнікі:   лілея   кучаравістая   (Lilium  martagon,   малюнак  148).  

 
 

Малюнак 148 – Лілея кучаравістая (Lilium martagon): А – ніжняя частка 
расліны; Б – квітучы парастак; В – дыяграма кветкі 

Формула кветкі: Р3+3А3+3G(3). Плод – каробачка; расліна мае        
буйныя яркія духмяныя кветкі ў гронках, рэдкая, ахоўваецца; гусіная 
цыбуля жоўтая (Gagea lutea) – дробная расліна з вузкімі лінейнымі 
лістамі і нябуйнымі жоўтымі ці жоўта-зялёнымі кветкамі, эфемероід; 
рабчык (Fritillaria) – некаторыя віды характарызуюцца стракатым            
малюнкам на лісціках калякветніка; дэкаратыўны, у краінах СНД –          
каля 25 відаў; цюльпан (Tulipa) – з адным (радзей некалькімі) буйнымі, 
ярка афарбаванымі кветкамі, цыбуліны плеўчатыя, у краінах СНД – 
звыш 60 відаў, дэкаратыўны. У Заходнюю Еўропу культура цюльпанаў 
перайшла з Турцыі каля ХVI стагоддзя і дасягнула свайго росквіту               
ў Галандыі. 

Цыбуля (Alium, малюнак 149) уключае каля 400 відаў з рэзкім пахам. 



 

Суквецці парасонікападобныя (цымозныя), плод – каробачка. Лісты 
плоскія, жалабатыя ці трубчастыя. Некаторыя віды разводзяць для 
прыправы (рэпчатая цыбуля – А. сера), вядома ў выглядзе чарнушкі, 
сеянкі, рэпкі; цыбуля – батун, ці татарка  (A. fistulosum); цыбуля-парэй 
(A. рorrum) мае падоўжаную цыбуліну; часнок (A. sativum) мае 
складаную цыбуліну з многіх цыбулін-дзетак; цыбуля скарада ці 
разанец (A. schoenoprasum) – дэкаратыўная шматгадовая расліна. 

 
Малюнак 149 – Расліны сям’і цыбулевых (Аlliaceae): А – цыбуля рэпчатая 

(Allium cepa), агульны выгляд; Б – часнок (A. sativum), агульны выгляд 

 
Востры пах цыбулі ствараецца цыбульным эфірным алеем. Запасныя 

прадукты – цукар, азоцістыя рэчывы (3,1 %), вітаміны В і С. Дзеянне 
цыбульнага эфірнага алею фітанцыднае. Паходзіць з Сярэдняй Азіі             
і Афганістана. У краінах СНД дзіка расце каля 230 відаў. На лугах              
у Рэспубліцы Беларусь расце цыбуля вуглаватая (A. angulosum).  

Падснежнік белы (Galanthus nivalis, малюнак 150), ранневеснавая 
расліна з адзіночнымі белымі паніклымі кветкамі (распаўсюджана ў  За-
ходняй Еўропе, на Каўказе, Малой Азіі і Іране, а таксама ў Крыме, лясах 
Каўказа, Карпат). Формула кветкі:  )3(33)33( GAP ++ . Плод – каробачка. 

Нарцыс (Narcissus). Каля 60 відаў, пераважна ў Міжземнамор’і.            
У зеве трубачкі калякветніка ёсць прывенчык. У краінах СНД – 2 віды 
на Каўказе. Да cям’і адносяць і дэкаратыўныя пакаёвыя расліны: клівію 
(Clivia), крынум (Crinum), амарыліс (Amaryllis) і іншыя. 

  Ландыш майскі (Convallaria majalis), мае карэнішча з 2–3 
прыкаранёвымі эліптычнымі завостранымі буйнымі лістамі і белымі 
духмянымі кветкамі на доўгіх павіслых кветаножках у аднабаковай 
рэдкай гронцы. Формула будовы кветкі: P(3+3)A3+3G(3). Плод – ягада. 
Лекавая і дэкаратыўная расліна. 

Іншыя прадстаўнікі: купена (Polygonatum odoratum, P. multiflorum), 



 

майнік (Maіanthemum bifolіum), а таксама дэкаратыўныя пакаёвыя квет-
кавыя расліны – клівія (Clivia), крынум (Crinum), амарыліс (Amaryllis), 
аспідыстра (Aspidistra), афіяпагон (Ophiopogon). 

 
Малюнак 150 – Падснежнік белы (Galanthus nivalis): 

А – агульны выгляд; Б – падоўжны разрэз кветкі 

 
Спаржа лекавая (Asparagus officinalis) – дзікарослая расліна з 

аднаполымі кветкамі, двухдомная. Формула кветак: ♂Р(6)А(6)G0, 
♀ )3(0)6( GAP . Плод – ягада. А таксама: спаржа перыстая (Asparagus 
plumosus), спаржа Шпрэнгера (A. Sprengeri) – дэкаратыўныя пакаёвыя 
расліны. З сям’і лілейных у Чырвоную кнігу Беларусі занесены: лілея кучара-
вістая (Lilium martagon), тафільдыя чашачкавая (Tofieldia calyculata), 
гусіная цыбуля пакрывальцавая (Gagea spathacea), цыбуля мядзведжая 
(Allium ursinum), цыбуля скарада або разанец (A. schoenoprasum). 

Парадак касачакветныя (Iridales) 
 
Шматгадовыя ці, іншы раз, аднагадовыя травы, рэдка дравяністыя, з 

другасным ростам, звычайна з добра развітымі падземнымі 
запасальнымі органамі ў выглядзе карэнішч, клубняў, кормусаў, 
клубнецыбулін ці цыбулін. Лісты па ўсім сцябле ці толькі базальныя 
чарговыя, часта двухрадныя, у аснове похвенныя, ад лінейных да 
яйцападобных. Кветкі ад дробных да даволі буйных, у рознага роду 
суквеццях ці, радзей, адзіночныя, двухполыя або, рэдка, аднаполыя, 
актынаморфныя або больш ці менш зігаморфныя, 3-членныя. 

Сям’я касачовыя (Iridaceae). Амаль усе касачовыя – шматгадовыя 
травы, часта эфемероіды з мясістымі карэнішчамі, клубнямі і 
цыбулінамі. Толькі прадстаўнікі паўднёваафрыканскіх родаў 
з’яўляюцца своеасаблівымі вечназялёнымі паўхмызнякамі з 
разгалінаванымі адраўнелымі сцябламі вышынёй да 0,5 м. Сцёблы 
некаторых травяністых раслін дасягаюць вышыні да 1,8 м. У іншых 
прадстаўнікоў, наадварот, сцябло рэдукавана, ад яго ў час цвіцення над 



 

паверняй зямлі з’яўляецца на вельмі кароткай стрэлцы кветка. 
Лісты касачовых без чаранкоў, размешчаны звычайна двухрадна і 

маюць похвенную аснову і пласцінку з паралельным жылкаваннем. 
Найбольш распаўсюджаная форма ліставых пласцінак мечападобная, 
асабліва ў карэнішчавых форм. У некаторых раслін пласцінкі маюць 
цыліндрычную ці чатырохгранную форму. 

Для большасці цыбулевых і клубневых касачовых характэрна 
прысутнасць похваў нізавых лістоў. Ва ўсіх касачовых маюцца таксама 
верхавыя, похвападобныя лісты, прыкветнікі і прадлісты, якія 
ўтвараюць абгортку ці пакрывала для адной ці некалькіх кветак. 

Кветкі актынаморфныя ці зігаморфныя, і тады двухбакова-сімет-
рычныя; звычайна адносна буйных памераў і сабраны ў верхакветныя 
суквецці, якія, аднак, могуць рэдукавацца да адной кветкі. У іншых 
кветкі сабраны ў аднабаковае коласападобнае суквецце, пры гэтым 
кожная кветка акружана абгорткай з прыкветнікаў і двухкілевага 
перадліста, а ў некаторых відаў кветкі сабраны даволі густымі 
галоўкамі. 

Калякветнік касачовых венчыкападобны, трохмерны і складаецца     з 
2 кругоў свабодных ці зрослых у больш ці менш доўгую трубку                    
сегментаў. Яны часта адрозніваюцца адзін ад другога па форме і 
велічыні, што можна бачыць на прыкладзе касача, які мае вельмі 
складаную будову ў сувязі з высокай спецыялізацыяй да энтамафіліі. 
Усе сегменты калякветніка звужаны ў аснове ў пазногцік. Долі вонкава-
га круга звычайна шырокія, з раснічкамі, адагнутыя кнізу і з’яўляюцца          
пасадачнай пляцоўкай для насякомых-апыляльнікаў; а ўнутранага         
круга – меншых памераў, гладкія, адагнутыя ўверх, прыкрываюць 
тычынкі разам з трыма лістападобнымі рыльцамі з сасочкамі на іх 
ніжнім баку (над тычынкай) песціка. Колер кветак касачовых розны – ад 
чыста-жоўтага да сіне-фіялетавага. Часта сегменты калякветніка вельмі 
страката афарбаваны. 

Тычынак 3, рэдка 6. Ніці тычынак больш-менш зрастаюцца адна               
з адной у трубачку, якая ахоплівае завязь. 

Гінецэй касачовых сінкарпны і ўтвораны 3 пладалісцікамі. Завязь 
амаль ніжняя, 3-гняздовая. Слупок песціка звычайна дзеліцца на 3 ліста-
падобныя рыльцы з сасочкамі на іх ніжнім баку (над тычынкай).            
Апыленне пераважна шмялямі.  

Плады касачовых даволі аднастайныя – мнаганасенныя сінкарпныя 
каробачкі, якія ўскрываюцца лакуліцыдна – па сярэдняй жылцы            
кожнага з трох пладалісцікаў. У семені касачовых, як і ў многіх іншых 
сем’ях аднасемядольных, вялікі эндасперм і маленькі зародак. 

Прадстаўнікі: касач жоўты (Iris pseudacorus, малюнак 151), расце на 
балотах, забалочаных лугах. Формула кветкі:  )3(3)33( GAP + , плод – 
каробачка; касач сібірскі (I. sibirica) – расце на лугах; крокус, шафран 



 

(Crocus sativus), гладыёлус, ці шпажнік (Gladiolus) – дэкаратыўныя 
кветкавыя расліны. 

 
 

Малюнак 151 – Касач жоўты (Iris pseudacorus): А – квітучы парастак: 
1 – знешні, 2 – унутраны лісцікі калякветніка, 3 – лопасць слупка;  

Б – песцік; В – дыяграма кветкі: 4 – прыкветнік, у пазусе якога пупышка 

 
Сям’я касачовыя ўтрымлівае 75–80 родаў і болей 1 700 відаў. У 

Беларусі – 3 роды і 6 відаў. Шырока распаўсюджаны ў трапічных, 
субтрапічных і ўмераных абласцях, але асабліва шматлікія ў 
Міжземнамор’і,          Заходняй і Усходняй Азіі, Цэнтральнай і 
Паўднёвай Амерыцы.  

З гэтай сям’і ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь уключаны:          
касач сібірскі (Iris sibirica), касач бязлісты (I. aphylla), гладыёлус               
чарапіцавы (Gladiolus imbricatus). 

 
 
 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1.  Высветліце паходжанне раслін класа аднасемядольныя. 
2. Вызначце адрозненне раслін класа аднасемядольныя ад класа 

двухсемядольныя. 

 
Парадак ятрышнікакветныя (Orchidales) 
 
Парадак аб’ядноўвае шматгадовыя, мікатрофныя, часам 

бесхларафільныя наземныя ці, часцей, эпіфітныя, часам ліянавыя травы. 
Наземныя віды з каранёвымі клубнямі ці карэнішчамі. Эпіфітныя віды 
маюць паветраныя клубнепадобныя органы (туберыдыі) для запасання 
вады і спажыўных рэчываў. Сцёблы сімпадыяльна ці, радзей, 



 

монападыяльна разгалінаваныя. Лісты чарговыя, часам двухрадныя, 
рэдка процілеглыя ці кальчакаватыя, простыя і цэльныя, з паралельным          
жылкаваннем, часта некалькі мясістыя, звычайна з похвавай асновай.  У 
бесхларафільных відаў яны рэдукаваныя да лусак.  

Манатыпны парадак уключае сям’ю Orchidaceae. 
Сям’я ятрышнікавыя (Orchidaceae) аб’ядноўвае 750 родаў і больш 

20 000–25 000 відаў. Распаўсюджанне касмапалітнае, але галоўным 
чынам у трапічных абласцях, асабліва ў Паўднёва-Усходняй Азіі і 
трапічнай частцы Амерыкі.  

У Рэспубліцы Беларусь сям’я ятрышнікавых прадстаўлена 20 родамі і 
больш 30 відамі. 

Кветкі (малюнак 152) перавернутыя на 180 ° (рэзупінатныя), 
зігаморфныя, часцей двухполыя. Калякветнік з двух трохчленных 
кругоў. Лісцік унутранага круга мае своеасаблівую форму і называецца 
губой. Андрацэй з двух кругоў, у якіх развіваецца адна пярэдняя 
тычынка знешняга круга (ятрышнік Orchis) ці дзве тычынкі ўнутранага 
круга (венерын чаравічак – Сypripedium calceolus). Астатнія тычынкі 
становяцца стамінодыямі. У аднатычынкавых архідэй тычынка 
аб’яднана са слупком і рыльцам у адзіную структуру – калонку ці 
гінастэмій. Кветкі часта са шпорцам ці нектарнікавай ямкай. Над 
уваходам у шпорац знаходзіцца рыльца песціка. Вышэй рыльца 
размешчаны асаблівай будовы пыльнік. У яго мяшочках пылок склеены 
ў камячок – паліній. Ён размяшчаецца на ножцы з пашыранай клейкай 
падушачкай – прыліпальцам. Насякомае пры наведванні кветкі сядае на 
губу і запускае свой хабаток у шпорац, пры гэтым дакранаецца галоўкай 
да прыліпальцаў пылковых камячкоў. Пры дапамозе гэтых 
прыліпальцаў пылковыя камячкі прыклейваюцца ў выглядзе рожак да 
галоўкі насякомага. Пералётаючы на іншую кветку, насякомае 
пераносіць і пылок. Гэта значыць, адбываецца перакрыжаванае 
апыленне. Камячок пылку  з ножкай і прыліпальцам атрымаў назву 
палінарый. 

Пылок у большасці прадстаўнікоў сям’і архідных знаходзіцца ў 
звязным стане і не можа разносіцца ветрам, а таксама рыльцы песціка не 
прыстасаваны для ўлоўлівання пылку з паветра. Таму архідныя 
апыляюцца пераважна насякомымі, птушкамі ці самаапыляюцца. 
Асноўную частку іх апыляльнікаў складаюць насякомыя, асабліва тыя            
з іх, для якіх ежай з’яўляецца нектар, а таксама птушкі (калібры).  

 Насенне архідных вельмі дробнае, шматлікае (да 3–4 млн. штук                
у каробачцы). 

Адсюль назва архідных – дробнанасенныя (Microspermae). У каранях 
архідных эндатрофная мікарыза. Для прарастання насення таксама 
неабходна іх заражэнне мікарызай. Развіццё расліны ад насення да 
цвіцення працягваецца 5–20 гадоў. 



 

Большасць архідных – расліны тропікаў. Памер суквеццяў ад 0,2 см 
да 2,5 м у дыяметры, адной кветкі – да 25 см у дыяметры. 

 
 

Малюнак 152 – Кветка ятрышніка (Orchis): А – выгляд спераду;  
Б – песцік і тычынка: 1 – палова пыльніка, 2 – паліній, 3 – ножкі палінарыя, 4 

– клейкая падушачка, 5 – звязнік, 6 – рыльца;  
В – ножкі палінарыяў з ліпкімі падушачкамі 

 
Прадстаўнікі: ятрышнік (Orсhis, малюнак 153, В), пальчатакарэннік 

(Dactylorhiza), пылкагалоўнік (Cephalanthera), гудаера (Goodyera), 
чараўнік (Platanthera, малюнак 153, А), і мікатрофныя: надбароднік 
(Epipogium), ладдзян (Corallorhiza), гняздоўнік (Neottia). Формула 
кветкі: ↑Р3+3А1 ці 2 )3(G . 

Гінецэй паракарпны, аднагняздовы. Плод – каробачка. 
У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь уключаны 22 віды архідных.  
Архідныя выкарыстоўваюцца як цудоўныя дэкаратыўныя расліны. 

Сушаныя карані ятрышніку – салеп, выкарыстоўваюць пры 
страўнікавых захворваннях. З пладоў ванілі пласкалістай (Vanilla 
planifolia)          вырабляюць каштоўную харчовую прыправу. 

 
Малюнак 153 – Сям’я ятрышнікавыя (Orchidaceae): чараўнік двухлісты 

(Platanthera bifolia): А – злева – прыкаранёвая частка, справа – колас; 
Б – палінарыі (у аснове – прыліпальцы, вышэй – ножкі, верхняя частка – 
палініі); пальчатакарэннік плямісты (Dactylorhiza maculatа): В – агульны 

выгляд; Г – кветка (бачны скручаная ніжняя завязь, шпорац, лісцікі 
калякветніка, ускрытыя пыльнікі, тычынка, рыльца); Д – дыяграма 



 

архіднага з адной тычынкай 

 
 ПАДКЛАС КАМЕЛІНІДЫ (COMMELINIDAE) 
 

Гінецэй камелінідных цэнакарпны. Насенне з крухмалістым 
эндаспермам. Пылковае зерне трохклетачнае, радзей двухклетачнае. 
Калякветнік, калі ён добра развіты, двайны ці рэдукаваны. Вялікая 
большасць – наземныя травяністыя расліны з сасудамі ва ўсіх органах. 
Гэта энтамафільныя і анемафільныя расліны. 

У падкласе аб’яднаны 20 парадкаў. 
 

Парадак камелінакветныя (Commelinales) 
  
Шматгадовыя ці радзей аднагадовыя наземныя, ці рэдка водныя травы. 

Лісты чарговыя, часта ўсе базальныя, простыя, часта з похвавай асновай, 
іншы раз з язычком (ligula), з паралельнанервовай пласцінкай. Кветкі          
ў рознага роду суквеццях, рэдка адзіночныя, ад даволі буйных да дробных 
і рэдукаваных, двухполыя ці радзей аднаполыя, актынаморфныя              ці 
зігаморфныя, 3-членныя. Калякветнік дыферэнцыраваны на чашачку         і 
венчык. Чашалісцікаў 3, рэдка 2, зялёных ці перапончатых, іншы раз 
пялёсткападобных, свабодных ці зрослых у аснове. Пялёсткаў 3, 
афарбаваных ці лускаватых, свабодных або часцей зрослых у аснове ці з 
утва-рэннем тонкай 3-лопасцевай трубкі. Тычынак (1) 3 ці 6, ці 3 
фертыльныя  і 3 ператвораны ў стамінодыі. Гінецэй з 3 зрослых карпел, 
іншы раз псеўдаманамерны, 3-гняздовы ці 1-гняздовы, з 1 ці некалькімі 
семязачаткамі ў кожным гняздзе ці на кожнай плацэнце. Плады – 
лакуліцыдныя каробачкі ці радзей нераскрывальныя, іншы раз мясістыя. 
Насенне з крухмалістым эндаспермам. Энтамафільныя і  анемафільныя 
расліны. Галоўным чынам распаўсюджаны ў трапічных і субтрапічных 
абласцях, нямногія прадстаўнікі  –  ва ўмераных абласцях Усходняй Азіі, 
паўднё-вых раёнах Паўночнай Амерыкі і Аўстраліі.  

Парадак мае многа агульнага з Liliales. Верагодна, яны маюць 
агульнае паходжанне. Ён уключае адну сям’ю. 

 Сям’я камелінавыя (Commelinaceae). Шматгадовыя ці аднагадовыя 
травы, часта сакавітыя, з прамастаячымі ці палягаючымі сцёбламі. 
Лісты спіральныя, часта двухрадныя з замкнутай похвай. Пласцінка 
ліста часта з водазапасальнай тканкай. Кветкі з 5- ці 4-членных (радзей 
двухчленных) кругоў, правільныя, рэдка зігаморфныя. Калякветнік 
двайны. За трохлістай чашачкай размешчаны трохпялёсткавы венчык, 
лісточкі калякветніка свабодныя ці ў аснове зрослыя. Андрацэй 
двухкругавы, але адзін з кругоў можа складацца са стэрыльных 
тычынак ці нават адсутнічаць. Тычынкавыя ніці часта апушаны. Тры 
зрослыя              пладалісцікі ўтвараюць трохгняздовую завязь (адно 



 

гняздо можа              рэдукавацца), слупок адзін з галоўчатым ці 
трохлопасцевым рыльцам. Плады – каробачкі ці сухія нераскрывальныя 
плады. 

