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Abstract 

A morphological and anatomical research of samples of leaves, stems, flowers of Erigeron annuus (Erigeron 

annuus L.) was conducted. Macroscopic features of organs were established and their anatomical structure was 

determined. We also distinguished a set of microscopic diagnostic features of a leaf, flowers and stems of Erigeron 

annuus: structure and type of leaf, structure of flowers, structure and type of stem. 

Анотація 

Проведено морфолого-анатомічне дослідження зразків листків, стебел, квіток трави тонколучника од-

норічного (Erigeron annuus L.). Встановлені макроскопічні ознаки органів, визначена їх анатомічна будова, 

виділена сукупність мікроcкопічних діагностичних ознак листка, квіток та стебла тонколучника одноріч-

ного: будова і тип листа, будова квіток, будова і тип стебла. 
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Вступ  

Існує багато синонімів Erigeron annuus (L.) 

Pers.: Aster annuus, Aster stenactis, Cineraria 

corymbosa, Diplopappus annuus, Erigeron annuus, 

Phalacroloma annuum, Pulicaria annua, Stenactis 

annua. До поширених назв належать тонколучник 

однорічний, стенактис, тонколучник, злинка [1, 2]. 

E. annuus - інвазивний вид родом з Північної Аме-

рики, поширений по всьому світу [6]. Більш відо-

мий як бур'ян, цей вид зустрічається переважно на 

луках, пасовищах та добре освітлених галявинах. 

Ерігерон є типовою рослиною степу, тому він є до-

бре відомим кормом для худоби [3-5]. Тонколучник 

однорічний належить до роду Erigeron (родина 

Asteraceae), що налічує близько 400 видів [7]. В ук-

раїнській флорі поширені 8 видів; Erigeron acris, 

Erigeron canadensis та Erigeron annuus або тонколу-

чник однорічий є найбільш поширеними видами 

[6]. Тонколучник однорічний (Erigeron annuus (L.) 

Pers.)-однорічна або багаторічна, висока і міцна ро-

слина висотою до 20-90 сантиметрів; стебло з дов-

гими розлогими волосками; стебло листя рясне; 

прикореневі листя середньо-волосисті, великі, гру-

бозубчасті, еліптичні, широкояйцеподібні або суб-

орбулярні, до 10 сантиметрів. Зазвичай листя, спря-

мовані вгору, коротші і притиснуті. Квіти: головки 

діаметром 6-10 мм; суцвіття щиткоподібне; пелюс-

тки змінної ширини і 3-5 мм завдовжки, світло-фіо-

летові, загострені або спадаючі, дрібно-залозисті і 

тонковолосисті, з довгими сплощеними прозорими 

волосками [8-10]. У народній медицині настій з 

трави тонколучника однорічного використовується 
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як протидіарейний засіб і для лікування геморою. 

Erigeron canadensis є активною складовою протиді-

арейного препарату «Ерікан», що дає підстави ви-

користовувати траву E. annuus як додаткове дже-

рело сировини для виробництва цього препарату. 

Існують літературні дані про використання коренів 

E. annuus як інсектицидного засобу. У китайській та 

корейській етномедицині траву E. annuus викорис-

товують для лікування гіпоглікемії, гематурії, гепа-

титу, ентериту. Іноземні вчені приділяють багато 

уваги траві тонколучника однорічного; встанов-

лено протизапальну, сечогінну, антисклеротичну 

активність [11]. 

Матеріали та методи 

Об’єктом дослідження був тонколучник одно-

річний, зібраний у Харківській та Сумській облас-

тях у 2019-2021 роках. 

Для макро- та мікроскопічних досліджень ви-

користовували свіжу та фіксовану у суміші  спирт-

гліцерин-вода (1:1:1) рослинну сировину. Зрізи і 

препарати з поверхні робили за відомими методи-

ками [12-15]. Анатомічну будову вивчали за допо-

могою мікроскопу «Granum» (Austria) при збіль-

шенні (40 х, 100 х, 400 х). Фотознімки робили за до-

помогою фотокамери «Sony DSC-W80» з 

наступною обробкою в програмі Adobe Photoshop 

CS3. 

Результати та їх обговорення 

Будова та тип листка. Листки сидячі. Нижня 

епідерма представлена паренхімними клітинами зі 

звивистими оболонками, які мають рівномірне або 

намистоподібне потовщення стінок. Клітини 

вздовж жилок прозенхімні зі скошеними попереч-

ними оболонками, з рівномірно потовщеними стін-

ками. Клітини верхньої епідерми паренхімні зі зви-

вистими оболонками. Листкова пластинка амфісто-

матична, тобто продихи зустрічаються з обох боків. 

