
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS 
GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

BOTANIKOS KATEDRA 
 
 
 
 
 
 
 

Renata Kemzūraitė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGAVIETĖS POVEIKIS BLIZGĖS 
(Lunaria L.) AUGALŲ MORFOLOGINEI  

IR ANATOMINEI SANDARAI 
 
 
 
 

Magistro darbas 
(Botanika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokslinis vadovas 
 doc.dr. Giedrė Kmitienė 

 
 
 
 

Vilnius - 2004 
 



         2 

TURINYS 
 

ĮVADAS 3 

1. LITERATŪROS APŽVALGA 4 

1.1 VEGETATYVINIŲ AUGALO ORGANŲ SUSKIRSTYMAS IR MORFOLOGINĖ 

SANDARA 4 

1.2 ŪGLIO ANATOMINĖ SANDARA 15 

1.3 POŽEMINIŲ AŠINIŲ ORGANŲ – ŠAKNIES – ANATOMINĖ SANDARA 30 

1.4 AUGAVIETĖS ĮTAKA MEZOHIGROFITŲ ANATOMINEI SANDARAI 34 

2. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 40 

3. TYRIMŲ MEDŽIAGA IR METODIKA 41 

3.1 TYRIMŲ OBJEKTAS, LAIKAS, VIETA, BANDYMŲ METODIKA 41 

3.2 ANATOMINIŲ TYRIMŲ METODIKA 41 

3.3 MORFOLOGINIŲ TYRIMŲ METODIKA 43 

4. DAUGIAMETĖS BLIZGĖS (LUNARIA REDIVIVA L.) ANATOMINĖ IR MORFOLOGINĖ 

SANDARA 45 

4.1 DAUGIAMETĖS BLIZGĖS (LUNARIA REDIVIVA L.) ANATOMINĖ SANDARA 45 

4.2 DAUGIAMETĖS BLIZGĖS (LUNARIA REDIVIVA L.) MORFOLOGINĖ SANDARA 59 

5. DARŽELINĖS BLIZGĖS (LUNRIA ANNUA L.) ANATOMINĖ SANDARA 66 

6. AUGAVIETĖS ĮTAKA BLIZGĖS (LUNARIA L.) GENTIES ANATOMINEI IR 

MORFOLOGINEI SANDARAI 78 

IŠVADOS 82 

LITERATŪRA 83 

SANTRAUKA 85 

SUMMARY 86 

PRIEDAS NR.1 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         3 

ĮVADAS 
 

Blizgės (Lunaria L.) gentis priklauso bastutinių (Cruciferaceae L.) šeimai, kuri įeina į 

magnolijainių (Magnoliopsida) klasę. Gentyje išskirtos rūšys: tai – daugiametė (Lunaria rediviva 

L.) ir darželinė (Lunaria annua L.) blizgės. Darželinė blizgė (L. annua L.) auginama kaip 

dekoratyvinis, o daugiametė (L. rediviva L.) – retas ir saugomas mūsų krašto augalas. 

Blizgės – tai daugiamečiai augalai, savaime augantys Europos lapuočių miškuose, (red. 

Natkevičaitė – Ivanauskienė, 1961). Daugiametė blizgė (L. rediviva L.) – vienas jautriausių 

antropogeninei veiklai augalų. 

Augalo anatominė – morfologinė sandara priklauso nuo rūšies ir augavietės. Didžiausią 

įtaką turi vandens kiekis ir apšvietimas. Prisitaikant prie šių veiksnių labiausiai kinta lapas. 

Intensyviai apšviestų augalų lapams būdingos kseromorfinės savybės, o paunksminių-

higromorfinės. Ne mažiau svarbus augalui yra ir vanduo. Jis sudaro 40 – 98% augalo masės. 

Vandenį sausumos augalai gauna iš atmosferoje esančių vandens garų ir iš kritulių. 

Naudojantiems kritulių vandenį augalams labai svarbu, kad krituliai maždaug vienodai 

pasiskirstytų per metus ir kad jų augalas gautų pakankamą kiekį. 

Auganti drėgnuose ūksminguose miškuose daugiametė blizgė (Lunaria rediviva L.) turi 

higrofitinių ir mezofitinių savybių. Taigi ji - higromezofitas. 

Higrofitai – drėgnų vietų, o mezofitai – vidutinio drėgnumo augaviečių augalai ne tik 

vandens režimo, bet ir mineralinės mitybos, temperatūros, aeracijos atžvilgiu. 

Drėgnesnių vietų mezofitų šaknys sekliau pasiskleidusios, lapai stambesni, ne tokie 

plaukuoti ar visai pliki. Tokie augalai ir vadinami higromezofitais. Jiems labiau būdingos 

higromorfinės ir kseromorfinės savybės. 

Augalo anatominė – morfologinė sandara kinta ir keičiantis metų laikams. Skirtinga 

vidinė audinių struktūra stebima pasibaigus ramybės periodui ir jam ruošiantis.  

Literatūroje pateikiama labai mažai informacijos apie daugiametės blizgės ūglio 

anatominę sandarą. Kaip mūsų krašto Raudonosios knygos atstovo, nykimo priežastys dar 

netirtos. Tik manoma, kad neigiamą poveikį turi augaviečių sausinimas ir netinkamas drėgmės 

režimas (Lietuvos TSR Raudonoji knyga, 1984). 

Dėkoju Botanikos katedrai, prof. habil. dr. D. Smaliukui už suteiktą galimybę naudotis 

turima materialine baze. 

Taip pat noriu padėkoti darbo vadovei doc. dr. G. Kmitienei už nuoširdžius patarimus bei 

pastabas ruošiant magistro darbą. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1 Vegetatyvinių augalo organų suskirstymas ir morfologinė sandara 
 
 

Sudėtingas daugialąstis sėklinio augalo organizmas evoliucijos procese atveria 

besitęsiančios specializacijos rezultatą. Ši specializacija truko iki morfologinių ir fiziologinių 

skirtumų susidarymo tarp atskirų augalo organizmo dalių; t.y. atsiradus organams. Pradžioje 

buvo manoma, kad egzistuoja daugelis organų; vėliau jie buvo suskirstyti į tris: stiebą, lapą ir 

šaknį (šiuo metu traktuojamus kaip du: ūglį ir šaknį) (Esau, 1969). 

Stiebo, lapo ir šaknies tarpusavio sąveika bei viso augalo sąveika ilgą laiką buvo ir dabar 

pasilieka viena svarbiausių augalų morfologijos problemų. Šioje sąveikoje svarbiausias 

klausimas, ar iš esmės skiriasi augalo organai vienas nuo kito; o gal jis yra vieno pagrindinio 

struktūrinio elemento pakitimas. Evoliucijos tyrėjai tvirtina, kad senovinių sausumos augalų 

sandara buvo gana primityvi; ir galbūt, priminė neturinčių šaknų ir lapų Devono periodo augalų, 

panašių į riniją (Rhynia) sandarą. Jei sėkliniai augalai kilo iš augalų, kurių kūnas buvo sudarytas 

iš išsišakojusių, be apendikuliarinių organų, ašių, tai filogenetinės eigos procese lapas,stiebas ir 

šaknis savo kilme turėtų būti artimai giminingi (Esau, 1971). 

Ontogenetiškai, besivystant iš zigotos ir taip iš jos susiformuojant gemalui, šie augalo 

organai įgauna bendrą kilmę. Apikalinėje ūglio meristemoje lapas ir stiebas, kaip ląstelinės 

struktūros, taipogi formuojasi sąveikaudami tarpusavyje. Susiformavus šiems organams, lapas ir 

stiebas lyg ir nežymiai susilieja, sudarydami vieningą, kaip išorinę, taip ir vidinę sandaros 

visumą. 

Šaknis ir stiebas taip pat formuoja ląstelinę struktūrą ir sudaro daug bendrų formos, 

anatominės sandaros, funkcijų ir augimo bruožų. 

Daugelio tyrinėjimų objektu ir kitos didelės diskusijos tema tampa morfologinė žiedinių 

augalų kilmė. Vieningai sutinkama su vienu labiausiai išplėstų požiūrių: žiedas homologiškas 

ūgliui, o žiedo dalys – lapams. Manoma, kad kaip žiedas, taip ir žiedo dalys, kilo iš atšakų 

sistemos. Pažiūros apie būdą ir apytikrį vegetatyvinių ir žiedo organų divergencijos laiką, 

atsiradusios tokiu keliu, daugiausia priklauso nuo mūsų požiūrio į savitarpio santykius tarp jų. 

Nežiūrint į absoliučių skirtumų stoką tarp atskirų augalo dalių, aprašomiems tikslams 

paprastai imamasi augalo organizmo suskaidymo į morfologines kategorijas: stiebą, lapą, šaknį ir 

žiedą (kai jis yra). Toks skirstymas taip pat patogus augalo bei jo dalių funkcijų aptarimui 

(Esau,1969). 

Augalams perėjus į sausumą ir įvykus organų diferencijacijai, įvairūs vegetatyvinės dalies 

organai specializavosi atlikti tam tikras funkcijas. 
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Induočiai augalai iš bendro augalų tarpo išsiskiria sudėtinga morfologine ir anatomine 

sandara. Jie sudaryti iš dviejų organų grupių: vegetatyvinių ir generatyvinių. 

Vegetatyviniai organai – tai šaknis ir ūglis, sudarytas iš stiebo, ant jo besiformuojančių 

pumpurų, ir lapų. Generatyviniams priskiriami dauginimosi organai. Magnolijūnų šie organai: 

žiedas, vaisius ir sėkla. 

Šaknis – požeminis augalo organas. Svarbiausia jos funkcija – aprūpinti augalo organizmą 

vandeniu ir mineralinėmis medžiagomis bei pritvirtinti augalą prie substrato. (Tutajuk, 1980). 

Šaknyse sintetinamos įvairios medžiagos (aminorūgštys, hormonai, alkaloidai…), kurios 

išnešiojamos į kitus organus. Kai kurių augalų šaknys kaupia atsargines mitybines medžiagas. 

Šaknys gali būti ir vegetatyvinio dauginimosi organas. 

Augalų šaknys į dirvožemį išskiria įvairias organines medžiagas – cukrus, rūgštis (acto, 

skruzdžių…) ir kai kuriuos mineralinius junginius, kurie makromolekulinius verčia 

mikromolekuliniais, lengvai augalų savo mitybai paimamais junginiais. Dėl šaknų išskiriamų 

medžiagų, apie augalo šaknis susidaro aiški zona – rizosfera, palanki įvairių mikroorganizmų 

vystymuisi, kurių veikla turi didžiulę reikšmę augalų mitybai (Radionova,1990). 

Kadangi šiame darbe tiriame ūglį ir jo suskirstymą, tai plačiau apžvelgsime ūglio 

sudedamųjų dalių morfologinę ir anatominę sandarą. 

Kaip jau minėta, ūglį sudaro stiebas, ant jo augantys pumpurai ir lapai, tai yra tai, ką mes 

dažniausiai matome – antžeminė augalo dalis. Yra ir tokių pakitusių formų, kur visos šios dalys 

nėra aiškiai išskirtos. Todėl čia aptarsime tipiškų, žiedinių augalų antžeminę dalį – vegetatyvinį 

ūglį. 

Ūglis – pagrindinis induočių augalų organas, kaip ir šaknis labai svarbus augalo gyvenime. 

Per vieną vegetacijos periodą iš pumpuro išsivystęs ūglis vadinamas metūgliu. Daugiamečiai 

augalai sudaro vienas po kito paeiliui susiformuojančių metūglių sistemą. Vienmečių augalų 

stiebą ir kiekvieną atskirą šakelę galima tirti kaip atskirus ūglius. Todėl tiksliau būtų ūglį 

charakterizuoti ne kaip stiebą su lapais, o kaip išsišakojusį stiebą su lapais ir pumpurais, 

išsivysčiusį iš pumpuro ar pumpurėlio užuomazgos per vieną vegetacinį periodą. (Kursanov, 

1966). 

Nuo šaknies ūglis išsiskiria vienu svarbiausių bruožų – bamblių susiformavimu. (Vasil’ev, 

1978). 

Stiebo dalis, kur išsidėsto pumpurai ir prisisega lapai vadinama bambliu. Šioje vietoje 

daugumos augalų matomi nedideli išsipūtimai. O stiebo dalis, esanti tarp dviejų bamblių – 

tarpubamblis (Tutajuk, 1980). 

Kampas tarp lapo ir į viršų besitęsiančios stiebo dalies vadinamas lapo pažastimi 

(Kursanov, 1966). 
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Paprastai ūglyje išsiskiria keletas, kartais daugelis, bamblių ir tarpubamblių; jie pasikartoja 

išilgai stiebo. Tai metamerinis augimas. Pirmasis augalo ūglis – pagrindinis, susiformavęs iš 

ūglio užuomazgos (Vasil’ev, 1978). 

Skiriami ilgaūgliai ir trumpaūgliai. Ilgaūglius turi tiek žoliniai, tiek ir sumedėję augalai. Per 

vienerius metus palankiomis sąlygomis kai kurių augalų jie gali išaugti 1–3 metrus ilgio. 

Trumpaūgliai su suartėjusiais tarpubambliais esti tų pačių augalų ir išauga tik kelis centimetrus 

ilgio. Ant jų paprastai išsivysto žiedpumpuriai ir vaisiai (Isajinas, 1964). 

Kylant stiebu aukštyn, daugumos augalų tarpubambliai vis trumpėja, lapai tampa 

menkesni, smulkesni, o pačioje stiebo viršūnėje susidaro viršūninis pumpuras, atitinkantis ūglio 

rudimentą (Kursanov, 1966). 

Morfologijoje išskiriami dvejopi ūgliai – vegetatyviniai ir generatyviniai. 

Pagrindinė vegetatyvinių ūglių funkcija – orinė mityba. Jie atlieka daugelį ir kitų funkcijų, 

be to jam būdingos metamorfozės. 

Generatyviniai ūgliai (jų tarpe ir žiedas) atlieka reproduktyvinę dauginimosi funkciją 

(Vasil’ev, 1978). 

Ūglis kildinamas iš bendro viršutinės meristemos telkinio. Lyginant su šaknimi, jis esti 

sudėtingesnės sandaros; nuo seniausių vystymosi etapų yra susiskirstęs į specilizuotas dalis 

(Vasil’ev, 1988). 

Vegetatyvinis ūglis sudarytas iš stiebo, turinčio daugiau ar mažiau cilindrišką formą, ir lapų 

– dorzoventralinės sandaros organų, prisitvirtinusių prie stiebo. 

Nei stiebas be lapų (nunykusių ar rudimentinių), nei lapai be stiebo (nors ir labai 

sutrumpėjusio) negali funkcionuoti (Vasil’ev, 1978). Be to, būtina ūglio dalimi esti pumpurai – 

naujų ūglių užuomazgos. Jie, kaip ir lapai, susiformuoja tam tikra tvarka ant ašių ir aprūpina 

ilgėjantį viršūninį ūglio augimą ir jo šakojimąsi, t.y., suformuoja ūglių sistemą (Vasil’ev, 1978). 

Pagrindinę ūglio funkciją – fotosintezę – atlieka lapai; stiebas – pagrindinis apytakos 

organas, atliekantis mechaninę, laidumo, o kartais ir apsauginę funkciją (Vasil’ev, 1988). 

Stiebo morfologinė sandara 

Stiebas – vienas iš pagrindinių augalo organų, kurį kaip pagrindą naudoja ant jo augantys 

pumpurai, lapai, žiedai, vaisiai. Organinius junginius iš lapų į šaknis ir vandenį su jame 

ištirpusiomis mineralinėmis medžiagomis iš šaknų į lapus taip pat perneša stiebas (Radionova, 

1990). Šis ašinis ūglio organas – rišančioji grandis tarp šaknų sistemos ir lapų (Isajinas, 1964). 

Pagal audinių išsidėstymą stiebas yra cilindrinės formos ir turi radialinę simetriją (Vasil’ev, 

1978). Daugiamečių augalų stiebuose kaupiamos atsarginės medžiagos. 
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Žolinių augalų stiebai gyvena vienerius, rečiau dvejus – trejus metus. Sumedėjusių augalų 

pagrindinis stiebas vadinamas kamienu, atskiri krūmų stiebeliai – kamienėliais (Radionova, 

1990). 

Stiebas pasižymi gausia savo formų įvairove. Tai priklauso ir nuo augalo rūšies ypatybių ir 

nuo jo vystymosi sąlygų (Isajinas, 1964). 

Priešingai nei šaknys, stiebai pasižymi fototropizmu, t.y., auga nuo žemės link šviesos 

šaltinio. Augimo greitis siekia vidutiniškai apie 0.005mm/min (Radionova, 1990). 

Pagal augimo kryptį ir būdą stiebai yra: statūs (usnis (Cirsium Mill.), svėrė (Raphanus L.)), 

kylantieji (tramažolė (Glechoma L.), rūgtis (Polygonum L.)), šliaužiantieji (žąsinė sidabražolė 

(Potentilla anserina L.)), vijokliniai, besivyniojantys saulės ėjimo kryptimi (apynys (Humullus 

L.)), laipiojantieji (vikis (Vicia L.)) ir sutrumpėję (su žiedynkočiu) (gyslotis (Plantago L.), 

kiaulpienė (Taraxacum L.)) bei besivyniojantys priešinga saulės ėjimui kryptimi (vijoklis 

(Convolvulus L.)). 

Pagal skersinį pjūvį stiebai yra: apvalūs (mauda (Conium L.)), apvalūs, dvibriauniai, 

vagoti, tribriauniai (viksva (Carex L.), bulvė (Solanum tuberosum L.)), keturbriauniai (sukatžolė 

(Leonurus L.)), daugiabriauniai (valerijonas (Valeriana L.)), sparnuoti (miškinis pelėžirnis 

(Lathyrus sylvestris L.)) ir paplokšti (lijanos). 

Pagal konsistenciją stiebai yra: žoliniai (žolės), sumedėję (krūmai ir medžiai), su šerdimi 

(šeivamedis (Sambucus L.)), tuščiaviduriai (rugys (Secale L.)), mėsingi (ropinis kopūstas 

(Brassica oleraceae var. gongyloides L.)) bei medėjantys (rūta (Ruta L.), kietis (Artemisia L.)). 

Pagal epidermio ląstelių sienelių kitimą stiebai yra: pliki (puriena (Caltha L.)), vaškuoti 

(vaškiniai) (rapsas (Brassica napus L. ssp napus)), apaugę plaukeliais (tubė (Verbascum L.)) ir 

apaugę dygliais (erškėtis (Rosa L.)). 

Šakodamasis stiebas didina bendrą antžeminę augalo masę (Tutajuk, 1980). Šakojimosi 

pobūdis priklauso nuo pagrindinės stiebo ašies bei šoninių šakų augimo būdo. Kai pagrindinė 

ašis auga visą laiką ir nuo jos atsišakoja šoninės šakos, tai yra monopodinis šakojimasis. Toks 

šakojimasis daugiau būdingas spygliuočiams (pušūnams (Pinopsida L.)). Kitų gi, viršūninis 

pumpuras auga tik tam tikrą laiką ir pagrindinė ašis vystosi iš šoninių šakų. Tai simpodinis 

šakojimasis, būdingas magnolijainiams (Mauro, 2000). 

Dichotominis šakojimasis – primityviausias šakojimosi būdas. Augimas inicijuojamas 

dviejų viršūninių meristemų, augančių į abi puses vienodu kampu ir greičiu. Būdingas vandens 

augalams, maršantei (Marchantia L.), kai kuriems pušūnams (Pinopsida L.) (Tutajuk, 1980). 

Taip pat išskiriami pseudodichotominis, (alyvos (Syringa L.)) anizotropinis šakojimosi būdai. 

Prisitaikant prie aplinkos veiksnių augalas kinta, įvairiai pakeisdamas savo formą ir 

funkcijas. 
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Dažnai kinta ne tik stiebas, bet ir ant jo augantys lapai bei pumpurai (Isajinas, 1964). 

Kai kurių augalų stiebai primena lapo plokštelės (lapalakščio) formą, esti žalios spalvos ir 

atlieka fotosintezę (Radionova, 1990). Tokie stiebo pakitimai vadinami filokladijomis (pelžiedė 

(Ruscus L.)). Kai ant žalių stiebų auga redukuoti lapai, savo išvaizda jų neprimenantys, tokie 

pakitimai vadinami kladodijomis (opuntija (Opuntia L.)). Stiebinės kilmės dygliai – aksčiai, 

išsivysto iš pažastinio pumpuro. Stiebas taip pat gali virsti į ūselius – laipiojimo organus 

(vynmedis (Vitis L.), agurkas (Cucumis L.)) (Radionova, 1990). 

Gamtoje aptinkami tokie pakitę požeminiai stiebai, kuriuos netgi sunku atskirti nuo šaknų. 

Tik patyrinėjus būdingus stiebams sandaros bruožus: pumpurų buvimą, iš kurių auga tikrieji 

stiebai ir lapai, keroja pridėtinės šaknys, galima pamatyti šakniastiebių, stiebagumbių ar svogūnų 

požymių. Šie dariniai, skirti vegetatyviniam augalo dauginimuisi, maisto medžiagų kaupimui, 

niekada neturi šakniaplaukių bei šaknies šalmelio (Kursanov, 1966). 

Šakniastiebis – gulsčias, šaknį primenantis požeminis stiebas, turintis pakitusius lapus, 

pumpurus ir pridėtines šaknis. Savo forma ir sandara šakniastiebiai labai įvairūs. Jie turi nemažą 

utilitarinę reikšmę. 

Svogūnas – pakitęs sutrumpėjęs mėsingas stiebas. Svogūno apatinėje dalyje yra dugnelis, iš 

jo ir dygsta pridėtinės šaknys. Į paviršių išauga mėsingi (viduje) lapai – lukštai ir sausi (išorėje) 

lukštiniai lapai. Jie apsaugo nuo išdžiūvimo ir puvimo vidines sultingąsias dalis. Svogūno 

dugnelio viršūnėje esti viršūninis pumpuras – iš jo išsivysto naujas ūglis (Ims, 1964). 

Gumbasvogūnis taip pat turi panašią kaip ir svogūno sandarą. 

Stiebagumbiai susiformuoja ant požeminių stiebų – stolonų. Tai būdinga bulvėms, 

topinambams (Solanum tuberosa L., Helianthus tuberosus L.). Stiebagumbius galima atpažinti iš 

matomų paviršiuje akučių – pumpurų. 

V.N.Isajinas (1964 m.) prie stiebo pakitimų priskiria ir pumpurus. 

Taigi, stiebas, pakeitęs savo formą, atlieka ir medžiagų pernešėjo, ir požeminio ar 

antžeminio organo, kuriame augalas kaupia organinių medžiagų atsargas, ir dyglio, saugančio 

augalą nuo gyvūnų, ir žiemojančio pumpuro, ir lapalakščio vaidmenis. 

Lapo morfologinė sandara 

Lapas – dorzoventralinės sandaros, riboto augimo, svarbiausias augalo organas – 

evoliucijos procese kilęs iš sutrumpėjusių ir sutankėjusių šoninių pagrindinio ūglio šakelių. 

Pagrindinė užduotis – vykdyti orinę mitybą – fotosintezę, vandens garinimą – transpiraciją bei 

dujų apykaitą – aeraciją (Radionova, 1990). 

Pirmosios augalo lapo užuomazgos – skilčialapiai – formuojasi pirminio gemalo 

meristeminio kūno diferencijacijos dėka dar iki pagrindinio ūglio apekso ir viršūninio pumpuro 
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atsiradimo. Visi kiti lapai auga ant ūglio apekso, pirmiausia pagrindinio, o toliau pagal jų 

išsidėstymą – atitinkamai ant kiekvieno iš šoninių ( Vasil’ev, 1978). 

Lapai, kaip šoniniai organai, dažniausiai turi daugiau ar mažiau suplotą formą ir 

dorzoventralinę sandarą. Tuo skiriasi nuo cilindriškų, radialinių-simetrinių ašinių organų – stiebo 

ir šaknies. 

Induočių augalų lapai, skirtingai nei ašiniai organai, sugebantys „išlaikyti“ meristeminę 

viršūnėlę, pasižymi ribotu augimu. 

Ant lapo neauga jokie kiti organai. Retai ant jo gali išaugti pridėtiniai pumpurai ar šaknys 

(begonija (Begonia L.)). Tačiau tiesiogiai ant lapo naujas lapas paprastai nesusiformuoja. Pats 

lapas visuomet auga tik ant jo ūglio ašies – stiebo. 

Plokščia lapo forma suteikia jam bifacialinę struktūrą. Kadangi ūglis turi griežtai išreikštas 

morfologines struktūras: viršūnėlę ir pagrindines dalis, todėl galima išskirti viršutinę ir apatinę 

lapo puses. Tai nustatoma pagal jų orientaciją į ūglio viršūnę. Viršutinė lapo pusė dar vadinama 

vidine, pilvine ar adoksialine, o apatinė– apsaugine, nugarine ar abaksialine.Tai susiję su lapo 

pradmens padėtimi pumpure. Pradžioje lapas auga užsilenkdamas virš apekso viršūnės. Tuomet 

būsimoji viršutinė pusė priglunda prie ašies, o apatinė nukreipiama į išorę. 

Dorzoventralinė lapo sandara pasižymi tuo, kad pagal anatominę sandarą pakankamai 

išsiskiria viršutinė ir apatinė lapo pusės. Viršutinėje pusėje – mediena, apatinėje – karniena. 

Apatinėje pusėje plaukeliai raiškūs, iškilesni. Apatinė lapo pusė dažnai blyškiai žalia, blankesnė 

nei viršutinė, kartais nudažoma antocianų raudona ar violetine spalva. 

Lapo augimo ribotumas pirmiausia susietas su tuo, kad sėklinių augalų jis labai greitai 

praranda viršūninį augimą ir neišsaugo individualaus meristeminio apekso. Lapo dydį apriboja ir 

laikas: pasiekęs jam būdingus išmatavimus iki gyvenimo pabaigos išlieka nepakitęs (Vasil’ev, 

1978). 

Pirmieji daigų lapai, išaugę iš sėklos, esti paprasčiausios formos; augalui vystantis vis 

sudėtingėja. Pasirodę pirmieji lapeliai auga savo viršūne, bet netrukus pradeda augti ir lapo 

pagrindu (Isajinas, 1964). Magnolijainių lapai auga visu savo paviršiumi, o lelijainių – pagrindu. 

Lapas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: lapalakščio, lapo pamato (pėdsako, penties) ir 

lapkočio. 

Svarbiausia tipinio žalio lapo dalis – lapalakštis. Jam ir būdingi skiriamieji lapo požymiai: 

plokštumas, dorzoventralinė sandara, ribotas augimas ir t.t. Sudarytas iš trijų dalių: pamato, 

viršūnės ir krašto. Dažniausiai savo viršutine puse nukreiptas į šviesą (Tutajuk, 1980). Teigiamo 

fototaksio pavyzdys. 

Lapo pamatas (pentis) – apatinė lapo dalis, sujungta su stiebu, kartais nežymiai nuo jo 

atribota. Ja lapas tvirtinasi prie stiebo. 
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Lapkotis susiformuoja tarp lapalakščio ir lapo pamato. Jis dažnai esti ašinis stiebo pavidalo 

organas, cilindriškas ar apvalus, labai ilgas ar labai trumpas (ieva (Padus Mill.)). Tokie lapai 

vadinami kotuotais, o lapai be lapkočių – bekočiais (Vasil’ev, 1978). Lapkotis, be atliekamų 

ramstinės ir apytakos funkcijų, ilgai išlaiko vertikalaus augimo galimybę ir gali reguliuoti 

lapalakščio padėtį, nukreipdamas jį į šviesą.(Vasil’ev, 1988). 

Kartais augalai suformuoja ir tokias lapo dalis kaip prielapius, lapamakštę, susidarančią iš 

stipriai išplatėjusio lapalakščio, apgaubiančio stiebą (Tutajuk, 1980). 

Prielapiai – šoninės lapo pamato išaugos (Vasil’ev, 1978). Jie gali būti laisvi ar „priaugę” 

prie lapkočio. Prielapiai – neesminė augalo dalis. Dažniausiai jie nežymūs, retai – dideli, lapo 

pavidalo. Daugelio augalų jie anksti nunyksta, kai tik pradeda augti lapai (Tutajuk, 1980). 

Kartais prielapiai esti žali ir funkcionuoja kartu su lapalakščiu kaip fotosintezės organai 

(Vasil’ev, 1978). Be prielapių, kaip papildomos lapo pamato išaugos, liežuvėlis ir ausytės, turi 

svarbią diagnostinę reikšmę. 

Lapalakščio formos yra labai įvairios. Pagal jo formą ir gyslotumą apibūdinamos rūšys, 

gentys, šeimos. Lapai yra paprasti ir sudėtiniai. Paprasti lapai sudaryti iš lapkočio ir lapalakščio. 

Krintant lapams toks lapas nukrinta visas (Isajinas, 1964). Paprastųjų lapų lakštas yra ištisinis, 

tačiau gali būti įvairiai dantytas, iškarpytas ar suskaldytas. 

Paprastieji lapai pagal sandarą skirstomi į grupes (1 pav.): 

 ištisiniai, 

 skiautėti, 

 iškarpyti, 

 išpjaustyti, 

 suskaldyti. 