Сям’я налічвае 47 родаў і каля 700 відаў. 
Найбольш вядомы род традэсканцыя (Tradescantia) з Цэнтральнай і 

Паўночнай Амерыкі. Многія віды яго з паўзучымі сцябламі і даволі  
сакавітымі страката-паласатымі лістамі. Часта разводзяць як 
дэкаратыўныя. Валаскі, якія пакрываюць тычынкавыя ніці т. віргінскай (T. 
virginica), – зручны аб’ект для назірання струменчатага руху цытаплазмы. 

Сям’ю камелінавыя часта разглядаюць як прамежкавую паміж 
насякомаапыляльнымі прадстаўнікамі ліліід і ветраапыляльнымі. Пры 
гэтым указваюць на падабенства ў насенні камелінавых і злакавых 
(размяшчэнне зародка збоку ад мучністага эндасперма). 

 
Парадак сітакветныя (Juncales)  
 
Гэта шматгадовыя ці радзей аднагадовыя травы. Па вонкавым выгля-

дзе падобны на асокі ці злакі. Лісты доўгія, лінейныя ці шылападобныя, з 
похвамі. Кветкі дробныя, несамавітыя, двухполыя. Сабраны ў суквецці 
мяцёлкі, галоўкі, шчыткі. Калякветнік шасцічленны плеўчаты, 
лускаваты, актынаморфны, з 2 кругоў. Тычынак шэсць у 2 кругах. 
Гінецэй з 3 пладалісцікаў, сінкарпны ці паракарпны. Завязь верхняя. 
Формула кветкі: Р3+3А3+3G(3). Плод – каробачка. Анемафільныя 
расліны.  

Парадак сітакветныя (Juncales) паходзіць, верагодна, непасрэдна           
ад Lilianae. Уключае 2 сям’і. 

Сям’я сітавыя (Juncaceae) утрымлівае 8 родаў і 350–400 відаў. Шэсць 
родаў сустракаецца ў паўднёвым паўшар’і, а 2 роды (Juncus                i 
Luzula) – у паўночным паўшар’і на тэрыторыі з умераным і халодным 
кліматам. У Беларусі – 2 роды і болей за 22 віды. 

Прадстаўнікі: сіт (Juncus, малюнак 154), ажыка (Luzula). Іх віды          
сустракаюць у складзе супольніцтваў пойменных і сухадольных лугоў, 
балот, берагоў рэк і вадаёмаў, сырых алешнікаў, сасновых узлескаў, 
палян, абапал дарог і іншых месц вырастання. 



 

 
Малюнак 154 – Сям’я сітавых (Juncaceae): 

 сіт развесісты (Juncus effusus): А – квітучая расліна; Б – кветка; В – плод; 
 ажыка валасістая (Luzula pilosa): Г – квітучая расліна; Д – кветка; Е – плод 

 
Парадак асакакветныя (Сyperales) 

 
Да гэтага парадку адносяцца большай часткай шматгадовыя, часта 

карэнішчавыя травы. Сцёблы звычайна трохгранныя. Лісты чарговыя, 
трохрадныя з замкнутай похвай. Кветкі дробныя, несамавітыя, сабраныя 
ў каласкі, якія ўтвараюць складаныя суквецці, двухполыя, радзей 
аднаполыя (аднадомныя ці вельмі рэдка двухдомныя). Калякветнік у 
архаічных родаў з 6 сегментаў у 2 кругі, але звычайна моцна 
рэдукаваны да лусак, шчацінак ці валаскоў, або калякветнік зусім 
адсутнічае. Тычынак частей 3, радзей 2 ці 1, вельмі рэдка 6.  Гінецей з 3, 
рэдка 2–4 зрослых карпел з разгалінаваным рыльцам.            Завязь 
верхняя. Плады арэшкападобныя, рэдка касцянкападобныя. 

Cyperales паходзяць ад найбольш архаічных Juncales. Манатыпны 
парадак уключае сям’ю асаковыя. 

Сям’я асаковыя (Cyperaceae) аб’ядноўвае шматгадовыя, рэдка адна-
гадовыя травы. У шматгадовых доўгія ці пакарочаныя карэнішчы;              
у апошнім выпадку з іх развіваюцца шчыльна скучаныя надземныя          
парасткі, якія ўтвараюць больш ці менш шчыльны куст. Сцёблы ў 
большасці трохгранныя, без уздутых вузлоў, няполыя (чым адрозніваюцца 
ад злакавых). У многіх раслін лісты размешчаны трохрадна (яшчэ        
адно арозненне ад злакавых) пераважна ў ніжняй частцы сцябла. Яны 
складаюцца з замкнутай похвы, якая шчыльна ахоплівае сцябло                
вузкалінейных пласцінак; язычка ў большасці няма ці ён слаба развіты. 
Кветкі дробныя, несамавітыя, двухполыя ці аднаполыя, анемафільныя. 
Яны сабраны ў коласападобныя суквецці (у некаторых аднакветкавыя); 
апошнія, у сваю чаргу, аб’яднаны ў галоўчатыя, парасонападобныя, 
мяцёлкавыя ці ў коласападобныя складаныя суквецці. У двухполых 
кветках калякветнік у выглядзе шасці плёначак  ці лусак, або, часцей,  у 



 

выглядзе 1–6 ці многіх шчацінак, ці зусім рэдукаваны, і кветкі тады 
голыя; аднаполыя кветкі без калякветніка. З тычынак захаваліся толькі 
тры (знешняга круга) ці нават менш, рэдка болей. Пыльнікі прыма-
цоўваюцца да тычынкі сваёй асновай (чым адрозніваюцца ад злакавых). 
Адзін песцік з верхняй аднагняздовай завяззю з трох, радзей з двух 
пладалісцікаў, са столькімі ж слупкамі (ці адным) і рыльцам. Семязачатак 
адзін, анатропны, зародак у семені акружаны мучністым эндаспермам. 
Уключае 120 родаў і 5 600 відаў. Распаўсюджанне касмапалітнае, але 
найбольш – ва ўмераных і халодных абласцях. У краінах СНД –                    
540 відаў, у Рэспубліцы Беларусь – 15 родаў і каля 100 відаў. 

Прадстаўнікі: чарот (Scirpus), падвей (Eriophorum) (мае двухполую 
кветку і калякветнік з валаскоў), асака (Carex), папірус (Cyperus 
papyrus) і інш. 

Чарот азёрны (Scirpus, ці Schoenoplectus lacustris, малюнак 155)               
з акруглым, падоўжаным у ліст сцяблом. Суквецці – бакавыя. Формула 
кветкі: Р3+3А3G(3). Плод – арэх. 

Падвей многакаласковы (Eriophorum polystachium, малюнак 156). 
Шматгадовая дзірвановая расліна верхавых і пераходных балот.  
Формула кветкі: Р∞А3G(3). Плод – арэх. 

Асака (Carex), напрыклад, асака ўспухлая (C. rostrata, малюнак 157). 
Усе асокі – шматгадовыя расліны на балотах і сырых лугах. Кветкі 
раздзельнаполыя, сабраныя ў каласкі. Формула мужчынскай кветкі: 
♂Р0А(3)G0,  жаночай  –  ♀Р0А0G(3). Плод асакі – арэх, загорнуты ў мяшо-
чак, які ўтвораны зрастаннем краёў крыючага ліста жаночай кветкі. 

  

Малюнак 155 – Чарот азёрны  
(Schoenoplectus lacustris): 

А – агульны выгляд;  
Б – каласок; В – кветка; Г – плод 

Малюнак 156 – Падвей многакаласковы 
(Eriophorum polystachium): 

А – расліна з пладамі; Б – каласок;  
В – кветка; Г – плод 

 



 

Гаспадарчае значэнне асаковых невялікае. Як кармавыя травы            
яны грубыя, нясмачныя для жывёлы, утрымліваюць мала фосфару                   
і кальцыю. 

 
Малюнак 157 – Асака ўспухлая (Carex rostrata): 

А – прыкаранёвая частка; Б – верхавіна кветаноснага парастка                         
(тры песцікавыя каласкі ўнізе і тры тычынкавыя ўверсе);  

В і Г – прыкветныя лускі і тры тычынкі (да цвіцення і квітучая);  
Д – песцікавая кветка ў мяшочку з крыючым лісцікам; Е – падоўжны разрэз 

мяшочка (бачны завязь і слупок); Ж – дыяграма тычынкавай кветкі; 
З – дыяграма песцікавай кветкі 

У Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь з сям’і асаковыя занесены: 
меч-трава звычайная (Cladium mariscus), асака Дэвела (Сarex davalliana), 
асака Буксбаўма (С. buxbaumii), асака воласападобная (C. capillaris), 
асака птушканожкавая (С. оrnithopoda), асака прысадзістая (C. supina), 
асака малакветкавая (С. pauciflora), асака заліўная (С. paupercula),                   
асака карэнішчавая (С. rhizina), асака ценявая (С. umbrosa), асака              
лямцавая (C. tomentosa), асака балоталюбівая (C. heleonastes), асака 
Хоста (C. hostiana), пуханос альпійскі (Baeothryon alpinum), падвей 
стройны (Eriophorum gracile). 

 
Парадак мятлюжкакветныя (Poales) 
 
Парадак манатыпны, мае толькі адну сям’ю. 
Сям’я злакавыя (Poaceae, або Gramineae). Пераважная большасць 

злакаў – травы. Рэдка сцёблы цвёрдыя, адраўнелыя (у бамбукаў). 
Сцябло злака звычайна тонкае, цыліндрычнае, унутры ў міжвузеллі 
амаль  ва ўсіх полае. Лісты чарговыя, размешчаны двухрадна. Яны 
складаюцца   з доўгай цыліндрычнай похвы, якая ахоплівае сцябло, і 
вузкалінейнай пласцінкі. У месцы адыходу пласцінкі ад похвы 
знаходзіцца так званы язычок у выглядзе невялікага плеўчатага выраста 
ці раснічак. Некаторыя марфолагі разглядаюць язычок як два зрослыя 
прылісткі. Біялагічная роля яго заключаецца, верагодна, у тым, што ён 
перашкаджае вадзе  зацякаць унутр паміж похвай і сцяблом. Аснова 
похвы звычайна злёгку патоўшчана і ўтварае прыкметны, злёгку ўздуты 



 

ліставы вузел. Краі похвы шчыльна ахопліваюць сцябло і ў большасці 
не зрастаюцца адзін з адным (адрозненне ад асаковых). Ніжнія часткі 
міжвузелляў, ахопліваемыя похвай, доўга захоўваюць мерыстэматычны 
характар і на працягу доўгага часу забяспечваюць інтэркалярны рост 
сцяблоў. 

Як у шматгадовых, так і ў аднагадовых злакаў разгалінаванне сцябла 
амаль заўсёды адбываецца толькі ў ніжняй частцы (пад зямлёй) ці                 
у некаторых над паверхняй зямлі. Тут знаходзіцца так званы вузел,   
дакладней, зона кушчэння – некалькі вельмі шчыльна збліжаных вузлоў, 
раздзеленых толькі кароткімі міжвузеллямі; кожная пазушная пупышка, 
якая знаходзіцца ў зоне кушчэння, можа даць пачатак надземнаму ці 
падземнаму бакавому парастку; апошнія ўтвараюць свае зоны кушчэння. 
У шматгадовых злакаў часта з пупышак зоны кушчэння фарміруюцца 
парасткі, якія растуць пад зямлёй гарызантальна, – карэнішчы.  

Лісты на парастках вузла кушчэння маюць выгляд невялікіх 
белаватых ці бураватых лусак, утвораных толькі похвамі лістоў; яны 
пазней адпадаюць. Амаль ва ўсіх вузлах карэнішчы ўтвараюць 
прыдаткавыя карані. На некаторай адлегласці ад зыходнай зоны 
кушчэння карэнішча загібаецца ўверх і ўтварае надземнае сцябло. У 
падземнай частцы гэтага сцябла ўтвараецца новая зона кушчэння, якая дае 
пачатак новым паветраным парасткам, у сваю чаргу, з разгалінаваннем і 
новым карэнішчам. 

У кустовых злакаў усе надземныя парасткі збліжаны адзін з адным. 
Узніклыя ў зоне кушчэння падземныя парасткі растуць на невялікай 
адлегласці ад яе коса ўверх ці гарызантальна, а затым хутка загінаюцца 
ўверх. Гэта адносіцца да так званых рыхлакустовых злакаў. 

 Калі бакавыя парасткі з самага пачатку растуць вертыкальна, амаль 
паралельна мацярынскаму сцяблу, і ўтвараюць шчыльны куст, то такія 
злакі называюць шчыльнакустовымі. 

Кветкі ў злакаў дробныя, двухполыя, рэдка аднаполыя (іншы раз 
двухдомныя), у элементарных суквеццях-каласках, якія ўтвараюць 
складаныя суквецці – мяцёлкі, складаныя каласы, гронкі ці галоўкі.           
У каласку ад 1 да 30 кветак, размешчаных на восі каласка двума радамі 
ў пазухах прыкветнікаў – ніжніх кветкавых лусак (малюнак 158). Верхняя 
кветкавая луска большай часткай двухкілявая, звычайна маецца пры 
кожнай кветцы. Акрамя гэтага, у аснове кветкі размешчаны 2, радзей 3, 
бясколерныя лускі, ладзікулы, якія набухаюць у час цвіцення. Тычынак 
большай часткай 3, радзей 1, 2 ці 6 (у аднаго з бамбукоў – да 120). Гі-
нецэй разглядаецца ці як паракарпны, з 3 пладалісцікаў, ці як апакарпны, з 
1 пладалісціка; завязь верхняя. Формула кветкі: ↑Р(2)+2А3G(1-6).           
Плод – зярноўка. Тычынак у больш архаічных Poaceae 6 (бамбук, рыс), 
можа быць 1, 2, 4, 5 ( пахучы каласок мае дзве тычынкі).     



 

 
 

Малюнак 158 – Жыта пасяўное (Secale cereale): 
А –  прыкаранёвая частка; Б – складаны колас; В і Г – каласок (да цвіцення  
і квітучы), бачны кароткія каласковыя лускавінкі і дзве кветкі; Е – верхняя 
кветкавая лускавінка; Ж – калякветкавыя плеўкі; З – тычынка; І – песцік; 

К – дыяграма каласка з двух кветак 
Сям’я мятлюжкавыя ці злакавыя (Poaceae, або Gramineae) уключае 

900 родаў і 10 500–11 000 відаў. Распаўсюджванне касмапалітнае.                   
У Рэспубліцы Беларусь – каля 70 родаў і больш 150 відаў. Па тыпе 
кушчэння (малюнак 159) злакі падзяляюцца на карэнішчавыя (пырнік 
паўзучы – Elytrigia repens, каласоўнік безасцюковы – Bromopsis inermis і 
іншыя), рыхлакустовыя (цімафееўка лугавая – Phleum pratense, 
купкоўка зборная – Dactylis glomerata, лісахвост лугавы – Alopecurus 
pratensis і іншыя), шчыльнакустовыя (сівец стаячы – Nardus stricta, 
вострыца дзірваністая – Deschampsiа cespitosa, булаваносец сівы – 
Corynephorus canescens і іншыя). 

 
Малюнак 159 – Тыпы кушчэння злакаў: 

А – карэнішчавы злак пырнік паўзучы (Elytrigia repens); 
Б – рыхлакустовы злак цімафееўка лугавая (Phleum prаtense); 

В – шчыльнакустовы злак сівец стаячы (Nardus stricta) 



 

 
Па вышыні злакі падраздзяляюць на нізавыя (да 70 см) і верхавыя 

(звыш 70 см).  
Злакі – анемафільныя расліны. Пераважная большасць іх 

перакрыжаванаапыляльныя. Самаапыляльнымі з’яўляюцца пшаніца, 
ячмень, авёс, проса, рыс і некаторыя дзікарослыя злакі.  

У эканамічных адносінах злакі – найбольш важная сям’я сярод 
іншых раслін. Яны складаюць аснову нашага харчавання. Па велічыні 
займаемых плошчаў культурныя злакі можна размясціць у наступным 
парадку: пшаніца, рыс, кукуруза, ячмень, авёс, жыта, сорга. 

Дзікарослыя лугавыя злакі маюць важнае кармавое значэнне (пырнік  
(Elytrigia), каласоўнік (Bromopsis), аўсяніца (мурожніца) (Festucapra-
tensis), цімафееўка (Phleum), метлюжок (Poa), мятліца (Agrostis)  і інш.). 
У краінах СНД злакі складаюць 25–30 % ад агульнага ўраджаю на 
сенажацях і пашах. У стэпавай зоне яны складаюць да 80–90 % 
ураджаю. 

З сям’і мятлюжкавых у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь 
уключаны: каласоўнік Бенякена (Bromopsis benekenii), аўсяніца высокая 
(Festuca altissima), ячменеваласнец (хардэлімус) еўрапейскі (Hordelymus 
europaeus), сеслерыя блакітная (Sesleria caerulea), трышчаціннік сібірскі 
(Trisetum sibiricum), цына шыракалістая (Cinna latifolia). 

Злакавыя (Poaceae) і асаковыя (Cyperaceae) у эвалюцыйных адносінах 
прадстаўляюць самастойныя анемафільныя галіны эвалюцыі. Іх параў-
нальныя дыягнастычныя прыкметы прыведзены ніжэй (табліца 8). 

 
Табліца 8 – Параўнальныя дыагнастычныя прыкметы раслін сем’яў 
астравыя і асаковыя 

 
Асаковыя Злакавыя 

1. Сцябло часцей усяго трохграннае, 
унутры запоўнена парэнхімнай тканкай, 
слаба дыферэнцыравана на вузлы і 
міжвузеллі. 

1. Сцябло больш ці менш 
цыліндрычнае, унутры полае, 
складаецца з добра выражаных 
вузлоў і міжвузелляў (запоўненыя 
сцяблы толькі ў кукурузы, 
цукровага трыснягу і сорга) 

2.  Похвы лістоў амаль заўсёды  
замкнутыя. 

2. Похвы лістоў часцей усяго 
адкрытыя. 

3.  Суквецці і кветкі часцей усяго  
раздзельнаполыя (з асаковых двухполыя 
кветкі маюць: сыць (Cyperus),  
сіт (Juncus), ажыка (Luzula),  
чарот (Scirpus), падвей (Eriophorum). 

3. Суквецці і кветкі двухполыя, 
выключэнні вельмі рэдкія  
(кукуруза – Zea mays). 

4.  Плод–трохгранны, шарападобны  
ці больш-менш сплюснуты арэшак. 

4. Плод – зярноўка. 



 

 
 

Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Якія асаблівасці будовы кветкі раслін сям’і ятрышнікавыя? 
2. У чым падабенства і адрозненне сямей сітавыя і асаковыя? 
3. Дайце характарыстыку сям’і мятлюжкавыя. 

 

 

ПАДКЛАС АРЭЦЫДЫ (ARECIDAE) 
 
Гэта вельмі старажытная лінія эвалюцыі лілеяпсід, характарызуецца 

вялікай марфалагічнай і экалагічнай разнастайнасцю. Побач з выключнай 
разнастайнасцю травяністых форм, сярод якіх шмат эпіфітаў і ліян, а 
таксама водных раслін, ёсць даволі шмат другасна дрэвападобных. 
Пераважаюць дрэвападобныя, дакладней пальмападобныя, формы з 
буйнымі лістамі, дыферэнцыраванымі на чаранок і пласцінку. 

У працэсе эвалюцыі Arecidae адбывалася ўзрастальная рэдукцыя 
кветкі, што кампенсавалася ўзнікненнем вельмі спецыялізаваных 
складаных суквеццяў з моцна развітым покрыўным лістом. 

Arecidae мае, магчыма, агульнае паходжанне з Alismatidae i Liliidae, 
але стаіць бліжэй да апошніх. У падкласе 1 парадак і 1 сям’я. 