Продиховий апарат аномоцитного та анізоцитного 

типу (рис 1, 2). 

  
Рис. 1. Верхня епідерма листка (препарат з 

поверхні) 

Рис. 2. Нижня епідерма листка (препарат з 

поверхні) 

 

Волоски: 1. Прості, великі, багатоклітинні во-

лоски з бородавчастою кутикулою. Апікальна клі-

тина видовжена. Нижні клітини цих волосків мають 

потовщені оболонки. Клітини над ними більш ви-

довжені. Основа волоска оточена розеткою з епіде-

рмальних клітин з прямими оболонками (до 8 клі-

тин). 

2. Прості 4-6 клітинні волоски, з видовженою 

загостреною апікальною клітиною, яка іноді відпа-

дає (рис.3. 4). 

Також на поверхні листкової пластинки ная-

вні, але не часті, дворядні багатоклітинні залозки 

(рис. 5).

 

 
  

Рис. 3. Простий волосок  Рис. 4. Простий волосок з 

загостреною апікальною 

клітиною 

Рис. 5. Дворядна 

багатоклітинна залозка 

 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 74/2021 47 

Листкова пластинка дорзовернтральна. На по-

перечному зрізі диференціація на стовпчастий та 

губчастий мезофіл виражена не чітко. Клітини ме-

зофілу округло-квадратні, до 6 шарів клітин. Стов-

пчастий мезофіл одно- дворядний. Клітини одна-

кові. Клітини губчастого мезофіла розташовані 

дуже щільно, майже без міжклітинників. Міжклі-

тинники помітні біля нижньої епідерми.  

Центральна жилка. Основа листка трипуч-

кова. Один пучок центральний, та два бокові 

меньші за розміром. З абаксіального боку помітні 

три виступаючі жилки, в кожній розташовано по 

одному пучку. Центральний пучок округлий. З боку 

флоеми та зверху, з боку ксилеми, розвинені декі-

лька ділянок механічної тканини (склеренхіми, але 

оболонки клітин не сильно лігніфікоівані). Основна 

паренхіма складається з великих округлих клітин. З 

адаксіального боку, під епідермою, наявні 1-2 шари 

коленхіматозної паренхіми. Асимілююча тканина 2 

рядна, з абаксіального боку (рис. 6, 7). 

  
Рис. 6. Центральна жилка, поперечний зріз Рис. 7. Листкова пластинка, поперечний зріз 

 

Обгортка квітки. Внутрішня поверхня листо-

чка обгортки. Клітини епідерми прозенхімні зі сла-

бозвивистими оболонками. Край листочка обгор-

тки зубчастий. На верхівці листочка крайові клі-

тини мають вільний край із загостреною верхівкою, 

спрямовані вгору. Крайові клітини по боках листо-

чка мають багатоклітинні залозисті волоски. Кути-

кула поздовжньо зморшкувата. Залозисті волоски 

наявні по центру листочка обгортки. Ближче до ос-

нови листочка клітини епідерми паренхімні, слабко 

звивисті. Кутикула зморшкувата. Продихи округлі, 

продиховий апарат - аномоцитний та анізоцитний. 

Клітини зовнішньої поверхні прозенхімні, вузкі, 

слабкозвивисті, складчастість кутикули виражена 

слабко. Вздовж центра листочка присутні довгі 

прості волоски з 1-3 клітинною підставкою. Також 

зустрічаються багатоклітинні дворядні залозисті 

волоски та прості багатоклітинні волоски з однією 

базальною клітиною з широкою основою (рис. 8-

10).  

   
Рис.8. Внутрішня поверхня 

листочка обгортки 

Рис.9. Залозисті волоски по краю 

листочка обгортки 

Рис.10. Продиховий апарат 

листочка обгортки 

 

Квітки. Крайові квітки білі, несправжньоязич-

кові; центральні — жовті, трубчасті з 5 зубчиками 

відгину. 

Трубчаста квітка. Епідерма трубки представ-

лена паренхімними прямостінними, прямокутними 

клітинами. На епідермі наявні багатоклітинні, дво-

рядні залозисті волоски. Зовнішня епідерма зубчи-

ків складається з прозенхімних звивистостінних 

клітин біля основи зубчика; на верхівці зубчика клі-

тини паренхімні з потовщеною оболонкою. Клі-

тини внутрішньої епідерми, вздовж краю та на вер-

хівці зубчиків, мають бахромчасті вирости, утво-

рюють бахромчастий край зубчиків. Зав’язь 

(сім’янка) опушена дворядними триклітинними во-

лосками. Верхівки апікальних клітин загострені 

(рис. 11, 12). 
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Рис. 11. Трубчаста квітка Рис. 12. Дворядні триклітинні волоски 

  

Крайові квітки несправжньоязичкові. Клітини 

епідерми трубки паренхімні, прямостінні, які дещо 

звужуються ближче до відгину. Оболонки клітин 

потовщені, іноді  мають намистоподібні потов-

щення. Епідерма відгину квітки прозенхімна. На 

адаксіальному боці клітини мають прямі стінки або 

дещо звивисті. Кутикула поперечноскладчаста. 