 
1 pav. Paprastųjų lapų lakšto kontūrų įvairovė (pagal G.A. Bavtuto). 
1 – apskritas; 2–ovalus; 3–pailgas; 4–lancetiškas; 5–atvirkščiai lancetiškas; 6–rombiškas; 7–širdiškas; 8–
ovaliai kiaušiniškas; 9–inkstiškas; 10–strėliškas; 11–ietiškas; 12–kiaušiniškas; 13–atvirkščiai kiaušiniškas; 
14–skydiškas; 15–kastuviškas; 16–šeriškas; 17–spygliškas; 18, 19, 20–linijiškas; 21–žvyniškas; 22–yliškas; 
23–pjautuviškas; 24–atvirkščiai ovališkas. 
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Ištisinių lapų kraštai lygūs ar vingiuoti su mažomis, nesiekiančiomis ketvirtadalio lakšto 

ploto, iškarpomis (obelis (Mallus L.)). 

Skiautėtų lapų išpjovos ( 3
1

4
1 − ) lapą padalina į keletą plačių skiaučių (rasakila (Alchemilla 

L.)). 

Iškarpytų lapų lakštas su smailiomis išpjovomis, siekiančiomis nuo 3
1  iki 3

2  lapalakščio 

(vėdrynas (Ranunculus L.)). 

Išpjaustytų lapų išpjovos esti bukos (barborytė ( Barbarea W.T.Aiton)). 

Suskaldytų – beveik siekia vidurinę gyslą ar lakšto pagrindą. 

Pagal lapo kraštą: 

 lygiakraščiai (gyslotis (Plantago L.)), 

 dantyti (dilgėlė (Urtica L.)), 

 pjūkliški (liepa (Tilia L.)), 

 karbuoti (notra (Stachys L.)), 

 banguoti (šalpusnis (Tussilago L.)). 

Pagal lakšto kontūrus: 

Apskritas – visomis kryptimis vienodo skersmens (drebulė (Populus tremula L.)). 

Elipsiškas – elipsės formos, jo ilgis maždaug du kartus viršija plotį, bukais ar 

smailėjančiais galais (vyšnia (Cerasus Mill.)). 

Kiaušiniškas – pailgas, pamatinė dalis truputį platesnė (darželinė raktažolė 

(Primulla L.)). 

Širdiškas – apačia širdiškai įlenkta, į viršūnę smailėjantis (liepa (Tilia L.)). 

Širdiškai kiaušiniškas – pamatinė dalis širdiškai įlenkta, viršūnė buka (miškinė 

notra (Stachys sylvatica L.)). 

Inkstiškas – pamatinė dalis širdiškai įlenkta, viršūnė buka, lakšto plotis didesnis už 

ilgį (pipirlapė (Asarum L.)). 

Skydiškas – lakštas apskritas, lapkotis prisitvirtinęs ties lapo viduriu (nasturtė 

(Tropacolum L.)). 

Pleištiškas – smailiu galu, aukščiau vidurio platesnis, į pamatą pleištiškai 

siaurėjantis (žalčialunkis (Daphne L.)). 

Kastuviškas – link lapkočio siaurėjantis (saulutė (Bellis L.)). 

Rombiškas – į abu galus smailėjantis, ties viduriu plačiausias (karpotasis beržas 

(Betula pendula Roth.)). 

Strėliškas – viršūnė smaili, panašus į strėlės galą (dirvinis vijoklis (Convolvulus 

arvensis L.)). 
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Inkstiškas –viršūnė smaili, primena ieties galą (smulkioji rūgštynė (Rumex 

acetosella L.)). 

Lancetiškas – pailgas, į abu galus smailėjantis, ilgis 3–4 kartus didesnis už plotį 

(gluosnis (Salix L.)). 

Linijiškas – ilgos juostelės pavidalo, lygiagrečiais kraštais (miglinių šeima 

(Poaceae)). 

Cilindrinis – pailgas, storas, apvalus (didysis šilokas (Sedum maximum (L.) 

Hoffm)). 

Vamzdiškas – ilgas ir apvalus, bet tuščiaviduris (svogūnas (Allium L.)). 

Šėriškas – ilgas ir plonas, į vamzdelį išilgai susiraitęs (briedgaurė (Nardus L.)). 

Spygliškas – ilgas, panašus į adatą (eglė (Piceae A. Dietr.)). 

Žvyniškas – trumpas, platus, prisišliejęs prie stiebo ar šakelės (tuja (Thuja L.)) 

(Dagys, 1985). 

Sudėtinis lapas sudarytas iš pagrindinio lapkočio ir atskirų lapalakščių, prie pagrindinio 

lapkočio prisegtų trumpesniais lapkotėliais. Atskiri sudėtinio lapo lapeliai tarp savęs panašūs 

forma ir turi sąnarėlius, prisegimo prie bendrojo lapkočio, vietose. Lapams krintant, daugelio 

augalų sudėtiniai lapai suyra į dalis per sąnarėlius. 

Sudėtiniai lapai, susidarę iš paprastųjų, evoliucionuojant geriau prisitaikė, nes suskaldyti 

lapai sudaro mažesnį pasipriešinimą vėjo srovei (Isajinas, 1964). 

Sudėtiniai lapai pagal sandarą yra trejopi: sudėtiniai trilapiai, plaštakiški ir plunksniški. 

Trilapiai sudaryti iš trijų lapelių, priaugusių prie bendro koto viršūnės (dobilas (Trifolium 

L.)). Pasitaiko ir dukart trilapių (Dagys, 1985). 

Plaštakiški – tokie lapai, kurių daugiau nei trys lapeliai priaugę prie bendro koto viršūnės 

(sidabražolė (Potentilla L.)). Pagal lapelių skaičių galima suskirstyti į penkialapius, septynlapius, 

devynlapius ir daugialapius. 

Plunksniški sudėtiniai lapai sandara panašūs į paukščio plunksną. Skirstomi į poriškai 

plunksniškus, jų lapkočio viršūnėje lapelio nėra, o vietoj jo – paprastas ar šakotas ūselis (vikis 

(Vicia L.)) ir neporiškai plunksniškas, jų viršūnėje yra neporinis lapelis (baltažiedė robinija 

(Robinia pseudoacacia L.)). Jei prie bendro lapkočio prisijungia antros eilės lapkočiai ir tik prie 

jų priaugę atskiri plunksniški lapeliai, tai – dukart plunksniškas lapas (papartis Athyrium filix –

femina L.). Yra ir tris kart plunksniškų lapų (morka (Daucus L.)) (Dagys, 1985). 

Lapalakštis visas išvagotas gyslų. Jos suteikia lapui tvirtumo. Dauguma simetriškų lapų 

(būdingų magnolijainiams) turi aiškią stambią centrinę gyslą, nuo kurios šakojasi smulkesnės 

antros eilės gyslos, o nuo šių dar smulkesnės – trečios eilės gyslos ir t.t. 
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Lapo gyslotumas, kai nuo pagrindinės gyslos šakojasi antrosios eilės gyslos ir išsidėsto 

kaip plunksna, vadinamas plunksnišku. 

Plaštakiškas gyslotumas – kai visos antros eilės gyslos šakojasi iš vienos vietos. 

Lapas, su lygiagrečiai išsidėsčiusiomis gyslomis, vadinamas lygiagrečiai gyslotu. Kai 

gyslos ties lapo viduriu nutolsta viena nuo kitos lanku, gyslotumas – lankiškas. O kai lankiškos 

gyslos atsišakoja ne viename taške ir išsilenkia pagal lapalakščio formą – tinkliškai lankiškas 

gyslotumas (Fedorov, 1966). 

A. E. Vasil’ev (1988) nurodo šiuos pagrindinius lapo gyslotumo tipus: dvišakai gyslotas 

(dichotomiškas), lygiagretus, lankiškas, plunksniškas ir plaštakiškas. Lelijainiams būdingas 

lygiagretus ir lankiškas gyslotumas, o magnolijainiams – plaštakiškas ir plunksniškas (Vasil’ev, 

1988). 

Lapai prie stiebo tvirtinasi taip pat įvairiai (2 pav.). 

 
 2 pav. Pagrindiniai lapų prisitvirtinimo prie stiebo tipai (pagal A. E. Vasil’ev). 

1–spiralinis; 2–pagrindinės genetinės spiralės schema; 3–dvieilis (a–iš šono, b–iš viršaus, schema); 4–
menturinis; 5–priešinis. 
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Priešinis išsidėstymas – viename bamblyje išsidėsto du, vienas prieš kitą lapai. (notrelinių 

šeima (Lamiaceae L.)). 

Menturinis – kai viename bamblyje yra prisegti trys ar daugiau lapų (lipikas (Galium L.)). 

Spiralinis, arba pražanginis– viename bamblyje yra vienas lapas ir lapai yra prisegti 

pavieniui, spirale (kriaušė (Pyrus L.)). 

Kai lapai ant sutrumpėjusio stiebo išsidėsto spirale, susidaro lapų skrotelė – rozetė 

(kiaulpienė (Taraxacum L.) (Isajinas, 1964). 

Suaugę to paties augalo lapai ne visi būna vienodi. Pagal padėtį ant stiebo jie skirstomi į 

žemutinius, vidurinius ir viršūninius. 

Žemutiniai lapai – tai pirmieji stiebo lapai, dažnai žvyniški, nepanašūs į tipiškus, esti be 

lapalakščio. Tokie būna pumpurų, svogūnų išoriniai lapai (žvynai). 

Viduriniai lapai – jie kiekvienos augalo rūšies tipiški. Kadangi juose vyksta pagrindiniai 

fiziologiniai procesai, todėl pagal juos nustatomi morfologiniai audinių požymiai. 

Viršūniniai lapai esti daug mažesni už vidurinius. Jie paprastesnės formos, ne tokie svarbūs 

fotosintezei. Tokie lapai, išaugantys iš žiedkočio ar žiedo, vadinami pažiedlapiais. 

Kai kurių augalų viduriniai lapai būna nevienodos formos (papliauška (Sagittaria L)). Toks 

reiškinys vadinamas heterofilija. Ji dažniau stebima pakrančių ar vandens augaluose. Sausumos 

augalų nevienodus lapus turi gebenė (Hedera L.), šilkmedis (Morus L.) ir kt. (Purvinas, 1975). 

Be pagrindinio vaidmens, lapai pasižymi dideliu plastiškumu ir kitimu. Kisdami jie 

pavirsta naujais organais, kurie įgyja kitokias funkcijas. 

Usnių (Cirsium Mill.) dygūs lapai, be pagrindinės funkcijos, saugo augalą nuo gyvūnų, 

kaktusų – pavirsta dygliais. 

Kopūsto (Brassica L.) gūžės mėsingi lapai kaupia maisto medžiagų atsargas, kartais 

vandens atsargas, kurias panaudoja sausros metu. 

Žirnio (Pisum L.) ūseliai taip pat yra pakitę lapai.Jais prilaiko silpnus stiebus, t.y., atlieka 

atraminę funkciją. 

Robinijų (Robinia L.) sudėtinių lapų lakštai išnyksta, o lapkočiai augdami atlieka lakšto 

funkcijas. Tokie lapkočiai vadinami filodijomis. 

Vabzdžiaėdžių augalų lapai „gaudo” smulkius vabzdžius, o kartais įgyja ir šaknų funkcijas, 

taip padeda augalams vegetatyviai daugintis (Isajinas, 1964). 

Lapas savo morfologija aiškiai išsiskiria nuo stiebo bei kitų augalo organų. 

Taigi, veikiant aplinkos faktoriams, sausumos augalų kūnas diferencijuotas į dvi dalis: 

antžeminę ir požeminę. Skirtinga aplinka keitė augalo abiejų dalių funkcijas ir sandarą. Dėl to ir 

išsivystė skirtingi organai, atliekantys nevienodas funkcijas, dėl kurių vyksta vieningas procesas 

tarp aplinkos ir augalo (Tutajuk, 1980). 
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1.2 Ūglio anatominė sandara. 
 

Ūglis, būdamas ašiniu augalo organu, nuo šaknies skiriasi ne tik lapų ir bamblių buvimu, bet 

ir skirtinga anatomine sandara. 

Kadangi ūglis sudarytas iš ašinio organo – stiebo ir ant jo augančių šoninių organų – lapų, 

todėl čia ir aptarsime šių ūglio organų anatominę sandarą. 

Stiebo anatominė sandara 

Lapuose ir šaknyse esančių medžiagų apykaita stiebe vyksta dalyvaujant medienai ir 

karnienai (Kisileva, 1969). 

Paprastai stiebo anatominė sandara atitinka jo atliekamą funkciją. Jame išvystyta tokia 

sudėtinga apytakos audinių sistema, kuri visus augalo organus sujungia į vieną visumą. 

Mechaninių audinių dėka stiebas išlaiko visus antžeminius organus, suteikia lapui palankias 

apšvietimo sąlygas. 

Stiebas, kaip ir visas ūglis, sudaro „atvirą” augimo sistemą, t.y., auga ilgą laiką, be to, jis 

sudaro ir naujus organus. Stiebe išsiskiria ir meristemų sistema, sąlygojanti audinių augimą ilgyn 

ir storyn. Tuo jis panašus į šaknį. Stiebams būdinga sudėtingos viršūninės, šoninės ir įterptinės 

meristemų sistemos. Diferencijuojantis audiniams, inicialiniame žiede po jaunais lapų 

pradmenimis išsivysto probrazdis. Į vidinę pusę nuo probrazdžio yra šerdis, o į išorinę nuo jo – 

pirminė žievė. Pats paviršinis viršūninės meristemos sluoksnis sudaro protodermį, kuris vėliau 

sudaro epidermį. 

Lapų pradmenys tiesiogiai įtakoja probrazdžio susidarymą ir pirminių apytakos audinių 

formavimą. 

Tai pastebima tuomet, kai probrazdis išsidėsto atskiruose kūleliuose. Jei probrazdis sudaro 

ištisą sluoksnį, tuomet lapų pradmenys įtakoja apytakos audinių vystymosi greitį ir pobūdį. Taip 

šoniniai augalo organai labiausiai veikia stiebo vystymąsi. 

Besidiferencijuojant pirminėms meristemoms suformuojama pirminė stiebo sandara. Tokia 

sandara gali ilgai išlikti, jei brazdas funkcionuoja silpnai ar jo visiškai nebūna. Kai brazdas 

antrinius apytakos audinius formuojasi sparčiai, tuomet pirminė sandara greitai verčiama į 

antrinę. Brazdo ląstelės pradeda dalintis dar nepasibaigus pirminių audinių susidarymui. Kai 

kada atskirti pirminę stiebo apytakos audinių sandarą nuo antrinės gana sudėtinga (Kisileva, 

1976). 

Brazdas, į vidinę pusę gamindamas antrinę medieną, pats ištįsta į jos paviršių ir atsitraukia 

nuo centro. Taip jis pasilieka tarp medienos ir karnienos. Tuo pačiu metu į išorę brazdas atideda 

antrinės karnienos ląstelių sluoksnius. Dėl tįstamojo antrinio stiebo storėjimo pirminė žievė žūsta 
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ir esti pakeičiama antrine. Stiebo paviršiuje epidermį pakeičia periderma. Visų šių persitvarkymų 

rezultatas – antrinė stiebo sandara. 

Stiebų vystymasis labai įvairus. Tai priklauso ne tik nuo morfologinių ūglių savybių, 

aplinkos sąlygų įtakos, bet ir nuo vienos ar kitos sistematinės grupės ypatybių (Vasil’ev, 1978). 

Detalus augimo kūgelio (3 pav.) tyrimas parodo, kad ne visos jo dalys yra morfologiškai, 

anatomiškai ir fiziologiškai vienodos. Jame išskiriami tunika ir korpusas. 

 
3 pav. Stiebo augimo kūgelis 

 

Tunika, arba mantija, augimo kūgelyje sudaro vieną ar kelis apsauginius sluoksnius. 

Tunikos ląstelės dalosi statmenai (perpendikuliariai) augimo kūgelio paviršiui, taip viršūninė 

meristema sudaro paviršinį augimą. Pušūnų (Pinopsida) ląstelės, morfologiškai priklausančios 

tunikai, dalosi visomis kryptimis. 

Korpusas – pagrindinė centrinė viršūninės meristemos dalis. Ląstelės čia dalijasi visomis 

kryptimis, o tai paaiškina didelės apimties augimo kūgelio dydį. Riba tarp tunikos ir korpuso ne 

visuomet aiški. 

Korpuso centre galima išskirti inicialinį ląstelių sluoksnį, kuris sutelktas viršūnėje. Nuo 

korpuso žemyn einanti viršūninė meristema diferencijuojasi į ašinę (centrinę) ir periferinę zonas. 

Čia meristeminės ląstelės aktyvumas pats didžiausias. Ašinės meristemos ląstelės ištęstos pagal 

ašies kryptį. Ląstelėse aiškiai išreikšta vakuolių sistema. Periferinės zonos ląstelės dalosi visomis 

kryptimis, jų matmenys mažesni, forma – netaisyklinga. Ašinė bei periferinė zonos aktyviai 

dalyvauja stiebo sandaros formavimęsi, lapų ir šoninių ūglių susidaryme (Kisileva, 1969). 

Pastovių stiebo audinių vystymasis 

Šiuo metu išskiriamos trys pagrindinės stiebo augimo zonos: dalijimosi, tįsimo ir 

diferencijacijos. 
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Stiebo augimo zona lyginant su šaknies yra ilgesnė. Dažniausias ilgis siekia kelis milimetrus, 

rečiau – daugiau nei centimetrą. Visos gaminamosios viršūninės meristemos ląstelės praeina 

tįsimo fazę, po kurios prasideda šių ląstelių specializacijos (diferenciacijos) etapas. Ląstelių 

meristeminis aktyvumas palaipsniui lėtėja. Tai pastebima ir ašinėje, ir periferinėje zonose. Tarp 

šių zonų vis tiek išlieka meristeminis žiedas. 

Centrinės meristeminio žiedo ląstelės pailgėja, įgauna prozenchiminę formą ir dalosi tik 

paraleliai stiebo paviršiui. Šie vertikalūs ląstelių tįsimai – probrazdis – pirminis audinys, 

nenutrūkstamas viršūninės meristemos pratęsimas. Meristeminės ląstelės, iš išorės ir vidaus 

prigludusios prie probrazdžio, tampa periciklu. Kartais šios ląstelės lieka parenchiminės ir išlaiko 

aktyvaus dalinimosi galimybę. Dažniau ląstelės ištįsta, tampa prozenchiminėmis, sumedėja ir 

atlieka mechaninę funkciją. 

Pirmas probrazdžio veiklos rezultatas – tai pirminės karnienos elementai, susidarantys iš 

išorinių prabrazdžio ląstelių. Šie karnienos elementai – plonasieniai, siaura vidine kanalo ertme, 

trumpaamžiai. Jos sudaro protofloemą. Protofloemos elementai sparčiai pakeičiami stambesniais 

metafloemos elementais. Metafloema vystosi įcentriniu būdu, t.y., pirmieji elementai užima 

išorinę padėtį, vėlesni – vidinę. Šie priglunda prie probrazdžio ar brazdo. 

Iš vidinių probrazdžio ląstelių vystosi mediena. Pirmieji pirminės medienos elementai, 

sudarantys protoksilemą, tai – siauri, plonasieniai indai arba tracheidės, turinčios spiralinius ar 

žiedinius sustorėjimus. Metaksilema susidaro šiek tiek vėliau, iš laiptinių ir taškinių indų. 

Mediena vystosi išcentriniu būdu: ankstyvieji medienos elementai – centre, vėlyvieji – išorėje, 

siejasi su brazdu. 

Stiebo ruoželiai, nuo indų kūlelių išsidėstę į vidų ir į išorę, lieka parenchiminiai. Jie 

sudaro stiebo šerdį ir pirminę žievę. Tai taip pat pirminiai audiniai, nes susidaro iš viršūninės 

meristemos (Kisileva, 1969). 

Lapų pradmenų susidaryme dalyvauja tunikos ir korpuso ląstelės. Besidalindamos 

ląstelės plokštėja ir įgauna būsimo lapo ląstelių formą. 

Pirmiausiai, lapų velenėliai sudaryti tik iš meristeminių audinių. Vėliau periferinės lapų 

pradmenų dalys praranda meristeminį aktyvumą. Centre likusi meristeminio audinio dalis 

vadinama desmogenu. Iš centrinės jo dalies išsidiferencijuoja probrazdis. Kaip ir indų kūlelis, 

kuris beveik vienu metu formuojasi ir lape, ir stiebe, taip ir probrazdžio tąsa juose yra bendra. 

Stiebu einanti bendro indų kūlelio dalis vadinama lapo pėdsaku. Taip stiebo apytakos sistema 

glaudžiai formuojasi kartu su lapo apytakos sistema. 

Anatominei stiebo sandarai būdinga simetrija bei ypač specializuoti audiniai. Audiniai 

išsidėsto koncentriniais ratais (4 pav.). 
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4 pav. Stiebo sandara (pagal J.Milkevičiūtę) 
1–epidermis; 2–pirminė žievė; 3–centrinis velenas; 4–indų kūlelis. 

 

Išorinis ratas sudaro pirminės žievės audinius, vidinis formuoja centrinio veleno audinius. 

Iš išorės pirminę žievę dengia epidermis – dengiamasis audinys, iš vidaus – endodermis, jis ir yra 

pirminės žievės vidinis sluoksnis. Centrinį veleną, arba stelę, sudaro periciklas, apytakos audinių 

ratas ir šerdis (Kisileva, 1976). 

Žolinių magnolijainių stiebo paviršių dengia epidermis. Jo ląstelės pailgos, ištįsusios 

išilgine kryptimi. Jame yra išsidėsčiusios žiotelės dujų apykaitai palaikyti. Galima aptikti ir 

plaukelių. Žiotelių bei plaukelių skaičius epidermyje svarbus diagnostikai (Dagys, 1985). 

Pirminė žievė sudaryta iš trejopo tipo audinių – kolenchimos – ramstinio audinio 

(egzodermio), bei pagrindinės žievės parenchimos – asimiliacinio audinio – pirminės žievės 

mezodermio. Kolenchima, ribodamasi su epidermiu, išsidėsto paviršiuje. Endodermis – trečiasis 

pirminės žievės sluoksnis – sudaro vidinį pirminės žievės sluoksnį (Kisileva, 1969). 

Magnolijainių augalų stiebuose aptinkamos visos kolenchimos rūšys: kampinė, 

plokštelinė bei akytoji, retai sutinkama ir kremzlinė kolenchima (Kmitienė, 1999). 

Kolenchima – pirminis ramstinis audinys, sudarytas iš gyvų, netolygiai sustorėjusiomis 

sienelėmis, prozenchimio tipo ląstelių. Kolenchima, išsidėstydama iškart po epidermiu, sudaro 

stiebo egzodermį. Skaidri, gerai praleidžianti šviesą į gilesnius audinius. Ląstelės bukais galais, 

jų sienelės netolygiai sustorėjusios. Per plonasienes vietas vyksta medžiagų apytaka. 

Kolenchimos ląstelėse nėra antrinio sienelių sustorėjimo. Sustorėjusiose vietose daug 

hemiceliuliozės, vandens, kartais pektinų, taninų. Plonasienės kolenchimos ląstelių sienelės 

sudarytos tik iš celiuliozės. Anksti susiformuoja plonuose ūgliuose, kol vyksta ląstelių tįsimas. 

Šiuo metu susiformuoja atsparūs tempimai ūglio audiniai. Pagrindinę funkciją – atsparumą 

tempimui, kolenchima atlieka tol, kol nėra antrinių audinių, vėliau jos funkciją perima 

sklerenchima (Kmitienė, 1999). 
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Įvairiuose augaluose kolenchima išsivysto skirtingai. Jurgino stiebe kampinė kolenchima 

sudaro 5 – 8 ląstelių eilutes. 

Pagrindinės parenchimos, sudarančios vidurinį pirminės žievės sluoksnį – mezodermį, 

ląstelės ovalios skersine kryptimi ir nežymiai ištęstos išilgine, turi šiam audiniui būdingą 

sandarą. Labai dažnai žievės parenchimoje, kaip ir kolenchimoje, aptinkami chloroplastai. Jie ir 

nulemia žalią jaunų stiebų spalvą. Taip pat parenchimos ląstelėms būdingi kalcio oksalato 

kristalai, eteriniai aliejai ir kiti apytakos produktai. Daugelio magnolijainių ir pušūnų pirminę 

žievę išvarstę pientakiai bei sakotakiai. Pirminėje žievėje vyksta pagrindinė augalo apykaita. Dėl 

čia sparčiai vykstančių sintezės procesų žievėje sukaupiama kalcio oksalato kristalų, dervų, 

eterinių aliejų bei kitų apykaitos produktų. 

Stiebo endodermis išvystytas daug silpniau nei šaknies. Jo ląstelės smulkios, nežymiai 

ištęstos tangentine kryptimi. Endodermis dažnai sukaupia daug krakmolo, todėl vadinamas 

krakmoline makštimi. Daugelyje magnolijūnų ji nepastebima (Kisileva, 1969). 

Centrinis velenas prasideda periciklu. Išorinė periciklo dalis yra mechaninis audinys, 

vidinė – pagrindinė parenchima, arba šie audiniai gali kaitaliotis gijomis. Mechaninis 

periciklinės kilmės audinys sudaro ištisinį, gerai išvystytą ratą, kaip pavyzdžiui, kartuolės 

(Aristolochia L.) stiebe, arba neištisinį, pertrauktą, kaip dobilo (Trifolium L.) ir saulėgrąžos 

(Helianthus annuus L.) stiebuose. Taip periciklo pluoštai išsidėsto atskiromis vertikaliomis 

gijomis, kurios skersiniame pjūvyje matomos kaip atskiros salelės, esančios indų kūlelių 

priešakyje. Periciklo parenchima sudaro 1–2 ląstelių eilutes ir turi jai būdingą sandarą. 

Sudarydami beveik taisyklingą ratą indų kūleliai išsidėsto už periciklo. Stiebe jie gali būti 

kolateraliniai – atviri, uždari (5 pav.) ir bikolateraliniai. 

 
5 pav. Kolateraliniai indų kūleliai (pagal N.S. Kisileva). 
1–kolateralinis atviras; 2–kolateralins uždaras. 
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Karniena užima išorinę indų kūlelių dalį, mediena – vidinę. 

Kūleliuose, tarp medienos ir karnienos, įsiterpęs brazdas. Ir pats brazdas, ir jam 

priklausantys dar nediferencijuoti jo gamybos elementai suformuoja brazdo (brazdinę) zoną. 

 Tam tikru stiebo vystymosi laikotarpiu prie kūlelinio brazdo prisijungia tarpkūlelinis. Jo 

ląstelės žymiai stambesnės. 

Šerdies spinduliai įsiterpia tarp kūlelių. Jie sujungia pirminę žievę ir šerdį. Spindulius 

sudaro stambios parenchiminės ląstelės, nežymiai ištįsusios radialine kryptimi. 

Kai kuriuose magnolijainiuose augaluose kūlelinės sandaros nėra netgi ankstyvuosiuose 

vystymosi etapuose. Tokiais atvejais probrazdis vystosi ne atskirais ruožais, o ištisiniu žiedu. 

Stiebo šerdį sudaro parenchiminis audinys. Šerdies centrinė dalis sudaryta iš stambesnių, 

periferinė – iš smulkesnių ląstelių. Daugelio augalų, ypač daugiamečių, centinė šerdies dalis 

apmiršta, o jos vietoje susidaro ertmė. Periferinė šerdies dalis išlieka gyvybinga ir atlieka atsargų 

kaupimo funkciją. Ši dalis vadinama perimeduliarine zona. Ji dažnai spalvota nuo susikaupusių 

apykaitos produktų (Kisileva, 1969). 

Visi magnolijainių stiebo antriniai pakitimai susiję su brazdo veikla. Pati pradžia susieta 

su tarpkūlelinio brazdo atsiradimu. Jis susidaro šerdies spindulyje pradėjus dalintis pagrindinės 

parenchimos ląstelėms taisyklingomis paralelinėmis pertvarėlėmis. 

Brazdo ląstelės – prozenchiminio tipo, jų ilgis dešimtis kartų viršija plotį. Ypač jos ilgos 

pušūnų – iki 5000 mikronų. Išilginiame tangentiniame pjūvyje matomos nusmailėjusiais galais 

brazdo ląstelės, skersiniame pjūvyje – jos beveik taisyklingo stačiakampio formos. Brazdo 

ląstelės – gyvos, turinčios citoplazmą, branduolį, bei visus ląstelės organoidus. Senstant ląstelei 

vakuolių vis daugėja. Citoplazmos būsena keičiasi priklausomai nuo sezono, galima stebėti ir 

greitą jos judėjimą. Branduolys – ištęstos formos, aptinkamas centinėje ląstelės dalyje. Yra 

leukoplastų bei aliejų pavidalu atsarginių maisto medžiagų. Radialinėse ląstelių sienelėse 

išsidėsčiusios paprastos poros. Aukštos organizacijos augaluose brazdo ląstelės išsidėsto 

taisyklingomis eilėmis. Tai – aukštos organizacijos brazdas. 

Besidalindamos tangentinės plokštumos kryptimi brazdo ląstelės gamina naujas ląsteles ir 

audinius. Branduolys – ląstelės centre, dalosi kariokinetiniu būdu. Po dalinimosi, brazdo žiedas 

pailgėja. Dėl periodinio dalinimosi radialine kryptimi aplinkinių ląstelių skaičius padidėja. 

