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ABSTRACT 
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Първичното устройство на стъблото на едносемеделните растения се отличава от 

първичното устройство на стъблото на двусемеделните. По правило първичната кора и 

централния цилиндър са по-добре разграничени при двусемеделните стъбла. При 

едносемеделните не се очертава първична кора и вътрешен цилиндър, защото те не образуват 

ендодермис и перицикъл. Това опростява устройството на тези стъбла. 

Отвън едносемеделното стъбло е покрито с еднослоен епидермис. Клетките му имат 

дебела кутикула. Устицата са малко на брой. Под епидермиса има няколко слоя клетки на 

склеренхимната механична тъкан (склеренхимен хиподермис). Хиподермисът е цялостен 

пръстен. Той прекъсва само под устицата. 

Навътре от хиподермиса стъблото е изпълнено с паренхимна тъкан. Тя е изградена от 

тънкостенни клетки. Те увеличават размерите си от периферията към центъра на стъблото. 

Между паренхимните клетки има по-големи или по-малки междуклетъчни пространства. 

При младите стъбла периферните паренхимни клетки съдържат хлоропласти (хлоренхим). 

Епидермисът, хиподермисът и паренхимната тъкан образуват кората при първично 

устроените едносемеделни стъбла. Тя, за разлика от кората при двусемеделните и 

голосеменните стъбла не е така силно развита и не е добре диференцирана. 

Централният цилиндър в стъблата на едносемеделните е изпълнен с паренхимна тъкан. 

Сред нея са разположени проводящите снопчета. Проводящите снопчета при 

едносемеделните стъбла са затворени колатерални. Те са разпръснати из паренхима на 

цялото стъбло (палмов тип, при палми, царевица, много житни растения, острици, лилиеви, 

орхидеи и др.). Към периферията на стъблото проводящите снопчета са по-малки и по-

нагъсто разположени, а по посока към центъра стават все по-големи и по-нарядко 

разположени. 

При напречен пререз снопчетата имат овална форма. Изградени са от флоем и ксилем. 

Ксилемът е разположен навътре, към центъра на стъблото, а флоемът – навън, към 

периферията. 

Дървесинната проводяща тъкан (ксилем) е представена от две широки точковидни 

трахеи (разположени симетрично близо до флоема) и една или две по-тесни трахеи. Тези 

трахеи са с пръстеновидно или пръстеновидно-спирално надебеление. До тесните трахеи има 

лизигенна празнина. Около дървесинните проводящи елементи има паренхимни клетки с 

надебелени или вдървесинени стени. 
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Флоемът е изграден от правилно разположени решетести цеви и съпроводителни 

клетки. Около тях няма паренхимна тъкан. 

Между ксилема и флоема в затворените колатерални проводящи снопчета на 

едносемеделните стъбла няма снопчест камбий.  

Отвън проводящите стопчета са обхванати от склеренхимна механична тъкан 

(склеренхимно влагалище). Периферните проводящи снопчета имат по-дебел слой 

склеренхимна тъкан, отколкото намиращите се в средата. 

Това разположение на механичната тъкан около проводящите снопчета, както и 

лежащият плътно под епидермиса пласт от склеренхимна механична тъкан (хиподерма) 

придават здравина и устойчивост на стъблото. 

Сърцевината в стъблото на някои житни растения още в ранните фази на развитие се 

разкъсва, разрушава и изчезва (ръж, пшеница, пирей, овес, лук, бамбук). Стъблото става кухо 

(сламка). В тези случаи проводящите снопчета се разполагат в ограниченото пространство 

между рексигенната празнина и склеренхимния хиподермис. Снопчетата се подреждат в два-

три кръга периферно. Това подреждане само изглежда правилно (като в двусемеделните 

стъбла) поради тясното пространство, в което са разположени снопчетата. 

Под вегетационния конус клетките нарастват не само по посока на дължината на 

стъблената ос, а и напречно на нея. По този начин стъблото нараства едновременно на 

дължина и на дебелина. Това надебеляване е първично. 

При едносемеделните растения стъблото достига окончателно, надебеляване по време 

на първичното нарастване. При повечето двусемеделни и голосеменни растения след 

първичното, настъпва вторично нарастване (вторично надебеляване) на стъблото. 

Това учебно съдържание може да се онагледи с таблица: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тъкани, изграждащи първично 

устроеното едносемеделно 

стъбло 

 

Местоположение 

 

Устройство на клетките 

 

Функция 

Епидермис Покрива стъблото Еднослойна тъкан. Клетките са с 

дебела кутикула и малко на брой 

устица. 

Покривна, защитна 

Склеренхимен хиподермис Под епидермиса, като цялостен 

пръстен 

Мъртви, удължени клетки със 

заострени краища и с изцяло 

надебелени мембрани. 

Механична здравина, 

устойчивост 

Паренхимна тъкан Изпълва стъблото под 

хиподермиса 

Тънкостенни клетки с големи 

междуклетъчни пространства. 

Периферните клетки съдържат 

хлоропласти. 

Резервна 

Проводящи снопчета – затворени 

колатерални 

Разпръснати из паренхима на 

цялото стъбло 

Изградени са от флоем 

(разположен към периферията на 

стъблото) и ксилем (разположен 

към центъра). Обхванати от 

склеренхимна механична тъкан. 

Проводяща 
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