
Будова та функції пагону (стебла і 

листка) 



Пагін – це 

нерозгалужене 

стебло з листками 

та бруньками, яке 

виросло за один 

вегетаційний 

період. 

Стебло, листки та 

бруньки 

складають пагін. 
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Вузол – місце 

прикріплення листків 

до стебла 

Міжвузля – відстань 

між сусідніми вузлами 

Листкова пазуха – це 

кут між листком та 

стеблом. 

На верхівках пагонів 

розміщуються 

верхівкові бруньки 
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 Видовжений пагін 
має довгі міжвузля. 

 Вкорочений пагін 
має короткі 
міжвузля 

Дуже короткі 
міжвузля 
спостерігаються у 
рослин, листки 
яких утворюють 
прикореневу 
розетку (кульбаба, 
морква) 
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Це характерний утвір 

стебла – зачатки 

нових пагонів, які 

виникають у певному 

порядку на осі 

стебла. 

Зовні бруньки 

захищені лусками. 

В центрі – зачаткове 

стебло. Від стебла 

формуються 

зачаткові бруньки.  
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Бруньки прокидаються за 5-6 тижнів після 

становлення позитивних значень температури. 

Бруньки набубнявіють, лусочки розсуваються, 

з’являються листочки пагона, збільшується 

довжина міжвузлів. 

На верхівці пагона розміщена верхівкова брунька. 

Конус наростання розташований на кінчику стебла 

у бруньці; він складається з меристеми, яка 

забезпечує ріст стебла. З нього росте головне 

стебло. З бічних бруньок розвиваються бічні 

гілки.  



У злаків ріст 

вставний 

(інтеркалярний). 

Подовження 

стебла 

відбувається за 

рахунок поділу 

клітин, 

розташованих в 

основі міжвузлів. 

 



 Функції стебла: 

 Здійснює зв’язок між кореневою системою, що 

забезпечує грунтове живлення рослини, з листками, 

які забезпечують повітряне живлення. 

 Забезпечує транспорт води, мінеральних та 

органічних речовин. 

 Збільшує площу поверхні рослини шляхом 

галуження. 

 Утворює листки та забезпечує їх найбільш вигідне 

розміщення. 

 Утворює квітки. 

 Виконує запасаючу функцію. 

 Є органом вегетативного розмноження. 



Пагін, що виріс із бруньки зародка насінини, 

називається головним (вісь першого 

порядку). У деяких рослин трапляються 

негалузисті стебла (пальми, юка). 

 Головний пагін у більшості рослин утворює 

бічні пагони (осі, гілки другого порядку). 

Поступово в пазухах листків формуються бічні 

(пазушні) бруньки. Це повторюється багато 

разів і зумовлює галуження пагона та 

утворення крони. 



Дихотомічне – 

верхівкова 

брунька ділиться 

на дві частини і 

ріст відбувається 

в двох напрямках 

з утворенням 

двох рівнозначних 

гілок (мохи, 

плауни) 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sMUzYbZKHqIqTM&tbnid=t5_ub-KbllIsOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8&ei=iuJLUqzBLtDNswbo0YBg&psig=AFQjCNFBXcCTcFiDv8gGLWlH49LSpxeFfg&ust=1380791294585340


Несправжньодихо

томічне – 

припиняється ріст 

верхівкової 

бруньки, ріст 

стебла 

продовжують 

бічні супротивно 

розміщені 

бруньки (бузок) 
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Головний пагін 

постійно росте з 

верхівкової 

бруньки, бічні 

пагони 

виростають з 

бічних бруньок 

(ялина, сосна, 

липа, тополя) 
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Характерне тим, 

що ріст головної 

бруньки 

припиняється, а 

ріст за напрямком 

основної осі 

продовжує бічна 

брунька (ліщина, 

дуб, черемха) 
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Розгалужена 

надземна частина 

деревної рослини – 

крона. 

За формою – 

кулеподібні (клен 

гостролистий); 

пірамідальні 

(тополя); 

колоноподібні 

(кипарис) 
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 1. За розташуванням у 

просторі: 

 Прямостоячі стебла. 

Здерев’янілі (яблуня, 

береза) та трав’янисті 

(пшениця, кукурудза). 

 Повзучі (суниця, 

журавлина). 

 В’юнкі (хміль, берізка). 

 Чіпкі (гарбуз, огірок). 