Be parenchiminių ląstelių į brazdo sudėtį taip pat įeina trumpos suapvalėjusios motininės 

šerdies spindulių ląstelės. Brazdo žiede šių ląstelių žymiai daugiau nei prozenchiminių. Tokių 

ląstelių ruoželiai vienas nuo kito išsidėsto lygiais atstumais. 
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Brazdo susidarymas prasideda prie kūlelio prigludusiose ląstelėse, vėliau jo ląstelės 

paplinta šerdies spindulių gilumoje. Tarpkūlelinis ir kūlelinis brazdas stiebe sudaro vientisą 

brazdo žiedą. 

Kūlelyje brazdas į vidų nuo savęs gamina antrinę medieną, į išorę – antrinę karnieną. Šie 

antriniai apytakos audiniai į kūlelio periferiją išstumia pirminius elementus. Dėl padidėjusių 

matmenų kūlelis išsiplečia. 

Tarpkūlelinis brazdas formuoja naujus įterptinius antrinius indų kūlelius. Nuo pirminių 

indų kūlelių šie skiriasi mažesniais savo dydžiais, bei ant kūlelių esančiu periciklinės kilmės 

mechaniniu audiniu. Toliau vystantis brazdui tokių kūlelių vis daugėja. 

Kūleliai, augdami ir didėdami, vieni su kitais susilieja, sudarydami vientisą antrinės 

medienos sluoksnį. Nuo jo į vidų atskirais iškyšuliais išeina pirminės medienos ruoželiai. 

Vykstant stiebo sandaros formavimuisi antriniu būdu, pirminiai šerdies spinduliai susiaurėja, 

juos mediena tarsi užgožia (Kisileva, 1976). 

Mažiau ląstelių brazdas gamina į žievės pusę, daugiau – į medienos. Todėl antrinė žievė 

auga lėčiau ir išlaiko kūlelinį pobūdį. Tokią sandarą galima aptikti vienmečių augalų apatiniuose 

tarpubambliuose. 

Brazdo veikla daugiamečiuose augaluose yra periodinė, ji atsinaujina kasmet, 

pagamindama naujus antrinės medienos ir antrinės žievės sluoksnius. 

Antrinė žievė (antrinė floema) arba karniena, nuo pirminės žievės skiriasi savo kilme, 

funkcijomis bei histologine sandara. Pirminė žievė susidaro diferencijuojantis pirminės 

viršūninės meristemos ląstelėms. Pirminę žievę sudaro pagrindinė parenchima. Išsidėstydama 

nuo indų kūlelių į išorę sudaro periferinę stiebo dalį. Kitaip nei pirminę, antrinę žievę sudaro 

antrinė lateralinė meristema – brazdas, suteikdamas jai sudėtingą ir įvairią sandarą (Kisileva, 

1969). 

Į antrinės žievės sudėtį įeina apytakos audiniai, t.y., rėtiniai indai ir lydimosios ląstelės; 

mechaniniams audiniams priklauso sklerenchimos plaušai ir sklereidės bei pagrindinė 

(karnienos) parenchima (Dagys, 1985). 

Karnienos parenchimoje taip pat esama ir specializuotų sekrecinių ląstelių, sakotakių bei 

pientakių. Antrinė žievė įeina į centrinio veleno sudėtį, išsidėstydama nuo brazdo į išorę. 

Pagrindinė jos funkcija – plastinių (organinių) medžiagų pernešimas. 

Svarbiausi morfologiniu ir funkciniu požiūriu karnienos elementai yra rėtiniai indai. 

Žiediniuose augaluose jų formos labai įvairuoja. Pušūnų rėtiniai indai radialinėse sienelėse turi 

daug rėtinių plokštelių. Žiedinių augalų lydimosios ląstelės, lydinčios rėtinius indus skersiniame 

pjūvyje, turi trikampius ar keturkampius kontūrus. Vieną rėtinį indą atstovauja viena lydimoji 
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ląstelė, savo ilgiu atitinkanti rėtinio indo ilgį, arba keletas trumpesnių lydimųjų ląstelių, kaip 

pavyzdžiui, liepos karnienoje. Tačiau pušūnų rėtiniai indai lydimųjų ląstelių neturi. 

Mechaninis floemos audinys, kurį sudaro sklerenchima, vadinamas karnienos plaušais. 

Karnienos (sklerenchimos) plaušų ląstelės – prozenchiminės, negyvos, jų sienelės stipriai 

sustorėja ir sumedėja, poros paprastos, ovalios ar plyšio formos. Karnienos plaušų kiekis 

floemoje, ląstelių padėtis, forma, matmenys skiriasi priklausomai nuo sistematinės grupės. 

Daugelyje augalų tangentiniame pjūvyje karnienos plaušai kaitaliojasi su rėtinių indų ir 

parenchimos ruoželiais. Kartais karnienos plaušai išsisklaido tarp rėtinių indų (minkštosios 

karnienos) elementų arba išsidėsto radialinėmis eilėmis. Jų sumedėjimo laipsnis įvairiuose 

augaluose skiriasi. 

Į antrinės floemos sudėtį gana dažnai įeina ir sklereidės, arba akmeninės ląstelės. Jų 

aptinkama platano (Platanus L.), buko (Fagus L.), cūgos (Tsuga (Endl.) Carriere) karnienose. 

Augalui senstant jų kiekis didėja. 

Karnienos parenchima išsidėsto vertikaliomis paralelinėmis rėtiniams indams eilėmis. 

Pagal formą ląstelės gali būti stipriai ištęstos, beveik verpstiškos, dažniau jos nežymiai ištįsusios 

išilgine kryptimi. Karnienos plaušai ir karnienos parenchima išsidėsto paralelinėmis eilėmis arba 

padrikai, tarp kitų karnienos elementų. Karnienos parenchimos ląstelės plonasienės, gyvos. 

Maisto medžiagas kaupia krakmolo ar aliejų, riebalų pavidalu. Kai kuriuose augaluose karnienos 

parenchimos nebūna arba jos būna labai mažai. 

Antrinė mediena susidaro dalinantis brazdo ląstelėms ir auga iš centro periferijos link. Ji, 

kaip medienos dalis, besiribojanti su brazdu, įeina į kai kurių vienmečių augalų indų kūlelių 

sudėtį. Antrinė mediena daugelyje augalų sudarydama vientisą žiedą, išsidėsto į vidinę no brazdo 

pusę. Kasmet padidėjantis daugiamečių augalų medienos kiekis stiebe yra labai reikšmingas. 

Medienoje pastebimas koncentruotas sluoksniuotumas, kuris paaiškinamas brazdo veiklos 

periodiškumu. Brazdas aktyviai funkcionuoja nuo ankstyvo pavasario iki antros vasaros pusės. 

Per vienerius metus priaugančios medienos kiekis vadinamas metine rieve. Pagal savo sandarą 

rievės yra nevienodos savo kilme. Pavasarinė, arba ankstyvoji mediena, sudaryta iš stambesnių ir 

plonasienių ląstelinių elementų, vasarinė, arba vėlyvoji, – iš smulkesnių ir storasienių. 

Ankstyvosios medienos ląstelės radialine kryptimi nežymiai ištęstos arba izodiametrinės. 

Vėlyvosios medienos ląstelės tarsi suplotos; tangentiniai jų matmenys viršija radialinius. Todėl 

gerai išreikštos ribos tarp gretimų metinių rievių. Tuo paaiškinamas koncentruotos medienos 

susiklostymo sluoksniuotumas. 

Ir antrinė, ir pirminė mediena atlieka vandens ir mineralinių medžiagų apytakos, 

mechaninę ir rezervinę funkcijas. Kiekvieną funkciją atitinka antrinės medienos audiniai: 

apytakos – vandens indai ir tracheidės, mechaninę – sklerenchima, rezervinę – pagrindinė 
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medienos parenchima. Šių anatominių elementų vystymasis, atitinkamas jų kiekis ir išsidėstymas 

įvairių augalų medienai suteikia specifinius bruožus, pagal kuriuos nustatoma augalo 

taksonominė grupė. 

Lapuočių ir spygliuočių mediena taip pat skiriasi. 

Antriniai lapuočių šerdies spinduliai kitaip nei pirminiai kilę iš brazdo. Jie trumpesni ir 

iki šerdies neprieina. Jie prasideda antrinėjė medienoje ir auga iš centro link periferijos. Antriniai 

šerdies spinduliai savo funkcijomis nesiskiria nuo pirminių (Kisileva, 1969). 

Lelijainių augalų anatominėje sandaroje bene svarbiausias bruožas – brazdo nebuvimas. 

Šis faktas tiek pat svarbus ir magnolijainiams. Tik kai kuriuose lelijainiuose stebima silpna 

brazdo veikla. Sparčiai vykstant antriniam stiebo storėjimui, audiniai formuojasi dėl tam tikro 

brazdo, kilusio ne iš indų kūlelių, veiklos. Lelijainiams būdingi kolateraliniai uždari indų 

kūleliai, kilę iš probrazdžio ir neturintys antrinių audinių. Gana ryškios ribos esti tarp 

protofloemos, kurios veikla yra trumpalaikė, ir metafloemos, pasižyminčios ilgalaikiu 

funkcionavimu. Į protoksilemos sudėtį įeinantys trachėjiniai elementai (žiediniai ir spiraliniai) 

geba išsitempti, tuo besiskirdami nuo vėlyvesnės metaksilemos. Indų kūleliai gali būti pilnai ar 

dalinai apsupti sklerenchimine makštimi. 

Daugelis kūlelių dėl spartaus ląstelių dalinimosi ir lapų augimo „perėjo” iš lapų į stiebą. 

Išilginiame pjūvyje matoma, kad kūlelių perėjimas vyksta griežta tvarka. Lapų pėdsakuose 

esantys kūleliai, įeinantys į stiebą elgiasi skirtingai. Vieni kūleliai greitai pasuka žemyn, išilgai 

stiebo ašiai, ir susilieja su periferijoje esančiais kūleliais; kiti pereina į centrą; iš čia vėl 

atidedami į periferiją, kur skirtingame lygyje susilieja su stiebo kūleliais. Susiliejimas įvyksta 

bambliuose. Taip susidaro sudėtinga sistema, vadinama ataktostele (Vasil’ev, 1978). 

Lelijainių stiebo periferijoje kūleliai esti smulkesni ir išsidėstę tankiau, artėjant prie 

centro jie stambėja ir atstumai tarp kūlelių padidėja. Vieną nuo kito kūlelius skiria pagrindinė 

parenchima. 

Lelijainių šerdis dažnai apmiršta ir stiebo centre susidaro ertmė. Toks tuščiaviduris 

stiebas, turintis aiškiai išreikštus bamblius, vadinamas šiaudu. Čia indų kūleliai išsidėsto 

dviejuose – trijuose ratuose. Tokia stiebo sandara būdinga varpiniams. 

Kadangi lelijainiai neturi antrinio storėjimo, todėl stiebo storėjimas susietas su ląstelių 

matmenų, bet ne jų skaičiaus, didėjimu. Kai kurioms rūšims būdingos išimtys. 

Lelijainių stiebo sandara labai įvairi, ji priklauso ir nuo augalo rūšies, ir nuo augavietės 

sąlygų. 

Dengiamųjų, mechaninių, apytakos audinių išsivystymo laipsnį lemia apšvietimas, 

vandens bei temperatūriniai režimai. 
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Vandens augalų stiebams būdingas silpnas mechaninių ir apytakos audinių išsivystymas. 

Mechaniniai audiniai dažnai būna redukuoti. Gerai išvystyta pirminė žievė. Plūdžių 

(Potamogeton L.) ir kitų vandens augalų žievėje dažni dideli tarpuląsčiai, pilni oro. Dėl šių 

priežasčių stiebai esti lengvesni. Tai audinys, vadinamas aerenchima (Kisileva, 1969). 

Kaip ir visi vegetatyviniai augalo organai, taip ir stiebai gali kisti,t.y., atlikdami savo 

pagrindines funkcijas, gali atlikti ir papildomas. Šios kartais gali virsti pagrindinėmis. Dėl 

atliekamos funkcijos pasikeitimo kinta ne tik augalo anatominė sandara, bet ir jo išvaizda 

(Dagys, 1985). 

Bendra augalo sandara išlieka, bet priklausomai nuo augalo rūšies, augimo sąlygų bei 

biologinių ypatybių skiriasi žievės ir centrinio veleno audinių išsivystymo laipsnis ir 

diferencijacija. 

Lijanos – vijokliniai augalai, turintys ilgus ir lanksčius stiebus. Jų lankstumą sąlygoja 

specialus medienos išsivystymas. Mediena stelėje nesudaro ištiso žiedo; ją į atskirus ruožus 

suskaido šerdies spinduliai arba karnienos salelės. Brazdas funkcionuoja taip pat nevienodai, 

medieną visu savo ilgiu gamindamas tik atskiruose ruožuose (salelėse). Kai kurių lijanų brazdas 

yra daugkartinis. 

Sukulentai – dykumų augalai, turintys storus mėsingus stiebus, kurių išvystytuose 

parenchiminiuose audiniuose kaupiamos vandens ir maisto medžiagų atsargos. Tai matoma 

kaktusuose (Cactus), karpažolėse (Euphorbia L.). O kai kurie sausringų vietovių augalai turi 

stipriai sklerifikuotus stiebus. Juose, lyginant su kitais, sparčiausiai vystosi mechaninis audinys 

(Kisileva, 1969). 

Daugeliui augalų būdingi pakitę požeminiai stiebai – šakniastiebiai, stiebagumbiai ir 

svogūnai. 

Daugiamečių žolinių augalų požeminiai stiebai dažniausiai aptinkami šakniastiebių ir 

stiebagumbių (gumbų) pavidalu. Juose kaupiamos atsarginės maisto medžiagos, dėl to jų 

pagrindinė funkcija – sandėlinė. Tačiau nunykus antžeminei daliai, nepalankias sąlygas jie gali 

praleisti žemėje ir išlikti gyvybingi (Dagys, 1985). 

Metamorfozuoti ūgliai gali būti ir vegetatyvinio dauginimosi organais. Maistinės 

medžiagos kaupiasi stipriai išsivysčiusioje parenchimoje, kuri šakniastiebiuose ir 

stiebagumbiuose išsidėsčiusi stiebe, o svogūnuose – pakitusiuose lapuose (Kisileva, 1969). 

Šakniastiebį gaubiantis išorinis dengiamojo audinio ląstelių sluoksnis – epidermis – 

beveik be žiotelių. Epidermis greitai apmiršta ir nusitrina, o jo vietoje susidaro kamštinis 

audinys. Magnolijainiuose jį pagamina felogenas, o lelijainiuose – kamštėjant pirminės žievės 

paviršinių sluoksnių ląstelėms, susidaro egzodermis. Gerai išvystyta pirminė žievė, sudaryta iš 

stambių parenchiminio sandėlinio audinio ląstelių su krakmolo grūdelių intarpais. Endodermio 
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ląstelių sienelės sustorėjusios nevienodai, pavyzdžiui, pakalnutės (Convallaria majalis L.) 

endodermio ląstelės link paviršiaus tampa plonasienės. Antžeminių stiebų endodermis išreikštas 

labiau nei požeminių. Centriniame velene išsidėsčiusi gerai išvystyta parenchima, mechaninis 

audinys retas. Lelijainiams būdingi koncentriniai radialiniai ir kolateraliniai uždari indų kūleliai, 

magnolijainiams – kolateraliniai atviri ir bikolateraliniai. Šiems būdingas antrinis storėjimas. 

Šlapiose vietose augančių augalų šakniastiebių pirminėje žievėje, rečiau centriniame 

velene, gausu aerenchimos. Tuose augaluose, kur svarbūs oro takai, gausu sklerenchimos, jų 

ertmės išlaikymui (Dagys, 1985). 

Stiebagumbiai (būdingiausias bulvės (Solanum tuberosum L.)), turintys stipriai išvystytą 

parenchiminį audinį – pakitę sutrumpėję požeminiai ūgliai. Skersiniame ir išilginiame pjūviuose 

išskiriama pirminė žievė, silpnai išvystytų bikolateralinių kūlelių ratas ir šerdis. Iš išorės 

stiebagumbį dengia kamštinis audinys, po kuriuo yra silpnai išvystyta pirminė žievė. Pirminės 

žievės kelių sluoksnių ląstelėse sutinkami krakmolo grūdeliai, kristalai, šizogeninių liaukų 

kanalai, kartais ir sklereidės. Apytakos audiniai nesudaro kompaktinių darinių. Jie išsidėsto 

nedidelėmis grupelėmis, apsupti parenchiminiu audiniu. Vandens indai – spiraliniai. Kūgelyje, į 

išorę nuo medienos, yra brazdas. Vidinė ir išorinė karniena sudaryta iš nedidelių rėtinių indų 

(Kisileva, 1969). 

Tarpkūlelinis brazdas gamina tik parenchimą (Dagys, 1985). 

Pagrindinę stiebagumbio dalį užima šerdis, sudaryta iš stambių plonasienių ląstelių. 

Parenchiminėse ląstelėse gausu krakmolo grūdelių. Tačiau artėjant link centro jų mažėja. Taigi 

svarbiausios sudėtinės stiebagumbio dalys yra šerdis ir apyšerdis (Kisileva, 1969). Šerdies 

ląstelės ilgai išlieka jaunos ir gali dalintis. Šerdis, augant gumbui, platėja, dėl to joje gali atsirasti 

tuščių ertmių (Kisileva, 1976). 

Pagrindinė organinių medžiagų gamyba vyksta žaliuosiuose augalų organuose – lapuose, 

jų tilakoiduose. Šis procesas, kuriame dalyvauja šviesa, mineralinės medžiagos bei vanduo, 

vadinamas fotosinteze. Tai – pagrindinė lapo funkcija, o šiai funkcijai atlikti kaip tik ir pritaikyti 

lapą sudarantys audiniai.  

Lapą sudaro atskiros morfologinės dalys: lapalakštis, lapkotis ir lapamakštė bei prielapiai.  

Pagrindinėje lapo dalyje – lapalakštyje, dėl jo didelio vidinio paviršiaus, bet mažos 

apimties, vyksta intensyvi dujų apykaita bei vidinių asimiliacinių audinių apšvietimas.  

Apšviečiamo dorzoventralinio lapalakščio viršutinio paviršiaus sandara skiriasi nuo 

apatinio. Lapai, kurių abi pusės apšviečiamos vienodai, turi izolateralinę sandarą, pavyzdžiui, 

vilkdalgio (Iris L.). Pagrindinis lapalakščio asimiliacinis audinys – mezofilis. 

Lapamakštė – apatinė lapo dalis, vamzdeliu apgaubianti stiebo tarpubamblį, ypač 

būdinga lelijainiams. Būdama lapalakščio dalimi, lapamakštė turi labai panašią vidinę sandarą. 
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Prielapių sandara, pagal atliekamą funkciją, gali būti panaši į lapalakščio; pavyzdžiui, žirnio 

(Pisum L.). Kartais prielapiai išsivysto dyglių pavidalu. Tokiuose organuose stebimas 

asimiliacinio audinio pakeitimas sklerenchimiu. 

Lapkotis, kuriame išsidėstę mitybinių medžiagų takai, jungia lapalakštį su stiebu. Indų 

kūleliai per lapkotį iš lapo pereina į stiebą (Kisileva, 1969). 

Lapas padengtas epidermiu. Lapo epidermį sudaro įvairūs epiderminių ląstelių tipai. Tai 

epidermio ląstelės, sudarančios pagrindinę epiderminio audinio masę; varstomosios žiotelių 

ląstelės, paprastai apgaubtos pagalbinių ląstelių (6 pav.); įvairūs trichomai. Gramineae šeimai 

būdingos sukamštėjusios ląstelės; orinės lelijainių ląstelės bei įvairioms augalų grupėms 

būdingos panašios į plaukelius ląstelės. 

 
6 pav. Pagrindiniai žiotelinio aparato tipai (pagal N. I. Grinkevič). 
A–magnolijainiai augalai: 1–anomocitinis; 2–anizocitinis; 3–paracitinis; 4–diacitinis; B–lelijainiai augalai: 1–
aperigeninis; 2–biperigeninis; 3–tetraperigeninis; 4–heksaperigeninis. 
 

 
Lapuose esančios žiotelės gali būti aptinkamos vienoje iš lapo pusių – abaksialinėje arba 

adoksialinėje lapo pusėje (Esau, 1969). 

Epidermis – vienasluoksnis audinys (7 pav). Retai lapai yra padengti daugiasluoksniu 

audiniu, pavyzdžiui, fikuso (Ficus L.). Vaškinis sluoksnis, kutikula, geriau išsivystęs viršutinėje 

lapo pusėje. Ji daugiau apšviesta ir greičiau įšyla (Kisileva, 1969). 

Subepidermio ląstelės, jei toks audinys išsivysto, dažnai plonasienės, didelių matmenų, 

bespalvės. Tokios ląstelės vadinamos vandenį kaupiančiomis. 
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7 pav. Abaksialinės lapo pusės skirtingų augalų rūšių epidermiai (pagal K. Esau). 
1–žiotelė; 2–pagalbinės ląstelės. 

 

Induočių augalų lapų epidermis – gyvas audinys, jo ląstelėse neaptinkami aiškiai 

diferencijuoti chloroplastai. Tačiau kai kurių augalų epidermyje sukaupiama daug chlorofilo. 

Magnolijūnų lapų epidermio plastidėse aptinkamas chlorofilo kiekis yra nedidelis, tai siejama su 

ypatingomis augalo gyvenimo sąlygomis. 

Vegetatyvinių augalo organų – lapų epidermio ląstelės plokštumoje sujungtos viena su 

kita, išskyrus tarpuląsčius tarp varstomųjų ląstelių (tarpžiotelinis plyšys) ir ląstelių, susijusių su 

hidatodėmis. Epidermio ląstelių vientisumas apsaugo lapo audinius nuo per didelio vandens 

netekimo ir suteikia mechaninį tvirtumą. Kai kurių augalų tarp lapo gyslų išsidėsčiusių 

epidermio ląstelių sienelės gali būti banguotos. 

Lapo epidermio ląstelių sienelių sandara labai įvairi. Svarbiausias bruožas – išorinėje 

sienelėje esantis kutinas ir kutikulos buvimas epidermio paviršiuje (Esau, 1969). 

Lapo minkštimas, užpildantis ertmę tarp viršutinio ir apatinio epidermio, vadinamas lapo 

mezofiliu (Kisileva, 1969). 

Mezofilis – specializuotas, fotosintezę atliekantis, gausiais tarpuląsčiais parenchiminis 

audinys. Dėl chloroplastų buvimo mezofilio ląstelėse, šis audinys dar vadinamas chlorenchima. 

Mezofilį sudaro gyvos, chloroplastus turinčios ląstelės. Daugelio augalų, ypač magnolijainių, 

mezofilis diferencijuotas į statųjį ir purųjį audinį. Statųjį audinį sudaro ląstelės, ištęstos 

epidermio perpendikuliarinio paviršiaus kryptimi suformuojančios ištisinę stulpelių eilę. Puriojo 
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audinio ląstelės išsidėsto beveik taisyklingai. Tarp šio audinio ląstelių susidarę gausūs 

tarpuląsčiai. 

Statinio audinio ląstelės – prizmės formos, jų ilgis kelis kart viršija plotį. Tačiau yra ir 

tokių ląstelių, kurių ir ilgis ir plotis yra panašūs. Kai kurių augalų statinio audinio ląstelės sudaro 

netaisyklingą formą su šoniniais iškyšuliais ar ilgomis išaugomis. Taip susiformuoja šakotos 

formos ląstelė (Esau, 1969). 

Statiniame audinyje išsidėsto apie 3/4 – 4/5 visų lapo chloroplastų, kuriuose vyksta 

pagrindinė anglies dioksido apykaita. Kaip tik dėl šios priežasties išsivystęs geriausiai 

apšviestame sluoksnyje, po viršutiniu epidermiu. Puriajame mezofilio audinyje vyksta dujų 

apykaita. Anglies dioksidas, iš atmosferos, dažniausiai pro epidermio žioteles, patenka į 

didžiulius puriojo audinio tarpuląsčius ir išsisklaido lapo viduje. 

Fotosintezės metu išskirtas deguonis į atmosferą patenka taip pat pro žioteles. Vykstant 

kvėpavimui, deguonies ir anglies dioksido kelių kryptis pasikeičia. Daug mažesni nei puriojo, 

stačiojo audinio tarpuląsčiai užtikrina dujų apykaitą, vykstančią kiekvienoje mezofilio ląstelėje. 

Žiotelės išsidėsto apatinėje lapo pusėje ne tik dėl stačiojo mezofilio audinio padėties. Tai 

sąlygojama ir greitesniu vandens pašalinimu transpiracijos metu pro apatiniame epidermyje 

esančias žioteles. Be to, anglies dioksido šaltinis atmosferoje – „dirvos deguonis”, kuris siejamas 

su daugybės dirvožemio organizmų gyvybine veikla. 

Taigi, išvystyta mezofilio tarpuląsčių sistema sudaro didžiulį vidinį paviršių, daugybę 

kartų viršijantį išorinį, apribota dengiamojo audinio sluoksniu – epidermiu. 

Puriojo mezofilio audinio ląstelės, prigludusios prie statinio audinio, gali atlikti 

surenkamųjų ląstelių funkciją. Ląstelės – apversto kūgio formos, savo plačiąja puse priglunda 

prie statinio audinio ląstelių. Taip sukauptos medžiagos iš vieno audinio pereina į kitą. 

Ne visų augalų mezofilis diferencijuotas į statinį ir purųjį audinį. Daugelio augalų rūšių, 

ypač lelijainių, mezofilis esti vienodas (Vasil’ev, 1978). 

Indų kūleliai, lapalakštyje sudarantys tankų tinklą, sujungia lapą su kitais augalo organais 

(8 pav.). Lapo kūlelio sandara panaši į stiebo kūlelių. Svarbu, jog mediena lapalakštyje atkreipta 

į viršutinę lapo pusę, o karniena – į apatinę. Medienoje (ksilemoje) aptinkami spiraliniai vandens 

indai bei tracheidės. Silpnai išsivysčiusiuose kūleliuose esti mažiau apytakos elementų, o pačią 

kūlelių pabaigą sudaro vos viena ar kelios tracheidės. Karniena kūlelyje išnyksta (redukuojasi) 

anksčiau nei mediena. Rėtiniai indai pakeičiami silpnai diferencijuotomis parenchiminėmis 

ląstelėmis. Kartais kūlelį apgaubia stambios bechloroplastės parenchiminės ląstelės, svarbios 

medžiagų apykaitai.  
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8 pav. Lapalakščio anatominė sandara (pagal A. E. Vasil’ev) 
1–mechaniniai plaukeliai; 2–liaukinis plaukelis; 3–epidermis; 4–statinis audinys; 5–purusis audinys; 6–
ramstiniai audiniai; 7–mediena; 8–karniena; 9–sklerenchima. 

 

Sudarydami lapo „griaučius” indų kūleliai atlieka ir mechaninę funkciją. Daugelyje augalų 

šią funkciją papildo ir ratu indų kūlelius apgaubianti sklerenchima. Indų kūlelius sklerenchima 

gali apgaubti žiedu, bet dažniausiai išsivysto viršutinėje ir apatinėje jų pusėse, o kartais net 

susiglaudžia su epidermiu. Į lapo sudėtį, greta sklerenchimos, įeina ir akmeninės ląstelės – 

idioblastai, pavyzdžiui, kamelijos (Camellia L.) lape. Daugelyje lapų ant indų kūlelių ir po jais 

aptikta ir kolenchimos. Mechaninių audinių išsivystymas lapuose priklauso nuo augalo 

sistematinės kategorijos bei augavietės sąlygų. Normaliomis ar „komforto” sąlygomis augantys 

augalai beveik neturi mechaninio audinio arba jo yra labai mažai. Gerai išvystytas mechaninis 

skeletas augalų, augančių kseromorfinėse sąlygose. 

Kai kurių lelijainių, pavyzdžių, varpinių (Poaceae L.), lapų požymiai: epidermio ląstelės 

ištęstos lygiagrečiai lapo ašiai, viena kryptimi orientuotos žiotelės. Kai kurių varpinių 

epidermyje aptinkamos motorinės ląstelės. Jos stambesnės nei įprastinės epidermio ląstelės, 

beveik visą plokštumą užima vakuolė. Spėjama, kad jos dalyvauja lapalakščio formavimosi bei 

lapo sukimosi į vamzdelį procese. Kai kurie mokslininkai mano, kad šios ląstelės atlieka vandens 

pernešimo funkciją. Lapo mezofilis nediferencijuotas į statinį ir purųjį audinį. Kai kurių varpinių 

asimiliacinis audinys tarsi susigrupuoja aplink indų kūlelius, kurių lapuose esti labai daug. 

Svarbiausi indų kūleliai išsidėsto paraleliai, o smulkūs – tarp pastarųjų sudaro anastomozes. 

Ypač gerai išvystytas pastoviai sausros sąlygomis augančių varpinių (Poaceae) mechaninis 
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audinys. Sudarydamas tarsi siją tarp viršutinio ir apatinio epidermio mechaninis audinys 

išsidėsto ant ir po indų kūleliais (Kisileva, 1969). 

Toks audinio išsidėstymas sausros sąlygomis dalyvauja susukant lapą į vamzdelį. 

Vandens augalų lapai dėl nepakankamo šviesos kiekio esti labai ploni. Kartais juos sudaro 

tik 2–3 ląstelių sluoksniai, pavyzdžiui, elodėjos (Elodea Michx). Dėl šviesos trūkumo 

povandeniniuose lapuose neišsivysto ir statinis audinys. Mezofilį sudaro dideliais tarpuląsčiais 

purusis audinys. Ląstelės su chloroplastais, išsidėsčiusios nekompaktiškai, o atskiromis 

salelėmis, sudarydamos purų tinklą. Chloroplastai išsidėsto paviršiniame lapo sluoksnyje. 