 
Парадак пальмакветныя (Arecales) 
   
Парадак манатыпны утрымлівае ўсяго адну сям’ю. 
Сям’я пальмавыя ці арэкавыя (Palmaceae ці Arecaceae) прадстаўлена 

дрэвамі з калонападобнымі неразгалінаванымі стваламі (у афрыканскіх 
пальм роду Hyphaene ствалы галінуюцца) і кронамі буйных з чаранкамі 
лістоў з перыста- ці пальчатарассечанымі пласцінкамі. Сустракаюцца 
пальмы з настолькі кароткімі стваламі, што здаецца, быццам лісты, якія 
утвараюць разетку, бессцябловыя і выходзяць непасрэдна з зямлі. Такімі 
пальмамі з’яўляюцца паўднёваамерыканскія пальмы Astrocaryum 
aculeatum i Attalea spectabilis. У многіх ёсць падземныя парасткі, і на 
паверхню выходзяць разам некалькі збліжаных ствалоў ці разетак. 
Вядомы пальмы-ліяны, на якіх лісты размяшчаюцца недалёка адзін ад 
аднаго. Такія пальмы прымацоўваюцца да апоры рознымі прышчэпкамі, 
часта перакідаюцца з аднаго дрэва-апоры на другое. Гэта адносіцца            
да паўднёваазіяцкіх ратангаў роду Сalamus. Даўжыня іх сцёблаў            
пры таўшчыні ў 3 см дасягае 300 м. Гэта найбольш доўгія сцёблы               
ў раслін нашай планеты. 

У цэлым жыццёвыя формы пальмавых вельмі разнастайныя. Буйныя 
лісты пальм дасягаюць іншы раз рэкордных памераў. Так, у рафіі              



 

факельнай (Raphia taedigera) чаранок ліста дасягае 4–5 м даўжынёй,           
а пласцінка ліста – 19–22 м даўжынёй і 10–12 м шырынёй. Лісты пальм, 
акрамя чаранкоў і пласцінак, маюць добра выражаныя похвы. Пласцінка 
ў пупышцы развіваецца як суцэльная, і яе перыстае, пальчатае ці 
веернае расчляненне адбываецца пазней. 

Кветкі пальм сабраны ў моцна разгалінаваныя мяцёлкавыя суквецці, 
апранутыя адным ці некалькімі шчыльнымі крыючымі лістамі простай 
(похвавай) формы – з пакрывалам. На галінах суквеццяў кветкі сядзяць, як 
у каласах, ці ў многіх відаў пальм – як у пачатках, або больш ці менш 
пагружаныя ў мясістую вось. 

Суквецці (малюнак 160) пазушныя, толькі ў нямногіх відаў  верхавін-
ныя; у апошнім выпадку расліны монакарпічныя, гінуць пасля цвіцення (у 
сагавай пальмы – Metroxylon, таліпотавай пальмы – Corypha 
umbraculifera). Суквецці пальм буйныя. Найвялікшага памеру яны 
дасягаюць у таліпотавай пальмы – 14 м вышынёй і 12 м шырынёй;  
кветак у суквецці каля 50 000. Кветкі двухполыя ці ў выніку рэдукцыі 
аднаполыя, расліны аднадомныя, радзей двухдомныя. Калякветнік у 
двух кругах; чашалісцікі і пялёсткі падобныя, але драбнейшыя за 
пялёсткі; жоўты, радзей бураваты, зеленаваты. Гінецэй у найбольш 
прымітыўных пальм апакарпны. У большасці родаў ён сінкарпны,              
з трох пладалісцікаў. Гінецэй псеўдаманамерны з адным семязачаткам у 
адным гняздзе. Формулы кветак: ♀P3+3A0G(3), ♂P3+3A3+3G0, 
P3+3A3+3G(3). Плод – касцянка – пірэнарый (ад грэч. pyren – ядро, 

костачка плода), у некаторых ягада (малюнак 160). 
Сям’я пальмавыя ўтрымлівае каля 200 родаў і 2000–2700 відаў.         

Распаўсюджанне пантрапічнае, нямногія віды растуць у субтропіках             
і ўмераных абласцях. 

У Еўропе дзіка расце адзін від пальмы – хамеропс прыземісты 
(Chamaerops humilis). 

Па значэнні ў жыцці чалавека пальмы ўступаюць, верагодна, злакам, 
а па разнастайнасці выкарыстання яны займаюць першае месца сярод 
усіх раслін. Для насельніцтва трапічных абласцей Азіі, Афрыкі, 
Паўднёвай Амерыкі, астравоў Акіяніі іх значэнне выключна вялікае. 
Пальмы даюць шмат каштоўных прадуктаў. Усе надземныя часткі 
пальм знаходзяць тое ці іншае прымяненне. 

 



 

 
Малюнак 160 – Кветкі, суквецці і плады пальм: 

А – частка суквецця з тычынкавымі кветкамі; Б – тое ж, з песцікавымі;  
В – тычынкавая кветка какосавай пальмы (Сосоs); Г – песцікавая кветка;  

Д – дыяграма тычынкавай кветкі; Е – тое ж, песцікавай кветкі;  
Ж – плод фінікавай пальмы (Phoenix); З – ён жа ў разрэзе; І – плод какосавай 

пальмы; К – ён жа ў разрэзе: 1 – поласць з какосавым малаком; 
2 – эндасперм, копра; 3 – цвёрды ўнутрыплоднік; 4 – міжплоднік; 5 – зародак 

  
Какосавая пальма (Cocos nucifera) расце на берагах акіянаў. Плады – 

пірэнарыі, іх называюць какосавымі арэхамі, дасягаюць 8 кг вагой,            
утрымліваюць адно семя. Сярэдняя частка насення запоўнена вадкасцю, 
т. зв. какосавым малаком (з няспелых пладоў атрымліваюць напітак). 
Поласць акружана слоем да 2 см таўшчынёй, цвёрдым эндаспермам пад 
назвай копра (атрымліваюць алей, жмыхі), а з цвёрдага дзеравяністага 
ўнутрыплодніка вырабляюць розныя рэчы (гузікі і інш.). Міжплоднік 
пранізаны шматлікімі валокнамі, якія пад назвай какосавае валакно 
выкарыстоўваюць на цыноўкі, шчоткі і іншыя вырабы. Ствалы 
выкарыстоўваюць як будаўнічы і сталярны матэрыял, лісты – як дахавы 
матэрыял, а валакно лістоў ідзе на выраб вяровак. Вельмі маладыя лісты 
ўжываюць у ежу як агародніну. З соку, які атрымліваюць пры зразанні 
маладых суквеццяў, пасля браджэння атрымліваюць віно, а пасля 
выпарвання – цукар, сіроп. 

Фінікавая пальма (Phoenix dactylifera) расце ў гарачых абласцях  
Афрыкі, Азіі. Дае невялікія прадаўгаватыя аднанасенныя ягады, багатыя 
цукрам (да 54 %) і з’яўляецца ў многіх абласцях галоўнай ежай 
мясцовага насельніцтва. Насенне (костачкі) ужываюць як сурагат кавы, 
муку з костачак – на корм свойскай жывёле. Ствалы – будаўнічы 
матэрыял             і паліва. Лісты – дахавы матэрыял, валакно ідзе на 
пляценне. 

З мякаці афрыканскай алейнай пальмы (Elaeis guineensis) 
атрымліваюць пальмавы алей, які ідзе ў ежу і на мылаварэнне. 

З мяккага асяродка ствалоў сагавай пальмы (Metroxylon) 
атрымліваюць крухмал, з якога робяць сагавую крупу. 

У краінах СНД інтрадуцыраваны каля 20 відаў пальмаў. Як дэка-



 

ратыўныя дрэвы яны растуць у адкрытым грунце (Чарнаморскае          
ўзбярэжжа Каўказа, Паўднёвы Крым). Тут найбольш распаўсюджаны 
трахікарпус Фарчуна (Trachycarpus fartunei), які дасягае 10 м вышыні. 

 
ПАДКЛАС АЛІСМАТЫДЫ (ALISMATIDAЕ) 

 
Расліны гэтага падкласа – водныя ці балотныя травы. Лісты 

чарговыя, радзей процілеглыя ці кальчаковыя, з паралельным ці 
дугавым жылкаваннем. Кветкі ў рознага тыпу суквеццях, двухполыя ці 
аднаполыя, актынаморфныя ці зігаморфныя. Гінецэй апакарпны. Плады              
рознага тыпу, у найбольш архаічных прадстаўнікоў – шматлістоўкі.  

Алісматыды маюць многа агульнага з парадкам німфейных 
(Nymphaeales) з двухсемядольных і характарызуюцца шэрагам прымі-
тыўных прыкмет, асабліва ў будове гінецэя. Пылок у некаторых 
прадстаўнікоў алісматыд з адной бароздкай. Сасуды ў алісматыд 
адсутнічаюць ці маюцца толькі ў каранях, а карэнішчы, сцёблы і лісты 
ўтрымліваюць толькі трахеіды. У той жа час па шэрагу прыкмет 
алісматыды ў эвалюцыйных адносінах даволі прасунутыя. Гэта 
праяўляецца             ў будове сямян, якія пазбаўлены эндасперма, а 
таксама ў прыстасаванні да воднага жыцця. Іншымі словамі, 
алісматыды вельмі гетэрабатмічныя, ці ўяўляюць як бы мазаіку прыкмет 
рознай ступені эвалюцыйнага развіцця – ад прымітыўных да 
высокаспецыялізаваных. 

Alismatidae – адна з найбольш архаічных груп ліліяпсід. Верагодна, 
гэта іх старажытная бакавая сляпая галіна. Падклас уключае 10 парадкаў. 
 
Парадак сусакакветныя (Butomales) 
 
Сусакакветныя – шматгадовыя травы з паўзучым карэнішчам 

монападыяльнага тыпу. Лісты чарговыя, размешчаны двухрадна на 
карэні-шчы, лінейныя, больш ці менш трохгранныя з пашыранымі 
похвамі. Кветкі ў пазушных цымозных парасонікападобных суквеццях, 
якія складаюцца звычайна з трох завіткоў і ў аснове акружаны 
абгорткай            з трох лісцікаў (брактэй), двухполыя, актынаморфныя, 
трохчленныя,                     з двайным калякветнікам. Парадак манатыпны 
з сям’ёй сусакавыя (Butomaceae). 

Сям’я сусакавыя (Butomaceae) уключае адзін род і адзін від. 
Распаўсюджана ва ўмераных абласцях Еўразіі.  

Сусак парасоністы (Butomus umbellatus, малюнак 161) – даволі 
буйная (вышынёй 40–150 см) шматгадовая расліна. Сасуды маюцца 
толькі ў каранях. Прыбярэжная расліна. У Беларусі сустракаецца часта. 
Кветкі ў пазушных парасонікападобных суквеццях. Формула будовы 
кветкі: Ca3Co3А6+3G6. Плод – мнагалістоўка. 



 

 
Малюнак 161 – Сусак парасоністы (Butomus umbellatus): 

А – агульны выгляд; Б – кветка; В – дыяграма кветкі 

 
Тоўстыя, багатыя крухмалам карэнішчы ядомыя ў печаным выглядзе, а 

з лістоў можна рабіць маты, цыноўкі, плеценыя вырабы. Насенне                 
і карэнішчы выкарыстоўваюць у Заходняй Еўропе ў якасці народнага 
лекавага сродка. 

 
 
 
Парадак жабнікакветныя (Hydrocharitales) 

 
Шматгадовыя ці радзей аднагадовыя прэснаводныя ці марскія травы, 

цалкам ці часткова пагружаныя ў ваду. Лісты прыкаранёвыя ці сцябловыя, 
пачарговыя, процілеглыя ці кальчакаватыя, часам дыферэнцыраваныя 
на чаранок і пласцінку. Кветкі буйныя, сярэдняга памеру, ці дробныя             
і несамавітыя, адзіночныя (асабліва жаночыя кветкі) ці сабраныя ў 
цымозныя паўпарасонікі (асабліва мужчынскія кветкі), забяспечаны 
пакрывалам з 1 ці 2 свабодных лісцікаў (брактэй) ці з двух больш-менш 
зрослых лісцікаў, аднаполыя (двухдомныя, часам аднадомныя), радзей 
двухполыя, актынаморфныя ці злёгку зігаморфныя, цыклічныя, звычайна 
трохчленныя. Калякветнік, як правіла, складаецца з трох свабодных 
чашалісцікаў і трох белых ці афарбаваных пялёсткаў. Тычынак 2, 3 ці 
шмат. Гінецэй з 3 (2–6, да 15–20) карпел, паракарпны. Завязь ніжняя, са 
шматлікімі семязачаткамі. Плады сухія ці сакавітыя, застаюцца пад вадой. 

Блізкі да Butomales, з якім мае агульнае паходжанне. Парадак               
утрымлівае 3 сям’і. 

Сям’я жабнікавыя (Hydrocharitaceae) налічвае 13 родаў і 100 відаў, 
шырока распаўсюджаных, за выключэннем халодных і арыдных 
абласцей. У Беларусі – 4 роды і 5 відаў. Водныя расліны, шматгадовыя, 
рэдка аднагадовыя, прэснаводныя ці марскія травы. Кветкі ў многіх 
аднаполыя, трохчленныя, двухдомныя. 



 

Жабнік звычайны (Hydrocharis morsus-ranae) – плавальная прэсна-
водная шматгадовая расліна з валасніковістымі каранямі, чаранковымі 
акруглымі лістамі, белымі кветкамі. Формула тычынкавай кветкі: 
♂Са3Со3А3+3G0, песцікавай – ♀

)6(033 GACoCa . Плод – ягада. 
Разак звычайны (Stratiotes aloides) – шматгадовая з прыкаранёвымі 

тоўстымі зубчастымі мясістымі лістамі (як у алоэ з лілейных) расліна. 
Расце ў зарастаючых азёрах, канавах. Кветкі – як у жабніка, але з 9–15 
тычынкамі і многімі стамінодыямі. Выкарыстоўваецца на корм для 
свіней.  

Эладэя канадская (Elodea canadensis) – прэснаводная пагружаная 
расліна з трохчленнымі кальчаковымі лістамі. Завезена ў Еўропу з 
Паўночнай Амерыкі ў 1836 годзе. Былі завезены расліны толькі                      
з песцікавымі кветкамі, якія не даюць без мужчынскіх кветак насення. 
Распаўсюджванне  ішло  вегетатыўна – зімавальнымі  пупышкамі  і  
часткамі парасткаў. За энергічнае размнажэнне і рассяленне яе назвалі 
“вадзяной чумой”, “вадзяной заразай”. 

Валіснерыя (Vallisnеria spiralis) – падводная расліна прэсных 
вадаёмаў поўдня еўрапейскай часткі СНД. Формулы тычынкавай кветкі: 
♂Р3А3G0, песцікавай – ♀ )3(03 GAP . Плод – ягада. Разводзяць у 
акварыумах. 

З гэтай сям’і гідрыла кальчаковая (Hydrilla verticillata) занесена               
ў Чырвоную кнігу Беларусі. 

 
Парадак шальнікакветныя (Alismatales) 
 
Шматгадовыя ці рэдка аднагадовыя водныя ці балотныя травы. Лісты 

чарговыя, больш ці менш скучаныя каля верхавіны карэнішча ці 
сталона, звычайна з похвавымі асновамі, ці больш-менш выразным 
раздзяленнем на чаранок і пласцінку. Жылкаванне паралельнае ці 
дугавое. Кветкі ў рознага роду суквеццях ці адзіночныя, двухполыя ці 
аднаполыя, звычайна актынаморфныя, спірацыклічныя 
(геміцыклічныя) ці цыклічныя, трохчленныя, з двайным ці рэдка 
простым калякветнікам, часам без калякветніка. Тычынак многа ці 6–9, 
радзей 3. Гінецэй з 3, 6, 9 ці больш (да 15–20) свабодных ці ў аснове 
зрослых карпел. Семязачаткі ў кожнай карпеле больш ці менш 
шматлікія.           Плады – многалістоўкі ці арэшкі, вельмі рэдка 
касцянкападобныя. Вельмі гетэрабатмічны парадак, які спалучае 
некаторыя прымітыўныя асаблівасці (галоўным чынам у будове 
гінецэя і ў плацэнтацыі) з прыкметамі высокай спецыялізацыі. Парадак 
уключае 2 сям’і. 

Сям’я шальнікавыя (Alismataceae) утрымлівае 13 родаў і 100 відаў. 
Распаўсюджванне касмапалітнае, але найбольшае ў паўночным паўшар’і, 
асабліва ў Паўночнай Амерыцы. У краінах СНД расце 13 відаў, у 



 

Беларусі – 3 роды і 5 відаў. 
Кветкі ў складаных суквеццях-мяцёлках, энтамафільныя, звычайна 

двухполыя. Калякветнік двайны. Чашачка з трох чашалісцікаў, 
венчык – з трох пялёсткаў. Тры тычынкі знешняга круга андрацэя   
расшчапляюцца. Унутраны круг адсутнічае ці андрацэй і гінецэй 
шматлікія, апошні – апакарпны. Плады – многаарэшкі, шматлістоўкі, 
рэдка – касцянкі.  

Прадстаўнікі: шальнік трыпутнікавы (Alisma pаlantago-aquatica, 
малюнак 162) Формула: Са3Со3А6G∞. Плод – многаарэшак. 
Ядавіты, але печанае карэнішча багата крухмалам і ядомае; стрэлкаліст 
стрэлкалісты (Sagittaria sagittifolia) – гетэрафільная расліна, падводныя 
лісты лінейныя, надводныя – стрэлападобныя, кветкі ў гронках з 
кальчакоў па тры кветкі, аднаполыя, верхнія – тычынкавыя з А∞, ніжнія 
– песцікавыя з G∞, падземныя клубні ядомыя. 

 
Малюнак 162 – Шальнік трыпутнікавы (Alisma plantago-aquatica):  
А – суквецце; Б – ніжняя частка расліны; В – кветка; Г – плады; 

Д – дыяграма кветкі  

 
Парадак урэчнікакветныя (Potamogetonales) 

 
Шматгадовыя прэснаводныя травы. Карэнішчы і сцёблы сімпады-

яльныя ці монападыяльныя. Лісты чарговыя ці амаль супраціўныя, 
часам кальчаковыя па тры, усе пагружаныя ці верхнія лісты плаваючыя, 
сядзячыя або з чаранкамі, ніткападобныя, лінейныя ці яйцападобныя. 
Кветкі дробныя двухполыя, у пазушных ці тэрмінальных каласах, 
актынаморфныя, звычайна чатырохчленныя, радзей трохчленныя ці 
двухчленныя. Калякветнік з чатырох свабодных кароткапазногцікавых 
створкавых сегментаў. Тычынак 4 ці 2, супраціўных сегментам 
калякветніка і прырослых да іх. Гінецэй звычайна з 4 (2–3, 5–8) 
свабодных карпел. У кожнай карпеле адзін семязачатак. Плады – 
касцянкападобныя ці арэхападобныя. Маюць касмапалітнае 
распаўсюджанне. У парадак уваходзіць 2 сям’і. 



 

Сям’я ўрэчнікавыя (Potamogetonaceae) утрымлівае 2 роды і каля  100 
відаў. У Беларусі – 1 род і 17 відаў. Водныя шматгадовыя расліны, 
поўнасцю ці часткова пагружаныя ў ваду. Цвітуць над ці пад вадой, 
пратэрагенічныя, апыляюцца ветрам ці вадой. Кветкі несамавітыя, сабра-
ныя ў каласы, двухполыя ці радзей раздзельнаполыя, аднадомныя.  

Урэчнік (Potamogeton, малюнак 163) прадстаўлены шэрагам відаў: P. 
natans, P. luсens, P. crispus, P. pectinatus, P. filiformis і іншымі. Формула 
кветкі: Р4А4G4. Плод – арэшак ці касцянка. 

Зараснікі ўрэчніка – месцы нерасту многіх відаў рыб і сховішча            
для моладзі, некаторыя віды – корм для андатры, бабра і вадаплаўных 
птушак, спрыяюць зарастанню вадаёмаў і сажалак. 

 
 

Малюнак 163 – Урэчнік плывучы (Potamogeton nаtans): А – квітучы парастак; 
Б – кветка; В – лісцік калякветніка; Г – дыяграма кветкі 

 
ПАДКЛАС ТРЫЎРЫДЫДЫ (TRIURIDІDAE) 

 
У яго ўваходзіць невялікі парадак Triuridales. Гэты парадак мае шмат 

агульнага з парадкамі падкласаў  Alismatidae і Liliіdae і ў многім            
адрозніваецца ад іх. 