Клітини епідерми з абаксіального боку більш зви-

вистостінні; кутикула поздовжньоскладчаста. Ная-

вні дворядні залозисті волоски та прості багатоклі-

тинні волоски, які спрямовані вгору (рис. 13, 14). 

 
 

Рис.13. Клітини епідерми з абаксіального боку 

відгину квітки  

Рис. 14. Волоски на поверхні трубки квітки 

 

Стебло. Стебло прямостояче, округло-ребри-

сте. Реберця добре виражені, різної висоти і розмі-

рів. Кількість до 8 ребер, розміщені нерівномірно, 2 

ребра розташовані поруч (парні ребра). Епідерма на 

реберцях представлена прозенхімними видовже-

ними клітинами з прямими або скошеними попере-

чними оболонками. Між ребрами клітини епідерми 

паренхімні або видовжені з прямими оболонками. 

Наявні продихи, які розташовані переважно між ре-

берцями. Тип продихового апарату аномоцитний 

або анізоцитний. Опушення на ребрах прості, 8-

10клітинні волоски, з  багатоклітинною підстав-

кою. Нижні три-п’ять клітин цих волосків мають 

потовщені оболонки. Апікальна клітина видов-

жена, з гострою верхівкою. Між ребрами зустріча-

ються прості 4-6 клітинні волоски з видовженою 

апікальною клітиною. 

Тип стебла пучковий. В реберцях знаходиться 

4-6-шарова кутова коленхіма, але в верхній частині 

стебла — це коленхіматозна паренхіма, що досягає 

ендодерми. Первинна кора — 4-5 шарова. Верхні 2-

3 шари містять хлоропласти — хлоренхіма; ці клі-

тини паренхімні, округлі, розміщені щільно. В ни-

жній частині стебла клітини корової паренхіми ма-

ють потовщені оболонки. Міжклітинники не вира-

жені. Ендодерма представлена шаром тонкостінних 

клітин. Під ендодермою розташована перициклічна 

склеренхіма, представлена групами волокон з пото-

вщеними оболонками над ділянками флоеми пуч-

ків. Паренхіма між ділянками склеренхіми - дрібно-

клітинна. Судинно-волокнисті пучки відкриті, ко-

латеральні. Найбільш крупні пучки відповідають 

реберцям, між ними менші за розміром пучки. Між 

ділянками ксилеми - міжпучкова паренхіма, яка по-

ступово дерев’яніє.  Спостерігається збільшення 

частини ксилеми пучка від верхньої частини стебла 

до нижньої. Серцевина складається з тонкостінних 

паренхімних клітин, які в центрі стебла можуть 

руйнуватись, утворюючи порожнину, як в нижній 

частині стебла (рис. 15, 16). 
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Рис.15. Стебло, поперечний зріз Рис.16. Ребро, провідний пучок (коленхіма, 

склеренхіма, хлоренхіма, ксилема) 

 

Вісь суцвіття. Вісь суцвіття має таку ж бу-

дову, як і верхня частина стебла. Реберця склада-

ються з округлих малопотовщених клітин. Хлорен-

хіма корової частини 2-3 шарова. Ділянки склерен-

хіми маловиражені. Потовщення оболонок 

склеренхіми значно менше. Серцевина крупноклі-

тинна, без порожнини.  

Висновки. 

У результаті проведених макро- та мікроскопі-

чних досліджень листя, квіток і стебел тонколуч-

ника однорічного були встановлені наступні ана-

томо-діагностичні ознаки: 

Епідерма має паренхімні клітини зі звивис-

тими стінками. Листок дорзовентрального типу, 

амфістоматичний. Продиховий апарат аномацит-

ного та анізоцитного типу. 

Квітки крайові несправжньоязичкові, центра-

льні жовті, трубчасті з 5 зубчиками відгину. 

Епідерма трубки представлена паренхімними пря-

мостінними, прямокутними клітинами. На епідермі 

наявні багатоклітинні, дворядні залозисті волоски. 

Тип стебла пучковий. В реберцях знаходиться 

4-6 шарова кутова коленхіма, але в верхній частині 

стебла це коленхіматозна паренхіма, що досягає ен-

додерми. 
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