Epidermis išvystytas silpnai ar jo visiškai nebūna; dengiamieji audiniai čia praradę savo 

biologinę funkciją. Nėra ir mechaninių audinių. Primityvių indų kūlelių mažai, o kartais tik 

vienas – centre (Vasil’ev, 1988). 

Plaukiojančių vandens augalų lapų epidermis gerai išvystytas, su kutikula ir viršutinėje 

pusėje gausiu žiotelių kiekiu. Po viršutiniu epidermiu aptinkamas ir išsivystęs statinis audinys. 

Anatominę augalo sandarą ypač veikia vidiniai ir išoriniai veiksniai: dirvožemio ir atmosferos 

drėgmės kiekis; šviesos, oro, judėjimo, lapo padėties ant stiebo įtaka. 

Lapų sandara keičiasi ir priklausomai nuo jų padėties ant stiebo. Kylant nuo apatinių ardų 

link viršaus, žiotelių, epidermio ir mezofilio ląstelių diametras mažėja, tačiau plaukelių kiekis 

paviršiaus ploto vienetui bei žiotelių skaičius didėja. Skirtumas tarp apatinių ir viršutinių lapų 

sandaros siejamas su vandens absorbcija: viršutiniai lapai gauna mažiau vandens, bet išgarina 

daugiau, todėl išsiskiria savo kseromorfine sandara. Šiuos dėsningumus nustatė mokslininkas V. 

Zalenskis, todėl ir dėsnis pavadintas Zalenskio dėsniu (Kisileva, 1969). 

 

1.3 Požeminių ašinių organų – šaknies – anatominė sandara 
 

Mikroskopinėje šaknies sandaroje atskiros jos dalys turi nevienodą sandarą. Šaknies 

galiukas atlieka augimo funkciją. 

Šaknies skersiniame pjūvyje išskiriamos trys dalys: rizodermis su šakniaplaukiais, 

pirminė žievė bei centrinis velenas. 

Rizodermis – tai pirminis dengiamasis audinys, susidarantis iš vieno sluoksnio glaudžiai 

išsidėsčiusių ląstelių. 

Siurbimo zonoje esantis šaknies rizodermis atlieka siurbimo funkciją: siurbia vandenį su 

jame ištirpusiomis mineralinėmis medžiagomis ir perduoda jas šaknies parenchimai. Daugelis 

rizodermio ląstelių sudaro apsaugines sienelės išaugas, neatskirtas pertvarėlėmis nuo epiblemos 

ląstelių, kurios vadinamos šakniaplaukiais. Bendras vieno augalo šakniaplaukių paviršius užima 

4,2 m2. Šakniaplaukiai sugeba 5–10 kartų padidinti augalo siurbiamąjį paviršių. 
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Pilnai išsivysčiusių įvairių augalų šakniaplaukių ilgis įvairuoja nuo 0,05 iki 10 mm. 

Varpinių augalų šakniaplaukių ilgis siekia 0,75–2,0 mm. Patys ilgiausi (iki 1cm) – cukrinių 

runkelių (Beta vulgaris var. altissima Döll) ir kai kurių moliūginių (Cucurbitaceae) šeimos 

augalų. Šakniaplaukio skersmuo vidutiniškai lygus 5–20 mkm. Tyrimais nustatyta, kad 1 mm2 

siurbiamosios zonos turi: kukurūzai (Zea l.) – 425, obelis (Malus Mill.) – 300, žirniai (Pisum L.) 

– 230 šakniaplaukių. Vieno augimo rugių (Secale L.) bendras plaukelių skaičius – daugiau nei 14 

milijardų. Kviečių (Triticum L.) bendras plaukelių ilgis viršija 10000 metrų. Šie duomenys 

atspindi šakniaplaukių, sudarančių augalo siurbiamąją sistemą, funkcijos aktyvumą.  

Šakniaplaukių ląstelės turi celiuliozines sieneles.Plaukelio viršūnėlė sudaryta iš gryno 

pektino, kuris nestabdo plaukelio augimo. 

Šakniaplaukių vystymasis ir funkcionavimas trunka ne daugiau nei 10–20 dienų. 

Pavyzdžiui, vilnamedžio (Gossypium L.) plaukeliai gyvi esti 14–18 dienų. Arčiau šaknies apekso 

išauga vis nauji plaukeliai, o viršutinės ribos (morfologiškai žemiau) šakniaplaukiai praranda 

funkcijų aktyvumą ir apmiršta. Kartais jie susikaupia ant rizodermio, tuomet sukamštėja arba 

sumedėja, atlikdami mechaninę funkciją ir sustiprindami šaknį dirvožemyje. 

Šakniaplaukiai geba išskirti ypatingas rūgštis, kuriomis patys skaido mineralines dirvos 

daleles (Tutajuk, 1980). 

Po rizodermiu išsidėsto pirminė žievė – svarbią fiziologinę reikšmę turintis audinys. Į 

žievę iš šakniaplaukio srūva vanduo, o per ją patenka į centrinį veleną. Pirminės žievės ląstelės – 

parenchiminio tipo, skersiniame pjūvyje esti suapvalėjusios, išilginiame –lengvai ištęstos. Gyvos 

ląstelės – su citoplazma, branduoliu, leukoplastais, organiniais ir mineraliniais intarpais. Ląstelės 

išsidėsto taisyklingais koncentriniais ratais, tai atspindi jų kilmę iš bendrų darinių (protėvių). 

Pirminėje žievėje gana dažnai aptinkama sekrecinių ląstelių, sakotakių, pientakių, ląstelių su 

kristalais ir t.t. Šie dariniai parodo intensyvią medžiagų apykaitą, vykstančią žievės ląstelėse. 

Antriniame šaknies storėjime pirminė žievė apmiršta ir suyra. Vienmečių augalų, kuriems 

nebūdingas antrinis storėjimas, pirminė žievė išlieka visą gyvenimą. Todėl iš ląstelių, dengiančių 

rizodermį, t.y. iš žievės apsauginio sluoksnio ląstelių, susiformuoja patvaresnis dengiamasis 

audinys egzodermis. Egzodermis gali būti vienasluoksnis ir daugiasluoksnis. Jo ląstelės nuo 

žievės pagrindinės dalies ląstelių skiriasi savo forma ir parametrais: vienasluoksniame 

egzodermyje jos esti stambesnės, daugiasluoksniame – smulkesnės. Ląstelės išsidėsto tankiai ir 

nežymiai sukamštėja. Vietoj rizodermio, kuris nusitrina, susiformuoja naujas dengiamasis 

audinys. 

Vidinis žievės sluoksnis, prigludęs prie centrinio veleno ląstelių, vadinamas endodermiu. 

Šaknyje, skirtingai nei stiebe, ypač vienmečių augalų, jis visuomet aiškiai išreikštas. 
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Endodermio ląstelės savitos pagal formą ir sienelės susidarymą. Skersiniame pjūvyje jos 

esti ovalios ar elipsės formos, išilginiame – ištęstos. Ląstelių kontūrai – gležni, plastiški, neturi 

aiškių kampų. Ląstelės – fiziologiškai aktyvios. Gali būti, kad pirmomis vystymosi stadijomis jos 

pasižymi meristeminiu aktyvumu, dalyvauja žievės susidaryme. Tolimesniame vystymęsi 

keičiasi ląstelių sandara bei funkcijos. Ląstelės sienelė paprastai plonėja, tačiau joje aptinkama ir 

kutinizuotų ar sukamštėjusių ruoželių, turinčių juostelės – brūkšnelio formą ir supančių 

radialines ir galines endodermio ląstelių sieneles. Šie dariniai vadinami Kaspari’o brūkšneliais. 

Skersiniame pjūvyje jie matomi kaip taškeliai radialinėse ląstelių sienelėse. Vienmečiuose 

augaluose endodermio vystymasis tuo nesibaigia. Daugelyje iš jų vyksta tolesnis storėjimas ir 

sienelės, sustorėja, išorinė tangentinė – pasilieka plona. Kartais sienelių sustorėjimai tokie 

svarbūs, kad dėl to žymiai sumažėja ląstelės ertmė. Endodermyje išlieka tik atskiros 

nesukamštėjusios ląstelės, vadinamos praleidžiamosiomis. 

Endodermio funkcija susieta su vandens patekimu į centrinį veleną; Kaspario brūkšneliai 

sudaro kliūtis laisvam vandens ir jame ištirpusių medžiagų tekėjimui ląstelių sienelėmis 

(Kisileva, 1969). 

Centrinis velenas dar vadinamas ir ašiniu cilindru arba stele. Jame išsidėstę pagrindiniai 

apytakos audiniai. Į jo sudėtį įeina periciklas, indų kūleliai ir šerdis. 

Apsauginį centrinio veleno sluoksnį sudaro periciklas – daugumos augalų vienasluoksnis, 

kai kurių – ir daugiasluoksnis audinys. Periciklas išsidiferencijuoja iš viršūninės meristemos 

ląstelių ir ilgai išlaiko meristeminį aktyvumą. Iš jo išsivysto šoninės šaknys, užsimezga kai kurių 

augalų pridėtiniai pumpurai, neretai susiformuoja kamštinis brazdas – felogenas ir dalinis 

brazdas (Kisileva, 1969). 

Šaknies periciklas dar vadinamas perikambiu. Jis, ilgiau nei kiti šaknies audiniai, išlaiko 

meristeminių ląstelių dalinimosi aktyvumą (Dagys, 1985). 

Po periciklu yra šaknies apykaitos audiniai. Jie sudaro (sudėtinį) radialinį indų kūlelį. 

Pirminės karnienos ir medienos ploteliai kaitaliojasi tarp savęs, bet nesusilieja. Jie vieni nuo kitų 

atskirti parenchiminiu audiniu. Šaknyje karniena ir mediena betarpiškai siejasi su žieve, o tai 

atitinka šių audinių atliekamą funkciją: vanduo, iš žievės, pereidamas karnieną, patenka į 

medieną (Kisileva, 1969). 

Taigi vandens indai stelėje išsidėstę radialiniais stipinais, kurie skersiniame pjūvyje esti 

žvaigždiškos formos. O tarp medienos stipinų išsidėsčiusios karnienos audinio salelės sudarytos 

iš rėtinių indų ir lydimųjų ląstelių (Dagys, 1985). 

Skersiniame pjūvyje karniena (floema) matoma kaip nedidelės, ovalios salelės, nuo 

medienos atskirtos parenchiminiu audiniu ir vizualiai sunkiai nuo jos atskiriama. Karniena, 

turinti blizgančias ląstelių sieneles, aiškiau stebima lelijainiuose augaluose (Kisileva, 1969). 
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Medienos spindulių kiekis įvairiuose augaluose skiriasi. Dažniausiai esti keturi 

spinduliai, tokios šaknys vadinamos tetrarchinėmis. Jei medienos spindulių esti daug – tai 

poliarchinė šaknis, jei iki penkių – oligarchinė. Tos pačios augalo rūšies medienos spindulių 

skaičius yra gana pastovus (Dagys, 1985). 

Kai kurių augalų medienos spinduliai centre susiglaudžia. Taip centrinę padėtį šaknyje 

užima patys stambiausi indai. Išlieka šerdis, užpildyta storasieniu parenchiminiu audiniu 

(Kisileva, 1969). 

Šaknies mediena formuojasi nuo periferijos link centro. Tokia vystymosi tvarka – 

egzarchinė. Ankstyvoji mediena (protoksilema) esti medienos spindulių viršūnėse. Ji sudaryta iš 

smulkių žiedinių ar spiralinių tracheidžių. Vėliau formuojasi vėlyvoji mediena (metaksilema). 

Joje vandens indų skersmuo pamažu didėja ir stambiausi vandens indai yra išsidėstę centre. 

Metaksilema sudaryta daugiausia iš laiptinių vandens indų. 

Šaknies karniena taip pat formuojasi centripetaline kryptimi, todėl ankstyvoji karniena 

(floema) yra arčiau periciklo. Pirmieji karnienos elementai diferencijuojasi anksčiau už 

protoksilemą (pirminę medieną). Tačiau, jų ankstyvumas nulemia ir ankstyvesnį jų netinkamumą 

medžiagų apykaitai. 

Šaknies medienos parenchima (ji esti ne visuose augaluose) užima mažesnę dalį nei 

stiebe. Sudaryta iš plonasienių parenchiminio tipo ląstelių. Medienos parenchimoje kaupiamos 

pagrindinės atsarginės medžiagos. Kai kurių augalų, pavyzdžiui, mėlynžiedžio vilkdalgio (Iris 

germanica L.), medienos parenchimos ląstelių sienelės būna sustorėjusios, jos palaiko šaknies 

standumą bei tamprumą. Medienos parenchimos spinduliai užpildo tarpus tarp indų kūlelių. 

Lelijainių ir magnolijainių šaknies pirminė anatominė sandara neturi didelių skirtumų 

(Dagys, 1969). 

Antriniai pakitimai šaknies formavimęsi būdingi magnolijainiams (dviskilčiams 

augalams). Tai susiję su brazdo funkcionavimu. 

Brazdas susiformuoja po pirmine karniena, besidalinant pagrindinės parenchimos 

ląstelėms. Taip jo vystymasis tęsiasi tarp medienos ir karnienos, o vėliau – ir virš medienos. 

Po pirmine karniena esantis brazdas į vidų nuo savęs gamina antrinę medieną, į išorę – 

antrinę karnieną. Ir brazdas, gamindamas antrinius apytakos audinius, suformuoja antrinį 

kolateralinį ar bikolateralinį indų kūlelį (Kisileva, 1969). 

Tokių kūlelių susiformuoja tiek, kiek šaknyje buvo pirminių karnienos salelių ar 

medienos spindulių. 

Virš pirminės medienos spindulių antriniai apytakos audiniai nesusidaro. Vystosi šerdinis 

(medienos parenchimos) spindulys, kurio parenchiminis audinys yra kilęs iš periciklo. Pirminė ir 

antrinė karnienos susilieja. Pirminė karniena dažnai suyra ir praktiškai neatskiriama nuo antrinės. 
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Pirminė mediena išlieka ilgai ir stebima pačiame šaknies centre. Matoma nedidelė žvaigždės 

forma, su joje išsidėsčiusiais nedideliais vandens indais. Ji vadinama šaknies aktinostelės 

likučiais. 

Antriniame šaknies storėjime, pericikle, dar išsiskiria periderma. Pirminė žievė apmiršta 

ir nusineria (Kisileva, 1969). 

Šoninės šaknys susiformuoja endogeniniu būdu pericikle. Tetrarchinėse šaknyse šoninės 

šaknys išsidėsto priešais medienos spindulius; esant kitokiai šaknies sandarai – tarp medienos ir 

karnienos spindulių. Jos užsimezga labai anksti siurbiamojoje, šakniaplaukių susidarymo zonoje, 

išsidėstydamos taisyklingomis vertikaliomis eilėmis. Periciklo ląstelės, besidalindamos 

susidarant tangentinėms pertvarėlėms, susiformuoja ir šaknies šalmelis. Šoninė šaknis augdama 

praplėšia žievę ir pradeda išorinį savo vystymąsi (Kisileva, 1976). 

Dažnai šaknys atlieka ypatingą funkciją; dėl to keičiasi ir jų sandara. Jei šaknys esti 

pakitusios labai mažai, tai jų morfologinė prigimtis gali būti lengvai nustatyta. Kartais šaknų 

sandara taip pakinta, kad norėdami išaiškinti jų morfologinę prigimtį, turime atlikti specialius 

morfologinius tyrimus. Tokios šaknys, vadinamos metamorfozuotomis. Tai – šaknys su pakitusia 

anatomine sandara, be mineralinės mitybos atliekančios ir kitokias funkcijas (Vasil’ev, 1978). 

Taigi, anatominėje lelijainių ir magnolijainių sandaroje svarbu žinoti ne tik atskirų 

audinių išsidėstymą organuose, bet ir suvokti jų atliekamas sudėtingas funkcijas, kurios ir 

apsprendžia tam tikro organo morfologinę išvaizdą. 

 

1.4 Augavietės įtaka mezohigrofitų anatominei sandarai 

Kiekvieną augalą per visą jo gyvenimą veikia įvairios aplinkos sąlygos. Tai rodo augalų 

anatominės - morfologinės sandaros pakitimai. 

Ekologinės anatomijos uždavinys tirti ryšius, kurie egzistuoja tarp vidinės augalo sandaros 

ir augavietės sąlygų. Augalo anatominės sandaros kitimas priklauso nuo pasikeitimo sąlygų, kuriose jis 

auga (Raskatov, 1979). 

Norint visapusiškai ištirti augavietės įtaką žolinių augalų anatominei - morfologinei sandarai, 

reiktų atlikti ir genetinius tyrimus. 

Augalo anatominė - morfologinė sandara  priklauso nuo rūšies  ir augavietės. Didžiausią 

poveikį turi vandens kiekis ir apšvietimas. Prisitaikant prie šių veiksnių labiausiai kinta lapas (Kmitienė, 

1999, Dagys, 1985). 

Vandens poveikis augalams priklauso nuo klimato ir jo išteklių (kritulių, dirvožemio ir oro 

drėgmės). Didelę reikšmę turi lietus, polaidžio vandenys, rasa ir rūkas (Purvinas, 1975) labai 
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svarbu, kad krituliai maždaug vienodai pasiskirstytų per metus ir kad jų augalai gautų pakankamą kiekį 

(Dagys, 1980). Tačiau ne tik klimatas apsprendžia vandens poveikį. Vandens pasiskirstymui svarbus 

mezoreljefo išsidėstymas. 

Dėl ledynmečio sąnašų nevienodo storumo ir upių tėkmės išraižyto žemės paviršiaus susidaro 

mezoreljefas, kuris aiškiai turi įtakos augalijai. Kalniukuose, šlaituose ir įslėniuose drėgnumas yra 

nevienodas, dėl to skiriasi ir augalų bendrijos. Nuo kalvos viršūnės link įslėnio dirvožemiai būna 

drėgnesni, nes nuo viršūnės dalis kritulių nuteka šlaitu žemyn, o įslėnyje susitelkia daugiausia 

vandens. Gilesnių įslėnių dirvožemį drėkina dar ir gruntinis vanduo. Dėl skirtingų drėgmės atžvilgiu 

sąlygų atitinkamai kinta ir augalija. Pakiliose vietose vyrauja kseromorfinėmis savybėmis 

pasižyminčios rūšys, o įslėniuose - higromorfines savybes turinčios augalų rūšys (Dagys, 1980). 

Skiriasi tų pačių augalų rūšių, augančių šlaite ir įslėnyje, anatominė sandara. 

Sausumos augalai pagal vandens rėžimą skirstomi į 3 tipus: higrofitus, mezofitus ir kserofitus 

(Dagys, 1980). E. Purvinas (1975), A. E. Vasil’ev (1988) išskiria 4 grupes: hidrofitus, higrofitus, 

mezofitus ir kserofitus. 

Higrofitai, augantys drėgnose vietose, dažniausiai yra aukšti, stambiais bet plonais 

neplaukuotais lapais, jų epidermis su plona kutikula, šaknys menkai išsivysčiusios (Dagys, 1980). 

Hidrofitai - vandens augalai, kurių vieni auga pasinėrę, kitų lapai plaukioja paviršiuje. Šios 

grupės augalai auga vandenyje arba drėgnoje vietoje. Tai augalai pereinantys iš vandens į šlapias 

vietas (heliofitai). Jų tik šaknys, šakniastiebiai esti dumble (Purvinas, 1975). 

Mezofitai, augantys vidutinio drėgnumo vietose, yra vidutinio aukščio, lapai plaukuoti; 

šaknų tūris maždaug lygus antžeminės dalies tūriui, bet šaknų siurbiamasis paviršius didesnis negu 

lapų (Dagys, 1980). 

Kserofitus, kaip sausų vietų augalai, dažniausiai žemi, jų lapai smulkūs, bet stori ir standūs, 

epidermis su stora kutikula, gausiai plaukuotas arba su vaško apnašu; šaknys daug kartų viršija 

antžeminės dalies tūrį ir paviršių (Dagys, 1980). 

Augalai skirstomi į higromorfinius, kuriems reikia daug drėgmės, ir į kseromorfinius, 

augančius sausose vietose. Drėgnoje augavietėje vystosi higromorfinės savybės, o sausoje 

kseromorfinės. Ne mažiau svarbus augalo gyvenime ir apšvietimas. Kseromorfinėmis savybėmis 

pasižymi intensyviai apšviestų augalų lapai, o paunksminių augalų lapams būdingas higromorfinės 

savybės. Intensyviai apšviestų augalų lapams būdingos storas lapalakštis, diferencijuotas 

mezofilis, smulkesni chloroplastai, didelis žiotelių ir gyslų skaičius ploto vienete. Augalų lapai 

gaunantys didesnę saulės insoliacijos doze formuojasi skirtingai (Purvinas, 1975). Šviesos poveikį 

lapų formavimuisi tyrė I. T. Serebrekovas. Besivystantiems intensyviai apšviestų augalų lapams, 

lapalakščio storėjimas vyksta ilgėjant palisadinio audinio ląstelėms, kartais didėja mezofilio ląstelių 

eilių skaičius (Raskatov,1979). 
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Paunksminių augalų lapų palisadinio audinio ląstelės ilgėja nežymiai, mezofilio ląstelių 

eilių skaičius nedaugėja; lapalakštis santykinai plonas (Raskatov, 1979). I. C. Malkina ir A. T. Kovaliov 

nustatė, kad šviesos kiekis veikia visas lapo formavimosi stadijas, dėl to kinta lapų anatominė sandara 

(Raskatov, 1979). 

Higromorfinėmis savybėmis pasižymintys augalai vandens gauna pakankamai, todėl menkai 

prisitaikę reguliuoti transpiraciją. Žiotelinis aparatas išsidėsto vienodame lygyje su lapalakščio 

paviršiumi, dienos metu žiotelės praviros. Lapuose išsidėstę hidatodės - epidermio angelės 

vandeniui išsiskirti. Hidatodės išsidėsto lapų pakraščiuose, kur baigiasi smulkios lapų gyslos (Dagys, 

1980). 

Higromorfinėmis savybėmis pasižyminčių augalų organuose gausu tarpuląsčių. Jie pripildyti 

oro ir sudaro aerenchimos audinį (Vasil'ev, 1988) (9 pav. ). 

 
9 pav. Carex vesicaria lapo skersinis pjūvis su aerenchima (pagal J. Dagį) 

 

Asimiliacinis audinys - mezofilis — dažniausiai nediferencijuotas. Ūksminiai augalai, 

pasižymintys higromorfinėmis savybėmis, statinio audinio visai neturi. Mažai ramstinių audinių, 

visai plona epidermio kutikula. Žiotelės išsidėsto viršutinėje arba adoksialinėje ir apatinėje arba 

abaksialinėje lapo pusėse (Dagys, 1980). 

Kseromorfinės savybės būdingos intensyviai apšviestų augalų lapams, augalams, kurie auga sausoje 

augavietėje. Ypač skiriasi augalų, turinčių kseromorfines ir higromorfines savybes, lapo anatominė 

sandara. Kseromorfiškumą parodo epidermis su stora kutikula, dažnai ir su vaško sluoksniu. Lapai 

įgauna melsvą arba pilkai žalią spalvą (Dagys,1980). Žiotelės giliai įdubusios ir didesnę dienos dalį 

būna uždaros. Lapų mezofilyje ryškus ir storas statinis audinys. Saulėtų vietų augalų statinis audinys 

aerenchima
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dažnai būna ne tik viršutinėje, bet ir apatinėje lapų pusėje. Puriojo audinio gali būti visai nedaug. 

Kserofitine savybe reikėtų laikyti ir lapų audinio kompaktiškumą. 

 Kseromorfinės savybės ryškiausiai pastebimos| epidermyje. Jis nurodo, kad epidermio 

ląstelių stipriai sustorėjusios sienelės, storas kutikulos sluoksnis gali įsiterpti į žiotelinio aparato 

tarpžiotelinį plyšį (Vasil’ev, 1988) (10 pav.). 

Kseromorfinę struktūrą turinčių augalų mažesnis, epidermio, lyginant su drėgnoje vietoje 

augančių augalų, ląstelių plotas, didesnis žiotelių skaičius ploto vienete, pakinta ir lapų gyslų 

skaičius ploto vienete, t.y. didesnis negu hidromorfinėmis savybėmis pasižyminčių augalų lapų 

gyslų skaičius ploto vienete, stipriai išreikšta sklerenchima (Raskatov, 1979). 

Garinimui sumažinti kseromorfinę struktūrą turinčių augalų žiotelės įdubusios. Šie augalai 

turi epidermio priedus, kurie apsaugo nuo tiesioginių saulės spindulių (Purvinas, 1975). 

 
10 pav. Skersinis medėjančio alavijo (Aloe arborescens) pjūvis su įdubusiu žioteliniu aparatu 

(pagal A. E. Vasil’ev). 

 

Epidermio priedai, saugantys augalą nuo tiesioginių saulės spindulių bei mažinantys 

transpiracijos intensyvumą, yra trichomai bei kriptos. Kriptos - tai įdubimai, kuriose išsidėsto 

žiotelės. Toks kompleksas sudaro apsauginę tuštumą. Priklausomai nuo augalo rūšies gali būti 

kriptoje įdubusi žiotelių grupė, o ertmę užpildo plaukeliai – trichomai (Vasil’ev, 1988). 

Tos pačios augalo rūšies viršutinė ir apatinė dalys yra veikiamos nevienodų aplinkos sąlygų. 

Apatiniai lapai gauna daugiau drėgmės, įgyja pavėsį nuo viršutinių lapų išsidėstymo, o 

viršutiniai atsiduria sausesniame ore, labiau apšviečiami saulės spindulių. V. Zalenskis ištyrė, kad 

tai veikia augalų anatominę sandarą. Jis nustatė, kad žolinių augalų lapų išsidėstymas tam 

tikrame arde turi įtakos lapų gyslų tinklo tankumui, epidermio ląstelių dydžiui, formai bei žiotelių 

skaičiui ploto vienete. 
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V. Zalenskis nurodo, kad lapo gyslų ilgis lapų ploto vienete nuo žemesniųjų ardų link 

viršutiniųjų didėja, o ši ypatybė būdinga sausų ir saulėtų vietų augalams; viršutinio ir apatinio 

epidermio, plaukelių ir žiotelių varstomosios ląstelės nuo apatinių lapų ardų link viršutinių smulkėja; 

epidermio ląstelių sienelių vingiuotumas kylant ardais mažėja; žiotelių skaičius ploto vienete 

didėja nuo apatinių lapų link viršutinių; statinis audinys geriau už purųjį išsivystęs aukštesnių 

ardų lapuose, ne toks ryškus statinis audinys viršutinių lapų. Apatinių ardų lapuose daugiau 

tarpuląsčių, nei viršutiniuose lapuose, viršutinių ardų lapuose geriau išsivystę ramstiniai audiniai 

negu apatiniuose lapuose, apatiniai lapai padengti plonesniu vaško sluoksniu nei viršutiniai lapai. 

 

11 pav. Skersinis Nerium oleander lapo pjūvis (pagal A. E. Vasil’ev). 
 

Galima daryti išvadas, kad viršutinių ardų lapai, palyginus su apatinių, yra daugiau kseromorfiniai. 

Aukštesnių ardų lapams sunkiau prieinamas vanduo, reikia didesnės jėgos jam aukštyn pakilti, o 

vandenį jie eikvoja sparčiau (Dagys, 1980). V. Aleksandrov (1966) savo tyrimais papildė Zalenskio 

dėsnį, kad lapų išsidėstymas ardais turi įtakos ir jų lapkočio anatominei sandarai: kuo aukščiau lapas, tuo 

didesnis apytakos audinių plotas lapkočio skersiniame pjūvyje tenka lapalakščio paviršiaus vienetui. 

Žiotelių skaičiaus didėjimas lapų ploto vienete susijęs su epidermio smulkėjimu ir skaičiaus kitimu ploto 

vienete (Dagys, 1980). 

Šio dėsnio negalima laikyti visuotiniu, nors jis yra patvirtintas daugelio autorių darbais. 

Bandymuose su kai kuriais augalais dėsnis nepasitvirtino (Raskatov, 1979). 

Tiriant augalo organų, ne tik lapų, paimtų iš skirtingų augaviečių, anatominę sandarą, 

išryškėja kseromorfinių ar higromorfinių savybių pasireiškimas. N. D. Nesterovič, A. V. 
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Ponomareva, T. F. Derjugina savo tyrimais nustatė, kad kuo drėgnesnė augalo aplinka, tuo labiau 

silpnėja kseromorfinės savybės. 

Stiebo anatominėje sandaroje yra pakitimų, priklausomai nuo augavietės. Jis teigia, jog 

kseromorfinių savybių turinčių augalų stipriai išreikštas asimiliacinis audinys — mezodermis 

žievėje. Šio audinio ląstelės gali būti izodiametrinės arba vieną ar kelis sluoksnius suformuoja 

pailgos formos ląstelės, kurios išsidėsto statmenai stiebo paviršiui ir taip atkartoja lapo palisadinį 

audinį. Sausose augavietėse augantys augalai linkę kaupti įvairias medžiagas, kurios išsidėsto pirminėje 

žievėje (Raskatov, 1979). 
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2. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Augalų anatominė ir morfologinė sandara priklauso nuo rūšies ir augavietės. Didžiausią 

poveikį turi vandens kiekis ir apšvietimas. Prisitaikant prie šių veiksnių labiausiai kinta lapas. 