 
Парадак трыўрыдакветныя (Triuridales) 
 
Аб’ядноўвае невялікія, пазбаўленыя хларафілу мікатрофныя карэні-

шчавыя травы, якія растуць на гніючых ствалах ці на багатай перагноем 
глебе трапічных дажджавых лясоў, іншы раз на тэрмітніках. Сцёблы 
простыя, вельмі тонкія, лісты рэдукаваныя да чарговых лусак. Тонкія 
карані сплецены грыбным міцэліем. Праводзячая сістэма моцна 
рэдукаваная, з праводзячымі пучкамі па кругу. Кветкі вельмі дробныя,               
у верхавінных гронках, радзей у цымозных суквеццях з дробнымі 
лускападобнымі брактэямі (прыкветнымі лускамі), іншы раз 
двухполыя, але звычайна аднаполыя (аднадомныя ці двухдомныя), 
актынаморфныя. Калякветнік з 3–10, часцей 6 больш-менш зрослых у          
аснове сегментаў, створкавы. Тычынак 3 ці 6, рэдка 2 (некаторыя                   



 

ў выглядзе стамінодыяў), яны прырослыя да асновы калякветніка;           
ніці вельмі кароткія ці пыльнікі сядзячыя, нават пагружаныя ў 
кветаложа. Гінецэй з 6–50 свабодных карпел. У кожнай карпеле па 
аднаму базальнаму прамому семязачатку. Плады – арэшкападобныя 
лістоўкі  ці арэшкі. 

Парадак Triuridales мае шмат агульнага як з Alismatidae, так і 
асабліва з Liliіdae. Верагодна, у іх агульнае паходжанне. 

Сям’я трыўрысавыя (Triuridaceae) утрымлівае 7 родаў і 80 відаў, 
распаўсюджаных у трапічных абласцях Амерыкі, Афрыкі і Азіі. 

 
Пытанні і заданні для самакантролю 
 
1. Ахарактарызуйце асаблівасці вегетатыўных і рэпрадуктыўных  

органаў пальм. 
2. Раскрыйце філагенетычныя сувязі раслін падкласа алісматыды             

з падкласам німфеіды. 
3. Апішыце рысы прымітыўнасці раслін сям’і трыўрысавыя. 

 
ПАДКЛАC АРЫДЫ (ARIDAE) 

 
Наземныя або балотныя травы, часта з больш ці менш драўнінным 

сцяблом, іншы раз ліяны і эпіфіты, радзей водныя расліны. Лісты                
ў большасці выпадкаў з чаранкамі, цэльныя, ці больш-менш 
расчлененыя. Кветкі вельмі дробныя і рэдукаваныя, двухполыя ці 
аднаполыя, сабраныя ў пачатак, звычайна з крыючым лістом-
пакрывалам.  

Калякветнік у двухполых кветак развіты, звычайна з 6 ці 4 
сегментаў у двух кругах, свабодных ці зрослых. У аднаполых кветках у 
большасці выпадкаў ён адсутнічае. Тычынак 6 ці 4, радзей іх меней (3–
1), рэдка 8. Гінецэй звычайна з 3 карпел, сінкарпны, іншы раз 
псеўдаманамерны, з адным-многімі семязачаткамі ў кожным гняздзе. 
Плод звычайна ягадападобны, рэдка сухі і няправільна раскрывальны. 
Насенне большай часткай з вялікім зародкам і алеістым ці 
крухмалістым  эндаспермам.  

Падклас прадстаўлены 5 парадкамі. 
 
Парадак ароннікакветныя (Arales) 
 
Уключае 3 сям’і: ароннікавыя, або ароідныя, пісцыевыя і раскавыя. 
Сям’я ароннікавыя, або ароідныя (Araceae), аб’ядноўвае 110 родаў             

і 2 500 відаў. Пантрапічнае распаўсюджанне, нямногія віды ёсць                 
ва ўмераных абласцях. У Беларусі – 2 роды і 2 віды. 

Прадстаўнікі: аер (Acorus calamus) – прыбярэжна-водная расліна. 



 

Цвіце, але не пладаносіць па прычыне недаразвіцця пылку і 
семязачаткаў. Формула кветкі: P3+3A3+3G(3). Размнажаецца 
пераносам карэнішчаў вадой. Тоўстыя карэнішчы (ірны корань) 
прымяняюць у медыцыне і парфумерыі, а эфірны алей – у лікёра-
гарэлачнай і кандытарскай вытворчасці. Водны настой, спіртавы настой 
і парашок – страўнікавыя і танізуючыя сродкі. 

Капытнік (Calla palustris) з паўзучым карэнішчам, прыкаранёвымі 
сэрцападобнымі лістамі, белым пакрывалам, і пачаткам з двухполымі 
кветкамі: Р0А3+3G(3). Плод – чырвоная ягада. Расце на балотах.  
Дэкаратыўная расліна (малюнак 164). 

 
Малюнак 164 – Сям’я ароідныя (Araceae): Капытнік балотны (Calla palustris): 

А – квітучая расліна; Б – падоўжны разрэз кветкі; В – пачатак; ароннік 
плямісты (Arum maculatum): Г – квітучы парастак; Д – плады;  
Е – суквецце пасля выдалення крыла: 1 – песцікавыя кветкі,  

2 – бясплодныя кветкі, 3 – тычынкавыя кветкі, 4 – верхавіна суквецця  

 
У аронніка плямістага (Arum maculatum), які расце ў вільготных 

шыракалісцевых лясах Заходняй Еўропы, выпрацаваны прыстасаванні 
для апылення мяснымі, падлавымі і гноевымі мухамі (спосаб апылення – 
сапраміяфілія). У расліны цёмныя лісты, брудна-чырвонае, часта 
плямістае пакрывала. Расліна паспяхова іміціруе колер субстрату, у які 
адкладваюць яйкі яго апыляльнікі. Па агульным знешнім выглядзе 
расліна нагадвае кавалак гніючага мяса. Гэтае ўражанне ўзмацняецца 
смярдзючым пахам, які выдзяляе верхняя частка (дадатак) пачатка. 
Кветкі сабраны ў суквецце пачатак, які ахоплены пакрывалам. У ніжняй 
частцы пачатка размешчаны жаночыя кветкі з рыльцавымі валаскамі, 
якія выдзяляюць салодкую вадкасць і прывабліваюць насякомых; 
сярэдняя частка пачатка (стэрыльная зона) занята рэдукаванымі 
тычынкамі ў выглядзе разгалінаваных валаскоў, накіраваных уніз, і  
перашкаджаюць насякомым выбрацца з суквецця; вышэй па восі 
пачатка размяшчаюцца мужчынскія кветкі. 

Цвіценне кветак у аронніка працякае ў дзве фазы: жаночую і мужчын-



 

скую. Назіраецца гейтанагамія – апыленне і апладненне ў межах адной 
расліны, сваімі ўласнымі рэсурсамі. 

Зманутыя прыманкай мухі і мошкі ляцяць да суквецця. У спадзяванне 
адкласці яйкі ў падыходзячы субстрат яны запаўзаюць унутр суквецця  і 
аказваюцца ў пастцы. Насякомыя не могуць утрымацца ў верхняй 
частцы суквецця на ўнутранай паверхні пакрывала са слізкімі 
вырастамі-сасочкамі і саскальзваюць уніз да асновы суквецця. Паўзці 
ўверх ім перашкаджае слізкая паверхня пакрывала, пры гэтым выхад з 
суквецця закрыты накіраванымі ўніз разгалінаванымі валаскамі 
(відазмененымі стэрыльнымі кветкамі). Вымушаныя знаходзіцца ў 
асновы         суквецця насякомыя поўзаюць сярод жаночых кветак і 
паядаюць выдзяляемую на рыльцавых валасках салодкую вадкасць. 
Адначасова яны апыляюць кветкі, калі перад наведваннем гэтага 
суквецця іх цельцы ўжо былі абсыпаны пылком. Прыкладна праз суткі 
рыльцы падсыхаюць, унутраныя сценкі пакрывала страчваюць тургар, і 
слізкія              сасочкі на іх паверхні ўжо не перашкаджаюць насякомым 
карабкацца наверх. На сваім шляху да выхаду насякомыя прапаўзаюць 
праз зону ўскрытых пыльнікаў тычынак, таму што расліна ўступіла ў 
мужчынскую фазу цвіцення, і на цельцы насякомых пападае пылок. 
Абсыпаныя пылком насякомыя бесперашкодна выбіраюцца наверх; 
стэрыльныя кветкі, якія раней закрывалі выхад з суквецця, цяпер ужо 
падвялі і не служаць перашкодай. Выйшаўшы з суквецця, насякомыя 
ляцяць да наступнага аронніка, пападаюць у яго суквецце і апыляюць 
кветкі. 

Манстэра дэлікатэсная (Monstera deliciosa) – з буйнымі перыста-
раздзельнымі з дзіркамі лістамі і паветранымі каранямі. Радзіма – 
Мексіка, Гватэмала. Яе духмяныя буйныя пачаткі выкарыстоўваюць 
замест фруктаў.  

Сям’я раскавыя (Lemnaceae) налічвае 6 родаў і 30–43 віды. Распаў-
сюджанне касмапалітнае. У Рэспубліцы Беларусь 3 роды і 5 відаў: раска 
гарбатая (Lemna gibba), раска малая (L. minor), раска трохдольная (L. 
trisulca); мнагакарэннік звычайны (Spirodela polyrhiza); вольфія 
бескаранёвая (Wolffia arrhiza) з’яўляецца адным з самых маленькіх 
прадстаўнікоў кветкавых раслін – яе памеры ад 0,1 да 0,15 см. 

 Апошні від вельмі рэдкі і ўнесены ў спіс прафілактычнай аховы 
Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь. 

Рэдукаваны як вегетатыўныя, так і генератыўныя органы (малю-нак 
165). Вегетатыўнае цела расак прадстаўлена маленькай зялёнай 
лістападобнай сцяблінкай (лісцец), плаваючай на паверхні вады, радзей 
пагружанай у ваду. У некаторых расак (Spirodela) у аснове сцябла             
маецца 2 вельмі маленькія рэдукаваныя плеўчатыя лісцікі. Ад 
лістападобнага сцябла адыходзіць уніз адзін (Lemna) ці некалькі 
(Spirodela) ніткападобных неразгалінаваных карэньчыкаў. 



 

Цвітуць раскі вельмі рэдка, а размнажаюцца вельмі хутка 
вегетатыўна пры дапамозе бакавых парасткаў з кішэнек. Суквецце – 
вельмі маленькі рэдукаваны пачатак з вельмі далікатным плеўчатым 
покрыўным лістом. У суквецці знаходзіцца адна жаночая кветка з 
аднаго песціка без калякветніка і 1–2 мужчынскія кветкі без 
калякветніка,                з адной тычынкай у кожнай. 

 

 
Малюнак 165 – Сям’я раскавыя (Lemnaceae): 

А – спірадэла шматкаранёвая (Spirodela polyrhyza) з каранямі, на канцах якіх 
бачны каўпачкі; Б – раска малая (Lemna minor), збоку ўтварае парастак; 
В – раска гарбатая (Lemna gibba); Г – раска трохдольная (Lemna trisulca), 
агульны выгляд; Д – квітучая расліна; Е – суквецце з адной песцікавай  

і дзвюма тычынкавымі кветкамі; Ж – вольфія бескаранёвая (Wolffia arrhiza);  
З – яна ж квітучая, у падоўжным разрэзе 

 
Парадак пухоўкакветныя (Typhales) 

 
Карэнішчавыя травы растуць на вільготных месцах і на мелкаводдзі 

вадаёмаў. Паўзучыя карэнішчы багатыя крухмалам. Лісты чарговыя, 
двухрадныя, з похвавай асновай і лінейнай пласцінкай. Кветкі адна-
полыя, сядзяць у густых пачатках ці шарападобных галоўках. 
Калякветнік з адной-некалькіх малапрыкметных плеўчатых 
лускавінак          ці шматлікіх тонкіх шчацінак. Тычынак 1–8, часта 8; 
ніці свабодныя ці зрослыя каля асновы. Гінецэй большай часткай 
псеўдаманамерны. Плод касцянкападобны, пры высыханні 
арэхападобны. Аб’ядноўвае 2 сям’і. 

Сям’я плюшчайныя (Sparganiaceae) уключае адзін род і каля            
15–20 відаў. Шырока распаўсюджаны ва ўмераных абласцях. У Беларусі 
– 1 род і каля 6 відаў. Прадстаўнік: плюшчай прамы (Sparganium 
erectum, малюнак 166) – невялікая шматгадовая травяністая расліна           
з чарговым лістаразмяшчэннем. Лісты з похвамі. Формула мужчынскай 
кветкі: ♂Р3А3G0, жаночай: ♀Р3А0G1. Плод – касцянка. 

У Чырвонай кнiзе Беларусi – 2 вiды – плюшчай злакападобны 
(Sparganium gramineum) і плюшчай скучаны (S. glomeratum). 

Сям’я пухоўкавыя (Typhaceae). У яе ўваходзіць адзін род і каля              
15 відаў. Распаўсюджаны вельмі шырока, галоўным чынам у Еўразіі           
і Паўночнай Амерыцы. У краінах СНД – 8 відаў, у Рэспубліцы Бе-
ларусь – адзін род і не меней 4 відаў. Шматгадовыя травы. Кветкі 



 

дробныя  аднаполыя,  аднадомныя,  сабраныя  ў  доўгія  
цыліндрычныя  пачаткі. 

Мужчынскі пачатак размешчаны над жаночым. Аснова кожнага 
суквецця ахоплена 1–2 покрыўнымі скурыстымі лістамі, якія рана         
ападаюць. У кветках калякветнік рэдукаваны да валаскоў. Тычынак 
часцей 6, са свабоднымі ці зрослымі ніцямі. У жаночых суквеццях          
пухоўкі ўтрымліваюцца кветкі трох тыпаў: пладаносячыя з 
верацёнападобнай завяззю; стэрыльныя, вельмі падобныя на 
пладаносячыя,  але адрозніваюцца стрыжнепадобнай завяззю з 
недаразвітымі семя-зачаткамі; непладаносячыя булавападобныя кветкі. 
У кожнай кветцы адзін песцік з аднагняздовай завяззю на доўгай 
валасістай ножцы (гінафор) утрымлівае адзін семязачатак. 
Ветраапыляльная расліна. Формулы кветак: ♂Р∞А(3)G0, ♀Р∞А0G1. 
Плод – арэшкападобны. 

Прадстаўнікі: пухоўка шыракалістая (Typha latifolia, малюнак 167) 
пухоўка вузкалістая (T. angustifоlia). Лісты ўжываюць для пляцення 
цыновак. Усю расліну можна выкарыстаць для вырабу паперы. 
Карэнішча можна ўжываць у ежу і для атрымання крухмалу. Валаскі 
пры пладах служаць упаковачным матэрыялам і разам з шэрсцю ідуць 
для вырабу фетру на капялюшы. 

 

 

Малюнак 166 – Плюшчай прамы 
(Sparganium erectum): A – квітучы 
парастак; Б – песцікавая кветка;  

В – тычынкавая кветка; Г – плады;  
Д – дыяграма тычынкавай кветкі;  
Е – дыяграма песцікавай кветкі 

Малюнак 167 – Пухоўка 
шырокалістая (Typha latifolia):  

А – суквецце;  
Б – тычынкавая кветка;  
В – песцікавая кветка;  

Г – дыяграма песцікавай кветкі 

 
У філагенетычных адносінах пухоўкавыя блізкія да плюшчайных               

і могуць разглядацца як спрошчаныя формы, якія паходзяць ад 
продкаў плюшчайных. 



 

Пытанні і заданні для самакантролю 
 

1. Чым характарызуецца і якое месца займае падклас арэцыды ў 
філагенетычнай сістэме? 

2. Ахарактарызуйце расліны парадку пальмакветныя. Якое 
гаспадарчае значэнне яны маюць? 

3.  Якія асаблівасці раслін парадку ароідакветных? Дайце 
характарыстыку сем’ям ароідныя і раскавыя. 

4. Ахарактарызуйце парадак пухоўкакветных, сямей плюшчайныя і 
пухоўкавыя. Назавіце іх прадстаўнікоў. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 



 

 
Сістэматыка вышэйшых раслін як раздзел батанікі рапрацоўвае 

класіфікацыю вышэйшых раслін, характарызуе выдзеленыя таксоны, 
устанаўлівае філагенетычныя сувязі паміж імі. 

Продкамі вышэйшых раслін хутчэй за ўсё з’яўляюцца зялёныя         
водарасці тыпу хетафоравых з гетэратрыхальнымі таломамі і шмат-
камернымі гаметангіямі. Пры выхадзе на сушу (сілурыйскі перыяд, 438–
408 млн. гадоў назад) у новых для сябе экалагічных умовах яны 
развіваліся ў напрамку дыферэнцыяцыі вегетатыўнага цела на органы – 
сцяблы, лісты, карані, з’яўлення розных па функцыі тканак (покрыўных, 
механічных, асіміляцыйных, праводзячых, запасальных). У вышэйшых 
раслін узнікае цэнтральны цыліндр – стэла (сукупнасць праводзячых         
і механічных тканак восевых органаў). Вышэйшыя расліны маюць  
спецыяльны вусцейкавы аппарат, які выконвае функцыю транспі-рацыі 
і газаабмену. Вышэйшыя расліны ў адрозненне ад водарасцей маюць 
шматклетачныя палавыя органы архегоніі (жаночыя) і антэрыдыі 
(мужчынскія). 

У цыкле развіцця вышэйшых раслін, як і водарасцей, назіраецца 
чаргаванне пакаленняў гаметафіта (палавога) і спарафіта (бясполага) і 
адпаведная ім змена гаплоіднай і дыплоіднай ядзерных фаз. У 
пераважнай большасці вышэйшых раслін у цыкле развіцця пераважае         
спарафіт (бясполае пакалення) і рэдукаваны гаметафіт (палавое па-
каленне).  

Сучасная сістэматыка ўсю разнастайнасць вышэйшых раслін (звыш 
300 тыс. відаў) аб’ядноўвае ў 9 аддзелаў: рыніяфіты (Rhyniophyta),           
зостэрафілафіты  (Zosterophyllophyta),  мохападобныя (Bryophyta),  
дзеразападобныя (Lycopodiophyta), псілотападобныя (Psilotophyta), 
хвошча-падобныя (Equisetophyta), папарацепадобныя (Polypodiophyta), 
голанасенныя (Pinophyta), пакрытанасенныя (Magnoliophyta). 

Нярэдка першыя сем аддзелаў вышэйшых раслін аб’ядноўваюць            
у надтаксанамічную групу споравых сасудзістых раслін, а апошнія два – 
у насенныя расліны. 

Сучасная сістэматыка вылучае два напрамкі, дзве лініі эвалюцыі 
вышэйшых раслін – гаплоідную і дыплоідную. 

Гаплоідная лінія эвалюцыі вышэйшых раслін прадстаўлена аддзелам 
мохападобныя (Bryophyta). У цыкле развіцця мхоў пераважае гаметафіт 
(палавое пакаленне), сама расліна, а спарафітам з’яўляецца спарагон         
у выглядзе каробачкі на ножцы. Ён залежыць ад гаметафіта, развіваецца 
на гаметафіце, не можа існаваць самастойна, вядзе паразітычны ці паўпа-
разітычны лад жыцця. У спарангію каробачкі спарагона рэдукцыйным 
шляхам утвараюцца гаплоідныя споры. Трапіўшы на глебу, спора 
прарастае ў прадростак (пратанему), які развівае дарослыя расліны мху. 

Аддзел Bryophyta ўключае класы антацэротавыя (Anthocerotopsida), 



 

пячоначнікі (Hepaticopsida) і лістасцябловыя мхі (Bryopsida). Самы 
прымітыўны клас антацэротавыя. Рысамі прымітыўнай арганізацыі 
з’яўляюцца пласціністы талом, у клетках якога, як і ў клетках 
спарагона, маюцца адзін ці некалькі хларапластаў з піраноідамі (як у 
водарасцей). 

Клас пячоначныя мхі аб’ядноўвае прадстаўнікоў як з пласціністым, 
так і з лістасцябловым таломамі. Яны займаюць прамежкавае 
становішча паміж антацэротавымі і лістасцябловымі мхамі. 

Клас лістасцябловых імхоў больш эвалюцыйна пасунуты, прад-
стаўнікі якога маюць больш складаную марфалагічную і анатамічную 
будову. 

 У адносінах паходжання мохападобных існуюць розныя погляды. 
Прыводзяцца факты паходжання мохападобных ад старажытных 
зялёных водарасцей. Існуе меркаванне і прыводзяцца факты аб 
паходжанні мохападобных ад рыніяфітаў, так званая рыніяфітная 
гіпотэза паходжання мхоў. Эвалюцыя мохападобных прасочваецца з 
ардавікскага перыяду ад таломных да лістасцябловых формаў, якія 
дажылі да нашага часу. Яны распаўсюджаны на ўвільготненых глебах, 
што абумоўлена патрэбай у кропельна-вадкім асяроддзі для працэсу 
апладнення. 