 Ліани мають в’юнкі та чіпкі 

стебла. 
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 За формою розрізняють: 

Циліндричні (помідори, злаки). 

Чотиригранні (кропива). 

Тригранні (осока). 

 Багатогранні (кріп) 

Сплюснуті або пласкі (опунція). 

 Видовжене безлисте стебло, на верхівці 

якого  одне суцвіття або квітка, називають 

   стрілкою  
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Верхній зовнішній шар живих 

клітин, який з віком заміщується 

на більш товстий шар мертвих 

клітин – корок та кірку. Під 

шкіркою розташовані зелені 

клітини (доки не утворився корок), 

цей шар присутній лише в молодій 

рослині.  



Корок – зовнішній 

вузький шар, що 

складається з 

декількох рядів 

клітин, які 

захищають 

рослини від 

випаровування 

води та 

мікроорганізмів. 
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 У дорослих дерев є вторинна покривна тканина 

– перидерма, яка складається з корку, 

коркового камбію та паренхіми.  

 Корок утворюється за рахунок  поділу клітин 

коркового  камбію (фелогену), який 

розташований між власне  корком та 

паренхімою (фелодермою). В корку є 

сочевички  - горбики з отворами для 

надходження повітря, необхідного для 

дихання стебла. 



Первинна кора складається з живих 

клітин – коленхіми та паренхіми. 

Вторинна кора (луб, флоема)  

складається із ситовидних трубок, 

клітин-супутників, механічних волокон 

та паренхіми.  

Сукупність волокон формує твердий 

луб, який надає міцності стеблу. Всі 

інші компоненти вторинної кори разом 

утворюють м’який луб, який надає 

рослині гнучкості. 



Вторинна меристема. Клітини 

камбію, поділяючись,забезпечують 

потовщення стебла. Камбій 

розташований між лубом  та 

деревиною. За рахунок клітин  

камбію відбувається  утворення 

лубу та деревини ( на одну 

клітину лубу – чотири  клітини 

деревини). 



Складається з трахей, трахеїд, механічних 

волокон та паренхіми. Займає найбільшу 

частину стебла. Утворює річні кільця. 

Клітини деревини, що з’явились навесні, 

більші за розмірами, ніж ті, що утворились 

восени.  

 Вік дерева визначається  за кількістю 

кілець. 

  Широкі кільця формуються  у гарних 

кліматичних умовах. На північному боці 

дерева кільця вужчі, ніж на південному 

боці. 
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Складається з великих клітин з тонкими 

оболонками, що запасають поживні 

речовини (запасаюча паренхіма) та з 

мертвих клітин. 

 Від серцевини до первинної кори  у 

горизонтальному напрямку  розташовані 

серцевинні  промені, утворені живими 

клітинами, по яких здійснюється рух 

речовин. 



 Висхідна течія води та мінеральних сполук 

здійснюється по судинах деревини. 

Органічні речовини, які синтезуються  у 

корені також рухаються до стебла та 

листків по судинах деревини. 

По ситовидних трубках лубу рухаються 

органічні речовини від листків до кореня 

(нисхідна течія). 

До квіток, плодів, бруньок органічні 

речовини рухаються вгору  по ситовидних 

трубках. 



Кореневище – багаторічний 

підземний пагін. Має функцію 

нагромадження поживних 

речовин, вегетативного 

розмноження та переживання 

несприятливих умов. 

Має луски (рудименти листків), 

Бруньки та додаткові корені. 

Кореневий чохлик відсутній. 

Приклади: конвалія, пирій, 

іриси, щавель, валеріана. 
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 Потовщена верхівка пагона із 

запасом поживних речовин. 

Бувають надземні (кольрабі) та 

підземні (картопля, топінамбур). 

Столон – підземний пагін, на 

верхівці якого розвивається 

бульба. Не має хлорофілу, але 

може набувати зеленого кольору 

на світлі. Про стеблове 

походження свідчить наявність 

бруньок-вічок. Під корою бульби 

є камбій. 
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 Дуже вкорочений підземний пагін з 

видозміненими листками. Стеблова 

частина цибулини – денце. 

 На нижній поверхні денця розташовані 

додаткові корені, на верхній – 

видозмінені листки. З пазушних 

бруньок утворюються нові цибулини – 

дітки. 

 Внутрішні листки соковиті містять 

поживні речовини (цибуля, часник)  
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Зовнішньо подібні 

до цибулин, але 

мають всі листки 

сухі. 