Intensyviai apšviestų augalų lapams būdingos kseromorfinės savybės, o paunksminių – 

higromorfinės. Nemažiau šios sąlygos veikia ir kitų antžeminių bei požeminių augalo organų 

anatominę sandarą. 

Augalo gyvenime labai svarbus yra vanduo. Jis sudaro 40 – 98 % augalo masės. 

Drėgnoje augavietėje vystosi higromorfinės, o sausoje – kseromorfinės savybės. 

Pakeitus augalo augavietę iš natūralios į kultūrinę, keičiasi jo anatominės – morfologinės 

savybės. Pakinta lapalakščio plotas, karpytumas, plaukuotumas, gyslotumas, žiotelių skaičius 

ploto vienete. Visuose augalo organuose kinta ramstiniai ir sandėliniai audiniai. 

Tyrimų tikslas: nustatyti augavietės įtaką blizgės (Lunaria L.) genties augalų ūglio 

anatominei ir morfologinei sandarai. 

Siekiant išsiaiškinti augavietės poveikį šių augalų vidinei ir išorinei sandarai, buvo keliami 

tokie darbo uždaviniai: 

1. Išstudijuoti literatūrą apie augavietės įtaką augalų anatominei – morfologinei sandarai; 

2. Įgyti darbo su mikroskopu, laikinų ir pastovių mikropreparatų gamybos ir fiksavimo 

įgūdžių; 

3. Atlikti daugiametės blizgės (Lunaria rediviva L.) anatominės sandaros tyrimus; 

4. Ištirti natūralioje (daugiametė blizgė – Lunaria rediviva L.) ir kultūrinėje (darželinė 

blizgė – Lunaria annua L.) augavietėse augusių blizgių (Lunaria L.) vegetatyvinių 

organų sandaros ypatumus; 

5. Pateikti apytakos audinių formavimosi savitumus natūralioje ir kultūrinėje augavietėse; 

6. Įvertinti augavietės įtaką mezohigrofitų ūglių augimo ir vystymosi intensyvumui. 
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3. TYRIMŲ MEDŽIAGA IR METODIKA 

3.1. Tyrimų objektas, laikas, vieta, bandymų metodika 
 

Kiekvienam tyrimui būtina pasirinkti objektą, o ištirti jo anatominę ir morfologinę 

sandarą galima tik pritaikius tam tikrą metodiką. 

Tyrimų objektas – blizgės (Lunaria L.) genties augalai, augantys įvairiose augavietėse. 

Ėminiai tyrimams imti iš Širvintų rajone, Čiobiškyje augančių augalų daugiametės 

blizgės (L. rediviva L.) ir darželinės blizgės (L. annua L.).  

Tyrimai atlikti 2000 – 2004 metais, Vilniaus Pedagoginio Universiteto (VPU) botanikos 

katedros mokslinėje laboratorijoje. 

Tirta skirtingose augavietėse augusių augalų: daugiametės blizgės (L. rediviva L.) ir 

darželinės blizgės (L. annua L.) anatominė – morfologinė sandara. 

Daugiametės blizgės (L. rediviva L.) morfologiniai biometriniai matavimai atlikti 2003 

metų rugsėjo mėnesį, duomenims panaudotas bendras tyrimų vidurkis. 

Anatominiams tyrimams daugiametės blizgės (L. rediviva L.) ėminiai imti 2001, metų 

rugsėjo mėnesį ir 2003 metų balandžio mėnesį. Darželinės blizgės (L. annua L.) anatominiai 

pjūviai atlikti panaudojus 2001, 2002, 2003 metų pavasarį (gegužės mėn.), rudenį (rugsėjo mėn.) 

ir 2004 pavasarį (balandžio mėn) augusius augalus. 

Statistiškai duomenys apdoroti pagal G.J. Zaicevo (1990), A. Songailienės, K. Ženausko 

(1985) metodikas. 

 

3.2. Anatominių tyrimų metodika 
 

Anatominės sandaros struktūrinių elementų tyrimams medžiaga buvo imama iš Širvintų 

raj., Čiobiškio apl. Stiebo su lapais ėminiai imti 3 cm atstumu nuo hipokotilio, fiksuojami 1:1:1 

(vandens: spirito: glicerolio) tirpale. Tyrimams taip pat imami šakniastiebio bei šaknies ėminiai. 

Tiriant anatominę blizgės (Lunaria L.) genties augalų sandarą atliekami skersiniai stiebo, 

lapalakščio, lapkočio, šakniastiebio bei šaknies pjūviai. Norint gauti optimalius rezultatus, buvo 

daromi nuo 10 iki 50 pjūvių. Kiekvieno tiriamo organo skersiniai pjūviai turi būti labai ploni, 

statmeni plokštumai. Pjūviai daromi aštriu skustuvu arba skutimosi peiliuku, sumedėję – 

mikrotomu (šakniastiebis). Nekokybiškai atliktuose pjūviuose negalėtume tiksliai išmatuoti 

ląstelių, audinių storio ir pan., pjūviai gali būti atlikti įstrižai plokštumai (ląstelės iškraipytos 

formos). 
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Atlikę pjūvius, užlašinę lašą vandens, iškart turime pagamintą laikiną preparatą. Norint 

pjūvius išlaikyti ilgiau, gaminame ilgalaikius preparatus. Galime fiksuoti augalo organų dalis 

arba pačius pjūvius. Vegetatyvinių augalo dalių (organų) ėminiai fiksuojami glicerino – spirito – 

vandens (1:1:1) tirpale (Prozina, 1960; Furst, 1979). Kad ryškėtų audiniai, pjūvius dažome 

safranino vandeniniu tirpalu (Furst, 1979), iš jų galime pagaminti laikinus ar pastovius 

glicerininius – želatininius mikropreparatus (Prozina, 1960). 

Pjūviams fiksuoti, t.y. gauti ilgalaikį mikropreparatą, galime panaudoti ir gliceriną bei 

etanolį. Padarę skersinį pjūvį, jį dedame ant objektyvinio stiklelio, užlašiname lašą vandens. Pro 

mikroskopą stebime ar pjūvyje aiškiai matomos ląstelės, audinių ribos; ar skersinis pjūvis 

statmenas plokštumai ir ar ne per storas. Jei pjūvis geras, lašiname glicerino lašą ir uždengiame 

dengiamuoju stikleliu. Toks mikropreparatas gali būti naudojamas ilgesnį laiką, nes glicerinas 

ilgesnį laiką neišdžiūsta ir „nesutraukia” ląstelių pjūvyje. Organų dalių ilgesniam laikymui tinka 

ir etanolis. Juo paprasčiausiai užpilamas ėminys. Taip užfiksuojami organo audiniai ir norėdami 

pasigaminti mikropreparatą tam naudojame fiksuotą organą.  

Lapų pjūviai daromi lapalakščio vidurinėje dalyje, ties pagrindine lapo gysla. 

Šakniastiebio bei šaknies pjūviai atliekami taip, kaip stiebo, tik sumedėjusių augalo dalių 

pjūviams naudojamas mikrotomas. 

Skersiniuose, tangentiniuose pjūviuose buvo matuojama ~ 29 augalų anatominės 

sandaros struktūrinių elementų požymiai nuo 7 iki 10 kartų. Matavimų skaičius buvo 

parenkamas priklausomai nuo požymio pastovumo. Viso pagaminta apie 10 – pastovių ir apie 40 

laikinų mėginių – preparatų. 

Norint nustatyti natūralios ir kultūrinės augavietės įtaką blizgės (Lunaria L.) ūglių 

sandaros ypatumams, mikroskopu buvo stebimi skersiniai organų pjūviai ir nustatinėjama stiebo, 

lapalakščio, lapkočio, šakniastiebio bei šaknies audiniai, t.y. : epidermio storis, kolenchimos eilių 

skaičius, mezofilio, parenchimos ląstelių forma, tarpuląsčiai pirminėje žievėje, periciklo sandara, 

apytakos audinių išsidėstymas, šerdies spindulių plotis, šerdies ląstelių skaičius matymo lauke ir 

t.t. Daugiametės blizgės (L. rediviva L.) ir darželinės blizgės (L. annua L.) skersiniuose 

pjūviuose buvo matuojamas epidermio ląstelių dydis, skaičiuojamas ląstelių eilių skaičius. 

Tiriant stiebą, šakniastiebį, skersiniame pjūvyje suskaičiuojama kolenchimos ir 

parenchimos ląstelių eilių skaičius, nustatomi jų sienelių sustorėjimo būdai. 

Apibūdinama skirtingose augavietėse augančių augalų ląstelių formos, tarpuląsčių kiekis 

ir dydis. 

Stebint stiebo, šakniastiebio mikropreparatus, išmatuojama periciklo storis, nustatomas 

apytakos audinių išsidėstymas, brazdo tipas. 
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Keičiantis aplinkos sąlygoms kinta ramstinių, apytakos ir parenchiminių elementų 

santykis. Suskaičiuojama indų kūlelių skaičius; ląstelių, sudarančių šerdies spindulius, eilučių 

skaičius, išmatuojamas indų – plaušų kūlelių dydis, šerdies spindulių plotis ir ilgis. 

Skersiniame lapo pjūvyje išmatuojamas viršutinio ir apatinio epidermio ląstelių dydis ir 

apibūdinamos ląstelių sienelės. 

Analizuojant tiriamųjų augalų rūšių lapų skersinio pjūvio preparatus, nustatoma žiotelinio 

aparato išsidėstymas viršutiniame ir apatiniame epidermyje bei jo tipas. Suskaičiuojama žiotelių 

skaičius ploto vienete. 

Tiriant lapo anatominę sandarą nustatomi epidermio dariniai: kutikulos storis, plaukelių 

forma, apibūdinama, iš kiek ląstelių jie sudaryti, išmatuojamas dydis. 

Aprašoma mezofilio ląstelių, jose esančių kristalų ir tarpuląsčių forma, išmatuojamas 

mezofilio ląstelių dydis, ląstelių eilių skaičius. 

Vegetatyvinių organų pjūviuose matuojama dengiamųjų, žievės ir centrinio veleno 

anatominė audinių sandara, jų skersmuo, ląstelių plotis bei aukštis. Matavimai atliekami 

mikrometriniu okuliaru. 

Apskaičiuotas duomenų aritmetinis vidurkis. Visi statistiniai apskaičiavimai atlikti 

mikrokalkuliatoriumi. 

Anatominiai tyrimai atlikti vadovaujantis Žestiakovos ir K. Esau metodikomis. Darbo 

metu naudotasi šviesiniu МБН – 3 mikroskopu.  

Pirminiai duomenys apdoroti naudojantis A. Songailienės, K. Ženausko (1985) 

metodikomis. 

 

3.3. Morfologinių tyrimų metodika 
 

Daugiametės blizgės (L. rediviva L.) antžeminių dalių augimo bei vystymosi dėsningumai 

nustatinėjami vegetacijos metu, balandžio – rugpjūčio mėn. 

Morfologiškai tiriamos vegetatyvinės dalys: stiebas, lapkotis ir lapalakštis. Išmatuojami ir 

aprašomi morfologiniai augalo organų duomenys: stiebo aukštis (mm2), lapalakščio karpytumas, 

lapalakščio gyslotumas, plaukuotumas, kiti diagnostiniai požymiai. 

Atliekant tokius tyrimus naudojamasi milimetrine liniuote, milimetriniu popieriumi 

(lapalakščio plotui nustatyti), taip pat duomenims apdoroti reikalingas ir mikrokalkuliatorius. 

Matuota daugiametės blizgės (L. rediviva L.) stiebo tarpubambliai. Nustatyti lapkočių, 

lapalakščių, bamblių matavimo (cm) tarpubambliuose rezultatai. Lyginamas lapo ir stiebo 

plaukuotumas. 

Dažnai apatiniuose bambliuose, kurie arčiau dirvos paviršiaus, lapų nebuvo. 
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Matavimų pakartojimai atliekami 3-8 augalų organuose (pav, lapalakščio plaukuotumas – 

8 lapalakščiuose ir t.t.) 

Morfologiniam duomenų aprašymui naudotasi Ims metodika. Taip pat buvo apskaičiuoti 

statistinių duomenų vidurkiai bei vidutinė aritmetinė paklaida. 
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4. DAUGIAMETĖS BLIZGĖS (LUNARIA REDIVIVA L.) 

ANATOMINĖ – MORFOLOGINĖ SANDARA 

4.1. Daugiametės blizgės (L. rediviva L.) anatominė sandara 

Įvairiose augavietėse skiriasi augalų morfologinė – anatominė sandara. 

Tiriant augavietės įtaką augalo rūšiai, būtina ištirti ne tik morfologinę, bet ir anatominę 

sandarą. Literatūroje beveik nėra duomenų apie L. rediviva anatominę sandarą, todėl šiame darbe 

pateikiami 2002 – 2003 metais tirtos L. rediviva šakniastiebio, šaknies, lapkočio bei lapalakščio 

anatominiai aprašymai. Juose lyginama šių vegetatyvinių augalo organų anatominė sandara 

pavasarį (balandžio – gegužės mėn.) ir rudenį (rugsėjo – spalio mėn.). Taip galima stebėti 

sezoninį audinių kitimą. Tolesniam augalo audinių aprašymui, šie duomenys lyginami su J. 

Milkevičiūtės (2001) pateiktais pirmų tyrimo metų (2000–2001m.) duomenimis. Kai kurių L. 

rediviva vegetatyvinių organų aprašymai iliustruoti pieštais detaliais ir schematiniais paveikslais, 

kuriuose aiškiai matoma ląstelinė atskirų audinių sandara. 

Lunaria rediviva šakniastiebio anatominė sandara. 

Augalo šakniastiebis sudarytas iš dengiamųjų audinių, pirminės žievės ir centrinio veleno 

(12 pav.). Išorę dengia antrinis dengiamasis audinys – periderma. Išorinis peridermos sluoksnis 

– felomas. Jo ląstelės negyvu protoplastu, sienelės inkrustruotos kutinu. Pavasarį šakniastiebį 

dengia 27,7 ± 0,5 µm storio peridermos ląstelių sluoksnis. J. Milkevičiūtė nurodo, kad 2001 

metais tirtų augalų peridermos ląstelės terasoje sudarė 16,6 ± 0,6 µm, o salpoje – 24,9 ± 0,7 µm 

aukščio sluoksnį. 

Po periderma yra heterogeniška pirminė žievė. Ją sudaro trys sluoksniai: egzodermis, 

mezodermis ir endodermis. Egzodermis silpnai išsivystęs, sudarytas iš 2–3 plokštelinės 

kolenchimos ląstelių sluoksnių. Plokštelinė kolenchima sudaro 35,5 ± 0,1 µm storio pirminės 

žievės sluoksnį. Ląstelės – 33,9 ± 0,1 µm pločio ir 15,7 ± 0,1 µm aukščio, prozenchiminio tipo, 

be tarpuląsčių, nežymiai sustorėjusiomis sienelėmis. Egzodermis atlieka ramstinio ir apsauginio 

audinio funkciją. Vidurinis pirminės žievės sluoksnis – mezodermis – geriau išsivystęs nei 

antžeminio stiebo. Jo storis antrais tyrimo metais, balandžio mėn. – 174,0 ± 0,3 µm. Ląstelės – 

parenchiminio tipo, 38,3 ± 0,1 µm pločio ir 15,7 ± 0,1 µm aukščio (1 lentelė), ovalios ar 

nežymiai kampuotos, be tarpuląsčių; viduriniame mezodermio sluoksnyje – gana stambios. 

Mezodermyje esama ir šizogeninės kilmės liaukų, ištįsusių radialine kryptimi. Jo parenchiminėse 

ląstelėse sandėliuojamos argastinės medžiagos – chloroplastai, kaip rudimentas, likę 

proplastidžių stadijoje. Pirminės žievės mezodermyje yra ir kalcio oksalato kristalų. Pirmųjų 

tyrimų metu L. rediviva šakniastiebio pirminė žievė sudaryta iš 249,9 ± 1,2 µm storio 
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mezodermio ir 124,9 ± 1,4 µm storio parenchimos sluoksnio terasoje, analogiškai salpoje 208,2 

± 1,7 µm ir 91,6 ± 1,5 µm. Antraisiais tyrimo metais pirminės žievės storis siekė 209,5 ± 0,3 µm. 

 
12 pav. Lunaria rediviva L.šakniastiebio anatominė sandara (pagal J.Milkevičiūtę) 
1–dengiamasis audinys - periderma; 2–pirminė žievė; 3–ramstiniai audiniai; 4–karniena; 5–brazdas; 6–
mediena; 7–apyšerdis; 8–šerdis. 

 

J. Milkevičiūtė (2001) nurodo, kad pirminėje žievėje gausu nevienodo dydžio, lizogeninės 

kilmės liaukų. Lizogeninės liaukos – apskritimo formos, apsuptos vieno sluoksnio epitelinių 

ląstelių. Vidinė liaukų kanalo ertmė terasoje ir salpoje nuo 74,9 ± 0,9 µm iki 92,6 ± 0,3 µm 

skersmens. 

Endodermis sudarytas iš kelių parenchiminio tipo plonasienių ląstelių eilių. Jose būna 

transportinio krakmolo, todėl endodermis labiau primena šaknies nei antžeminio stiebo 

endodermį. Tačiau balandžio mėn. ėminiuose endodermis neryškus ir jo sluoksniai neišsiskiria. 
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Centrinis velenas prasideda homogenišku, silpnai išreikštu periciklu. 2003 m., pavasarį, 

ramstinis audinys sudaro ištisą sklerenchimos sluoksnį. 4–6 periciklo ląstelių sluoksniai sudaro 

81,8 ± 0,2 µm storio audinį. Ląstelės 17,4 ± 0,1 µm pločio ir 13,1 ± 0,1 µm aukščio. 2001 ųjų 

metų tyrimų duomenimis, ramstiniai audiniai išsidėsto nevienodo dydžio salelėmis (12 pav.). 

Terasoje ramstinių audinių sluoksnis siekia 249,9 ± 1,2 µm aukščio, salpoje – 208,2 ± 1,8 µm, 

plotis atitinkamai 291,1 ± 1,3 µm ir 246,9 ± 1,4µm. 

Karniena pernešama nusileidžiančioji organinių medžiagų tirpalo srovė. Pirmųjų tyrimų 

metų duomenimis, ji išsidėsto vientiso cilindro pavidalu. Čia karniena yra 293,4 ± 1,8 µm pločio 

terasoje ir 206,2 ± 1,7 µm salpoje. Medienos plotis terasoje 290,6 ± 1,9 µm, o salpoje 416,5 ± 1,5 

µm. Vandens indai grupuojami grupuoti po 2 – 3 eilėmis. Indų kūlelių plotis terasoje siekia 266,5 

± 1,8 µm, o salpoje – platesni, t.y. 324,8 ± 2,1 µm. Tačiau antrųjų tyrimo metų pavasarį stebimas 

laipsniškas nepilnas eustelės perėjimas į sifonostelę (13 pav.). Pereinant stelei iš nekūlelinio tipo 

į kūlelinį, vienam besiformuojančiam kūleliui tenka 1 – 2 karnienos salelės. Ją į saleles suskaldo 

parenchima. Bendras karnienos storis – 193,1 ± 0,7 µm. Suskaldytų karnienos salelių plotis – 

210,5 ± 0,6 µm. Karnienos saleles sudarančių ląstelių plotis siekia 12,2 ± 0,1 µm, aukštis – 14,8 

± 0,1 µm (1 lentelė). 

Tarpkūlelinis ir kūlelinis brazdas sudaro vientisą sluoksnį, jame yra viena inicialinių ląstelių 

eilutė. Brazdo storis siekia 29,6 ± 0,2 µm. Ląstelių prozenchiminio tipo, 16,5 ± 0,1 µm pločio ir 

13,9 ± 0,4 µm aukščio, ištįsusios išilgine kryptimi. Pirmų vegetacijos metų pabaigoje brazdas 

pradeda gaminti atskirus parenchimos ir libriformo plaušų sluoksnius, kurie atlieka mechaninio 

audinio funkciją. Kitą vegetacijos sezoną medienoje brazdas gamina šizogeninės kilmės liaukas, 

kurių kanalą gaubia 2 – 4 epitelinių ląstelių eilių sluoksniai. Skersiniame šakniastiebio pjūvyje 

matomos, apytiksliai 30-yje indų kūlelių, medienos salelėms tenka 60 karnienos salelių. 

Suskaldytų medienos salelių storis – 404,6 ± 1,2 µm, plotis – 334,1 ± 0,9 µm. Medienoje 

vandens indai grupuoti po 2–4, sudaro radialines eilutes. Medienos salelėje aptinkami 23,9 ± 1,3 

µm vandens indai, kurių vidinio kanalo ertmė siekia 14,8 ± 0,1 µm. Jie išsidėsto tarp 28,7 ± 1,0 

µm medienos spindulių eilučių. Medienos (parenchimos) ląstelių plotis 19,1 ± 0,1 µm, aukštis 

siekia 13,9 ± 0,1 µm. Medienos saleles suskaldo 3 – 5 šerdies spinduliai. Pirmų tyrimo metų 

duomenimis, jų plotis terasoje 58,3 ± 1,7 µm, o ilgis – 42,8 ± 2,0 µm, salpoje – 70,8 ± 1,3 µm ir 

49,9 ± 1,8 µm. Šakniastiebio skersinio pjūvio šonuose, tarp apatinės ir viršutinės indų kūlelių 

eilių, matomi iš pridėtinių pumpurų besiformuojančių pridėtinių šaknų sistemos pradmenys (13 

pav.). 
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13 pav. Schematinis Lunaria rediviva L. šakniastiebio skerspjūvis 

 

J. Milkevičiūtė (2001) nurodo, kad šerdis yra 2365,7 ± 4,3 µm skersmens terasoje ir 

2249,1 ± 3,2 µm salpoje. Šakniastiebyje šerdį gaubia apyšerdis. Jo sluoksnis skirtingose 

augavietėse buvo nevienodas: terasoje – 416,5 ± 2,1 µm , salpoje – 499,8 ± 1,7 µm. Antrųjų 

tyrimo metų pavasarį L. rediviva šakniastiebio 1 mm2 esti 195,2 ± 1,6 µm ląstelės. Ląstelės 

ovalios ar apvalios, 40,9 ± 0,1 µm pločio ir 33,1 ± 0,1 µm aukščio, be didesnių tarpuląsčių. Nuo 

apyšerdžio link šerdies centro, ląstelės vis stambėja. Rudeniniuose ėminiuose šakniastiebis – 

tuščiaviduris. Centre, yrant ląstelėms, susidaro 1000 µm skersmens ertmė. Tarp medienos ir 

ertmės yra likusi šerdis, kurią sudaro parenchiminio tipo ląstelės su tarpuląsčiais. Apyšerdyje, 

kaip ir mezodermyje, sandėliuojamos argastinės medžiagos. 

Šerdyje taip pat kaupiamos organinės medžiagos, prizminiai, trikampiai kalcio oksalato 

kristalai (J. Milkevičiūtė, 2001). 

1 lentelė 

Lunaria rediviva L. šakniastiebio anatominė sandara 
 

Pirminė žievė 
Kolenchima Mezodermis 

 
 

Peridermos 
storis, µm 

 
 

Storis, µm 
 

Storis, µm
Ląst. 
plotis, µm 

Ląst. 
aukštis, 
µm 

 
Storis, µm 

Ląst. 
plotis, 
µm 

Ląst. 
aukštis, 
µm 

27,7 ± 0,5 209,5±0,3 35,5±0,1 33,9±0,1 15,7±0,1 174 ±0,3  38,3±0,1 15,7±0,1 

šaknų 
pradmenys
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1 lentelės tęsinys 

Periciklas Karnienos salelės 

Storis, µm Ląst. plotis, 

µm 

Ląst. 

aukštis, µm 

Storis, µm Salelių 

plotis, µm 

Ląst. plotis, 

µm 

Ląst. aukštis, 

µm 

81,8±0,2 17,4±0,1 13,1±0,1 193,1±0,7 210,5±0,6 12,2±0,1 14,8±0,1 

 

1 lentelės tęsinys 

Medienos salelės Mediena Vandens indų Šerdis 
Storis, 
µm 

Plotis, 
µm 

Ląst. 
plotis, 
µm 

Ląst. 
aukštis, 
µm 

Vidinio 
kanalo 
ertmė, 
µm 

Medienos 
salelėje, 
vnt 

Ląst. 
/mm2 

Ląst. 
plotis, 
µm 

Ląst. 
aukštis, 
µm 

404,6± 
1,2 

334,1±
0,9 

19,1± 
0,1 

13,9± 
0,1 

14,8± 
0,1 

23,9± 
1,3 

195,2±
1,6 

40,9± 
0,1 

33,1± 
0,1 

 

Lunaria rediviva šaknies anatominė sandara. 

Stebint  L. rediviva pavasarinių ėminių šaknies skerspjūvį, matoma tetrarchinė, 

nekūlelinio tipo šaknis (14 pav.). Joje apytakos audiniai išsidėsto šaknų aktinostelėje. Stebima 

pirminė šaknies sandara. 

Viršutinis dengiamasis audinys – rizodermis – nusitrynęs, todėl išorę dengia pirminės 

žievės egzodermis. Egzodermio storis – 31,0 ± 0,1 µm. Jį sudaro 2 – 4 prazenchiminių ląstelių 

sluoksniai. Viršutinė egzodermio ląstelių eilutė tamsesnė, ląstelės storesnėmis sienelėmis nei po 

jomis esančių likusių šviesesnių egzodermio ląstelių.  Ląstelių plotis siekia 17,8 ± 0,1 µm, 

aukštis – 9,0 ± 0,1 µm (2 lentelė). 

Nuo egzodermio iki karnienos salelių, esančių tarp pirminės medienos spindulių, tęsiasi 

(išsidėsčiusi) pirminės žievės parenchima, sudaryta iš 5–7 ląstelių eilučių. Ląstelės stambios, 

ovalios ar apvalios, parenchiminio tipo. Pirminėje žievėje yra tarpuląsčių, kurių skersmuo siekia 

43,5 ± 0,5 µm. Pirminės žievės parenchimos storis – 139,9 ± 0,3 µm. Čia yra krakmolo, 

sandėliuojamos maisto medžiagos. Ląstelių plotis – 39,2 ± 0,1 µm, aukštis – 24,4 ± 0,2 µm. 

Aktinostelės centre, sudarydama 4 spindulius, išsidėsto tetrarchinė mediena. Medienos 

spinduliai siekia 609,0 ± 0,02 µm ilgį ir 34,8 ± 0,1 µm plotį. Vandens indai pavieniai. Jų vidinio 

kanalo ertmė ovali, 33,8 ± 0,1 µm skersmens. Pirminės medienos centre yra centrinė 52,2 µm 

medienos ląstelė.Tarp pirminės medienos spindulių salelėmis susigrupavusi karniena perneša 

organinių medžiagų tirpalą. Karnienos salelės yra 92,2 ± 0,2 µm pločio ir 27,8 ± 0,3 µm aukščio. 

Saleles sudarančių ląstelių plotis – 10,0 ± 0,1 µm, aukštis – 10,9 ± 0,1 µm. 
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14 pav. Lunaria rediviva L. schematinis šaknies skerspjūvio vaizdas (2003 m., 

vegetacijos pradžioje) 

 

Tetrarchinio tipo šaknyje, tarp pirminės medienos yra vienaeiliai – dvieiliai šerdies 

spinduliai. Jų plotis 9,7 ± 0,1 µm. Šerdies spindulį sudaro horizontali parenchiminių ląstelių 

eilutė. Šerdies spindulių parenchima einanti iki pirminės žievės, apgaubia ir karnienos saleles. 

Matymo lauke yra 165,2 ± 0,3 (2 lentelė) šerdies spindulių ląstelės. 

2 lentelė 

Daugiametės blizgės (L. rediviva) šaknies anatominė sandara pavasarį 

 

Pirminė žievė 
Egzodermis Parenchima  

Storis,µm Ląst 
plotis, µm 

Ląst. 
aukštis, 

µm 

Tarpuląs. 
skersmuo, 

µm 

Storis, 
µm 

Ląst 
plotis, µm 

Ląst. 
aukštis, 

µm 

Salelių 
plotis, µm

31±0,1 17,8±0,1 9,0±0,1 43,5±0,5 139,9±0,3 39,2±0,1 24,4±0,2 92,2±0,2 
 

2 lentelės tęsinys 

Karniena Medienos spinduliai 
Salelių aukštis, µm Ląst. plotis, µm Ląst. aukštis, µm Ilgis, µm Plotis, µm 

 
27,8±0,3 10,0±0,1 10,9±0,1 609,0±0,2 34,8±0,1 

 

 

karniena 

mediena 

pirm. žievė
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Lunaria rediviva antžeminio stiebo anatominė sandara. 

Anatominės sandaros tyrimui L. rediviva stiebų ėminiai imti žydėjimo metu (2003 m. 

gegužės mėn.) ir subrendus sėkloms (2001 – 2002 spalio mėn.). Šie tyrimo rezultatai lyginami su 

2000 – 2001 metų J. Milkevičiūtės pateiktais duomenimis. 

Lunaria rediviva stiebą sudaro 3 sluoksniai: epidermis, pirminė žievė ir centrinis velenas 

(15, 16 pav.). 