Дыплоідная лінія эвалюцыі вышэйшых раслін уключае расліны               
з пераважаннем у цыкле развіцця спарафіта, бясполага пакалення і 
рэдукцыі гаметафіта, палавога пакалення. Спарафітам у іх з’яўляецца  
сама расліна, а гаметафітам – зарастак, які развіваецца пры прарастанні 
спор. Сярод споравых раслін дыплоіднай лініі эвалюцыі адрозніваюць 
раўнаспоравыя і разнаспоравыя расліны, а сярод разнаспоравых рас-лін 
– насенныя расліны. 

Дзеразападобныя, эвалюцыя якіх пачынаецца з дэвонскага перыяду 
(каля 400 млн. гадоў назад), бяруць пачатак ад зостэрафілафітаў. 
Дрэвападобныя формы іх вымерлі ў канцы палеазойскай эры (каля             
248 млн. гадоў назад), травы дажылі да нашага часу. Гэта мікрафільныя 
раўна- і разнаспоравыя расліны. 

Псілотападобныя простай будовы – вышэйшыя раўнаспоравыя рас-
ліны, якія разам з прадстаўнікамі псілот і тмезіптэрыс дажылі да нашых 
дзён. Яны бяруць пачатак ад рыніяфітаў. 

Хвошчападобныя, як і дзеразападобныя, вядомы з дэвонскага перыяду і 
найбольшай разнастайнасці дасягнулі ў палеазоі (каля 300 млн. гадоў 
назад). У познім дэвоне і каменнавугольным перыядзе яны былі прад-
стаўлены дрэвамі (каламіты). У цяперашнія часы гэта раўнаспоравыя 
травяністыя расліны з адным родам хвошч (Equisetum). Сваім пахо-
джаннем хвошчападобныя звязаны з рыніяфітамі дэвонскага перыяду 
(405 млн. гадоў назад). 

Папарацепадобныя ў выкапнёвым стане вядомы з дэвонскага перыяду, 



 

а ўжо ў каменнавугальным перыядзе былі даволі шматлікімі. У 
цяперашні час яны намнога пераўзыходзяць па колькасці відаў усе 
іншыя групы сучасных споравых сасудзістых раслін. Гэта вельмі 
разнастайная па жыццёвых формах і займаемых месцавырастаннях 
макрафільная група вышэйшых раслін. У ёй вядомы як раўнаспоравыя, 
так і           разнаспоравыя расліны. Папарацепадобныя філагенетычна 
звязаны           з рыніяфітамі праз трымерафітаў. Геалагічная гісторыя 
сучасных               папарацей прасочваецца з карбону-пярмі. 

Насенныя расліны характарызуюцца наяўнасцю насення, якое 
развіваецца з семязачаткаў, гамалагічных мегаспарангіям 
разнаспоравых вышэйшых раслін. Палавы працэс насенных раслін не 
патрабуе прысутнасці свабоднага кропельна-вадкага асяроддзя. Гэта 
найбольш разнастайныя па марфалогіі, анатамічнай будове 
вегетатыўных і рэпрадуктыўных органаў вышэйшыя расліны.  

Голанасенныя – гэта дрэвавыя разнаспоравыя насенныя расліны            
з яшчэ большай рэдукцыяй гаметафітаў. Жаночы гаметафіт у сваім 
развіцці цалкам залежыць ад спарафіта. Ён прадстаўлены першасным 
эндаспермам унутры нуцэлуса семязачатка жаночай шышкі. Мужчынскі 
гаметафіт голанасенных утвараецца пры прарастанні мікраспоры 
(пылку) у мікраспарангіі (пылковым мяшку).  

З пераносам прарослага пылку на семязачатак размнажэнне перастае 
залежаць ад прысутнасці знешняга вадкага асяроддзя, неабходнага для 
апладнення ўсіх споравых. З семязачатка пасля апладнення і ўтварэння 
зародка фарміруецца семя, якое ляжыць адкрыта, гола на мегаспарафіле.  

Аддзел голанасенныя дзеляць на класы: насенныя папараці (Pterido-
spermopsida), сагаўнікі (Cycadopsida), бенетытавыя (Bennettitopsida), 
гінкгавыя (Ginkgoopsida), сасновыя (Pinopsida) і гнетавыя (Gnetopsida). 
У гнетума і вяльвічыі архегоніі адсутнічаюць. Па анатамічнай бу-дове 
вегетатыўных органаў, будове жаночых і мужчынскіх стробіл             з 
“калякветнікамі” гнетавыя нагадваюць кветкавыя расліны з аднаполымі 
кветкамі. Гэта іх збліжае з пакрытанасеннымі раслінамі. Продкамі 
голанасенных, верагодна, з’яўляюцца безнасенныя сасудзістыя расліны 
прагімнаспермы з позняга палеазою. Прагімнаспермы былі 
прамежкавымі паміж споравымі і голанасеннымі. У сваю чаргу, 
прагімнаспермы паходзяць ад трымерафітавых рыніяфітаў. 

Пакрытанасенныя, як і голанасенныя, з’яўляюцца разнаспоравымі 
насеннымі раслінамі. У цыкле развіцця пакрытанасенных назіраецца 
чаргаванне пакаленняў, але гаметафіты, асабліва жаночы, яшчэ больш 
спрошчаныя і прадстаўлены васьміядзерным зародкавым мяшком,             
архегоніі адсутнічаюць. Асноўнае адрозненне пакрытанасенных ад           
голанасенных – наяўнасць асобнага рэпрадуктыўнага органа кветкі.          
У кветцы асноўным з’яўляецца песцік, утвораны адным ці некалькімі 
пладалісцікамі (мегаспарафіламі), якія зрастаюцца і ўтвараюць завязь          



 

з семязачаткамі. Пасля апладнення завязь разрастаецца ў плод, унутры 
якога з семязачаткаў развіваецца насенне. Адсюль і назва пакрыта-
насенных раслін. Кветкавым раслінам уласцівы асобны працэс              
размнажэння – двайное апладненне. Адзін са сперміяў зліваецца з        
яйцаклеткай і ўтварае зародак, другі – з ядром другаснай дыплоіднай 
клеткі і ўтварае трыплоідны эндасперм – пажыўную тканку для зародка, 
які развіваецца. Кветкавыя расліны маюць дасканалую праводзячую 
сістэму з сапраўдных сасудаў, сітападобных трубак. Пакрытанасен-ныя 
– самы малады ў гістарычных адносінах, самы вялікі па колькасці відаў 
(каля 250 тыс.) і разнастайны па жыццёвых формах, аддзел вышэйшых 
раслін. Яго падзяляюць на два класы: двухсемядольныя (Magnoliopsida) 
і аднасемядольныя (Liliopsida). 

Клас двухсемядольныя ўключае наступныя падкласы: магнолііды 
(Magnoliidae), німфеіды (Nymphaeidae), нелюмбаніды (Nelumbonidae), 
ранункуліды (Ranunculidae), карыяфіліды (Caryophyllidae), 
гамамелідыды (Hamamelididae), дыленііды (Dilleniidae), разіды 
(Rosidae), карніды (Cornidae), астэрыды (Asteridae) i ламііды (Lamiidae). 

Падклас Magnoliidae ўключае групу найбольш архаічных парадкаў 
кветкавых раслін. Адрозніваюцца надзвычайнай гетэрабатмічнасцю.          
У сваім паходжанні яны звязаны з якімісьці невядомымі 
прамагноліяфітамі. Розныя прадстаўнікі магноліід спецыялізаваны ў 
вельмі розных напрамках. З імі філагенетычна звязаны іншыя падкласы 
класа магноліяпсід. 

Падклас Nymphaeidae ў сваёй эвалюцыі звязаны, без сумнення, з 
якімісьці старажытнымі магноліідамі. Такія прыкметы, як шматлікасць і 
колькасная нявызначанасць частак кветкі, апакарпны гінецэй, 
лістападобныя ніці тычынак, пераходныя структуры паміж тычынкамі і 
пялёсткамі, сустракаюцца ў многіх прадстаўнікоў сямей магноліід. З 
другога боку, гінецэй і ўтварэнне пладоў у німфейных вельмі 
спецыялізаваныя, верагодна, з водным ладам жыцця. Па многіх 
прыкметах німфейныя нагадваюць аднасемядольных (наяўнасць 
атактастэлы, падабенства развіцця кропкі росту, парастка і каранёвага 
чэхліка). Падклас Nelumbonidae прадстаўляе сабой далейшы этап 
эвалюцыі водных форм раслін. Ён эвалюцыйна звязаны з падкласам 
магноліід. 

Падклас Ranunculidae уключае травяністыя расліны з двухполымі, 
радзей аднаполымі геміцыклічнымі, радзей цыклічнымі кветкамі. 
Гінецэй апакарпны, сінкарпны ці паракарпны. Падклас блізкі да 
падкласа Magnoliidae, але больш эвалюцыйна пасунуты. 

Падклас Caryophyllidae паходзіць, верагодна, ад якіхсьці 
старажытных Ranunculidae, ці мае агульнае з імі паходжанне. 
Большасць прадстаўнікоў карыяфілід эвалюцыянавалі ў напрамку 
прыстасавання да арыдных і семіарыдных умоў, хоць сярод іх шмат 



 

таксама лясных, лугавых і высакагорных родаў. 
Падклас Hamamelididae – група вельмі старажытных раслін, якія 

бяруць пачатак ад старажытнейшых магноліід, хутчэй за ўсё ад 
Magnoliidae. Галоўны напрамак эвалюцыі іх быў – пераход ад 
энтамафіліі да анемафіліі. 

Падклас Dillemiidae – адзін з самых буйных падкласаў і ў філаге-
нетычных адносінах з’яўляецца адной з цэнтральных груп, прымі-
тыўныя прадстаўнікі якой выступаюць звязвальным звяном паміж 
Magnoliidae і Ranunculidae. 

Падклас Rosidae мае агульнае паходжанне з Dilleniidae і, па ўсёй 
верагоднасці, паходзіць разам з ім непасрэдна ад Magnoliidae. 

Падклас Cornidae разглядаюць як магчымага продка найбольш 
эвалюцыйна прасунутых форм двухсемядольных. 

Падклас Asteridae, як і Dillemiidae, – адзін з самых вялікіх падкласаў 
класа двухсемядольных. У ім прасочваецца асноўны напрамак эвалюцыі 
суквеццяў. Астэрыды паходзяць ад найбольш архаічных Cornidae. 

Падклас Lamiidae, устаноўлены ў 1983 г. Эрандорферам, адпавядае 
частцы падкласа Asteridae. Ламііды паходзяць хутчэй за ўсё ад Rosidae. 

Паходжанне пакрытанасенных ад голанасенных батанікамі 
тлумачыцца па-рознаму. Вядомы катазійная гіпотэза А. Л. Тахтаджана 
аб паходжанні кветкавых ад насенных папарацей і гіпотэза 
фітаспрэдзінгу С. В. Меена, якая тлумачыць паходжанне кветкавых ад 
бенетытаў.                У цяперашні час існуюць і іншыя погляды. 

Пытанне аб паходжанні раслін класа аднасемядольныя застаецца 
дыскусійным. Погляды на гэтую праблему розныя ў А. Л. Тахтаджана  і 
Х. Жака-Фелікса. 

А. Л. Тахтаджан разглядае двухсемядольных як продкаў 
аднасемядольных, выводзіць іх ад продкаў тыпу німфейныя ў 
адпаведнасці з мутацыйнай гіпотэзай узнікнення адзінай семядолі ў 
зародку насення і разглядае іх як больш прагрэсіўную з’яву ў параўнанні з 
двухсемядольнымі. 

Жак-Фелікс развівае так званую пратакормную гіпотэзу ўзнікнення 
адной семядолі з пратакорма – пакарочанага вертыкальнага “ствала-
кораня” на эмбрыянальнай стадыі развіцця ў многіх вышэйшых раслін 
(у дзеразападобных тыпу палушніка, вяльвічыі здзіўляльнай) і 
вымерлых форм тыпу сігілярый, бенетытаў і іншых. Аднасемядольныя          
выводзяцца незалежна ад двухсемядольных. 

Клас аднасемядольныя (Liliopsida) дзеляць на наступныя падкласы: 
лілеіды (Liliidae), камелініды (Commelinidae), арэцыды (Arecidae), 
алісматыды (Alismatidae), трыўрыдыды (Triurididae) і арыды (Aridae). 

Падклас Liliidae – гэта самы вялікі падклас ліліяпсід. У яго 
ўваходзіць самая вялікая сям’я ятрышнікавыя. Эвалюцыя ў межах          
падкласа назіраецца па ўдасканаленні працэсу насякомаапылення          



 

ў розных групах. 
Падклас Commelinidae аб’ядноўвае парадкі аднасемядольных,          

эвалюцыйны працэс якіх адлюстроўвае пераход ад энтамафіліі да         
анемафіліі. Маюць агульнае паходжанне з Liliidaе. 

Падклас Arecidae адлюстроўвае вельмі старажытную лінію эвалюцыі 
ліліяпсід з вялікай марфалагічнай і экалагічнай разнастайнасцю.            
Характарызуецца перавагай дрэвападобных, больш дакладна пальма-
падобных форм з буйнымі лістамі, дыферэнцыраванымі на чаранок і 
ліставую пласцінку. У сваім паходжанні блізкія да Liliidaе. 

Падклас Alismatidae – хутчэй за ўсё бакавая сляпая галіна 
гідрафільнай лініі эвалюцыі старажытных лілеяпсід. 

Падклас Triurididae ўяўляе сабой спецыялізаваную групу 
мікатрофных раслін класа лілеяпсід. Мае шмат агульнага як з 
Alismatidae (але больш архаічная), так і з Liliidaе. Верагодна, у іх з 
апошнімі агульнае паходжанне. 

Падклас Aridae аб’ядноўвае парадкі раслін з кветкамі, сабранымі ў 
пачаткі з крыючымі лістамі, пакрываламі, дробнымі, з калякветнікам  ці 
без яго; іншы раз рэдукаванымі да адной тычынкі і аднаго пладалісціка, 
зрэдку з кветкамі, пагружанымі ў вось пачатка. Эвалюцыя кветак ішла ў 
бок рэдукцыі калякветніка і пераходу да аднаполых.             У сваім 
паходжанні, верагодна, звязаны з Liliidae, дакладней, з іх бліжэйшымі 
продкамі. 
Пры далейшым развіцці батанічнай навукі праблемы філагенезу 

вышэйшых раслін будуць развіты і ўдасканалены. 

 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАЛЬНІК БЕЛАРУСКІХ НАЗВАЎ РАСЛІН 
 

А 
Абрыкос звычайны  189 
Авакада  134 
Авёс  253  
Агаткі двухдомныя  221  
Агаціс  103 
Агрэст адхілены  183 



 

Агурок  167 
Агурочнік лекавы  232  
Адоніс вясновы  138  
Аер  262 
Ажыка  248 
Ажына шызая  186  
Айва  189 
Акацыя  194  

– аравійская  194  
– белая  194  
– дрэвападобная  196  
– жоўтая  194  
– сенегальская   
– серабрыстая  194  
– чорнадраўнінная 

Аксаміткі  224  
Аксамітнік адкінуты  147 
Алейная пальма  257  
Алтэй лекавы  176, 177 
Альзафіла 
Амазонская рафія  256  
Амарыліс  242  
Аморфа хмызняковая  198  
Анабэна  93 
Ангіяптэрыс  75 
Андрэя скальная  33 
Антацэрас  20 
Антыпка  190 
Апельсін  199, 200, 201 
Апунцыя  145 
Араўкарыя бразільская  103 
Арляк звычайны  78 
Ароннік плямісты  263 
Артотрыхум Лаеля  37  
Артышок  223 
Архангіяптэрыс  75 
Арэшнік  158  
Асака  249 

– Атрубы  
– балоталюбівая  251 
– Буксбаўма  251 
– воласападобная  251 
– Дэвела  251  
– залiўная  251  
– лямцавая  251 
– малакветкавая  251 
– прысадзістая  251 



 

– птушканожкавая  251 
– птушкападобная  251 
– ўспухлая  250, 251 
– Хоста  251 
– ценявая  251 

Асіна  164, 165  
Асот палявы  222, 225  
Аспідыстра  242 
Астра  224 

– кітайская  224 
– стэпавая  224 

Астранцыя вялікая  213 
Астэраксілон  47, 48 
Аўкуба, ці залатое дрэва 
Аўран лекавы  234 
Аўсяніца  254 

– валістая  254  
– высокая  254 
– дзюнная  254  
– тонкалістая  254 

Афіяпагон  242  
 
Б 
Бабы  196 
Бавоўнік шурпаты  175, 176  
Багун болотны  160, 161 
Бадан таўсталісты  182 
Бадзяк  219  

– палявы  224, 225  
– панонскі  225  
– разналісты  225 
– шэры  225 

Баклажан  229  
Балігалоў плямісты  212 
Балотны  100 

– кіпарыс 
– віргінскі  109 
– мексіканскі  109 

Балотны мірт звычайны  162, 191, 192 
Бальзамін  206 

– жалезісты  206  
– звычайны  206  
– садовы  206 

Бамбейская пянька 
Бамбук  254  
Банксавая сасна  104  



 

Барагванацыя  48 
Баранец звычайны  51 
Баркун лекавы  198 
Баршчэўнік звычайны  213  
Беладона, ці красаўка  229   
Белазор балотны  212 
Белакрыльнік гібрыдны  225  
Белая гарчыца  172 
Бенетыт  96  
Бергамот  200, 201 
Блёкат чорны  230  
Боб конскі  196. 197 
Боцікі  139, 141 

– высокія  141 
– паўночныя  141  
– шарсцістагубыя  141 

Братаўка  234 
– дуброўная  234  
– лугавая  234  
– лясная  234  

Броўнік аднаклубневы  245 
Брусніцы звычайныя  163 
Брусельская капуста  171  
Бручка  171 
Брыум Клінгрэфа  37 
Брыяфілум  181 
Бубія  131 
Бувардыя  228 
Бук  152 

– лясны  154, 155  
– усходні  154  

Букашнік горны  218 
Булаваносец сівы  252  
Бульба  229  
Бypaк звычайны  148  
Бурачок  173 
Бусельнік цыкутавы  205, 208 
Буякі  163  
Бядрынец вялікі  213 
Бяроза  155  

– даўрская  157  
– каменная  157 
– карлікавая  157 
– карэльская  156  
– павіслая  156  
– пушыстая  156  

Бярула прамая  213 



 

 
В 
Валемія  103 
Валжанка двухдомная  191  
Валіснерыя  259   
Ваніль пласкалiстая  246 
Вапнаўка сцянная  146  
Варсавальная шышка 
Варсянка пасяўная  215 
Васілёк сіні  224  
Ваўчкі трохраздзельныя   
Веймутавая сасна  104 
Венерын чаравічак сапраўдны  245 
Верабейнік лекавы  232 
Верас звычайны  161, 162 
Віка  196, 197 
Вікторыя цароўная  
Вішня  190  

– звычайная  190, 191  
– стэпавая  190 

Вольфія бескаранёвая  264 
Вольха  155  

– клейкая  157 
– шэрая  157  

Ворлікі звычайныя  139 
Востралодачнік валасісты  198 
Вострыца дзірваністая  252 
Вужоўнік  73, 74  

– звычайны  73, 74 
– просты  73  

Вяльвічыя здзіўляльная  114 
Вярба  164, 165  

– белая  165  
– вастралістая  166  
–  казіная  165, 166 
– ломкая  166 
– пурпуровая  166  
– пяцітычынкавая  166  
– трохтычынкавая  166 
– чарнiчная  166 

Вяргіня  223  
 
Г  
Гайнік цёмна-чырвоны 
Галадок 

– аднагадовы  
– многагадовы 



 

Гарбуз  167, 168  
Гардэнія жасмінападобная  228 
Гарлачык  134 

– белы  134, 135  
– жоўты  135  
– жоўты малы  135  

Гарліца шэрая  172  
Гарлянка  168  

– паўзучая  235  
– пірамідальная  237 

Гарох пасяўны  196  
Гарошак  196 

– гарохападобны  198 
– пасяўны  196, 197 

Гартэнзія 
Гарчыца палявая  172 
Гарычнік аленевы 
Гаслінгія  46  
Гваздзік травянка  146  
Гваздзік армерыяпадобны  146 
Гваюла  223  
Гевея бразільская  178 
Гельмінтастахіс  73 
Герань  204 

– крывава-чырвоная  204  
– лугавая  204  
– Роберта  204  
– цёмная 

Гібіскус  176 
Гідрангія садовая  184 
Гідрыла кальчаковая  259 
Гіенія 
Гімнакалея ўздутая  30  
Гіпекаўм  
Гінкга двухлопасцевы  97, 98 
Гірчоўнік татарскі  213 
Гладыёлус чарапіцавы  244  
Гладыёлус, ці шпажнік  243 
Гладун гладкі  146  
Глог  189 
Глядычыя  195  
Гнетум  112, 113  
Гняздоўнік  245 
Граб  158  