Нагромадження 

поживних 

речовин 

відбувається в 

стебловій частині 

бульбоцибулини 

(гладіолуси) 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-sfHrnSQm8TTPM&tbnid=1rMhyOHuIE432M:&ved=0CAUQjRw&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D1%96%D0%B4)&ei=aJ9FUsruAsfDswaXqoCQAg&psig=AFQjCNHRk4Pxz5m8RSImxZdjFUeledgpGA&ust=1380380887697659
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7PX2lL5BUZn0uM&tbnid=7JpToqokckpmVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1455350&ei=hZ9FUu2tMIeFtAaW_IGQBw&psig=AFQjCNHRk4Pxz5m8RSImxZdjFUeledgpGA&ust=1380380887697659


Колючки 

виконують  

захисну функцію 

(дика яблуня,глід 

груша, цитрусові) 

Вусики потрібні 

для закріплення 

слабкого стебла 

(виноград, 

огірок,гарбуз, 

суниця) 
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http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Bkv3tkWbdlCCM&tbnid=vZ06Qz2v49xYrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uk.shram.kiev.ua/health/travnik/vitis-vinifera-l.shtml&ei=2aBFUry9JYXZswag84D4Ag&psig=AFQjCNFb9QLmX9V3wL-NA5fZZa7fgGnNdw&ust=1380381245519832


 Видозміни пагона подібні 

до листків і виконують 

їхні функції. 

Утворюються з бічної або 

верхівкової бруньки. На 

них є листки у вигляді 

дрібних лусок, у пазухах 

яких розвиваються 

квітки. 



Вегетативний орган рослини, що 

має , обмежений ріст, двобічну 

симетрію та забезпечує 

фотосинтез, дихання та 

транспірацію (випаровування 

води). 

Листок у однодольних рослин 

наростає основою, у дводольних 

наростає всією поверхнею 

(вставний ріст) 



Листки з черешками 

Листки без черешків (сидячі) 

Прилистки – придатки біля основи черешка 

листка. Мають різну форму, виконують 

захисну функцію 
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Овальна (акація) 

Ланцетна (верба) 

Лінійна (пшениця) 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rr5jXCBgTTWhtM&tbnid=w4bM0LrXcvXGdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecotopia.ru/product/akacija-cvetki-50g/&ei=MkZAUpeGNsja4QSbyoC4BA&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNG2F_1ptjs58OAZvcvG3iPnOu-AZA&ust=1380030355909592
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yxt58r9JpF2o_M&tbnid=fe63rX10_f1LyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lib.exdat.com/docs/809/index-1659.html&ei=ZEZAUvG4AcaN4gSPlYDIAg&psig=AFQjCNF-scfAshl5512Y3jyx0tb159t7zw&ust=1380030421542471
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I9b5ucdh1yLLLM&tbnid=A3iRTRV56BduWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F&ei=sEZAUsLLKOWo4gSY64DACw&psig=AFQjCNGHZh1EP3R-nf85OislgyTy6yEQLg&ust=1380030464919322


Форма листкової 

пластинки – 

ознака, яка 

використовується 

в систематиці. У 

переважної 

більшості рослин 

вона зберігається. 

Розміри можуть 

варіювати. 



Приклад 

модифікаційної 

мінливості. 

Модифікаційна 

мінливість – зміни 

фенотипічних ознак під 

впливом умов 

оточуючого 

середовища. 

Форма листкової 

пластинки у стрілиці. 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YTTlbfVs-AKINM&tbnid=vgfZkkqhng-yOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F&ei=yp1CUoCrLMjX4ATRgoDACA&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNENCeJvWAFExJeTfy1k0z7NREgEjw&ust=1380183873123235


Суцільний (бузок) 

Зубчастий (береза) 

Пилчастий (груша)   

Городчастий (дуб) 

Всі листки називають 

суцільними, оскільки виїмки 

неглибокі і не досягають 25% 

ширини пластинки 



Складаються з провідної та 

механічної тканин. 

За типом жилкування 

можна розрізняти одно-

сім’ядольні і двосім’ядольні 

рослини 



Мають паралельне та дугове жилкування. 

Паралельне жилкування характерне для 

злаків (пшениця, жито), цибулевих 

(цибуля). 

Дугове жилкування характерне для 

конвалії. 
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мають переважно сітчасте жилкування . 