 
15 pav. Detalus Lunaria rediviva L. stiebo skerspjūvio fragmento vaizdas pro mikroskopą 

(2002 m., vegetacijos pabaigoje) 

 
16 pav. Lunaria rediviva L. stiebo skerspjūvio schematinis vaizdas pro mikroskopą (2002 

m., vegetacijos pabaigoje) 

epidermis 

karniena

šerdies 
spindulys

brazdas
mediena 

endodermis

šerdis 

periciklas 

mezodermis
egzodermis

karniena 

kūlelinis brazdas 

mediena 

tarpkūlelinis brazdas 
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Pavasarį stiebo epidermis – vienasluoksnis, ląstelės ištįsusios išilgine kryptimi, 35,2 ± 0,2 

µm pločio ir 11,4 ± 0,1 µm aukščio (3 lentelė). Rudenį jį dengia kutikula. 

Parenchiminių ląstelių plotis – 12,75 ± 0,4 µm, aukštis – 8,5 ± 0,3 µm. 2000 – 2001 metų 

rezultatai rodo, kad tais metais aukščiausios epidermio ląstelės terasoje augusių augalų – 20,2 ± 

0,4 µm. Mažiausios epidermio ląstelės salpoje. Jų aukštis – 14,7 ± 0,8 µm, o plotis – 20,6 ± 0,3 

µm. 

Stebėtuose pavasariniuose ėminiuose matomi iš epidermio išaugę vienaląsčiai ir 

daugialąsčiai plaukeliai (17 pav.). 

 
17 pav. Stiebo plaukelių įvairovė (vaizdas pro mikroskopą) 

 

Daugialąsčių plaukelių ilgis – 297,5 ± 0,7 µm, plotis ties pamatu – 68,0 ± 0,4 µm. 1 mm2 

yra 24,1 ± 1,1 µm plaukeliai. Pirminė žievė sudaryta iš egzodermio, mezodermio ir endodermio. 

Pavasarį, dar nepilnai susiformavus kamštiniams audiniams, po epidermiu, ląstelių briaunose, 

matoma dar tik pradėjusi formuotis kolenchima. Augalui žydint, kolenchimą sudaro 4 

prozenchiminių ląstelių eilutės(storis – 34,4 ± 0,1 µm). Kolenchimos ląstelių aukštis – 20,7 ± 0,3 

µm, plotis – 23,4 ± 0,4 µm. Augalui subrandinus sėklas, egzodermio kolenchimos ląstelių 

aukštis siekia 9,35 ± 0,5 µm, o plotis – 12,75 ± 0,4 µm. Čia, taip pat 4 kolenchimos eilutės 

sudaro 37,4 ± 0,1 µm storio sluoksnį. K. Esau (1980) nurodo, kad kolenchimos ląstelės gerai 

praleidžia saulės šviesą ir yra atsparios tempimui. 2000 – 2001 metų duomenimis, egzodermio 

storis terasoje ir salpoje skiriasi nežymiai, atitinkamai 57,1 ± 0,3 µm ir 52,3 ± 0,8 µm. 

2002 m. žydėjimo metu, pirminės žievės mezodermį sudaro ovalios ar apvalios, be 

tarpuląsčių 33,7 ± 0,5 µm aukščio ir 37,8 ± 0,6 µm pločio. 8 mezodermio ląstelių eilutės sudaro 

140,3 ± 0,1 µm storio audinį. Rudenį mezodermis sudarytas iš ovalios formos, pailgų, 

prozenchiminio tipo ląstelių, išsidėsčiusių radialine kryptimi. Ląstelių tarpuląsčiai dideli, 

sudarantys ištisus oro tarpus – aerenchimą. Tai būdinga higromorfinių savybių turintiems 

augalams. Pirminės žievės tarpuląsčiuose esantis oras, reikalingas fotosintezei, kvėpavimui bei 

kitiems gyvybiniams procesams užtikrinti. Pirminės žievės storis – 690,0 ± 0,1 µm. 
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J. Milkevičiūtė (2001) nurodo, kad didžiausias mezodermio sluoksnis – salpoje – 286,2 ± 

0,5 µm. Dideli šizogeniniai tarpuląsčiai išsidėstę salpoje augančių augalų, atitinkamai mažesni 

salpoje. Augalui žydint, mezodermio ląstelėse gausu chloroplastų ir kalcio oksalato kristalų, 

matymo lauke yra 3,9 ± 0,9 liaukos – 110,5 ± 0,1 µm skersmens. 

Pirminę žievę nuo centrinio veleno atskiria viena ar kelios krakmolinės makšties ląstelių 

eilutės – endodermis. Pavasarį L. rediviva stiebo pirminę žievę sudaro 3 ovalių, smulkių ląstelių 

eilutės, sudarančios 26,6 ± 0,3 µm sluoksnį. Ląstelių aukštis 9,7 ± 0,1 µm, plotis 13,1 ± 0,1 µm. 

Rudenį krakmolinę makštį sudaro viena ląstelių eilutė, o 2000 – 2001. J. Milkevičiūtės tirtuose 

augaluose endodermis nenustatytas. 

Lunaria rediviva stiebo centrinėje dalyje yra centrinis velenas. Jis sudarytas iš 

heterociklinio periciklo ir siaurais bei plačiais šerdies spinduliais eustelės. Ir rudenį, ir pavasarį, 

periciklas nesudaro ištisos sklerenchiminės makšties. Jis virš indų kūlelių karnienos išsidėsto 

atskiromis sklerenchimos salelėmis, kurias skiria parenchima. Salelių aukštis pavasarį – 30,9 ± 

1,2 µm, plotis – 131,1 ± 1,3 µm, rudenį atitinkamai 42,5 ± 1,0 µm ir 136,0 ± 0,9 µm. Augalui 

žydint salelės dar nebūna pilnai susiformavusios. J. Milkevičiūtė (2001) pateikia 73,7 ± 0,6 µm 

periciklo storį terasoje. 

Eustelė suformuota iš vieno rato kolateralinių atvirų indų kūlelių, šerdies spindulių ir 

šerdies. Pavasarį aptinkami 26 nepilnai susiformavę indų kūleliai, iš kurių 16 smulkesnių ir 10 

stambesnių. Stambesnių kūlelių aukštis – 269,5 ± 0,6 µm, plotis – 263,0 ± 1,4 µm. Smulkesniųjų 

aukštis – 193,8 ± 0,5 µm, plotis – 129,2 ± 0,4 µm. Rudenį eustelėje yra apie 30 indų kūlelių, visi 

– nevienodo stambumo. Stambių indų kūlelių aukštis – 173,4 ± 0,8 µm, plotis – 165,8 ± 0,5 µm. 

Smulkesnių indų kūlelių aukštis – 110,5 ± 1,1 µm, plotis – 59,5 ± 0,1 µm (3 lentelė). 2000 – 

2001 m. tirtuose stiebuose dydžiu labiausiai indų kūleliai išsiskiria terasoje – 423,3 ± 1,5 µm ir 

257,3 ± 1,6 µm aukščio. Brazdas – kūlelinio ir tarpkūlelinio tipo. Į išorę brazdo gaminamas 

karnienos salelių aukštis pavasarį – 87,6 ± 0,2 µm, į vidinę pusę gaminamos medienos storis – 

171,7 ± 0,4 µm. Rudenį karniena sudaryta iš 4 eilučių smulkių, parenchiminio tipo ląstelių. 

Mediena ir karniena – 127,5 ± 0,6 µm storio. Storiausias karnienos sluoksnis 2000 – 2001 m. – 

110,6 ± 1,2 µm, terasoje, o salpoje atitinkamai – 91,3 ± 1,8 µm. Pavasarį mediena sudaryta iš 3 – 

8 radialinių vandens indų eilių, kurie išsidėsto grupėmis po 3–5. Stambiame indų kūlelyje 

aptinkama 17,3 ± 0,9, o smulkiame – 4,2 ± 0,7 vandens indai. Vidinio kanalo ertmė siekia 12,9 ± 

0,2 µm skersmens. Medienoje yra 17% vandens indų ir 83% medienos plaušų. Rudenį vieno 

indų kūlelių medienoje yra apie 26 vandens indus, išsidėsčiusius pavieniui bei grupėmis po 3 – 7. 

J.Milkevičiūtė (2001) nurodo, kad terasoje mediena sudaryta iš 3–5 eilių vandens indų, 

kurie išsidėsto grupėmis po 4–5, analogiškai drėgnoje augavietėje 3–4 eilėmis. Salpoje vandens 

indų ertmė didžiausia – 7,9 ± 0,2 µm, terasoje ertmės dydis siekia 7,3 ± 0,6 µm. 
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Pavasariniuose L. rediviva stiebų ėminiuose šerdis – pilnavidurė, sudaryta iš ovalių ar 

apvalių parenchiminio tipo ląstelių su nedideliais tarpuląsčiais. Į kūlelius medieną suskaldo 2–3 

šerdies spindulių eilutės. Šerdies spinduliai – dvieiliai ir ketureiliai. Šerdies skersmuo – 1615,1 

µm. 1 mm2 yra 357 šerdies ląstelės, kurių aukštis – 50,1 ± 1,1 µm, plotis – 34,9 ± 1,0 µm. 

Rudeniniuose ėminiuose stiebo centre jau susiformavusi tuščiavidurė ertmė. Atsarginių 

medžiagų sandėliuojama nedaug. Tarpuląsčių aukštis – 34,0 ± 1,2 µm. 1 mm2 yra 120 ląstelių. 

Šerdies spinduliai – siauri ir platūs – dvieiliai (ketureiliai) – šešiaeiliai. Siaurų šerdies spindulių 

plotis – 90,1 ± 0,4 µm, plačių – 124,7 ± 0,7 µm. 2000 metais augusių augalų šerdyje taip pat 

susiformuoja oro ertmė. Terasoje jos skersmuo – 2324,0 ± 4,5 µm, salpoje – 2158,1 ± 6,3 µm. 

Ketureiliai šerdies spinduliai išsidėsto terasos ir salpos suformuotose eustelėse. Terasoje šerdies 

spinduliai yra 90,3 ± 0,7 µm ilgio ir 29,3 ± 0,6 µm pločio, atitinkamai salpoje – 86,6 ± 0,9 µm ir 

27,6 ± 0,8 µm. 

3 lentelė 

Daugiametės blizgės (L. rediviva L.) stiebo anatominė sandara 

 

Epidermis Kolenchima Smulkūs indų kūleliai Sezono 
pavadini-

mas 
Ląst. 

plotis, µm 
Ląst. 

aukštis, µm 
Storis, 

µm 
Ląst. 

aukštis, µm
Ląst. 

plotis, µm 
Aukštis, 

µm 
Plotis, 

µm 
Pavasaris 35,2±0,2 11,4±0,1 34,4±0,

1 
20,7±0,3 23,4±0,4 193,8±0,6 129,2±0,4

Ruduo 12,8±0,4 8,5±0,3 37,4±0,
1 

9,4±0,5 12,8±0,4 110,5±1,1 59,5±0,6 

 

3 lentelės tęsinys 

Stambūs indų kūleliai Sezono 
pavadinimas Aukštis, µm Plotis, µm 

Karnienos 
salelių storis, 

µm 

Medienos 
salelių storis, 

µm 

Šerdies ląste-lių 
matymo lauke, 

vnt 
Pavasaris 269,5±0,6 263,0±1,4 87,6±0,2 171,7±0,4 357 

Ruduo 173,4±0,8 165,8±0,5 127,5±0,7 127,5±0,5 120 
 

 

Lunaria rediviva L. lapalakščio anatominė sandara. 

L. rediviva  lapalakštį iš viršaus dengia viršutinis, iš apačios – apatinis epidermis. 

Pavasarį viršutinio epidermio ląstelės – izodiametrinės. Ploto vienete yra 20,4 ± 0,8 µm 

liaukiniai plaukeliai.Plaukelio viršūnėlės plotis – 6,8 ± 0,3 µm, o plotis ties pamatu – 27,2 ± 0,5 

µm. Liaukinio plaukelio aukštis – 141,1 ± 0,7 µm. Rudenį viršutinio epidermio ląstelių išorinė 

sienelė padengta kutikula. Jo ląstelių aukštis – 8,8 ± 0,3 µm, o plotis – 13,2 ± 0,4 µm, nežymiai 

banguotomis sinelėmis. Apatinio epidermio ląstelės taip pat nežymiai banguotos – 26,4 ± 0,5 µm 

aukščio ir 44,0 ± 0,3 µm pločio. Nežymiai banguotos epidermio ląstelių sienelės – 
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higromorfinėmis savybėmis pasižyminčių magnolijainių (Magnoliopsida) požymis. Pavasarį 

apatiniame epidermyje matomi vienaląsčiai, apatinėje dalyje, prie pamato praplatėję, tik iš 

epidermio išaugę mechaniniai plaukeliai. Žiotelinis aparatas išsidėstęs ir adoksialinėje 

(viršutinėje) ir abaksialinėje (apatinėje) lapo pusėse. Viršutiniame epidermyje yra 45,3 ± 0,9, 

žiotelės ploto vienete. Žiotelinio aparato ląstelės nežymiai vingiuotomis sienelėmis. Dvi 

varstomąsias ląsteles supa 3 pagalbinės. Matomi anamocitinis ir anizotinis žiotelinio aparato 

tipai. Varstomosios ląstelės apsuptos trimis pusmėnulio formos pagalbinėmis ląstelėmis, iš kurių 

viena skiriasi savo forma ir dydžiu. Apatiniame epidermyje esančių žiotelių varstomosios 

ląstelės yra 55,0 ± 0,3 µm aukščio ir 37,3 ± 0,5 µm pločio. Pagalbinės ląstelės – 43,3 ± 0,7 µm 

aukščio, o plotis – 2–3 kartus viršija aukštį. Ploto vienete yra 103,7 ± 0,7 žiotelės. Rudenį 

žiotelinis aparatas išsidėstęs tik apatinėje lapo pusėje (su pavasariniais duomenimis neatitinka, 

nes lapų ėminiai imti ne tais pačiais augalo vegetacijos metais). Tai apsaugo lapą nuo per didelės 

transpiracijos. Viršutiniame epidermyje žiotelių nėra. J. Milkevičiūtė (2001) nurodo, jog 2000m. 

drėgnoje augavietėje augusių L. rediviva L. lapo storis prie pagrindinės lapo gyslos – 141,6 ± 1,3 

µm, atitinkamai sausoje – 250,9 ± 3,4 µm. Žiotelinis aparatas išsidėstęs adoksialinėje ir 

abaksialinėje lapo pusėse. Nustatyta, kad terasoje, adoksialinėje lapo pusėje, yra 20, o salpoje – 

15 žiotelių ploto vienete. Apatiniame epidermyje žiotelių skaičius skaičius 2–6 kartus didesnis 

nei viršutiniame. Viršutinio epidermio varstomųjų ląstelių aukštis: 16,7 ± 1,3 µm – salpoje ir 

16,8 ± 1,2 µm – terasoje, tačiau platesnės – 13,3 ± 1,3 µm varstomosios ląstelės salpoje. 

Tarpžiotelinio plyšio plotis terasoje – 1,6 ± 0,3 µm, salpoje – 0,8 ± 0,3 µm. Varstomąsias ląsteles 

apgaubia pagalbinės, kurių dydis įvairuoja. Didžiausios įvairavimas nustatytas terasoje, nuo 24,9 

µm iki 74,7 µm, mažiausias salpoje – nuo 12,5 µm iki 16,6 µm. Labiausiai pailgos viršutinio 

epidermio ląstelės 41,6 – 49,9 µm, būdingos salpoje augančių L. rediviva žioteliniam aparatui, 

terasoje ląstelių ilgis įvairuoja nuo 24,9 – 29,1 µm. Nedaug skiriasi ląstelių dydžiai natūralioje 

augavietėje: terasoje apatinio epidermio varstomosios ląstelės aukštis – 16,6 ± 1,3 µm, o plotis – 

11,7 ± 0,9 µm, atitinkamai salpoje – 18,3 ± 1,4 µm ir 12,5 ± 1,2 µm. Tarpžiotelinio plyšio plotis 

išsiskiria terasoje – 3,3 ± 0,2 µm, o salpoje – 1,2 ± 0,2 µm. Skiriasi skirtingų sąlygų veikiamų 

augalų žiotelinio aparato pagalbinės ląstelės. Terasoje jų aukštis – 18,7 ± 1,2 µm, plotis – 41,6 ± 

1,1 µm, o atitinkamai salpoje 27,5 ± 1,4 µm, plotis 35,3 ± 1,4 µm. Skirtingose augavietėse 

augusių L. rediviva nevienodas žiotelinis aparatas (18 pav.). Terasoje žiotelinį aparatą sudaro 3 

pagalbinės ląstelės, salpoje – 6. Terasoje žiotelinis aparatas – anizocitinio tipo, salpoje – 

anomocitinio. 
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18 pav. Skirtingose augavietėse augusių Lunaria rediviva L. epidermio sandara (pagal 

J.Milkevičiūtę) 
A–terasoje viršutinės lapo pusės epidermis; B–salpoje viršutinės lapo pusės  epidermis; C–kultūrinės 
augavietės viršutinės lapo pusės epidermis; 1–pagalbinės ląstelės; 2–žiotelės; 3–mechaninis plaukelis. 

 

 

Epidermio ląstelių forma priklauso nuo augavietės. Terasoje epidermio ląstelių sienelės 

stipriai banguotos, o salpoje mažiau banguotos. Terasoje viršutinio epidermio ląstelių aukštis 

25,1 ± 1,7 µm, salpoje beveik 1,5 karto aukštesnės. Viršutinio epidermio ląstelių plotis 62,3 ± 1,7 

µm. Terasoje ir salpoje, apatinio epidermio ląstelių aukštis 35,2 ± 1,1 µm, plotis 32,1 ± 1,3 µm. 

Viršutinio epidermio ląstelės didesnės nei apatinio. Epidermyje yra mechaniniai plaukeliai. Jie 

vienaląsčiai, išsidėstę viršutinėje ir apatinėje pusėje. Plaukeliai pamatinėje dalyje beveik 3 kartus 

platesni, negu viršutinėje, t.y. į viršų nusmailėja (17 pav.). Terasoje jie 416,5 ± 4,7 µm, salpoje – 

316,5 ± 2,6 µm ilgio (Milkevičiūtė, 2001). 

Tarp viršutinio ir apatinio yra išsivystęs audinys, sudarytas iš ląstelių, turinčių chlorofilo. 

Tai asimiliacinis lapo audinys – mezofilis (Janonienė, 1991). Pavasariniuose ėminiuose mezofilis 

diferencijuotas  į   iškart    po  viršutiniu  epidermiu   einantį   statinį  audinį   ir   toliau   dideliais  
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tarpuląsčiais – purųjį. Statinio audinio ląstelės pailgos ir išsidėsčiusios statmenai lapo paviršiui. 

Purusis audinys užpildo didžiąją mezofilio dalį, apgaubdamas vidurinę gyslą sudarantį 

stambiausią indų kūlelį. Puriojo audinio ląstelės ovalios parenchiminio tipo, 34,2 ± 0,3 µm 

aukščio ir 35,7 ± 0,7 µm pločio. Tarpuląsčiai 42,5 ± 1,3 µm skersmens. Mezofilyje yra kalcio 

oksaloto (drūzos formos) kristalų. Jų dydis 130,0 ± 0,8 µm. Rudenį mezofilio ląstelės – 

parenchiminio tipo, 44,0 ± 0,7 µm pločio ir 66,1 ± 0,9 µm aukščio (4 lentelė). Mezofilyje nėra 

statinio audinio; jame išsidėstęs purusis audinys. Puriojo audinio ląstelės – ovalios ar apvalios, 

dideliais tarpuląsčiais. Purusis audinys būdingas drėgnų vietų augalams. Pagrindinė jo funkcija – 

dujų apykaita. L. rediviva L. lapai – ekvifacialiniai, nes turi viršutinį, apatinį epidermį bei purųjį 

audinį. Pirmųjų tyrimo metų rezultatai rodo, kad ploniausias mezofilis išsidėsto salpoje augusių 

augalų lapuose, t.y. 132,1 ± 1,8 µm, o terasoje – 182,6 ± 1,2 µm. Mezofilio ląstelės 

parenchiminio tipo, pailgos. Mezofilio ląstelės salpoje – 23,1 ± 1,7 µm, terasoje – 16,7 ± 1,1 µm 

aukščio. 

Pavasarį, skersiniame lapalakščio pjūvyje, lapo gyslą sudaro 5–8 spiraliniai vandens 

indai. Vidinio kanalo ertmė – 61,2 ± 2,1 µm skersmens. Vidurinę gyslą sudarantis 187,1 µm 

aukščio ir 314,5 µm pločio kolateralinis uždaras indų kūlelis iš visų pusių apgaubtas 2–6 

kolenchimos eilučių sluoksniu. Rudeniniuose, lapalakščio ėminių preparatuose, tarp mezofilio 

ląstelių, tam tikru atstumu vienas nuo kito, „praeina” indų kūleliai, sudarantys vidurinę gyslą. 

Aiškiausiai matomas indų kūlelis, sudarantis vidurinę gyslą. Vidurinė gysla užima beveik visą 

lapo plotį nuo viršutinio iki apatinio epidermio. Indų kūlelyje mediena visuomet atkreipta į 

viršutinę lapo pusę, o karniena į apatinę. Uždarą kolateralinį indų – plaušų kūlelį gaubia 

ramstinių ląstelių eilutės – sklerenchimos plaušai. Viršuje indų kūlelį gaubia 5, apačioje – 8 

sklerenchimos ląstelių eilutės. Indų kūlelio plotis – 352,1 µm, su ramstinėmis ląstelėmis jis 

sudaro 396,3µm plotį. Kūlelio aukštis išsiskiria 4–6 medienos ląstelių eilės. Pirmais tyrimo 

metais išmatuota, kad pagrindinės gyslos storis terasoje – 249,9 ± 1,5 µm, o salpoje – 189,3 ± 1,4 

µm ir 133,7 ± 0,9 µm – šalutinės gyslos storis. Palyginus gaubiančiąsias ląsteles terasoje ir 

salpoje, nustatyta, kad terasoje gaubiančiųjų ląstelių aukštis 43,5 ± 1,4 µm, o plotis – 59,3 ± 0,3 

µm. 

4 lentelė 

Daugiametės blizgės (L. rediviva L). lapalakščio anatominė sandara. 

 

Viršutinis epidermis 
Liaukiniai plaukeliai Ląst. plotis, 

µm 
Ląst. aukštis, 

µm Aukštis, µm Plotis ties 
pamatu, µm

Viršūnėlės 
plotis, µm 

Ploto vienete, vnt 

44,0±0,3 26,4±0,5 141,1±0,7 27,2±0,5 6,8±0,3 20,4±0,8 
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4 lentelės tęsinys 

Apatinis epidermis Centrinis indų kūlelis 
Varstomosios ląstelės 

Aukštis, µm Plotis, µm 
Žiotelių ploto 
vienete, vnt 

Aukštis, µm Plotis, µm 

55,0±0,07 57,7±0,06 103,7±0,7 187,1 314,5 
 

 

Lunaria rediviva L. lapkočio anatominė sandara. 

2000 m. rugsėjo–spalio mėn. tirtų L. rediviva lapkočių išorę dengia vienasluoksnio 

epidermio ląstelės.Po epidermiu išsidėstęs ramstinis audinys – kolenchima. Vidinėje lapkočio 

pusėje matomi du kolenchimos ląstelių sluoksniai. Link lapkočio skerspjūvio centro ląstelės 

stambėja, sudaro parenchimą. Iš išorinės lapkočio pusės po epidermiu matomos jau keturios 

kolenchimos ląstelių eilutės. Ląstelės – prozenchiminio tipo, smulkios, be tarpuląsčių. 

Lapkotyje nuo išorinės link vidinės pusės lanku išsidėstę šeši indų kūleliai. Stambiausias 

– išorinės pusės viduryje, kurio skersmuo - 607,2 µm. Indų kūlelyje (kolateralinis uždaras) į 

išorinę pusę nukreipta karniena, į vidinę – mediena. Iš išorės kūlelį gaubia ramstinių 

sklerenchimos ląstelių eilutės. Vidutiniškai, indų kūlelio plotis – 220 ± 0,8µm, su ramstinėmis 

ląstelėmis – 290,4 ± 0,3 µm. Aukštis – 281,6 ± 0,7 µm, su ramstiniais elementais – 308,1 ± 0,3 

µm. Lapkočio parenchimos ląstelėse pagal ląstelių sieneles išsidėstę žalieji pigmentai – 

chlorofilai, sukaupti chloroplastuose. Stebint per šviesinį makroskopą, bendras lapkočio plotis 

siekia 704 µm, aukštis – 484 µm. 
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4.2. Daugiametės blizgės (Lunaria rediviva L.) morfologinė sandara 

 
Daugiametė blizgė (Lunaria rediviva L.) yra bastutinių šeimos (Cruciferaceae L.) 

augalas. Gentyje išskirtos dvi rūšys: tai daugiametė (L. rediviva L.) (19 pav.) ir 

darželinė(L.annua L.) (20 pav.) blizgės, ši auginama darželiuose, tačiau reta. 

 
19 pav. L. rediviva morfologinis vaizdas. 

 
20 pav. Darželinės blizgės (L. annua) morfologinis vaizdas. 
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Daugiametė blizgė (L. rediviva) – daugiametis, 30 - 120 cm aukščio augalas su 

šakniastiebiu. Stiebas dažniausiai stačias, rečiau kylantis, šiurkštus, vagotai briaunotas, 

viršutinėje dalyje kartais šakotas. (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1961). Pirmasis tarpubamblis 

išauga apgaubtas keturių skrotelinių lapų, kurių lapkočiai siekia 4,2 ± 0,85 cm, lapalakščių plotis 

– 3,2 ± 0,72 cm.. 2003 m. balandžio mėnesį, virš skrotelinių lapų išaugę du lapkočiai apgaubia 

stiebą, sudarydami makštį. Prie antro bamblio prisisegę 5, stiebą apgaubiantys lapkočiai. Prie 

trečio, ketvirto bamblio prisisegę 4, o prie penkto – 1 lapkotis.  

Matuojant vieno augalo dalis bambliuose, matyti, kad prie antro bamblio prisisegusių 

dalių parametrai yra nevienodi. Lapkočių ilgis kinta nuo ilgiausio 15,1 ± 0,72 cm iki trumpiausio 

2,2 ± 0,65 cm; lapalakščio plotis nuo 9,0 ± 0,82 cm iki 3,1 ± 0,73 cm. Trečiame, ketvirtame 

bamblyje augalo dalių parametrai ir dalių kiekis mažėja, kol paskutiniame bamblyje lieka vienas 

lapkotis, vienas lapalakštis ir nedidelė ūglio viršūnėlė. Kiekvieno atskiro bamblio lapkočiai 

stiebą apgaubia skirtingai. Šie duomenys pateikiami 5 lentelėje. 

 

5 lentelė 

Daugiametės blizgės (Lunaria rediviva L.) bambliuose esančių morfologinių požymių kitimas 

(2003 m. balandis) 

Augalo dalių eil. nr. Eil
Nr. 

Augalo dalių 
pavadinimai 1 2 3 4 5 

1. Lapkočio ilgis, cm. 
Lapalakčio plotis, cm. 
Tarpubamblio ilgis, cm. 

12,1±0,4 
7,5±0,7 
6,2±0,8 

15,1±0,7 
9,0±0,8 
13,5±0,8 

12,5±0,6 
7,5±0,5 
9,0±0,4 

5,5±0,4 
5,2±0,7 
3,5±0,4 

2,2±0,6 
3,1±0,7 
1,5±0,3 

2. Lapkočio ilgis, cm. 
Lapalakčio plotis, cm. 
Tarpubamblio ilgis, cm. 

12,2±0,6 
8,5±0,6 
11,5±0,8 

14,1±0,3 
8,0±0,5 
11,5±0,8 

6,1±0,6 
5,7±0,7 
3,5±0,4 

2,6±0,4 
3,6±0,5 
1,5±0,5 

– 
– 
– 

3. Lapkočio ilgis, cm. 
Lapalakčio plotis, cm. 
Tarpubamblio ilgis, cm. 

13,2±0,5 
8,1±0,4 
9,8±0,4 

7,9±0,6 
6,1±0,6 
5,0±0,4 

2,7±0,4 
3,9±0,4 
1,5±0,3 

0,9±0,6 
2,7±0,4 
1,5±0,4 

– 
– 
– 

B
am

bl
ia

i 

4. Lapkočio ilgis, cm. 
Lapalakčio plotis, cm. 
Tarpubamblio ilgis, cm. 

13,6±0,8 
8,3±0,7 
7,6±0,7 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

 

Jurgita Milkevičiūtė, tyrusi šiuos augalus 2000 m. balandžio – gegužės mėnesiais, 

magistro darbe nurodo, jog balandžio mėn., augalo vegetacijos pradžioje, terasoje (sausoje 

augavietėje) ir salpoje (drėgnoje augavietėje) augančių augalų bambliai buvo 3, o gegužės mėn. 

terasoje svyravo nuo 10 iki 15 bamblių, o salpoje – nuo 7 iki 10. Lyginant su 2001 m. balandžio 

pabaigos rezultatais, augalai jau turėjo 5 bamblius. Šis bamblių skaičiaus didėjimas rodo 

intensyvią daugiametės blizgės (L. rediviva L.) vegetaciją balandžio – gegužės mėnesiais (6 

lentelė). Kitų mėnesių duomenimis bamblių skaičius lieka toks pat. 6 lentelėje taip pat galima 
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matyti lapkočių ilgių, lapo plotų, tarpubamblių ilgių kitimą 2000 m. balandžio mėn. terasoje ir 

salpoje, bei 2001m. balandžio mėn. higromezofilinėje augavietėje. Didelę įtaką augalo dalių 

parametrams turi apšvietimas ir drėgmė, o morfologinių požymių dydžių kitimas ir parodo 

aplinkos sąlygų poveikį. 