– звычайны  159  
– сэрцалісты  159 
– усходні  159 



 

– японскi  159 
Граздоўнік  73 

– віргінскі  74 
– ланцэтападобны  74 
–  многараздзельны  74  
– рамонкалісты  74 

Груша  188  
– звычайная  189 
– снежная  189 
– позняя  189 

Грэйпфрут  200, 201 
Грэчка пасяўная  150, 151 
Гуаява  192 
Гудаера  245  
Гуляўнік  172 
Гусіная цыбуля  240 

– жоўтая  240 
– лугавая  240  
– пакрывальцавая  240  

 
Д 
Данея  75 
Дзераза булавападобная  49, 50, 51  
Дзерачка пахучая (маруна пахучая)    
Дзівана чорная   234 
Дзікая пятрушка аленевая  213 
Дзьмухавец лекавы  221, 225  
Дзярэга звычайная  234 
Драсён  149 

– земнаводны  150  
– птушыны  149 

Драцэна 
Дрыміс  131 
Дрэпанафікус  48 
Дуб  152 

– аўстрыйскi  153 
– балотны  153  
– коркавы  153 
– мангольскі  153 
– пушысты  153 
– скальны  153  
– чарэшчаты  152, 153 
– чырвоны  153 
– шызы  153 

Дуброўка  187  
– белая  187, 191 
– гусіная  187  



 

– прамастаячая  187 
– скальная  191 

Дуднік балотны  213 
Дурнап’ян звычайны  230   
Дурнічнік  222 
Духмяны тытунь  230  
Дыксонія 
Дыня  167 
Дыцэнтра 
Дэгенерыя фіджыйская  131 
 
Е 
Елка  100 

– звычайная  105, 106 
– калючая  106 
– сібірская  105  
– Энгельмана  106 

 
Ж 
Жабнік звычайны  259 
Жаўтазель  198 

– германскі  198 
– фарбавальны  198 

Жаўтушнік ляўкойны  172 
Журавіны  163 

– балотныя  163 
– драбнаплодныя  164  

Жыта пасяўное  253 
Жэньшэнь  210, 211  
 
З 
Залатое дрэва, ці аўкуба  210  
Замія  92, 95 
Зантаксілон Бунге  201 
Зарніца звычайная  233, 234  
Званец  234  
Званочак  218 

– персікалісты  218 
– раскідзісты  218 
– рэпчаты  218 

Зоркаўка таўсталістая 
Зямляная груша, ці тапінамбур    
Зямляны арэх  
Змеягалоўнік Руйша  237  
Зоркаўка  146  

– балотная  146  
– злакавая  146  



 

– ланцэтападобная  146 
– лясная  146  
– таўсталiстная  146 

Зостэрафілум  45  
Зубнік мяккі 
Зубніца клубняносная  173 
Зязюлін лён звычайны  34, 35  
Зязюлін цвет  146 
Зяновец рускі 
 
І 
Іберыс  173  
Iдыяспермум 
Ільвіны зеў  234 
Імшарніца (дуброўнік)  162 
Іўдзіна дрэва  195  
 
 
К 
Кабачок  167  
Кава  227 

– арабская  227 
– ліберыйская  227 

Кавун  167  
Кадзіла сармацкае  237  
Казанлыкская ружа  
Казлабарод  221  
Казялец  138, 140  

– даўгалісты  140  
– едкі  138, 141 
– паўзучы  138, 139  
– ядавiты  141 

Какосавая пальма  256  
Каламафітон 
Каламіт  64 
Каласоўнік  252  

– безасцюковы  252 
– Бенякена  254 

Калімататэка  91 
Кальрабі  171 
Каляндра пахучая  213  
Каменяломка  182, 183 

– балотная  182 
– зярністая  182 

Каменяломнiк  184 
– балотны  184 
– зярнiсты  184 



 

Камфорны лаўр  134 
Кампешавае дрэва  195 
Канатнік тэафраста  176 
Каноплі  
Канюшына  196  

– гібрыдная  196 
– лубінавая 
– лугавая  196  
– паўзучая  196  
– Спрыгіна  198 
– чырванаватая  196, 198 

Каперсы калючыя  169  
Капуста  170 

–  агародная  170, 171 
–  палявая 

Капытнік балотны  263, 264 
Карагана  194 

– дрэвападобная  198 
– жоўтая  194 

Кардаіт   98, 99 
Кардылiна 
Карнегiя 
Карычнае дрэва  134 
Карычнік цэйлонскі 
Касач  244 

– бязлісты  244  
– жоўты  244  
– ciбipскі  244 

Касія вузкалістая  194, 195 
Касталом лекавы  232 
Кастрэц Бенякена  252 
Касцянец пасценны  
Касцяніца  186 
Кафейнае дрэва  227 

– арабская  227 
– лiберыйскае  227 

Качанная капуста  171 
Каштан сапраўдны  152, 153, 154  
Кедр  99, 104  

– атласкі  104 
– гімалайскі  105 
– еўрапейскі  104 
– кароткахвойны  104 
– ліванскі  104 
– сібірскі  104 
– японскі  104 

Кедравы сланік  101  



 

Кейтонія  91 
Кенаф  176  
Кізіл мужчынскі  209  
Кізільнік алаўнскі  191 
Кіпарыс вечназялёны  100, 109 
Кіпарысавік лаўсона  109 
Кісліца звычайная  203  
Клапагон еўрапейскі  141 
Клешчавіна  177 
Клівія  241 
Кліналіст  63 
Клубнiцы  187 
Кмен звычайны  213 
Княжык сібірскі  140  
Кок-сагыз  225  
Красула  181 
Крокус, ці шафран  243  
Кроп пахучы  213 
Крупка 
Крываўнік 
Крым-сагыз  225  
Крынічнік дуброўка  233  
Крынум  242  
Крыптамерыя  109 
Крынічнік дуброўка  233 
Крэнатакаўліс  46  
Куколь звычайны  146, 147  
Куксонія  40, 41  
Кукуруза, маіс  253  
Кумарчык пясчаны  
Купальнік горны  
Купена  242  
Купкоўка зборная  252  
Куравай 
Кураслеп  140  

– дуброўны  140 
– казяльцовы  140  
– лясны  141  

 
Л 
Ладдзян трохнадрэзаны  245  
Лайм  201 
Лакфіёль  173  
Ландыш майскі  242 
Ласняк Лезеля  246 
Лаўр высакародны  134 
Лафафора  145 



 

Лебяда звычайная  148 
Лепідатэка пахучая  223 
Лепідадэндрон  58 
Лён звычайны  202 
Лікападыела заліўная  51 
Лілея кучаравістая  240, 241, 242  
Лімон  199, 200, 201 
Ліндэрнія ляжачая  234 
Ліпа сэрцападобная  174, 175 
Лісахвост лугавы  252 
Ліставая капуста  171 
Лістоўніца  104 

– даўрская  104  
– еўрапейская  104, 105  
– сібірская  104 

Лопух дуброўны  222 
Лотас  136 

– арэханосны  136 
– егіпецкі  136 
– жоўты  136 

Лотаць балотная  138, 140  
Лубін  196 

– белы  196 
– вузкалісты  196 
– жоўты  196 

Луннік ажывальны  173 
Люфа  168  
Люцэрна  197 

– пасяўная  197, 198 
– серпападобная  197  

Лябеднік  148  
Ляўконія  173 
Ляшчына звычайная  158  
 
М 
Магнолія буйнакветкавая  132 
Майнік  252 
Мак  142 

– снатворны  142 
– самасеў  142 

Макраглосум 
Макрыца  146  
Малачай  177, 179  

– бутэрлакавы  179 
– глянцавіты  179  
– кiпарысавы  179 
– лозны 



 

– сонцагляд  179 
Маліна лясная  186 
Мамантавае дрэва  107 
Мандарын  199, 200,  201 
Маніёк  178 
Манстэра дэлікатэсная  264 
Марація 
Маргарытка шматгадовая  224 
Мардоўнік 
Маркоўнік лясны  212 
Марошка прысадзістая  186, 191  
Марсілея  80, 81 
Маруна  226 

– балотная  228 
–  паўночная  228 
– сапраўдная  228 

Маршанцыя звычайная  22, 23, 24, 25, 26 
Мачок 
Медулоза  91 
Меркія ірландская  30  
Мерынгія бакакветная  146 
Метасеквоя гліптастробусавая  107, 108 
Метлюжок  254 
Меч-трава звычайная  251  
Мімоза  193, 194 

– персiдская  194 
– сарамлівая  194 

Міндаль  190 
Мірт звычайны  162, 191, 192 
Мнаганожка звычайная  264   
Морква  212  

– дзікая  212, 213 
– пасяўная  213 

Мускатнік пахучы 
Мушмула  189 
Мыльнік лекавы  146 
Мышахвоснік маленькі  140 
Мякатніца адналістая 
Мярынгiя бакакветкавая 
Мята  235  

– палявая  235 
– перцавая  235 

Мятліца  254  
 
Н 
Нагаткі лекавыя  223 
Надбароднік  245 



 

Наперстаўка  234 
– пурпуровая  234 
– буйнакветкавая  234 

Нарцыс  242 
Настурка  207 

– блакiтная  207 
– вялікая  208 
– лiловакветная  207 
– пяцiлiстая  207 

Начная прыгажуня 
Неатыянта клабучковая 
Незабудка балотная  231 
Нівянік  223  
 
П 
Павойнік прамы  140, 141 
Падакарпус 
Падбел  221 
Падвей  249 

– похвенны  249 
– стройны  251 

Падснежнік белы  242 
Падтыннік вялікі  143 
Пажарніца 
Паліподыум  80 
Пальма  255, 256 
Палушнік азёрны  54, 55, 57 
Палын  223 

– гopкі  223, 224 
– цытварны  223  

Пальчатакарэннік  245 
– балтыйскі  245 
– майскі  245 

Памідор  229 
Пампельмус 
Памяранец  200 
Папараць жаночая  80 
Пaпіpyc  249  
Паралеўкабрыўм даўгалісты  
Партландыя  228 
Парэла пласкалістая  30  
Парэчкі  183  

– чорныя  183 
– чырвоныя  183 

Паслён  229  
– клубняносны, ці бульба  229  
– салодка-ropкі  229 



 

– чорны  229 
Патысон  167 
Паўночнік палявы  215, 216 
Пахучы каласок  252 
Пеларгонія ружовая  205 
Перац аднагадовы  229 
Персік звычайны  190 
Петунiя гiбрыдная  230 
Піжма  224 
Пілюлярыя  81 
Пінія 
Піхта  100, 106 

– бальзамічная  107 
– белая  107  
– каўказская  107 
– сібірская  107 
– Фразера  107 

Піцундская сасна  104 
Плеўрамея  56, 58 
Плюшч звычайны  210 
Плюшчай  265 

– злакападобны  265 
– звычайны  265 
– прамы  265 
– скучаны  265 

Пралеска  140 
Пралеснік шматгадовы  177, 179 
Проса  253 
Проталепідадэндрон  55, 57 
Псеўдацуга  107 
Псеўдалістоўніца  107 
Псілафіт  40, 41  
Псілафітон  60 
Псілот  60  
Птэрыгінандрум ніткападобны  
Пузыраплоднік каліналісты  185  
Пузырнік судэцкі 
Пупок 
Пустапялёснік зялёны 
Пустарэбрышнiк аголены 
Пухоўка  266 

– вузкалістая  226  
– шыракалістая  226  

Пустабрэшнік аголены  213 
Пуханос альпійскі  251 
Пухірнік ягадны  146 
Пшаніца  254 



 

Пылкагалоўнік  245  
– даўгалісты  245 
– чырвоны  245 

Пылюшнік ворлікалісты  140 
Пырнік паўзучы  252, 253 
Пярэскія  145 
Пярэсна еўрапейская  138, 141  
Пятрушка   213 

– аленевая  213  
– пасяўная  213 

Пятунія гібрыдная  230 
 
Р 
Рабіна звычайная  189 
Рабінія лжэакацыя  198 
Рабіннік рабіналісты  185 
Рабчык  240 
Рагулькі 

– высокія  141 
– палявыя  140 

Радула 
Разак звычайны  259 
Разяда жоўтая 
Рамонак  223  

– аптэчны  223  
– непахучы  223  
– пахучы  223 

Рамоначнік шчытковы 
Рапс  172 
Раска  264, 265  

– гарбатая  264  
– малая  264 
– трохдольная  264 

Расходнік едкі  181 
Ратанг 
Раўнаплоднік пылюшнікавы  140, 141 
Рафія амазонская  255 
Рафлезія 
Родадэндрон жоўты  160, 161 
Рудбекія  224 
Ружа  187 

– дамаская  188 
– кітайская  176 
– майская  187, 188 

Рута пахучая  199, 200, 201 
Рыжак пасяўны 
Рынія  40, 41, 43 



 

Рынхастэгіўм сценны 
Рыпсаліс  145 
Рыс  254 
Рэбраплоднік аўстрыйскі  213 
Рэвень  150 

– звычайны  150 
– рапонцiкавы  150 

Рэгнелідыум  81 
Рэдзька  171 

– алейная  172 
– дзікая  171, 172  
– пасяўная  173 

Рэпа  171 
 
С 
Савойская качанная капуста  171 
Сагавая пальма  257 
Сагаўнік  92, 93, 94 
Садовая разяда 
Саксаул  149 

– белы  149 
– чорны  149 

Саланечнік рускі 
Салата пасяўная  224 
Салат-латук  224 
Сальвінія плывучая  82, 83, 84 
Салянка  148, 149 
Салярос  149 
Сансеўера 
Сарсазан  148 
Сарэпская гарчыца  172 
Сасна, хвоя  100, 104  

– балотная  104 
– банксава  104 
– веймутавая  104 
– звычайная  100, 101, 102  
– карлікавая  104  
– крымская  104 
– пiцундская  104 
– сібірская  104  

Сачавіца  197 
Сведа  148 
Свідзіна  209 

– атожылкавая  210 
– белая  210 
– крывава-чырвоная  209 

Свірэпа звычайная  172 



 

Секвоя вечназялёная  107, 108  
Секвоядэндрон гіганцкі  107 
Селагінела селагападобная  52, 53, 54 
Сельдэрэй пахучы  213 
Сейшэльская пальма  257 
Селяніцэрэус  145 
Сяслерыя блакiтная  254 
Cівец стаячы  252, 253 
Сігілярыя  56, 58  
Сіела прамая 
Сіняк звычайны 
Сіняквет звычайны  232 
Cіт развесісты  248 
Скабіёза  214, 215 

– бледна-жоўтая  215 
– галубіная  215 

Скарада, або разанец  242 
Скапанія завостраная  30 
Скочкі  181 
Сланечнік  223 
Сліва  189 

– вербалістая  190  
– дмашняя  190  
– калючая, цёрн  190 
–  кітайская  190 

Смалёўка татарская  146 
Снітка звычайная  212 
Сон лугавы  141 
Сон раскрыты  140 
Copгa  253 
Соя  196 
Спаржа лекавая  242 
Спірадэла шматкаранёвая 
Спірэя вербалістая  185  
Спараганітэс 
Старасцень  225 

– водны  225  
– дняпроўскі  225  
– звычайны  225  
– прыручайны  225  
– прырэчы  225  
– эрукалісты  225 

Страўснік звычайны  80  
Стрэлкаліст стрэлкалісты  260  
Стрэлкі звычайныя  172 
Стэпавая вішня  190 
Суніцы лясныя  186, 187 



 

Сусак парасоністы  257 
Сфагнум  31, 32, 42 

– Ліндберга  33 
– мяккі  33 

Сцілітас  57 
Сеслерыя блакітная 
 
Т 
Таемнік лускаваты  189 
Тайнік 

– сэрцападобны  
– яйцападобны 

Таксодыум  99  
– двухрадны  99 
– мексіканскі  99  

Таліпотавая пальма  255 
Талакнянка звычайная  162 
Тамарынд індыйскі 
Таматы  229 
Тапінамбур  223 
Таполя  164 

– белая  165 
– дрыготкая, ці асіна  164 
– чорная  165 

Тартэла звісістая 
Тасманія  131 
Таў-сагыз  225 
Тафільдыя чашачкавая  242 
Тмезіптэрыс  60 
Торбачнік палявы  172 
Традэсканцыя віргінская  247 
Трахікарпус  257 
Трохрэбраплоднік звычайны   223 
Трымерафітон 
Трышчаціннік сібірскі  254 
Тунгавае дрэва Форда 
Туя заходняя  110 
Тытунь  230 

– віргінскі  230 
– вясковы  230  

 
У 
Увярэднік  234 

– Каўфмана  234 
– лясны  234 
– скіперападобны  234  

Укроп пахучы  



 

Урэчнік плывучы  260, 261 
 
Ф 
Фага  201 

– буйналістая  201 
– крылападобная  201 

Фасоля  196 
– звычайная  196 
– каляровая 
– ярка-чырвоная,  
цi шматкветкавая  198 

Феладэндрон  аксаміт  201 
Феладэндрон амурскі  201 
Філатэка 
Фініквая пальма  256 
Фрайлея  145 
 
X 
Хамарбія балотная 
Хамеропс прыземісты  256 
Харнея 
Харнеяфітон  38, 40, 41, 42 
Хвошч  65, 66  

– балотны  67 
– вялікі  68 
– лугавы  67 
– палявы  67 
– стракаты 

Хіннае дрэва 
Хрызантэма  224 
Хрыстэнзенія  75 
Хрэн  172 
 
Ц 
Цараградскія ражкі  195 
Цвятная капуста  171 
Цімафееўка лугавая  252, 253 
Цыбуля  241 

– вуглаватая  241  
– мядзведжая, ці чарамша  242  
– рэпчатая  241  
– скарада, ці разанец  241  

Цыбуля-батун, ці татарка  241 
Цыбуля-парэй  241 
Цыкорыя звычайная  225 
Цыкута ядавітая  212 
Цына шыракалістая  254 



 

Цынерарыя  224 
Цынія  224 
Цынклідотус 

– дунайскі 
– стыгійскі 

Цыстоптэрыс ломкі 
Цытрус  199, 200 
Цюльпан лясны  240 
Цюльпаннае дрэва  133 
Цяцюшнік  234  

– дробнакветкавы  234 
– кароткі  234 
– прамастаячы  234 

 
Ч 
Чабор звычайны  235 
Чазенія  164 
Чаравічак 
Чараўнік  245 

– двухлісты  245 
– зялёнакветкавы  245  

Чарнакорань 
– голы  
– пурпуровы 

Чарніцы   162, 163 
Чарот азёрны  250 
Чартапалох паніклы  225 
Чарнушка  140 
Часнок  241 
Чорнагалоўка звычайная  235  
Чубатка прамежкавая  144 
Чубушнік  184 

– жасмінны  184 
– садовы  184 

Чына  198 
– гарохаплодная  198 
– горная  198  
– льналiстая  198 
– пахучая   198 

Чыставуст каралеўскі  77 
Чыстацел  142 
Чысцік балотны 
Чэмер  140 
 
Ш  
Шалёны агурок  168 
Шалфей лугавы  235, 237 



 

Шальнік трыпутнікавы  260  
Шаўковае дрэва  201 
Шпінат  149 
Шчамяліца  231 

– мякенькая  232 
– няясная  231 

Шчаўе  150 
– вераб’інае  150 
– звычайнае  150 
– конскае  150 

Шчытоўнік мужчынскі  77, 78  
Шыпшына  187 

– майская  187 
– сабачая  187  

 
Э 
Эдэльвейс альпійскі  224 
Эладэя канадская  259 
Эспарцэт пясчаны 
Эўкаліпт  192 

– жалезнадраўнінны  192 
– міндалелісты  192 

Эфедра двухкаласковая  111, 112 
Эхеверыя шызая 
 
Я 
Яблыня  188 

– далёкаўсходняя 188 
– дамашняя  188, 189 

Ядловец  109 
– высокі  110 
– звычайны  110 
– казацкі  110 
– чырвоны  110 

Ядрушка даўгарогая  
Яжоўнік  149  
Японскi перац  201 
Ясакар  165  
Яснотка белая  235  
Ястрабок  
Ясянец белы  201 
Ятрышнік  245 

– абпалены  245  
– дрэмлік  245 
– клапаносны  245 
– мужчынскі  245 
– шлеманосны  245  



 

Яўгенія аднакветкавая  192 
Ячмень  253 
Ячменеваласнец (хардэлімус)  
еўрапейскі  254 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАЛЬНІК ЛАЦІНСКІХ НАЗВАЎ РАСЛІН 
 