Пальчасте жилкування, якщо головні 

жилки відходять від основи листкової 

пластинки (клен) 

Перисте жилкування, якщо від однієї 

головної жилки відходять жилки другого 

порядку (дуб, береза) 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GwC9DsyjWTkylM&tbnid=gTBfj7y0SpgpkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forums.realax.ru/member.php?u=121&ei=gJ5CUu7eG7LE4gS39YD4Aw&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNFKntjkUDKw6hkCBpGLYyETFgvQWA&ust=1380184026977188
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zrhGZXIMtX1OrM&tbnid=CFUkZTi7NoYjDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shunk.ru/newvision/767/&ei=-Z5CUsp65_ThBPu6gdgJ&psig=AFQjCNFr78792ClSYWwTQMBq3QKzgJ45fA&ust=1380184099976166
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl&imgrefurl=http://zelengarden.ru/listya-berezy-poleznye-svojstva-primenenie/&h=0&w=0&sz=1&tbnid=02GEgynUaccW8M&tbnh=194&tbnw=259&zoom=1&docid=kOfLICmWXw4sXM&hl=uk&ei=FZ9CUuvPJM3V4ATjvoCADA&ved=0CAQQsCU


 У односім’ядольної рослини вороняче око  

сітчасте жилкування. 

 У двосім’ядольної рослини подорожника - 

дугове 

 

http://www.google.com.ua/imgres?hl=uk&biw=976&bih=452&tbm=isch&tbnid=hwGpK5g5Cou9mM:&imgrefurl=http://byology.ru/?cat=13&paged=2&docid=1bJNvrTEofmMMM&imgurl=http://byology.ru/wp-content/uploads/2010/08/oko.jpg&w=755&h=489&ei=qZ9CUs-yBbTX4QTi6YDYAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:88&iact=rc&page=1&tbnh=172&tbnw=278&start=0&ndsp=8&tx=65.14286041259765&ty=133.57144165039062


Прості листки мають одну листкову пластинку і 

опадають цілком. 

Коли розрізи пластинки листка досягають чверті її 

ширини, листки називають лопатевими (дуб, клен). 

Листки, пластинки яких мають розрізи більші за чверть 

ширини, називають роздільними (мак). 

Якщо розрізи доходять до центральної жилки листка, 

то такі листки називають розсіченими (полин). 

https://www.e-reading.club/chapter.php/144734/31/Zaiiceva_-_Dekorativnye_cvety_iz_tkani,_bumagi,_kozhi__Prakticheskoe_rukovodstvo.html




Сукупність декількох листкових пластинок 

на одному спільному черешку. Спочатку 

опадають листочки, а потім – головний 

черешок. 

Поділяють на : 

Трійчастоскладні мають 3 листкові 

пластинки (конюшина). 

Пальчастоскладні складаються з декількох 

листкових пластин, що виходять з однієї 

точки (каштан). 

 



Перистоскладні листки мають листочки, які 

прикріплюються по всій довжині черешка 

(жовта акація).  

Непарноперисті закінчуються одним 

листочком (малина, шипшина). 

Парноперисті мають парну кількість 

листочків (горох) 



http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GFxp4f_BPeiylM&tbnid=WGM0nOJPo2As0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://shkola.ua/ru/book/read/35/page57&ei=DaJCUuC-AoW54AS5g4CIAQ&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNHpQyk3OM5u7BVgXUuQ-Hficf7UdA&ust=1380184945865038


Порядок розташування листків на 

стеблі. 

Чергове – листки розташовані 

спірально навкруги стебла (береза, 

жито). 

Супротивне  – листки розташовані 

парами, один напроти одного (бузок, 

клен). 

Мутовчасте – листки на стеблі ростуть 

мутовками (кільцями, до вузла 

прикріплюється понад 3 листка  

( елодея, вороняче око, олеандр). 
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http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lXWnhKSNrAA7fM&tbnid=N9ATKg2yvUuVAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dereva.at.ua/publ/kushhi/kvituchi_kushhi/buzok/7-1-0-12&ei=eaRCUp73JYi34ASVrYCACQ&psig=AFQjCNGXTysnEo1R_i7O05z6-HlVd7zvdw&ust=1380185574618070
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7AcUyiXfADrcKM&tbnid=95jfZkfAtyzZEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_bereza.php&ei=qqRCUoL7GOWq4ATU6oDgBg&psig=AFQjCNHF79GxdkatF_kPpcAtsBlhNCgXUQ&ust=1380185634584740


http://byology.ru/wp-content/uploads/2010/07/plust.jpg


Листок може бути вкритий кутикулою – 

воскоподібною речовиною 
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Шкірка (епідерма) складається з одного 

шару прозорих клітин покривної тканини 
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http://byology.ru/wp-content/uploads/2010/07/klituna1.jpg


 У більшості рослин продихи розміщуються 

на нижній поверхні листка. 