6 lentelė 

Augavietės įtaka Lunaria L. ūglio augimo intensyvumui 2002 – 2003 m balandžio mėn. 

 

Lapkočio ilgis,  
cm. 

Lapo plotas,  
cm. 

Tarpubamblių ilgis,  
cm. 

Bamblių  
skaičius 

2000 m. balandžio mėn. 
Terasa 

I – bamblys 14,3±0,8 25,5±0,6 2,7±0,4 
II – bamblys 14,8±0,7 31,5±0,8 4,8±0,6 
III – bamblys 11,7±0,8 23,4±0,5 2,5±0,5 

Salpa 
I – bamblys 11,6±1,2 23,5±1,1 5,0±0,7 
II – bamblys 13,0±0,8 32,8±0,6 10,8±0,6 
III – bamblys 9,2±0,7 24,4±0,9 0,9±0,3 

2001 m. balandžio mėn. 
I – bamblys 12,5±0,5 31,2±0,6 6,1±0,7 
II – bamblys 11,6±0,8 34,2±0,4 11,2±0,6 
III – bamblys 13,2±0,7 25,3±0,7 9,3±0,7 
IV – bamblys 10,3±0,7 22,7±0,7 7,6±0,8 

 

 

Lygindami L. rediviva morfologinių požymių dydžių kitimus 6 lentelėje matome, kad 

terasoje, salpoje bei higromezofilinėje augavietėse augusių 2002 – 2003 m. balandžio mėn. L. 

rediviva L. lapkočių ilgiai ir lapo plotai buvo panašūs, t.y. lapkočių ilgiai svyravo nuo 14.8 ± 0.7 

cm iki 9.2 ± 0.7 cm lapo plotas nuo 34.2 ± 0.4 cm2 iki 22.7 ± 0.7 cm2. Kadangi 

mezohigrofitinėje augavietėje augantys augalai turi ir higromorfinių, ir kseromorfinių savybių, 

tai 2003 m. balandį labiau pasireiškė higromorfinės, t.y. dėl didesnio dirvožemio drėgnumo ir 

mažesnio apšvietimo tarpubamblių ilgiai siekė 11.2 ± 0.6 cm, o lapo plotas – 34.2 ± 0.4 cm2 

antruose bambliuose. 

Tuo tarpu jau gegužės mėn. L. rediviva terasoje ir salpoje augusių L. rediviva lapalakščių 

plotus, Milkevičiūtė nurodo, kad terasoje lapalakščių plotas panašus penktajame, šeštajame ir 

septintajame bambliuose, svyruoja nuo 62.9 ± 0.7 cm2 iki 62.7 ± 0.8 cm2, o salpoje lapalakščių 

plotas nežymiai varijuoja nuo 14.8 ± 0.4 cm2 iki 12.1 ± 0.6 cm2 (6a lentelėje). 
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6a lentelė 

Augavietės įtaka Lunaria rediviva L. ūglio augimui gegužės, birželio, liepos mėn. (pagal 

J.Milkevičiūtę) 

 
 

Lapalakščio plotas skirtinguose bamblių lapuose gegužės mėn. skiriasi mažesniais 

intervalais nei balandžio mėn. Terasoje augusių L. rediviva lapalakščio plotas nežymiai skiriasi 

aštuntajame ir devintajame bamblių lapuose, nuo 56.5 ± 0.5 cm2 iki 56.3 ± 0.3 cm2, 

vienuoliktajame ir dvyliktajame nuo 21.2 ± 0.6 cm2 iki 38.0 ± 0.5 cm2, bei tryliktajame ir 

keturioliktajame nuo 10.9 ± 0.4 cm2 iki 8.0 ± 0.4 cm2. 

Veikiant skirtingoms aplinkos sąlygoms lapkočio ir tarpubamblių ilgis yra nevienodas. 

Terasoje ir salpoje pirmojo bamblio lapų lapkotis 2 cm trumpesnis, nei 2-ojo bamblio. Terasoje 

lapkočio ilgis varijuoja nuo 17.2 ± 0.4 cm iki 0.8 ± 0.2 cm, o salpoje – nuo 13.8 ± 0.4 cm iki 1.5 

± 0.3 cm. Tarpubamblių ilgis varijuoja nuo 13.9 ± 0.3 cm iki 0.4 ± 0.3 cm, o atitinkamai salpoje 

nuo 24.0 ± 0.4 cm iki 0.5 ± 0.2 cm. Terasoje ir salpoje žymiai skiriasi pirmojo ir antrojo 

tarpubamblių ilgiai. Salpoje antrasis tarpubamblis 2 kartus ilgesnis už 1 – ąjį, o terasoje ilgesnis 

3 kartus (Milkevičiūtė, 2001). 
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Birželio mėn. lapalakščio plotuose, lapkočių ir tarpubamblių ilgiuose pastebėti nežymūs 

skirtumai. Daugiausiai kito penktajame, šeštajame ir septintajame bambliuose išaugusių lapų 

lapalakščio plotai, mažiausiai – penkioliktajame. Lapkočių ilgis terasoje ir salpoje pakito nuo 0.5 

iki 1 cm, rečiau 2 cm. Sausoje augavietėje jų ilgis įvairavo nuo 18.3 ± 0.8 cm iki 1.1 ± 0.4 cm, 

atitinkamai drėgnoje 14.2 ± 0.7 cm – 2.4 ± 0.5 cm. Salpoje augusių L. rediviva pirmieji keturi 

tarpubambliai ilgesni nei terasoje. Tačiau nuo penktojo tarpubamblio ilgesni esti tie, kurie augo 

sausoje augavietėje. Didžiausias ilgių skirtumas septintojo tarpubamblio, terasoje 7.1 ± 0.8 cm, o 

salpoje – 3.3 ± 0.2 cm. 

Liepos mėn. terasoje lapalakščio plotas padidėjo daugiausiai 19 cm2, o mažiausiai 2 cm2. 

Lapkočių ilgis panašus kaip ir birželio mėn., tačiau skiriasi skirtingose augavietėse matuotų 

lapkočių ilgiai. Terasoje lapkočiai ilgesni apatinėje augalo dalyje, salpoje viršutinėje. 

Tarpubamblių ilgių skirtumas panašus kaip ir birželio mėn. 

Rugpjūčio mėn., nustatyti duomenys analogiški liepos mėn. duomenims. Todėl teigiama, 

kad L. rediviva vegetacija sustojo (Milkevičiūtė, 2001).  

Visi L. rediviva lapai paprasti, kotuoti smailia viršūne ir nelygiai dantytu pakraščiu. J. 

Milkevičiūtė, (2001) magistro darbe, nurodo, jog lapalakščiai esti pertrauktinai dantyti. 

Lapalakščiai – plunksniškai gysloti. Vidurinė gysla siekia 7.5 ± 0.4 cm. Apatinių lapų pamatai 

širdiški, viršutinių – apvalūs arba pleištiški. Lapų prisitvirtinimas prie stiebo – priešinis, retai 

pražanginis. 

Plaukelių skaičius, lyginant lapo ir stiebo plaukuotumą 2003 m. balandžio mėn., 

nurodomas 7 lentelėje. 

 

7 lentelė 

Daugiametės blizgės (L. rediviva L.) epidermio darinių kiekybinė charakteristika 

Plaukelių skaičius matymo lauke (0.41 mm²) 
Stiebo  Lapo  

Kvadratėlių eil. nr. Plaukelių kiekis Kvadratėlių eil. nr. Plaukelių kiekis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

3 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
1 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
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Augalas apaugęs paprastais, nusmailėjusia viršūne, plaukeliais. Lapo ir stiebo plaukelių 

sandara skiriasi (21 pav.). Vegetacijos pradžioje, 2003 m. balandžio mėn., ir lapalakščio, ir 

stiebo plaukuotumas – 3.6 plaukeliai/mm2. 

 

 
21 pav. Lunaria rediviva L. lapalakščio (1a – morfologinė sandara, 1b – anatominė 

sandara) ir stiebo (2) plaukeliai; vidurinė gysla, apaugusi plaukeliais (3) (vaizdas pro 

mikroskopą). 

 

Apatinė lapalakščio pusė negausiai, bet taip pat plaukuota. Smulkiais plaukeliais apaugęs 

ir lapo pakraštys. Lapalakščio vidurinės gyslos, apaugusios plaukeliais, morfologinis vaizdas per 

mikroskopą pateikiamas 21 pav. 

Daugiametės blizgės (L. rediviva) taurėlapiai 5 – 6mm ilgio, plaukuoti. Vainiklapiai apie 

14 (kartais iki 20) mm ilgio, violetiniai, labai retai balti. Ankštarėlės 40 – 50 (iki 90) mm ilgio ir 

15 – 35 mm pločio, su ginoforu (iki 2cm ilgio), nusvirusios, ant ilgų ir liaunų kotelių, elipsiškos, 

nusmailėjusios į abu galus. Lizde 2 – 3 inkstiškos sparnuotos sėklos, kurių plotis beveik dvigubai 

viršija ilgį. 

Augalas žydi balandžio – birželio mėnesiais. Auga drėgnuose, ūksmėtuose lapuočių 

miškuose.(Natkevičaitė – Ivanauskienė, 1961). 

J. Milkevičiūtė (2001) pateikia L. rediviva generatyvinių organų charakteristiką. 

Nurodoma, kad L. rediviva pražydo gegužės mėn. pirmoje dekadoje. Žiedynai – nusvirusioji 

kekė – dvejopi: šoniniai – išauga lapo pažastyse ir viršūniniai, susiformuoja ūglio viršūnėje. 

Viršūnėje susiformavę žiedynai geriau išsivystę, žiedų daugiau šoniniuose žiedynuose. Terasoje, 

susidaro maždaug po 5 žiedynus, salpoje – po 3. Terasoje, viršūnėje esantis žiedynas – kekė, turi 

3 

1a 1b

2
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daugiau žiedų, nuo 17 iki 27, negu šoniniai – nuo 1 iki 12. Salpoje viršūnėje susiformuoja nuo 14 

iki 22 žiedų, o šoniniuose atitinkamai 7 – 30. Žiedynkočio bei žiedkočio ilgis vienodas, 

apytiksliai nuo 1.5 iki 2 cm. Nesiskiria šoninių ir viršūninių žiedynų bei žiedų žiedynkočiai ir 

žiedkočių ilgis. Žiedkočio ilgis mažai kinta, visų panašus visoje kekėje. Žiedų spalva terasoje ir 

salpoje šviesiai violetinė. Taurėlapiai 5 – 6 mm ilgio, plaukuoti. Vainiklapiai apie 14 mm ilgio. 

 

8 lentelė 

Generatyvinių L. rediviva L. organų charakteristika (pagal J.Milkevičiūtę) 

Generatyvinių organų pavadinimas Salpa Terasa 
Žiedynų skaičius 3 5 

Žiedynų skaičius žiedynuose 30 38 
Žiedų skaičius viršūniniuose žiedynuose 21 18 

Žiedų skaičius šoniniuose žiedynuose 5 20 
Ankštarėlių skaičius 12 23 

Sėklų skaičius 16 37 
 

L. rediviva sėklos – ankštarėlės, nusvirusios ant ilgo, liauno kotelio. Ankštarėlė elipsiška, 

į abu galus nusmailėjusi. 

Vaisiakočio ilgis terasoje viršūninių ankštarėlių – nuo 3.1 iki 4.1 cm, šoninių – nuo 2.5 

iki 4.5 cm, o salpoje – nuo 3.1 iki 4.5 cm, ir nuo 2.5 iki 4.5 cm. Viršūninių ankštarėlių plotis 

salpoje svyruoja nuo 2.1 iki 3.5 cm, o ilgis nuo 4.1 iki 7.5 cm. Šoniniuose žiedynuose 

susiformavo nuo 1.5 iki 3.1 cm pločio ankštarėlės, kurių ilgis siekė 4.1 – 6.2 cm. 

Šoninių ankštarėlių plotis terasoje varijuoja nuo 2.1 iki 3.5 cm, o ilgis – nuo 4.5 iki 6.5 

cm; viršūnėje susiformavusių ankštarėlių plotis nuo 2.1 iki 3.5 cm, ilgis – 4.5 – 6.2 cm. Atlikti 

matavimai rodo, kad ankštarėlių ilgis už ankštarėlių plotį didesnis maždaug 1 – 1.5 karto 

(Milkevičiūtė, 2001). 

L. rediviva paplitimas Lietuvoje: retas.Paplitęs Alytaus, Jonavos, Kartenos, Klaipėdos, 

Nemenčinės, Žemygalos (Ariogalos ap.) apylinkėse. 

Bendras L. rediviva paplitimas: paplitęs beveik visoje Europoje, Kaukaze, Vakarų Sibire, 

Vidurinėje Azijoje, Pietvakarių Azijoje, Indijoje; užvežtas į Šiaurės Ameriką.Europos kalnų 

terciaro miškų augalas, priskiriamas subatlantiniam floros elementui. (Natkevičiatė – 

Ivanauskienė,1961). 
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5. DARŽELINĖS BLIZGĖS (LUNARIA ANNUA L.) ANATOMINĖ 

SANDARA 

 

Norint palyginti natūralios ir kultūrinės augavietės įtaką augalui, būtina ištirti ir kultūroje 

auginamos L. annua anatominę sandarą. Literatūroje šio augalo anatominių tyrimų duomenų 

nėra, todėl šioje darbo dalyje pateikiami vegetatyvinių L. annua L. organų: šakniastiebio, šaknies 

ir lapo rudeniniai bei pavasariniai tyrimų duomenys. Kultūroje auginamos L. annua L. 2002 – 

2004 m. kai kurių vegetatyvinių organų anatominių tyrimų rezultatai palyginti su J. 

Milkevičiūtės (2001) pateiktais tyrimų rezultatais. O turėdami atskirų augaviečių augalų tyrimų 

duomenis galime palyginti rezultatus ir nustatyti augavietės įtaką augalo rūšiai. 

Lunaria annua L. šakniastiebio anatominė sandara. 

L. annua šakniastiebį dengia 2 peridermos ląstelių eilutės, kurios rudenį sudaro 51,5 ± 

0,7 µm storio sluoksnį (22 pav.) Ląstelių sienelės sustorėjusios, inkrustuotos kutinu. Peridermą 

sudaro felomas, felogenas ir feloderma. Vienos peridermos ląstelės aukštis 29,1 ± 0,4 µm, plotis 

– 36,5 ± 0,3 µm (9 lentelė). 

9 lentelė 

Lunaria annua L. šakniastiebio anatominė sandara 

Periderma Pirminė žievė 
Egzodermis Mezodermis 

Storis,µ
m 

Ląst. 
aukštis, 
µm 

Ląst. 
plotis, 
µm 

Storis,µ
m 

Ląst. 
aukštis, 
µm 

Ląst. 
plotis, 
µm 

Storis,µm 
Ląst. 
aukštis, 
µm 

Ląst. 
plotis, 
µm 

51,5±0,7 29,1±0,4 36,5±0,3 40,1±0,3 13,1±0,3 33,2±0,1 231,5±0,3 17±0,1 25,6±0,2
 

9 lentelės tęsinys 

 Periciklas Karniena 
 Endodermis 

Ploto vien., 
vnt 

Storis, 
µm 

Plotis, 
µm 

Storis, 
µm 

Ląst. 
aukštis, µm

Ląst. 
plotis, µm 

Storis,µm Ląst. 
aukštis, 

µm 
91,9±0,8 18,7±0,2 285±0,8 79,3±0,3 27,2±0,5 40,8±0,7 200,1±0,3 30,6±0,8 

 

9 lentelės tęsinys 

 Brazdas Mediena Šerdis 
Ląst. plotis, 

µm 
Storis,µm Ląst. aukštis, 

µm 
Ląst. plotis, 

µm 
Storis,µm Ląst. 

aukštis, µm 
Ląst. plotis, 

µm 
21,3±0,7 19,3±0,9 16±0,7 17,3±0,7 402,9±0,6 110,5±2,4 140,3±3,6 
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22 pav. Lunaria annua L. šakniastiebio anatominė sandara – nekūlelinio tipo sifonostelė 

(2002 m., vegetacijos pabaigoje). 

 

Po antriniu dengiamuoju audiniu, periderma, yra heterogeniška pirminė žievė, sudaryta 

iš 17 – 18 ląstelių sluoksnių. Pirminės žievės storis užima 285,3 ± 0,8 µm. Egzodermis sudarytas 

iš 3–4 plokštelinės kolenchimos sluoksnių, kurie sudaro 40,1 ± 0,3 µm storio audinį. Ląstelės – 

33,2 ± 0,1 µm pločio ir 13,1 ± 0,3 µm aukščio. Egzodermis be tarpuląsčių, silpnai 

sustorėjusiomis sienelėmis. Mezodermis – geriau išsivystęs, sudarytas iš 15–13 parenchiminių 

ląstelių eilučių; su nedideliais tarpuląsčiais, sudarančiais aerenchimos sluoksnelius. Mezodermio 

storis – 231,5 ± 0,3 µm. Parenchiminių mezodermio ląstelių plotis – 25,6 ± 0,2 µm, aukštis – 

17,0 ± 0,1 µm. 1 mm2 yra 91,9 ± 0,8 µm ląstelės. Mezodermyje aptinkama ir šizogeninės kilmės 

liaukų. Jų vidinio kanalo ertmė – 80,1 ± 0,2 µm skersmens. Kanalą supa 1–2 epitelinių ląstelių 

eilutės. Rudeniniuose ėminiuose pirminės žievės endodermį sudaro 1 ląstelių eilutė. Endodermio 

storis 18,7 ± 0,2 µm. Ląstelių plotis 23,8 ± 0,5 µm. 

periderma 

kolenchima

mediena 

karniena 
brazdas 
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Centrinį veleną sudarantis išorinis sluoksnis – periciklas – heterogeniškas. Tai virš indų 

kūlelių esančios sklerenchimos salelės ir tarp salelių esanti parenchima. Ramstinį audinį sudaro 

2–3 sklerenchimos ląstelių eilutės, sudarančios 79,3 ± 0,3 µm storio sluoksnį. Ląstelės 40,8 ± 0,7 

µm pločio ir 27,2 ± 0,5 µm aukščio. Periciklo sklerenchima išsidėsto nevienodo dydžio 

salelėmis. 

Karniena ir mediena, vykdanti medžiagų apytaką šakniastiebyje, išsidėsčiusi jau 

susiformavusioje sifonostelėje (23 pav.). Indų kūlelio karnienos sluoksnis yra 200,1 ± 0,3 µm 

storio, 211,3 ± 0,7 µm pločio. Ląstelės 21,3 ± 0,7 µm pločio ir 30,6 ± 0,8 µm aukščio. Karnienos 

saleles suskaldžiusios parenchimos plotis – 56,9 ± 0,9 µm. 

 
23 pav. Lunaria annua L. šakniastiebio anatominė sandara – kūlelinio tipo sifonostelės 

fragmentas (2002 m., vegetacijos pabaigoje). 

 

Tarpkūlelinį ir kūlelinį brazdą sudaro 1–2 prozenchiminių ląstelių eilutės. Ląstelių plotis 

– 17,3 ± 0,7 µm, aukštis – 16,0 ± 0,7 µm. Brazdo storis – 19,3 ± 0,9 µm. Medienos salelių plotis 

– 314,5 ± 0,8 µm, aukštis – 402,9 ± 0,6 µm (9 lentelė). Apytakos audinio funkciją medienoje 

atlieka pavieniai ir grupiniai (2–5) vandens indai. Jų vidinio kanalo ertmė – 30,1 ± 0,2 µm, o 

grupinių vandens indų ilgis – 51,5 ± 0,6 µm. Vandens indų santykinis tūris – 12,7 %. Vandens 

indai išsidėstę radialinėmis eilėmis, šalia jų eina krakmolo turinčios parenchiminių ląstelių eilės. 

Medienos parenchimos ląstelės – ovalios formos, 24,7 ± 0,7 µm pločio ir 19,6 ± 0,8 µm aukščio. 

Matymo lauke yra 10 pavienių ir 3 grupuoti vandens indai. 

Centrinėje šakniastiebio dalyje yra šerdis. Ją sudaro apvalios ar ovalios 140,3 ± 3,6 µm 

pločio ir 110,5 ± 2,4 µm aukščio parenchiminės ląstelės. Centrinėje šerdies dalyje 1mm2  yra 9 

kolenchima 
periderma 
mezodermis 

endodermis 
sklerenchima 
šerdies spindulių parenchima
karniena 
brazdas 

mediena 

šaknies parenchima 
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ląstelės. Šakniastiebyje – ertmė nesusiformuoja. Ir šerdyje, ir ją supančiame apyšerdyje gausu 

argastinių medžiagų. 

Lunaria annua L. šaknies anatominė sandara. 

L. annua L. šaknis pirmaisiais augimo metais suformuoja eustelę, antraisiais matomas 

perėjimas prie sifonostelės. 2002 – ųjų metų rudenį L. annua šaknis yra poliarchinė, nekūlelinio 

tipo (24 pav.) Joje apytakos audiniai išsidėsto šaknų sifonostelėje. 

 
24 pav. Lunaria annua L. šaknies skerspjūvio fragmento vaizdas pro mikroskopą (2002 

m., vegetacijos pabaigoje). 

periderma 
kolenchima

mezodermis 

pirminė karniena 
(sklerenchima)

medienos plaušai 

liauka 

pirminė mediena 

brazdas 

antrinė karniena

medienos 
parenchima 

antrųjų metų
mediena

pirmųjų metų 
mediena
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Šaknį dengia antrinis dengiamasis audinys – 1–2 ląstelių eilių periderma, 43,5 ± 0,7 µm 

storio. Ląstelių aukštis – 33,9 ± 0,5 µm, plotis – 36,5 ± 0,4 µm (10 lentelė). 

Žievėje išlikusi pirminė sandara, todėl karniena nediferencijuota į pirminę ir antrinę, o 

pirminė žievė turi 3 sluoksnius: egzodermį, mezodermį ir endodermį. Pirminės žievės storis – 

217,5 ± 0,7 µm. Egzodermį sudaro 2–3 kolenchimos eilutės. Vienos ląstelės plotis – 31,2 ± 0,2 

µm, aukštis – 16,2 ± 0,1 µm. Ląstelės ištįsusios išilgine kryptimi, prozenchiminio tipo, be 

tarpuląsčių. Kolenchimos storis – 60,1 ± 0,2 µm. Mezodermis 151,5 ± 0,3 µm storio, sudarytas 

iš ovalių, be tarpuląsčių parenchiminių 27,8 ± 0,2 µm pločio, 34,8 ± 0,6 µm aukščio ląstelių. 

Endodermis silpnai išreikštas, sudarytas iš kelių ląstelių eilučių. Vidiniuose pirminės žievės 

sluoksniuose yra šizogeninės kilmės liaukų, apsuptų 1–2 epitelinių ląstelių eilučių. Jų vidinio 

kanalo ertmė yra nuo 120 iki 180 µm. Liaukos – ovalios formos, negausios. Pirminę žievę nuo 

karnienos skiria homogeniškas periciklas, sudarytas iš 1–2 sklerenchimos eilučių. Periciklo storis 

42,5 ± 0,5 µm. Karnienos storis – 174,3 µm, sudaryta iš parenchiminio tipo, 8,7 ± 0,4 µm 

aukščio ir 8,5 ± 0,8 µm pločio ląstelių. Žievę nuo medienos atskiria 1–2 inicialinio 

prozenchiminio brazdo ląstelių eilutė. Ląstelės 34,2 ± 0,6 µm pločio ir 26,1 ± 0,7 µm aukščio. 

Mediena jau diferencijuota į pirminę ir antrinę. Pirminė mediena, esanti šaknies centrinėje dalyje 

(24 pav.), yra gana didelė, matoma poliarchinės pirminės medienos likučiai, 195,3 µm pločio. 

Pirminių medienos ląstelių plotis – 43,5 ± 0,7 µm, aukštis – 60,0 ± 0,8 µm (10 lentelė). 

Antrinė mediena sudaryta iš spiralinių vandens indų, medienos parenchimos ir medienos 

plaušų. Išsiskiria pirmųjų ir antrųjų augimo metų antrinė mediena. Medienos storis 1233,2 ± 0,1 

µm storio. Vandens indai – pavieniai ir grupuoti. Matymo lauke yra 7,2 ± 0,2 µm pavieniai 

vandens indai, kurių vidinio kanalo ertmė – 26,1 ± 0,3 µm. Antrų metų medienoje gausu liaukų, 

kurių vidinį kanalą supa 9 – 10 epitelinių ląstelių eilių. Šizogeninių liaukų skersmuo – 60,9 ± 0,1 

µm. Tarp antrinės medienos yra heterogeniniai vienaeiliai ir daugiaeiliai šerdies spinduliai, kurie 

augalui senstant vėliau suskaldys karnieną. Daugiaeiliai šerdies spinduliai sudaryti iš 2–8 ląstelių 

eilučių, kurių plotis svyruoja nuo 23,2 ± 0,1 µm iki 135,2 ± 0,5 µm. 

 

10 lentelė 

Darželinės blizgės (L. annua L.) šaknies anatominė sandara 

Periderma Pirminė žievė 
Kolenchima Storis,µm Ląst. plotis, 

µm 
Ląst. aukštis, 

µm 
Storis, 

µm Ląst. 
plotis, µm

Ląst. 
aukštis, 

µm 

Storis, 
µm 

43,5±0,7 36,5±0,4 33,9±0,5 217,5±0,7 31,2±0,2 16,2±0,1 60,1±0,2 
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10 lentelės tęsinys 

 Karniena Brazdas 
Mezodermis 

Storis, 
µm 

Ląst. 
plotis, 

µm 

Ląst. 
aukštis, 

µm 

Periciklo 
storis, µm 

Storis, µm Ląst. 
plotis, 

µm 

Ląst. 
aukštis, 

µm 

Ląst. 
plotis, 

µm 

151,5±0,3 27,8±0,2 34,8±0,6 42,5±0,5 174,3±0,3 8,5±0,8 8,7±0,4 34,2±0,6
 

10 lentelės tęsinys 

Brazdas Mediena 
Ląst. aukštis, 

µm 
Ląst. plotis,  

µm 
Ląst. aukštis, 

µm 
26,1±0,7 43,5±0,7 60,0±0,8 

 
 

Lunaria annua L. antžeminio stiebo anatominė sandara 

Anatominės sandaros tyrimui žydėjimo metu ir subrendus sėkloms imti 30 cm virš šaknų 

kaklelio aukštyje 5 cm ilgio pagrindinių stiebų ėminiai. Duomenys palyginami su J. 

Milkevičiūtės (2001) pateiktais tyrimų rezultatais. 

L. annua L. stiebą sudaro trys sluoksniai: epidermis, pirminė žievė ir centrinis velenas 

(25 pav.) 

Epidermis vienasluoksnis, sudarytas iš 24,2 ± 0,3 µm aukščio ir 40,2 ± 0,1 µm pločio 

parenchiminio tipo ląstelių pavasarį ir 29,8 ± 0,2 µm aukščio, 42,5 ± 0,4 µm pločio rudenį. 

Sėkloms subrendus stiebo epidermį dengia 8,5 ± 0,1 µm storio kutikula. 2000 m. didžiausias 

epidermio ląstelių plotis kultūrinėje augavietėje – 33,2 ± 0,2 µm. 

Pirminė žievė sudaryta iš egzodermio ir asimiliacinio audinio – mezodermio. Augalui 

žydint po epidermiu susiformuoja kampinė kolenchima. 5 jos ląstelių eilutės ir sudaro 

egzodermį. Ląstelės ištįsusios radialine kryptimi. Kolenchimos storis – 91,3 ± 0,3 µm (11 

lentelė). Sėkloms subrendus egzodermio storis siekia tik 25,5 ± 0,3 µm, o 2000 m. duomenimis – 

sudaro 99,6 ± 0,9 µm sluoksnį. Mezodermis sudarytas iš ovalios formos, pailgų, prozenchiminio 

tipo ląstelių. Mezodermio storis pavasarį – 141,1 ± 0,5 µm ir 110,5 ± 0,3 µm rudenį. Balandžio 

mėn. mezodermio ląstelių aukštis – 18,3 ± 1,1,µm, plotis 29,1 ± 0,9 µm. Mezodermyje 

aptinkama ir rombinių kristalų. Link stiebo centro mezodermio ląstelės vis smulkėja, jose mažėja 

chloroplastų ir fotosintezė vykdoma lėčiau. Tarpuląsčiai nedideli. Spalio mėn. mezodermio 

tarpuląsčių dydis – 34,5 ± 0,9 µm. Mezodermį sudarančių prozenchiminių tipo ląstelių sluoksnis 

2000 m. – 249,9 ± 1,6 µm. 

Lunaria annua L. stiebo centrinėje dalyje yra centrinis velenas. Jį sudaro periciklas ir iš 

eustelės besiformuojanti sifonostelė (25 pav.). 
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25 pav. Lunaria annua L. stiebo skersinio pjūvio fragmentas (2002 m., vegetacijos 

pabaigoje). 