A 
Abies  110, 117, 118 

– alba  16, 118, 136, 148, 149, 181, 189, 211, 231 
– balsaminea  118   
– fraseri  118 



 

– nordmanniana  118 
– sibirica 115,. 116, 118, 154, 268, 269 

Abutilon  194 
– theophrasti  194  
– theophrasti  194    

Acacia  214, 218  
– arabica  214, 249, 250  
– dealbata  
– lophantha  214 
– melanoxylon  214 
– senegal  214  

Achillea millefolium  242 
Aconitum excelsum  156 
Acorus calamites  288 
Adonis vernalis  152  
Aegopodium podagraria  234  
Agatis  114  
Agriophyllum  arenarium  
Agrostemma githago  161 
Ajuga  260, 261 

– pyramidalis  261  
– reptans  260 

Albizzia julibrissin  214   
Aleurites fordii  197 
Alisma plantago-aquatica  286  
Alissum  190  
Allium  185, 265, 266  

– angulosum  265  
– sulfur  265 
– fistulosum  265  
– porrum  
– sativum   216, 217, 234,265 
– schoenoprasum  265, 266  
– ursinum  266  

Alnus  6, 171, 173, 258  
– glutinosa  6, 173, 258  
– incana  173, 190  

Alopecurus pratensis  278 
Althaea officinalis  193, 195 
Amaranthus retroflexus  162  
Amaryllis  266 
Amorpha fruticosa  218  
Amygdalus  209  
Anabasis salsa  78, 164,  
Anachoropteris  78 
Andreaea rupestris  39 
Andromeda polyfolia  178  



 

Anemone  152, 154, 155 
– nemorosa  154  
–  ranunculoides  154  
–  sylvestris 

Anethum graveolens  234  
Aneurophyton  79 
Angelica palustris  235 
Angiopteris  83, 84  
Antennaria dioica  243  
Anthoceros  25 

– agrestis  25 
– punctatus  25   

Anthriscus sylvestris  234   
Antirrhinum  256, 258 
Apium graveolens  234  
Aquilegia vulgaris  152, 153 
Arachis hypogea  216  
Araucaria brasiliensis 
Archangiopteris  83 
Arctium nemorosum  244 
Arctostaphylos uva-ursi  178  
Armeniaca vulgaris  209 
Armoracia rusticana  190 
Arnica montana 
Apotropteris  18 
Archaeospermae  100 
Artemisia  245 

– absinthium  246 
–  cinna  245 

Arum maculatum  289  
Aruncus vulgaris  211 
Asolla  
Asparagus 

– officinalis  226  
– plumosus  266 
– sprengeri  266 

Asperula odorata 
Aspidistra  266 
Asplenium ruta-muraria 
Aspiramitus 
Aster amellus 
Asterocalamites  70 
Astrocarium acaule 
Asteroxylon  53, 54 
Astilba  200  
Astragalus  216  
Astrantia major   235 



 

Athyrium filix-femina  80  
Atragene sibirica  154  
Atrichum undulatum  43 
Atriplex  162  
Atropa belladonna  252, 253  
Athrotaxis  
Attalea spectabilis  280 
Aucuba japonica  231 
Azola 

– natans 
– nilotica  93 

 
B 
Baeothryon alpinum  276 
Baragwanathia  55 
Bellis perennis 
Bergenia crassifolia  203 
Berteroa incana  100 
Berula erecta  235 
Beta vulgaris  163 
Betula  171 

– dahurica  172 
– ermani  172 
– nana  172 
– pendula  172 
– pubescens  171 

Bidens  244 
Borago officinalis  255 
Botrychium  81                                            

– lanceolatum 
– matricarifolium  82 
– multifidum  82 
– simplex 
– virginianum  82 

Botryopteris  78   
Bouvardia  230 
Brassica  188  

– campestris  82 
– juncea  180 
– napus var. oleifera  180  
– oleifera  180 
– oleracea  188 
– rapa  180 

Bromopsis 
– benekenii  279 
– inermis  278 



 

Bryophyllum  pinnatum  200 
Bryum  43 

– argenteum  43 
– klinggraeffii   
– ventricosum  43 

Bubbia  144 
Butomus umbellatus  283 
 
C 
Calamites  70 
Calamus  288 
Calla palustris  288, 289 
Calendula officinalis  245 
Calimmatotheca  101 
Calliergon cordifolium  43 
Callistephus chinensis  246  
Calluna vulgaris  178 
Caltha palustris  152  
Calymmatotheca  101 
Camelina  
Campanula  

– patula  240 
– persicifolia  239 
– rapunculus  240 

Capparis spinosa  186  
Capsella bursa-pastoris  189, 190  
Capsicum annuum  252 
Caragana arborescens  214, 218  
Carduus nutans  246  
Carex  274  

– buxbaumii  276  
– capillaris  276  
– davalliana  276  
– heleonastes  276 
– hostiana  276   
– ornithopoda  
– pauciflora  276  
– paupercula  276  
– rhizina  276  
– rostrata  274, 275  
– supina  276 
– tomentosa  276  
–  umbrosa  276  

Carpinus  173 
– betulus  258 
– cordata  175 



 

– japonica  175 
– orientalis  170, 175 

Carum carvi  234  
Cassia  215 

– angustifolia  215 
– floribunda  215 

Cassytha  147 
Castanea sativa  169  
Caytonia  101 
Cedrus  122  

– atlantica  116  
– brevifolia  116 
– deodara  116 
– libani 

Cenolophium denudatum  235 
Centaurea cyanus  246  
Cephalanthera  270 
Cerasus  210 

– fruticosa  211  
– vulgaris  210 

Ceratonia siliqua  215 
Cercis siliquastrum  215 
Chamaecyparis lawsoniana  121 
Chamaecytisus ruthenicus  216 
Chamaedaphne calyculata  178 
Chamaerops humilis  281 
Chamomilla  245 

– recutita 
– suaveolens 

Cheiranthus cheiri  190 
Chelidonium majus  157 
Chenopodium album  162 
Chloroxylon swietenia  222 
Chosenia  180, 181 
Christensenia  83 
Chrysanthemum  246 
Chrystensenia 
Chilosciphus polyanthus  35 
Cichorium inthybus  246 
Cicuta virosa  233 
Cinchona  248 
Cineraria  246 
Cinna latifolia  279 
Cinnamomum  148 

– camphora  148 
– zeylanicum 

Cirsium  244 



 

– arvense  244, 246 
Citrullus 
Citrus   219 

– aurantiifolia  221 
– bergamia  221 
– limetta  221 
– limon  221 
– paradisi  221 
– reticulata  221 
– sinensis  221 

Cladium mariscus  276 
Cladoxylon nodosus  77 
Clematis  154, 155 
Clivia  266  
Cocos nucifera  281 
Coeloglossum viride 
Coffea 

– arabica  249, 250 
– liberica  249 

Comelina sativa  160 
Conioselinum tataricum  235 
Conium maculatum  233 
Consolida regalis  153 
Convallaria majalis  266 
Cooksonia 
Corallorhiza trifida  270  
Coriandrum sativum  234 
Cornus mas  230 
Coronaria flos-cuculi  161 
Corydalis intermedia  158 
Corylus avellana  174, 258 
Corynephorus canescens  278 
Corypha umbraculifera  280 
Cotoneaster alaunicus  211 
Crassula falcata  199 
Crataegus  209 
Crenatocaulis  52 
Crepis mollis 
Crinum  266 
Crocus sativus  268 
Crossotheca  100 
Cryptomeria japonica  120 
Cucubalus baccifer  162 
Cucumis  
Cucurbita pepo  185 
Cupressus  121  

– lawsoniana  121 



 

– sempervirens var. piramidalis  121 
Cycadeoidea  106 
Cycas  101, 102, 103 

– circinalis  103 
– media  102 
– normanbyana 
– revoluta  103 

Cydonia vulgaris  209 
Cynara scolymus  245 
Cynoglossum officinale  255 
Cyperus papirus  274 
Cypripedium calceolus  260 
Cystopteris  89 

– fragilis  89  
– umbrosa  276 

 
D  
Dactylis glomerata  278 
Dactylorhiza  270, 271  
Dahlia variabilis  246  
Danaea  83 
Datura stramonium  253 
Daucus 

– carota  234 
– sativus  234 

Degeneria vitiensis  137, 145 
Delphinium  155 

– elatum  155 
Dendroceros  25 
Dendrosicyos  183   
Dentaria bulbifera  100  
Deschampsia cespitosa  278 
Descurainia sophia  100 
Deutzia 
Dianthus  161, 162 

– armeria  162 
– deltoides  161 

Dicranum scoperum  43 
Dictamnus alba  222 
Digitalis  257 

– grandiflora  257 
– purpureum  257  

Dioon edule  103 
Dipsacus sativus  236 
Dracaena 
Dracocephalum ruyschiana  261  



 

Drepanocladus aduncus  43 
Drepanophycus  54 
Drimis  144 
Dryopteris filix-mas  85, 86  
 
E 
Ecballium elaterium  185  
Echeveria glauca  199 
Echium vulgare  255 
Elaeis guineensi  282  
Elodea canadensis  284  
Elytrigia repens  278 
Ephedra distachya  123  
Epipactis atrorubens  
Epipogon  
Equisetum  71  

– arvense  73  
– fluviatile  71, 72  
– giganteum  119  
– hyemale  
– palustre  71  
– pratense  73  
– sylvaticum  72, 73  
– telmateia  74  
– variegatum  72  

Eriophorum  274, 275, 276, 279  
– gracilis  276  

Erodium cicutarium  226, 229  
Erysimum cheiranthoides  189  
Eucalyptus syderoxylon  212 
Eugenia uniflora  212 
Euphorbia  195  

–  cyparissias  198 
– heleoscopia  
– lucida  198 
– palustris 
– peplus  198 
– virgata  196 

Euphrasia  257 
– stricta  257  

Euspermatopteris  79 
 
F  
Faba vulgaris  
Fage  222 

– macrophylla  222 



 

– pterota  222 
Fagopyrum  165 

– esculentum  166 
– sagittatum 

Fagus  167, 170  
– orientalis  170  
– sylvatica  170  

Festuca  278, 279 
–  altissima  279  
–  pratensis 
– sabulosa  
–  tenuifolia  

Fragaria  222 
– moschata  206 
– vesca  206  

Frailea  160 
Fritillaria  265 
Fumaria hydrometrica  43 
 
G 
Gagea  265, 266 

– lutea  265  
– pratensis    
– spathacea  266  

Galanthus nivalis  266  
Galatella rossica 
Galium  249, 250 

– boreale  250  
– odoratum (Asperula odorata)  249 
– palustre 
– verum  250 

Gardenia jasminoides  250 
Genista  218 

– germanica  218  
– tinctoria  218  

Geranium  225, 226 
– phaeum 
– pratense   225 
– robertianum  225 
– sanguineum  225, 226 
– sylvaticum  226 

Ginkgo biloba  108 
Gladiolus imbricatus  269 
Gleditschia triaconthos  215 
Gnetum  125 

– gnemon  125  



 

– castatum 
Goodyera  270 
Gosslingia  51, 52  
Gossypium hirsutum  103 
Gratiola officinalis  237 
Grossularia reclinata  202 
Gymnocolea inflata  35  
Gymnodenia conopsea 
Gypsophila muralis  161 
 
H 
Haematoxylon campeschianum  215  
Halocnemum strobilaceum  162 
Haloxylon  164 

– aphyllum  164 
– persicum 

Hammarbya paludosa  
Hedera helix  231 
Helianthus 

– annuus  242, 244 
– tuberosus  245 

Helleborus  154 
Hepatica  154 
Heracleum sphondylium 
Herminium monorchis 
Herniaria glabra  160 
Hesperis matronalis  190  
Hevea brasiliensis  197 
Hibiscus  194 

– cannabinus  194 
– rosa-sinensis  194 

Hiralium 
Hordelymus europaeus  279 
Horneophyton  44, 48 
Huperzia selago  58 
Hydrangea hortensis  202 
Hydrilla verticillata  285 
Hydrocharis morsus-rana  284 
Hylocomium proliferum  43 
Hyenia  
Hyoscyannum niger   253 
Hypecoum  155, 157 
 
І 
Iberis  190 
Idiospermum 



 

Impatiens  227 
– balsamina  227 
– grandulifera 
– noli-tangere  227 
– parviflora  227 

Iris  268, 269 
– aphylla  269  
– pseudacorus  268  
– sibirica  269  

Isoёtes lacustris  61  
Isopyrum thalictroide  155  
J 
Jasione montana  240 
Jovibarba globifera  199 
Juncus effusus  273  
Juniperus  121, 122  

– communis  122  
– excelsa                                                      
– oxycedrus  
– sabina  122 

 
K 
Knautia arvensis  237  
 
L 
Lactuca sativa   246 
Lagenaria vulgaris  185 
Lamium album  260  
Larix  110, 115, 116  

– dahurica   116 
– europaea  116  
– sibirica  116  

Lathaea squamaria  257 
Lathyrus  196, 218 

– montanus 
– linifolius  218  
– odoratus   218 
– pisiformis  218 

Laurus nobilis  148 
Ledum palustre   177 
Lemna  290, 291 

– gibba  290 
– minor  290  
–  trisulca  291 

Leontopodium alpinum  246  
Lepidodendron  64  



 

Lepidotheca suaveolens  245 
Leptopteris  85 
Leucanthemum vulgara 
Linaria vulgaris  256, 257 
Lilium martogon  64, 266  
Lindernia procumbens  258 
Linum usitatissimum  223  
Liparis loeselii  
Liriodendron tulipifera 
Listera 

– cordata  
– ovata  

Lithospermum officinale  255 
Lodoicea seschellarum  
Lophophora  160 
Lunaria rediviva  190  
Lupinus  216  

– albus  217  
– angustifolius  217  
–  luteus  217  

Luffa  185 
– acutangula   185 
– cylindrica  185  

Luzula pilosa  273  
Lycopersicum esculentum  252  
Lycopodiella inundata  58  
Lycopodium   55, 56, 57 

– clavatum  55, 57  
– volubile  55  

Lyginopteris  100 
Lygodium auriculatum  89 
Lyonophyton  48 
 
M 
Macroglossum  83  
Magnolia grandiflora  145, 146 
Maianthemum bifolium 
Malaxis monophyllos 
Malus domestica  208 
Manihot glaziovii  197 
Marattia  83 
Marchantia polymorpha  26, 30 
Marsilea  89, 90 
Matricaria 

– perforata 
– chamomilla  245 



 

Matteuccia struthiopteris  89 
Matthiola annua  190 
Medicago  217 

– falcata  218 
– lupulina  218 
– sativa  218 

Medulosa 
Megaceros  25 
Melampyrum 

– nemorosum  257 
– pratense  257 
– sylvaticum  257 

Melilotus officinalis  218 
Melittis sarmatica  261 
Melo  184 
Mentha  260 

– arvensis  259 
– piperita  259 

Mercurialis perennis  197 
Mespilus germanica  209 
Metasequoja glyptostroboides  119, 120 
Metroxylon  280, 282 
Mimosa pudica  214 
Mnium undulatum  43 
Moehringia lateriflora 
Moerckia hibernica  35 
Monihot  

– utilissima  197 
Monstera deliciosa  290 
Myosotis  

– palustris  255 
Myosurus minimus  154 
Myrtus communis  211, 212 
 
N 
Narcissus  266 
Nardus stricta  278 
Nathorstiana  61, 63 
Nelumbo  150 

– lutea  149, 150 
– nucifera  150 

Neottia  270 
Nicotiana 

– affinis  254 
– rustica  253 
–  tabacum  253 



 

Notothylos  25 
Numphaea lotus   
 
O 
Odontites vulgaris 
Onobrychis arenaria 
Ophioglossum vulgatum  82  
Ophiopogon  266 
Opuntia  159 
Orchis  269, 270 

– coriophora 
– maculata 
– militaris 
– morio 
– ustulata 

Orthotrichum  Lyellii 
Osmunda regalis  85 
Oxalis acetosella  225  
Oxycoccus  180 

– microcarpus  179  
– palustris  180 

Oxytropis pilosa  218 
 
P 
Padellus mahaleb  210 
Panax ginseng  232  
Papaver  155 

– rhoeas  156  
– somniferum  156  

Paraleucobryum  
– erecta  207 

Parnassia palustris 
Parthenium argentatum  245  
Pedicularis  257, 258 

– kaufmannii  258  
– sceptrum-carolinum  258 
– sylvaticam  258 

Pelargonium  229 
– roseum  226  
– zonale  226  

Pellia epiphylla  34  
Pereskia  159 
Persea americana  148 
Persica vulgaris  210 
Pertica  51 
Petasites hybridus  



 

Petroselinum  234 
– crispum  234 
– sativum  

Petunia hybrida  254  
Peucedanum cervaria  235  
Phaeoceros laevis  25  
Phaseolus 

– coccineus  218  
– vulgaris   216 

Phellodendron amurense  222 
Philodelphus coronarius  203 
Phleum pratense  278 
Phoenix dactylifera  282  
Phylloglossum drummondii 
Phyllotheca  70 
Physocarpus opulifolius  204  
Picea  117  

– abies  110, 117  
– engelmanii   117 
– obovata  117  
– pungens   117 

Pilularia  90  
Pimpinella major  
Pinus  110, 115 

– banskiana 
– cembra  115  
– pallasica 
–  sibirica  115 
–  strobus 
– sylvestris  111, 112, 113, 115  
– pallasiana  115 
– pinia 
– pithyusa  115 
– pumila  115 
– strobus  115 

Pisum sativum  216, 217  
Platanthera  270 

– bifolia  271  
– chlorantha 

Pleuromeia  63, 64 
Pleurosium Schreberi  43 
Pleurospermum austriacum  235 
Polygonatum 

– multiflorum  266  
– odoratum  266  

Polygonum  165 
– amphibium  165 



 

– aviculare  165 
Polypodium  
Polytrichum commune  40, 43 
Populus  180, 181, 183  

– alba  182 
– nigra  182 
– tremula  181 

Porella plathyphylla 
Portlandia  250 
Potamogeton 

– crispus  286 
– filiformis  286 
– natans  287 
– lucens 
– pectinatus  286 

Potentilla  206 
–  alba  211 
– rupestris  211 

Protolepidodendron  54 
Protopteridium  76, 79, 80 
Prunella vulgaris  260 
Prunus  209, 210 

– domectica  210 
– salicina  210 
– spinosa  211 

Pseudolarix  115, 118 
Pseudosporochnus  77 
Pseudotsuga  118 
Psidium guajava  212 
Psilophyton princeps  46 
Psilotum  66 

– flaccidum  66 
– triquetrum  66 

Pteridium aquilinum  87 
Ptilium crista-castrensis  43 
Ptilophyton  76, 79 
Pulmonaria 

– mollis  255 
– obscura  254 

Pulsatilla patens  155 
Pyrethrum corymbosum 
Pyrus  208 

– communis  208 
– nivalis 
– serotina  208 

 
Q 



 

Quercus  167, 168 
– cerris  169 
– glauca  169 
– mongolica  169 
– palustris  169 
– petraea  169 
– pubescens  169 
– robur  168 
– rubra  169 
– sobur  169 

 
R 
Radula complanata  35 
Rafflesia  135 
Ranunculus 

– acris  5, 152, 154 
– linqua 
– repens  152, 153 
– scleratus 

Raphanus  
–  vativus  189 
– raphanistrum  187, 189 
–  - var. oleifera  189 
–  - var. radicula  190 

Raphia taedigera  280 
Regnellidium diphyllum  89 
Rellimia  79 
Reseda  190 

– lutea  191 
– odorata  191 

Rheum  165 
– rhabarbarum  165 
– rhaponticum  165 

Rhinanthus  257 
Rhipsalis  159 
Rhododendron luteum  176 
Rhynchostegium murale 
Ribes  6 

– nigrum  6, 201 
Ricinus  196, 197 
Robinia pseudoacacia  218 
Rohea coccinea  200 
Rosa  207 

– canina  207 
– damascena f. trigintipetala  207 
– majalis  207 



 

Rubus  205 
– caesius  205 
– chamaemorus  211 
– idaeus  205 
– saxatilis  206 

Rudbeckia  246 
Rumex  265 

– acetosa 
– acetosella  165 
– confertus 

Ruta graveolens  220 
 
S 
Sagittaria sagittifolia  285 
Salicornia 

– europaea 
– herbacea  164 

Salix 
– acutifolia  182 
– alba  16, 182 
– caprea  183  
– fragilis  182  
– myrtilloidos  183 
– pentandra  182 
– purpurea   182 
–  triandra  182  