 У капусти продихи є на нижній та верхній 

поверхнях листка. 

 У водяних рослин (лілія-кувшинка) – тільки 

на верхній. 

  У ковили – на верхній поверхні згорнутого 

у трубочку листка. 
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Забезпечує транспорт 

води, мінеральних 

речовин та органічних 

речовин. 

Виконує механічну 

функцію 



 У тіньовитривалих рослин часто відсутня 

стовпчаста паренхіма, хлоропласти більші 

за розмірами. Клітини епідерми опуклі, 

подібно до лінз фокусують світло 

всередину листка. Ці рослини гинуть при 

сильному освітленні від перегріву пластид 

під час фотосинтезу (копитняк, 

підмаренник) 

 

http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=uk&biw=976&bih=452&tbm=isch&tbnid=uTEPNyLU611-jM:&imgrefurl=http://forestgifts.com.ua/page-98.html&docid=t4KjFo21oDg4GM&imgurl=http://forestgifts.com.ua/photo/asarum-europaeum-l.jpg&w=146&h=188&ei=_qlCUoWcCIWR4ATp74DAAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:0,i:103&iact=rc&page=2&tbnh=150&tbnw=116&start=9&ndsp=14&tx=43&ty=91.42855834960937
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tm4Gaq1lY6GHwM&tbnid=6cW227S8yxEhsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&ei=o6pCUom7NuqN4ATwtICwBw&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNH84WnFJatM286SFdhvPLtdF3oLHw&ust=1380187164531025


 Гинуть у темряві. Мають пристосування для 

сприйняття світла. Черешки вигинаються, 

повертаючи листкову пластинку до світла 

(плющ, бавовна) 

http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=uk&biw=976&bih=452&tbm=isch&tbnid=h9h91bwUnKbbvM:&imgrefurl=http://vinorobctvo.org.ua/page125.html&docid=lQPlytxadVXYxM&imgurl=http://vinorobctvo.org.ua/images/0011114.jpg&w=393&h=500&ei=RatCUqrPBMXK4ATWs4DoCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:100&iact=rc&page=2&tbnh=175&tbnw=124&start=5&ndsp=15&tx=58&ty=59.28570556640625
http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=uk&biw=976&bih=452&tbm=isch&tbnid=7wAsV_dF0aLksM:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/44608802&docid=SGCl0sv4XGJ7KM&imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/44608802.jpg&w=1024&h=768&ei=latCUrr6NYGD4ATR-4GYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:109&iact=rc&page=2&tbnh=189&tbnw=245&start=8&ndsp=12&tx=129.14288330078125&ty=178.14285278320312


 Розташування листків, коли вони менше 

затіняють одне одного. Проміжки між 

великими листками займають дрібні 
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Повітряне живлення рослини відбувається 

за рахунок фотосинтезу. 

Дихання листка. Всі органи рослини 

поглинають вуглекислий газ і виділяють 

оксиген. На світлі кисню виділяється 

приблизно в 20 разів більше, ніж його 

йде на дихання. 

Транспірація – випаровування води 

листками. 

 Значення транспірації: охолодження в 

спекотну погоду, випаровування вологи 

листками сприяє руху води від кореня до 

листків. 



Визначається кількістю 

води, яка випаровується 

рослиною для побудови 1 

г сухої речовини. 



Філодії – перетворення черешка на 

листкоподібне утворення (проростки 

акації). 

Колючки кактуса та барбариса (захист). 

 Вусики гороху – рух та закріплення 

слабкого стебла. 

Потовщений мезофіл листка алое, 

молодила – запаси води. 

Листки – ловчі апарати росички та 

непентуса – забезпечення вторинно 

гетеротрофного живлення цих рослин. 
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Пристосування до зниження 

інтенсивності транспірації. 

Захист рослини від механічних 

пошкоджень значною масою 

снігу. 

Виведення з організму рослини 

шкідливих речовин. 