Salsola  162, 164  
Salvia  260 

– coccinea  259 
– pratensis  259, 261  
– splendens  259  

Salvinia natans  90–93 
Sansevieria 
Saponaria officinalis  161 
Sawdonia  51, 52 
Saxifraga 

– granulata  201, 203 
– hirculus  203 

Scabiosa  236 
– columbaria  236 
– oсhroleuca 

Scapania apiculata   35 
Schisopodium  53 
Schoenoplectus lacustris  274 
Scirpus  274, 279  
Scorzonera  246 



 

– glabra  
– purpurea  182  
–  tau-saghyz  246 

Secale cereale  277 
Sedum acre  199, 200 
Senecio  

– vulgaris  246 
Schoenoplectus  

–lacustris  274 
Selaginella  58  

– apus  60 
– rupestris  60 
– selaginoides  59  

Selenicereus  160 
Sempervivum soboliferum  199 
Sequoja  

– sempervirens  119  
Sequojadendron giganteum  119  
Sesleria caerulea  279 
Siella erecta  
Sigillaria  63, 64  
Silene tatarica  161  
Sinapis arvensis   
Sisymbrium  189 
Solanum  251 

– dulcamara  251  
– melongena  252  
– nigrum  251  
– tuberosum  252  

Sonchus arvensis  244, 246  
Sorbaria sorbifolia  204  
Sorbus aucuparia  209  
Sphaerocarpus  31  
Sparganium  

– glomeratum  291 
– gramineum  291 
– erectum  291, 292 

Sphaerocarpus  31 
Sphagnum  36, 37 

– lindbergii  38 
– molle  38 

Sphenophyllum  69 
– cuneifolium  69 
– plurifolium  69 

Spinacea oleraceae  163 
Spiraea salicifolia  204 
Spirodela polyrhyza  291 



 

Sporogonites  44, 48 
Stachys palustris  260 
Stauropteris  78 
Stellaria 

– crassifolia  162 
– graminea  161 
– holostea  161 
– media  161 
– nemorum  161 
– palustris  161 

Stratiotes aloides  284 
Stylites  61, 62 
Suaeda  162 
Swida 

– alba  231 
– sanguinea  230 
– stolonifera  231 

Symphytum officinale 
 
T 
Tagetes  246 
Tamarindus indica 
Taraxacum  

– hybernum  246 
– kok-saghyz  246 
– officinale  244, 246, 247 

Tasmania  144 
Taxodium  120 

– distichum  120 
– mucronatum  120 

Thalictrum  
– aquilegifolium  154 

Thlaspi arvense  187, 190 
Thuja   122  

– occidentalis  122 
Thymus serpyllum  259  
Tilia  

– cordata  192 
Tmesipteris tannensis  66 
Todea  85 
Tofieldia calyculata  266 
Tradescantia  

– virginica  272 
Trifolium  6, 218 

– hybridum  217 
– lupinaster 



 

– pratense  217 
– repens  217, 218 
– rubens  218 
– spryginii  218 

Trigonocarpus  100 
Trimerophyton 
Tripleurospermum inodorum  245 
Trisetum sibiricum  279 
Trocodendron aralioides  167 
Trollius europaeus  152, 153, 155 
Tropaeolum  

–  azureum  226 
– majus  229 
– pentaphyllum  228 
– violiflorum  228 

Tulipa sylvestris 
Tussilado farfara  243 
Typha 

– angustifolia 
– latifolia  292 

 
V 
Vaccinium  179 

– myrtillus  179 
– vitis-idaea  179 
– uliginosum  180 

Vanilla planifolia  271 
Vallisneria spiralis  285 
Verbascum nigrum  257 
Veronica chamaedrys  256, 257 
Vicia  217 

– faba  216, 217 
– pisiformis  218 
– sativa  217 

Victoria regia  149 
W 
Welwitschia mirabilis  126 
Wolffia arrhiza  290, 291 
 
X 
Xanthium strumarium  244 
 
 
Z 
Zamia floridana  102 
Zanthoxylon  



 

–  bungei  222 
– piperita  222 

Zinnia  246  
Zosterophyllum  51 
Zygopteris  78 
 

 

УКАЗАЛЬНІК ТЭРМІНАЎ 
 
 

А 
Абгортачка  232 
Абгортка  31, 240, 241, 243, 247, 267, 283 
Абдыбластэмонны андрацэй  226 
Абтуратар  195 
Агламерацыя  235 
Адаксiяльны прыдатак  160 
Акрапетальная паслядоўнасць  235 
Актынаморфная кветка  139 
Актынастэла  8, 9, 50, 54, 66, 68  
Алкалоiд  125, 154, 155, 161, 167, 249, 250, 253 
Aмфігастрыі  27, 34, 35 
Андрагінафор  161, 186, 191  
Андрацэй  137, 147, 157, 159, 164, 185, 186, 187, 192, 195, 204, 217, 223, 226, 241, 
251, 254, 256, 259, 269, 272, 285   
Анемафілія  131   
Анемахарыя   226 
Антодый  243  
Антыномii  131, 262 
Антэрыдый  29, 30, 34, 35, 40–42, 56, 74, 82, 86, 88  
Антэрыдыяльная 

– iнiцыяль  112, 134 
– клетка  60, 112, 134  
– падстаўка  29  
– ядро  124 

Апакарпны гінецэй  138, 297 
Апафіза  41  
Апельсiн  219, 221 
Апікальная семядоля  262 
Артрастэла  8, 9, 68 
Археганіяльная 

– камера  104 
– клетка  33 
– падстаўка  29 

Архегоній  29, 30, 39, 42, 56, 59, 74, 82, 86, 88, 89, 104, 108, 124  
Археспарыяльная клетка  112 



 

Археспорый  9  
Арэоль  159 
Арэх  160, 162, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 186, 187, 191, 193, 216, 222, 225, 
236, 274, 281, 291 
Асіміляцыйная тканка  72  
Атактастэла  9, 148, 262  
Аўтакрыптахарыя  226 
Аўтамеханахарыя  226, 227 
Аўксібласты  107, 118 
Ацыклічная кветка  152 
 
Б 
Балістахарыя  228 
Брактэола  151 
Брактэя  287 
Брахібласт  107, 110, 118 
 
В 
Валекулярная поласць  72  
Вая  86 
Вегетацыйнае 

– ядро  
– клетка  89, 112  

Вусце анамацытнае  149 
Вусцейка  9, 26, 27, 32, 44, 4, 48, 56, 83, 87, 117, 294  
 
Г 
Галінкапад  119   
Гаметангій  9 
Гаметафіт  60 
Гаплоідная ядзерная фаза  9  
Гаўсторыя  30, 31,34, 35, 41  
Гейтанагамія  289 
Гелiятрапiзм  151 
Геміліцыклічная кветка  154 
Гесперыдый  219 
Гетэрабатмiя  237 
Гетэракатылія  261 
Гетэраспарыя  77 
Гетэрастылiя  254 
Гетэрафілія  232 
Гідрафілія  261 
Гідрахарыя  154 
Гiнабазiчны слупок  204 
Гiнастэгiй  269 
Гiнаподый  138 
Гінафор  186, 216, 292 



 

Гінецэй  
– апакарпны  144, 148, 150, 151, 198, 199, 203, 213, 282, 298 
– лізікарпны  139, 159, 160 
– паракарпны  155, 156, 181, 183, 201, 202, 211, 270 
– псеўдаманамерны  281 
– сінкарпны  167 
– цэнакарпны  159, 175, 176, 191, 192, 195, 222, 224, 227, 228, 231, 235  

Гіпантый  203 
Гіпотэза  

– катазiйная  129, 131, 298 
– мутацыйная  298 
– пратакормная  298 
– сiнангiяльная  104 
– страбiлярная  107 
– тэломная  104 
– фітаспрэдзінга  131 

Гіяладэрміс  36 
Гліказіды  152, 188  
Гумiарабiк  214 
 
Д 
Дарсiвентральная будова 25 
Двайное апладненне  127, 131, 132, 134, 297 
Драўнiна 

– манаксiльная  102 
– пiкнаксiльная  77 

Дыктыястэла  8, 9  
Дыплоідная ядзерная фаза  9 
Дыслакатар  112 
Дыхазiй  162 
Дыхагамiя  233 
Дыхатамiчнае жылкаванне  108 
 
Ж 
Жаночы зарастак  59, 60, 73, 92, 98, 104, 113  
З 
Заахарыя  154  
Завязь  132, 138, 145, 147, 148, 154, 155, 159, 160, 163, 164, 167, 168, 171, 175, 
176, 179, 181–184, 186, 187, 191–194, 198–204, 208, 211, 219, 222, 224, 227, 230, 
231, 235, 236, 238, 239, 241, 248, 251, 254, 256, 258, 259, 260, 264, 268, 271–275, 
277, 284, 297   
Зарастак 

– жаночы  59, 60, 73, 92, 98, 104, 113 
– мужчынскi  60, 89, 92, 111 

Зародак  8, 9, 56, 57, 60, 63, 74, 82, 88, 89, 92, 95–97, 104, 108, 109, 111, 114, 124, 
126, 128, 141, 143, 145, 147, 152, 156, 162, 163, 188, 263, 268, 274, 281, 297  
Зародкавы мяшок  125, 135 



 

Зборная  
– лістоўка  152, 153  
– сямянка  243 

Зігаморфная кветка  157 
Зігота  9, 30, 104, 114, 132  
 
І 
Індузій  87, 91  
Інтрорзны пыльнік  238, 243 
Інтына  111, 113 
Інтэгумент  99–101, 103, 104, 108, 109, 112, 123–126, 128, 196, 200   
Iнтэркалярны рост  276 
 
К 
Каадаптацыя  130  
Каліптра  41 
Канстробiл  111 

– жаночы  115 
– мужчынскi  111 

Кантарафілія  129 
Кара  41, 107 
Караняносец   59 
Карат  215  
Карпела  148, 150, 186 
Каробачка 

– лакулiцыдная  268 
Карпела  148, 150, 186  
Карункула  196 
Карынальны 

– канал  72  
– поласць  72 

Катазійная гіпотэза  129, 131, 298  
Каўліфлорыя  215 
Кветка  

– актынаморфная  139, 287 
– анемафiльная  152 
– ацыклічная  152 
– геміцыклічная  151 
– зігаморфная  157 
– рэзупiнатная  227 
– спiральная  226 
– спiрацыклiчная  147 
– цыклічная  137 
– энтамафiльная  139 

Клейстагамiя  160 
Клетка-ножка антэрыдыя  92  
Клетка  



 

– антэрыдыяльная  60, 112 
– гаўстарыяльная  134 
– праталiяльная  124 
– пратэрандрычная  286 
– сiфонагенная  124 
– спермагенная  112 
– сперматагенная  112 
– стэрыльная  112 

Копра  281, 282 
Кормус  263, 267 
Ксілема  40, 41, 48, 51, 54–56, 69, 71, 76, 77, 79, 80, 87, 91, 101, 144, 147, 166 
Купула  100, 101, 147 
Купуламент  100 
 
Л 
Ладзікула  277 
Лакуліцыдная каробачка  272 
Лiгула  58 
Лізікарпны гінецэй  159 
Ліставы след  56 
 
М 
Макрафілія  105 
Манаксільная драўніна  122 
Мегаспарангій  59, 60, 80, 91, 96, 99, 101 
Мегаспарафіл  62, 98, 100, 103, 105, 108, 113, 130, 138, 296, 297 
Мегаспора  59, 60, 92, 105, 113, 126  
Мегастробiл  112 
Меёз  9, 30, 56, 61, 73, 92, 133  
Мезафіл  56, 87  
Мезом  49 
Мерыкарпій  233  
Месом  47, 49 
Мікарыза  66, 67, 82, 270 
Мікрапілярная трубка  106, 124, 125  
Мікраспарангій  59, 91, 105 
Мiкраспарангiяфор  103 
Мікраспарафіл  62, 101, 105, 108, 109, 111, 113, 115, 123, 127  
Mікpacпopa  53, 59, 134  
Мiкрастробiл  106, 127 
Мікрафіл  53, 54, 65, 295 
Мiкрафiлiя  54 
Мікропіле  103, 104, 132, 195, 196  
Мірмекахарыя  154 
Многалістоўка  154  
Монакальпатны пылок  263   
Монападыяльныя галіны  193 



 

Мужчынскі заростак  
– гаметафіт  30, 53, 96, 98, 103, 109, 113, 126, 134, 296 

 
Н 
Неатэнiя  135, 262 
Нектарны дыск  222, 231 
Нуцэлус  99–101, 102–105, 108, 109, 112, 113, 123, 124, 125, 126, 128, 147, 296  
 
П 
Палінарый  270 
Паліній  269, 270 
Папус  241, 243, 247 
Паракарпны гінецэй  139, 144, 151, 155, 156, 159, 181, 183, 186, 201, 202, 211, 
241, 270, 273, 277, 284, 298  
Парафізы  41  
Перавяршыньванне  49 
Першасны эндасперм  10, 96, 98  
Перыанцый  29 
Перыдэрма  
Перыстом  36, 39, 41–43  
Перыхецый  29, 35 
Перыцыкл  55, 87, 91  
Песцік  16, 217, 297 
Пікнаксільная драўніна  77, 107 
Пiрэнарый  230, 281 
Пладалісцік (болей 50 розных старонак) 
Планацыя  49, 50 
Пласціністы храматафор 59 
Плацэнта  91, 160, 201, 204, 239, 256, 285 
Плектастэла  8, 9  
Плод  

– арэхападобны  160, 192, 216, 286, 291 
– арэшак  151, 157, 204, 206 
– арэхападобны 
– боб  214, 215, 216 
– зборная лістоўка  159 
– касцянка  186, 204 
– касцянкападобны 231, 256, 286, 291 
– каробачка  155–157, 160, 161, 177, 178, 182, 186, 191, 193, 197, 201–203, 217, 

256, 260, 265, 266, 268, 270 
– лiстоўка  151 
– мерыкарпiй  233, 258 
– многаарэшак  152, 207, 285 
– многалiстоўка  199 
– несапраўдная цэнакарпiя  148 
– пiрэнарый  230, 281 
– сакавiтая касцянка  210 



 

– сiнкарпная многалiстоўка  199, 200 
– стручкападобная каробачка  157 
– стручок  186, 187 
– стручочак  186, 188 
– цэнобiй  255, 260 
– шматарэшак  150, 152 
– шматлiстоўка  198, 199 
– яблык  208 
– ягада  151, 202, 252, 253, 264, 266, 284, 285 
– ягадападобны  147, 148, 162, 184, 199, 211, 231, 238, 256 

Плюска  101, 167–169, 170, 175, 180  
Пратагінія 
Пратакорм  262, 298 
Праталіяльнае ядро  124  
Праталіяльная клетка  60, 62, 124 

– трубка  8, 259 
Пратанема  26, 36, 37, 38, 39, 42  
Пратастэла  8, 9, 48  
Пратэрандрыя 
Прафiл  141 
Протакормная гіпотэза    
Прымордый  186 
Прырода лiста тэломная  104 

– энацыйная  54, 64,  262 
Псеўдапрымордый 
Пылковая камера  101, 103, 104, 108, 109, 123  
Пылок 

– монакальпатны  263 
– трыкальпатны  143 

Пыльнiк iнтрозны  238 
 
Р  
Раслiна  

– анемафiльная  271–273, 278 
– арнiтафiльная  199 
– энтамафiльная  139, 183, 199, 272 

Рахiс  86 
Рызаідальная клетка  60  
Рызамоід  47–49, 66, 67 
Рызафор  59, 60, 62  
Рызоід  25–28, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 49, 53, 56, 60, 66, 67, 86, 88 
Рэдукцыя  49, 50, 60, 94, 95, 122, 127, 154, 158, 205, 229, 256, 257, 259, 280, 296 
Рэзупінатная кветка  227, 269 
 
С 
Салеп  271 
Сальтацыя   129, 131 



 

Сапраміяфілія  289 
Сачыўкі  171 
Семя  (амаль на кожнай старонцы) 
Семядоля   15, 97, 107, 108, 141, 145, 147, 228, 261, 262 
Семязачатак  

– бiтэгмальны  147 
– красiнуцэлятны  147, 200 
– тэнцiнутэгмальны  147 
– унiтэгмальны  147 

Сімбіёз  57, 66, 82, 93, 176, 218 
Сімпадыяльная галіна  193, 269, 286 
Сiмультанны тып  142 
Сінангій  66, 67, 81, 83, 100, 104 
Сiнзаахарыя 
Сінкарпны гінецэй  151, 207, 259, 268, 298  
Сінкатылія  261 
Сiнтэлом  48, 99 
Сiнтэломная тэорыя  17, 18, 75, 97, 99, 128 
Сiнтэломны лiст 
Сіфонастэла  8, 9, 77, 78, 93, 261  
Сорус  78, 83, 84, 86–89,91  
Спарагон  10, 21–26, 29–43, 45, 294, 295  
Спаракарпій  89, 90 
Спарангій  38, 39, 42, 48, 49, 54, 56, 82, 86, 87, 88  
Спарангіяфор   68, 70, 71, 73, 75, 79, 80, 102, 130 
Спарафіл  49, 50, 54–57, 60, 62, 64, 66, 68, 75, 77, 80, 129 
Спарафіт  8–11, 23–26, 30, 31, 36, 42, 44, 54, 61, 66, 68, 76, 86, 88, 93, 94, 95, 97, 
98, 113, 294, 296 
Спермагенная клетка  112, 134 
Сперматагенная клетка 63, 92, 104, 112, 134 
Спермагеннае ядро  124  
Сперматагеннае ядро  112   
Сперматазоід  9, 11, 24, 29, 30, 34, 41, 42, 53, 57, 59, 60, 63, 66–68, 73, 74, 82, 84, 
86, 88, 91, 92, 104–106, 108, 109, 134  
Спермій  134 
Спора  30 
Сталон  252, 285 
Стамінодый  137, 204, 272 
Страбілярная гіпотэза  107  
Стробiл  70, 72, 73, 80, 106, 107, 130 
Стылодый  138  
Стэла  8, 294 
Суквецце 

– галоўка  236, 242 
– гронка  176, 185, 187, 191, 203, 213 
– дыхазiй  167–175 
– завiток  254 



 

– клубочак  162, 163 
– колас  271, 277 
– мяцелка  278 
– рацэмознае  238, 241, 255 
– складаны колас  274, 277 
– цымознае  251 
– цыятый  196, 198 

Сукуленты  164, 195, 197, 199, 242  
Сукцэданны  142, 147 
 
Т 
Талом  8, 295 
Таломная расліна  25, 43 
Тапетум  111, 150 
Трабекулярная ніць  59, 60 

– тканка  60 
Tpaxei  76, 80, 84, 114, 115, 282  
Трахеіды  76, 80, 84, 114, 115, 282  
Трыплоідны эндасперм  297  
Туберыдый 269 
Тычынкi  166 

– абдыпластэмонныя  225 
– стэрыльная  289 
– фертыльныя  272 

Тэлом  8 
 
Ф 
Фiлаклодый  195 
Фітаспрэдзінг  130, 131, 143, 298 
Флаэма  40, 41, 48, 54, 56, 67, 68, 87, 91, 101  
 
X 
Храматафор  59 
 
Ц 
Цыбулiна  13 
Цымознае суквецце  251 
Цынкахiнiдын  250 
Цыятый  196, 198 
Цэнакарпны гінецэй  139, 175, 176, 178, 191, 192, 195, 222, 224, 227, 228, 231, 
235, 271 
Цэнобiй  254, 255, 260 
 
Ш 
Шматлістоўка  148, 264, 282, 285 
Шпорац  227, 229, 269–271 
 



 

Э 
Экзакарпiй  219, 220 
Экзаспорый  30, 56, 73, 88  
Экзіна  79, 111, 113, 193  
Элатэры  26, 30, 32, 36  
Энацыі  54, 262 
Эндадэрма  56, 67, 87, 91  
Эндазаахарыя  154 
Эндакарпiй  219 
Эндаспорый  30, 56, 73, 88  
Эндасперм  96, 297  
Энтамафілія  131, 244 
Эпідэрма  36, 41, 48, 55, 56, 59, 72, 87, 111, 142, 154, 238, 260  
Эпідэрміс  27, 38, 41, 56, 87 
Эпiзаахарыя  226 
Эпіспорый  73  
Эпіфіт  66, 89, 101, 228 
Эпіфрагма  42 
Эрэм  254, 259, 260 
Эўстэла  8, 9  
Эфедрын  125 
Эфемероiд  265, 267 
 
Ю 
Ювенiльная стадыя  262 
 
Я 
Яйцаклетка  30, 57, 60, 108 
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