 

 Pavasariniuose ėminiuose periciklas homogeninis, sudaro ištisą banguotą sklerenchimos 

sluoksnį virš indų kūlelių karnienos. Jo storis – 23,3 ± 0,9 µm. Sklerenchimos ląstelių aukštis – 

12,1 ± 0,8 µm, plotis – 16,7 ± 0,5 µm. Rudeniniuose 2000 m. ėminiuose periciklas 

heterogeninis, sudarytas iš salelėmis išsidėsčiusios 2 ląstelių eilučių sklerenchimos ir tarp jų 

periderma 

kolenchima

šerdis 

mezodermis 

apyšerdis 

šerdis 

sklerenchima 

mediena 

oro ertmė 

brazdas 

karniena 
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esančių parenchiminių ląstelių. Sklerenchimos salelių plotis – 164,9 ± 0,6 µm, aukštis – 32,2 ± 

0,6 µm. Periciklą sudarančių ląstelių plotis – 19,9 ± 0,8 µm, aukštis – 13,2 ± 0,9 µm. J. 

Milkevičiūtė (2001) nurodo, kad periciklo sluoksnis buvo 74,9 ± 0,8 µm. 

Sifonostelė suformuota iš eustelės likučių – vieno kolateralinių atvirų indų kūlelių rato, 

šerdies spindulių ir šerdies. Pavasarį stiebe yra apie 20 indų kūlelių, čia medienos storis siekia 

102,0 ± 0,8 µm, o karnienos 85,1 ± 0,7 µm. Rudenį karnienos salelių plotis – 195,5 ± 0,7 µm, 

aukštis – 85,0 ± 0,9 µm. Medienos storis – 231,1 ± 0,9 µm. Medieną ir karnieną atskiriančio 

kūlelinio tarpkūlelinio brazdo ląstelių plotis – 13,8 ± 0,3 µm, aukštis – 8,0 ± 0,1 µm (11 lentelė). 

Tai viena prozenchiminio tipo ląstelių eilutė. Nuo brazdo iki periciklo sklerenchimos karnieną 

sudaro karnienos plaušai. Jie nesudaro ištiso cilindro, nes yra perskiriami 10,2 – 11,9 ± 0,8 µm 

šerdies spindulių ir įsimaišiusių medienos plaušų. Kaip pateikia J. Milkevičiūtė (2001), indų 

kūlelių aukštis 2001 m. buvo 308,2 ± 1,9 µm, plotis – 249,9 ± 1,6 µm. Karniena sudarė 62,4 ± 

0,9 µm storio audinį. 

Rudenį sifonostelė esti suformuota iš centre esančios šerdies. Nuo jos einantys šerdies 

spinduliai atskiria indų kūlelių medienos saleles, sudarytos iš vienos plaušų ir vandens indų. 

Viename kūlelyje yra apie 24 pavienius vandens indus. Jų vidinio kanalo ertmė – 10,2 ± 0,2 µm, 

2000 m. 5,8 ± 0,7 µm. Pavasarį indų kūleliuose matomos 5 vandens indų eilutės. Jų vidinio 

kanalo ertmė – 13,2 ± 0,3 µm. 

Šerdį sudaro ovalios, parenchiminio tipo, 42,5 ± 0,8 µm pločio ir 55,3 ± 0,7 µm aukščio 

ląstelės su nedideliais tarpuląsčiais. Rudenį ląstelių plotis – 58,7 ± 0,9 µm, aukštis – 76,3 ± 0,5 

µm. 1 mm2 yra 90 šerdies ląstelių, centre susidaro oro ertmė. Šerdies ląstelėse gausu leukoplastų 

bei kristalų. Šerdies spinduliai siauri – dvieiliai. Jų plotis pavasarį – 17,3 ± 0,7 µm, rudenį – 23,3 

± 0,9 µm. 

J.Milkevičiūtės (2001) tyrimų duomenimis, kultūrinėje augavietėje augančios L. annua L. 

susidariusios centrinės oro ertmės skersmuo – 1915,9 ± 6,6 µm. Šerdies spinduliai – dvieiliai, 

70,8 ± 0,5 µm ilgio ir 20,8 ± 0,9 µm pločio. 

 

11 lentelė 

Darželinės blizgės (L. annua L.) stiebo anatominės sandaros charakteristika 

 

Epidermis Sezono 
pavadini-

mas 
Ląst. plotis, 

µm 
Ląst. 

aukštis, µm 

Kolenchimos 
storis, µm 

Mezodermio 
storis, µm 

Karnienos 
storis, µm 

Pavasaris 40,2±0,1 24,2±0,3 91,3±0,3 141,1±0,5 85,1±0,7 
Ruduo 29,8±0,2 42,5±0,4 25,5±0,3 110,5±0,3 85,0±0,9 
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11 lentelės tęsinys 

Šerdis Sezono 
pavadini-

mas 

Medienos 
storis, µm Ląst. 

plotis, µm 
Ląst. 

aukštis, µm 
Spindulių 
plotis, µm 

Pavasaris 102,0±0,8 42,5±0,8 55,3±0,7 17,3±0,7 
Ruduo 231,1±0,9 58,7±0,9 76,3±0,5 23,3±0,9 

 

 

Lunaria annua L. lapalakščio anatominė sandara. 

L. annua L.  viršutinėje pusėje yra viršutinis, apatinėje – apatinis epidermis.Antrais 

tyrimo metais, 2003 m. balandžio mėn., viršutinio ir apatinio epidermio ląstelės nežymiai 

banguotomis sienelėmis. Žiotelinis aparatas išsidėstęs ir adoksialinėje (viršutinėje) ir 

abaksialinėje (apatinėje) pusėse. Žiotelinio aparato 2 varstomąsias ląsteles gaubia 3–4 

pagalbinės. Pirmais tyrimo metais adoksialinėje pusėje yra 51 ± 0,7 žiotelė, abaksialinėje – 135 ± 

0,8 µm matymo lauke. Antrais tyrimo metais analogiškai 62 ± 0,7 µm ir 108 ± 0,8 µm žiotelės 

matymo lauke. 2001 m. lapo storis prie pagrindinės lapo gyslos siekė 291,5 ± 1,6 µm. Žiotelinio 

aparato varstomųjų ląstelių aukštis – 12,5 ± 1,3 µm. Viršutinio epidermio tarpžiotelinio plyšio 

plotis – 1,3 ± 0,2 µm. Viršutinio epidermio pagalbinių ląstelių aukščio įvairavimas nedidelis: nuo 

9,9 µm iki 24,9 µm. Ląstelių plotis įvairuoja nuo 16,6 µm iki 25,8 µm. Apatinio epidermio 

varstomųjų ląstelių aukštis 20,8 ± 1,7 µm, plotis – 14,9 ± 0,3 µm. Tarpžiotelinio plyšio plotis 

siekia vos 1,6 ± 0,3 µm. Apatinio epidermio pagalbinės ląstelės nedidelės. Jų aukštis – 13,6 ± 1,3 

µm, plotis 17,4 ± 1,8 µm. Žiotelinį plyšį apsupa 3 pagalbinės ląstelės. Žiotelinis aparatas, kaip ir 

antrais tyrimo metais, anizoritinio tipo. Epidermio ląstelių sienelės stipriai banguotos. Viršutinio 

epidermio ląstelių aukštis 21,6 ± 1,3 µm, plotis – 29,1 ± 1,7 µm. Apatinio epidermio ląstelių 

aukštis siekė 24,1 ± 1,1 µm, plotis – 18,7 ± 1,2 µm. 

Palyginus viršutinio ir apatinio epidermio ląsteles skirtingose augavietėse, didesnės yra 

viršutinio epidermio ląstelės.  

Antrais tyrimo metais viršutiniame ir apatiniame epidermyje aptinkami mechaniniai 

plaukeliai. Apatiniame epidermyje yra 12,4 ± 1,0 plaukeliai, viršutiniame – 20,5 ± 1,3 µm 

plaukeliai ploto vienete (12 lentelė). J. Milkevičiūtė (2001) nurodo, kad 2000–2001 tyrimo 

metais epidermyje esantys mechaniniai plaukeliai yra vienaląsčiai, išsidėstę viršutinėje ir 

apatinėje pusėje. Plaukeliai pamatinėje dalyje beveik 3 kartus platesni negu viršutinėje, t.y. į 

viršų nusmailėja. Viršutinėje lapo pusėje plaukelių ilgis siekia 133,3 ± 1,3 µm. Apatinėje lapo 

pusėje – 203,1 ± 1,0 µm ilgio. 

Mezofilis antrais tyrimo metais diferencijuotos į statųjį (ląstelės – 59,5 ± 0,3 µm aukščio 

ir 25,5 ± 0,71 µm pločio) ir purųjį (parenchiminio tipo ląstelės 22,9 ± 0,4 µm aukščio ir 27,1 ± 
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0,2 µm pločio) audinį. Ploto vienete yra 43,3 ± 0,7 puriojo audinio ląstelės, su tarpuląsčiais, 

apgaubiančiais pagrindinės ir šalutinių gyslų indų kūlelius. 

2000–2001 m. tyrimai rodo, kad kultūrinėje L. annua L. augavietėje mezofilis yra 158,3 

± 1,3 µm storio. Mezofilis nediferencijuotas, sudarytas tik iš puriojo audinio ląstelių su 

tarpuląsčiais. Jo ląstelės prozenchiminio tipo, pailgos, 31,2 ± 0,9 µm aukščio. 

Pagrindinės gyslos storis kultūrinėje augavietėje siekė 999,8 ± 3,5 µm, o šalutinės – 58,3 

± 1,2 µm. Gaubiančių kolateralinį uždarą indų kūlelį ląstelių aukštis 31,9 ± 1,4 µm, plotis 43,3 ± 

0,3 µm. 2002 m. duomenimis, vidutinės gyslos indų kūlelių aukštis yra 170,0 µm. Medienos, 

esančios lapkočio išorėje, storis 87,1 µm, o karnienos, esančios lapkočio pusėje – 56,6 µm. 

Apatinėje lapalakščio pusėje, 2003 m. pavasarį, susiformavo 3 – 4 silpnai išreikštos 

kolenchimos ląstelės. Tai nebūdingas požymis. 

 

12 lentelė 

Darželinės blizgės (L. annua L.) lapalakščio anatominė sandara 

Žiotelių skaičius. ploto vienete Plaukelių skaičius ploto vienete  
Epidermyje Epidermyje Statinis audinys 

Viršutiniame Apatiniame Viršutiniame Apatiniame Ląst.aukštis, µm 
62,1±0,7 108,2±0,8 20,5±1,3 12,4±1,0 59,5±0,3 

 

12 lentelės tęsinys 

Mezodermis 
 Purusis audinys 

Ląst. 
plotis, µm 

Ląst. 
aukštis, µm 

Ląst. 
plotis, 

µm 

Ląst. ploto 
vienete 

Vidurinės 
gyslos indų 

kūlelio aukštis, 
µm 

Karnienos 
storis, µm 

Medieno
s storis, 

µm 

25,5±0,1 22,9±0,4 27,1±0,2 43,3±0,7 170,0 87,1 56,6 
 

Lunaria annua L. lapkočio anatominė sandara. 

2003 m. balandžio mėn. tirtų L. annua L.  lapkočių išorę dengia 1–2 14,4 ± 0,1 µm 

aukščio, 34,6 ± 0,1 µm pločio epidermio ląstelių eilutės. Epidermio storis – 44,3 ± 0,8 µm. 

Viršutinėje (vidinėje) lapkočio pusėje, iškart po epidermiu, susidariusi oro ertmė, 435,0 µm 

aukščio ir 1566,1 µm pločio, besitęsianti iki lapkočio parenchimos. Išorinėje (apatinėje) lapkočio 

pusėje, po epidermiu, susiformuoja 5 prozenchiminio tipo kolenchimos ląstelių eilutės. Ląstelių 

aukštis – 15,8 ± 0,2 µm, plotis – 24,0 ± 0,3 µm (13 lentelė). 

Rudenį lapkočio parenchimoje (mezofilyje) jau būna susiformavę 9–10 įvairaus dydžio 

indų kūlelių (26 pav.). 
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26 pav. Lunaria annua L. schematinis lapkočio skerspjūvio vaizdas pro mikroskopą 

(2003 m., vegetacijos pabaigoje). 

 

 

 Pavasario ėminiuose išsiskiria 3 stambesni indų kūleliai ir tarp jų esantys 4 smulkesni 

besiformuojantys indų kūleliai (27 pav.). Mezofilio ląstelės – 61,8 ± 0,4 µm aukščio ir 57,4 ± 0,4 

µm pločio. Stambiausio indų kūlelio plotis – 469,8µm, aukštis – 382,8µm. Tarp stambesnių indų 

kūlelių esančių smulkiųjų aukštis – 78,3 ± 0,1 µm, plotis – 113,1 ± 0,2 µm. 

Vidinė pusė 

epidermis 

mezodermis 

mediena 

kolenchima 

karniena 

gaubiančios 
sklerenchimos 
ląstelės

išorinė pusė 
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27 pav. Lunaria annua L. lapkočio sandara (2003 m., vegetacijos pradžioje). 

 

Indų kūlelyje į išorinę lapkočio pusę nukreiptos medienos plotis – 478,5 ± 0,9 µm, 

aukštis – 147,9 ± 1,1 µm. Indų kūlelį iš išorinės ir vidinės pusių supa apgaubiančios 

sklerenchimos ląstelės. Iš vidinės lapkočio pusės medieną gaubia 156,6 ± 0,8 µm aukščio ir 

261,1 ± 0,9 µm sklerenchimos ląstelių sluoksnis. Karnieną išorinėje (apatinėje) lapkočio pusėje 

supa 43,5 ± 0,7 µm storio sklerenchima. 

13 lentelė 

Darželinės blizgės (L. annua L.) anatominės sandaros (vegetacijos pradžioje) charakteristika 

Požymis Kultūrinė augavietė 
Epidermio ląstelių plotis, µm 34,6±0,1 
Epidermio ląstelių plotis, µm 14,4±0,1 
Susidariusios oro ertmės aukštis, µm 435,0 
Susidariusios oro ertmės plotis, µm 1566,1 
Kolenchimos ląstelių aukštis, µm 15,8±0,2 
Kolenchimos ląstelių plotis, µm 24,0±0,3 
Mezofilio ląstelių aukštis, µm 61,8±0,4 
Mezofilio ląstelių plotis, µm 57,4±0,4 
Stambių indų kūlelių plotis, µm 469,8±0,4 
Stambių indų kūlelių aukštis, µm 382,8±0,5 
Smulkiųjų indų kūlelių plotis, µm 113,1±0,2 
Smulkiųjų indų kūlelių aukštis, µm 78,3±0,1 
Karnienos storis, µm 42,5±0,2 
Medienos plotis, µm 478,5±0,9 
Medienos aukštis, µm 147,9±1,1 
Vidinės indų kūlelio pusės sklerenchimos aukštis, µm 156,6±0,8 
Vidinės indų kūlelio pusės sklerenchimos plotis, µm 261,1±0,9 
Išorinės pusės sklerenchimos storis, µm 43,5±0,7 

 

kolenchima

karniena 

mezodermis 

oro ertmė 

sklerenchima 

sklerenchima 

mediena 
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6. AUGAVIETĖS ĮTAKA BLIZGĖS GENTIES (LUNARIA L.) 
ANATOMINEI IR MORFOLOGINEI SANDARAI 

 
Blizgė (Lunaria L.) – higromezofitas. Šios genties augalų sandaroje atsispindi 

higrofitams ir mezofitams būdingos anatominės – morfologinės sandaros bruožai. 

Higrofitai – drėgnų vietų augalai. Augančios ūksminguose miškuose daugiametės blizgės 

(Lunaria rediviva L.) higromorfinės savybės pasireiškia įvairiuose organuose. Lapalakščio 

žiotelės (apatiniame epidermyje 103,7 ± 0,7 žiotelės/mm2) yra vienodame lygyje su lapalakščio 

paviršiumi. Hidatodžių neaptinkama, tai labiau būdinga – mezofitams. Kai kuriuose 

vegetatyviniuose augalo organuose gausu tarpuląsčių. Šaknies pirminėje žievėje pavasarį 

tarpuląsčių skersmuo siekia 43,5 ± 0,5 / mm2. Lapų mezofilio asimiliacinis audinys – 

nediferencijuotas, statinio audinio visai neturi. Ramstinių audinių nedaug. Kolenchimos storis 

stiebe, vegetacijos pradžioje, siekia 34,4 ± 0,1 µm, vegetacijos pabaigoje jų kiekis didėja, storis – 

iki 37,4 ± 0,1 µm. Lapalakštyje – pastebimas ir kseromorfinės savybės. Ramstinių elementų, 

gaubiančių indų kūlelį plotis siekia 396,3, aukštis – 352,2 µm. Epidermio kutikula plona, ar jos 

visai nėra. Žiotelės abiejose lapo pusėse. Gausu liaukinių plaukelių. 1 mm2 – 20,4 ± 0,8 

plaukeliai. Sausėjant šlapioms pievoms, higromorfines savybes keičia kseromorfinės. Pavasarį, 

esant pakankamam apšvietimui ir drėgmei, augalų organuose mažiau tarpuląsčių, daugiau 

ramstinių elementų. Sulapojus medžiams, keičiasi apšvietimas. Dėl to padidėja lapų paviršius, 

ramstinių elementų (kolenchimos) storis stiebe kinta nuo 34,4 µm pavasarį, iki 37,4 µm rudenį. 

Skirtingų augaviečių Lunaria L. stiebo anatominėje sandaroje matomas aiškus kūlelinio tipo 

eustelės perėjimas į nekūlelinį (28 pav.). 

Ryškesnės kseromorfinės ir savybės, būdingos mezofitams pastebimos darželinės blizgės 

(L.annua L.) anatominėje sandaroje. Lapai storesni nei L.rediviva L.  Viršutiniame epidermyje 

matymo lauke yra 62,0 ± 0,7 žiotelės, apatiniame – 20,5 ± 1,3 plaukeliai / mm2. Mezofitai – tai 

vidutinio drėgnumo augaviečių augalai. Juose pasireiškia daugiau kseromofinių savybių. Čia 

mezofilis diferencijuotas į statinį ir purųjį audinį. Matymo lauke yra 43,3 ± 0,7 puriojo audinio 

ląstelės. L.annua L. lapkotyje ryški higrofitams būdinga savybė – oro tarpas. Jo aukštis 435,0 

plotis – 1566,1 µm. Tarpuląsčių dydis stiebo pirminėje žievėje siekia – 34,5 ± 0,9 µm. Jais 

patenka į šaknis ir šakniastiebius jų kvėpavimui reikalingas oro deguonis. (Dagys, 1980). Beveik 

visuose organuose egzodermis išreikštas kolenchima. Šis ramstinis audinys (stiebe nuo 34.4 iki 

91.3 µm) susiformuoja mėgstančių ir ūksmingas, labiau apšviestas vietoves, augalų organuose. 

Įvairuoja tik jų storis.  
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28 pav. Skirtingų augaviečių Lunaria L. stiebo anatominė sandara (pagal J.Milkevičiūtę) 
A–terasa; B–kultūrinė augavietė; 1–epidermis; 2–pirminė žievė; 3-centrinis velenas; 4-indų kūleliai; 5–šerdis. 

 

Daugiametės ir darželinės blizgės anatominės sandaros charakteristikos pateiktos 14 

lentelėje. 
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14 lentelė 

Įvairių augaviečių blizgių (Lunaria L.) stiebo anatominės sandaros, vegetacijos pradžioje, 

palyginimas 

Augavietė 
Požymis natūrali (Lunaria 

rediviva L.) 
kultūrinė (Lunaria annua 

L.) 
Epidermio ląstelių plotis, µm 35,2±0,2 40,2±0,1 
Epidermio ląstelių aukštis, µm 11,4±0,1 24,2±0,3 
Kolenchimos storis, µm 34,4±0,1 91,3±0,3 
Mezodermio storis, µm 140,3±0,1 141,1±0,5 
Mezodermio ląstelių plotis, µm 37,8±0,6 29,1±0,9 
Mezodermio ląstelių aukštis, µm 33,7±0,5 18,3±1,1 
Karnienos storis, µm 87,6±0,2 85,1±0,7 
Medienos storis, µm 171,7±0,4 102,0±0,8 
Vandens indų vidinio kanalo ertmė, µm 12,9±0,8 13,2±0,3 
Šerdies ląstelių aukštis, µm 50,1±1,1 55,3±0,7 
Šerdies ląstelių plotis, µm 34,9±1,0 42,5±0,8 
 

 

 
 

29 pav. Blizgės (Lunaria L.) genties augalų šakniastiebio audinių storio palyginimas 
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Diagramoje (29 pav.) matoma šakniastiebio audinių storio pasiskirstymą Lunaria L. 

genties augaluose. Audinių storumu išsiskiria L. annua L., ypač tai pastebima peridermoje ir 

pirminėje žievėje. Pakankamas medžiagų kiekis kultūrinėje augavietėje užtikrina intensyvią 

medžiagų apykaitą. Todėl augalams mažiau būdingos higromorfinės savybės. 

Taigi augavietė, temperatūros, drėgmės režimas lemia kiekvieno augalo anatominę–

morfologinę sandarą. Keičiantis audiniams augalui sudaromos palankios prisitaikymo sąlygos. 
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IŠVADOS 
 

1. Ištyrus Lunaria rediviva L. ir Lunaria annua L. vegetatyvinių organų anatominę 

sandarą, nustatyta heterobatmija. Vandens pernešimo funkciją atlieka primityvūs – 

pavieniai ir aukštos organizacijos – grupuoti vandens indai. 

2. Ištyrus anatominę sandarą nustatyta, kad Lunaria rediviva L. stiebe apytakos 

audiniai išsidėsto eustelėje, o Lunaria annua L. – iš eustelės formuojasi sifonostelė. 

3. Tyrimais nustatyta, kad L. rediviva L. stiebe vegetacijos pradžioje yra 171,7 µm, 

pabaigoje – 127,5 µm, o L. annua L. vegetacijos pradžioje - 102,0 µm, pabaigoje - 

231,1 µm medienos storis. 

4. Lunaria annua L. šakniastiebyje kūlelinio tipo eustelę sezono viduryje pakeičia 

nekūlelinio tipo sifonostelė. 

5. Augavietės sąlygojo tai, kad sezono viduryje L. rediviva L. šakniastiebio centre 

įvyko ląstelių maceracija ir susiformavo 1 mm skersmens oro ertmė. 

6. Ištyrus L. rediviva L. anatominę sandarą, nustatyta, kad šakniastiebyje apytakos 

audiniai išsidėsto koloteraliniuose atviruose indų kūleliuose, kurie sudaro eustelę, o 

lapuose – kolateraliniuose uždaruose indų kūleliuose. 

7. Atlikus Lunaria L. genties augalų lapalakščio sandarą, nustatyta, kad žiotelinio 

aparato anizocitinis ir anomocitinis tipai būdingi abiem Lunaria L. rūšims. 

8. Ištyrus aplinkos sąlygų poveikį blizgės (Lunaria L.) genties augalų anatominei – 

morfologinei sandarai, nustatyta, kad higromorfinės savybės labiau pasireiškia 

natūralioje augavietėje augančios L. rediviva L. sandaroje: daugėja ir didėja 

tarpuląsčių skaičius ir dydis, mažėja epidermio ląstelių sienelių banguotumas ir 

žiotelių skaičius ploto vienete, o L. annua L., auginamos kultūroje, ryškesnės 

kseromorfinės: didėja ramstinių audinių kiekis ir kompaktiškumas, epidermio 

ląstelės mažesnės, labiau vingiuotomis sienelėmis. 
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SANTRAUKA 
 

Šiame magistro darbe pateikiami Lunaria rediviva L., ir Lunaria annua L. vegetatyvinių 

organų – šakniastiebių, šaknų, stiebų, lapalakščių ir lapkočių anatominės sandaros aprašymai. 

Visuose tirtuose organuose nustatyta heterobatmija. Šakniastiebiuose, šaknyse ir stiebuose yra 

apie 60 µm skersmens šizogeninės liaukos. 

Kinta lapų epidermio ląstelės, žiotelinio aparato tipas – anomocitinis ir anizocitinis. 

Apatiniame epidermyje matymo lauke yra nuo 103 (Lunaria rediviva L) iki 108 (Lunaria annua 

L.) žiotelių. Natūralioje mezohigrofitinėje augavietėje vystosi higromorfinės savybės: daugėja ir 

didėja tarpuląsčių skaičius ir dydis. Mažėja ramstinių elementų, uždarą kolateralinį indų kūlelį 

lapalakštyje supa 79 µm sklerenchimos sluoksnis. 

Kultūrinėje augavietėje vystosi ryškesnės kseromorfinės savybės. Epidermio ląstelės 

mažesnės, labiau vingiuotomis sienelėmis. Indų kūlelį lapkotyje gaubia 156 µm storio 

sklerenchima. Tačiau lapkočio vidinėje pusėje susidaro 435 µm aukščio ir 1566 µm pločio oro 

ertmė. 

Apytakos audiniai Lunaria rediviva L. ir Lunaria annua L. stiebuose išsidėsto kūlelinio 

tipo eustelėje. Indų kūlelių aukštis svyruoja nuo 193 iki 269 µm aukščio.  

Lunaria annua L. šakniastiebyje kūlelinio tipo eustelę rudenį pakeičia nekūlelinio tipo 

sifonostelė. Čia karniena sudaro ištisą 85 µm storio cilindrą. Vandens indų vidinio kanalo ertmė 

atskiruose organuose svyruoja nuo 13 iki 30 µm. Šerdies spinduliai – heterogeniniai, vienaeiliai 

ir daugiaeiliai, sudaryti iš 2–6 ląstelių eilių. 

Lunaria rediviva L šakniastiebyje apytakos audiniai išsidėsto kolateraliniuose atviruose 

indų kūleliuose. Sezono viduryje L. rediviva L šakniastiebio centre įvyksta ląstelių maceracija ir 

susiformuoja 1 mm skersmens ertmė. 

Apžvelgus Lunaria L genties augalų tyrimų rezultatus, nustatyta, kad pagrindiniai 

diagnostiniai požymiai, tokie kaip žiotelinio aparato anizocitinis ir anomocitinis tipai būdingi 

abiem Lunaria L rūšims. Ryškiausi skirtumai tarp rūšių matosi šakniastiebyje: Lunaria rediviva 

L apytakos audiniai išsidėsto kūlelinio tipo eustelėje, o Lunaria annua L – sezono viduryje iš 

kūlelinio tipo eustelės susiformuoja nekūlelinio tipo sifonostelė. 
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SUMMARY 
 

The master thesis contains anatomical – morphological description of axial parts, 

normally steams, rhizomsteams and leaves, of Lunaria rediviva L., Lunaria annua L. All 

investigated parts contains (heterobathmy). Steams and rhizomsteams contain glands of 

shizogenical origin, but roots do not have it. 

Impact of vegetation conditions to anatomical – morphological texture of 

mezohygrophites was investigated. 

In creah (humid habital) hygromorphical characteristics were revealed: 

a. more space among the cells were found and the were bigger; 

b. less amount of supporting tissues; 

c. wolls of the were less warred; 

d. relatively less atomata in a measurement. 

          In a terrace (dry habital) kseromorphical characteristics were revealed: 

e. cells of the supporting tissues were more solid and there bigger quantity of 

them; 

f. epidermal cells were smaller but wolls the cells were more warred; 

g. the type stoma apparatus and amount of stomata in a measurement.  

        Circulating tissues in steams of Lunaria rediviva were changing are arranged in fascicular 

type, in rhizomesteams in non – fascicular type. Size of circulating tissues varies depending on 

habital. 

        Medulles rays are heteroghenical, composed by 2 – 5 cells rows. 
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PRIEDAS Nr.1 
 

TERMINŲ VARDYNAS 
 

1. Augavietė (3) – vieta, kur augalas natūraliai auga, arba augimo sąlygų tipas, kurį nusako 
augimo vietos dirvožemio, drėgmės, derlingumo ir kt. charakteristikos. 

2. Kseromorfinės savybės (3) – sausų vietų augalams būdingos savybės. 
3. Higromorfinės savybės (3) – drėgnų vietų augalams būdingos savybės. 
4. Paunksminiai augalai (3) – pagal šviesos minimumą (Lmin), išreikštą trupmena nuo 

pilnos šviesos atviroje vietoje: augalai, kurių Lmin nuo 1/60 iki 1/200 pagal J. Vyznerį, 
vadinami paunksminiais (sciofitais).   

5. Higrofitinės savybės (3) – drėgnų vietų augalams būdingos savybės. 
6. Mezofitinės savybės (3) – vidutinio drėgnumo vietų augalams būdingos savybės. 
7. Higromezofitai (3) – tarpinė augalų grupė, turinti higrofitams ir mezofitams būdingų 

požymių. 
8. Morfologinė sandara (1) – išorinė augalų forma, jų organų struktūros dėsningumai ir jų 

ontogenetinis ir filogenetinis vystymasis. 
9. Anatominė sandara (1) – organizmo vidinė sandara, įžiūrima mikroskopu. 
10. Antropogeninė veikla (3) –  veikla, susijusi su žmogaus poveikiu. 
11. Aeracija (3) – dujų apykaita. 
12. Apikalinė meristema (4) – viršūninė meristema, sudaranti stiebų, šaknų ir jų atsišakojimų 

augimo kūgelius. 
13. Induočiai augalai (5) – augalų tipas kai kuriose sistemose, kurio būdingas bruožas yra 

buvimas stiebo su išsivysčiusia indų sistema.  
14. Rizosfera (5) – dėl šaknų išskiriamų medžiagų, apie augalo šaknis susidaranti zona. 

Dirvožemio sluoksnis aplink augalų šaknis, kuris yra ypatingai gausus įvairiais 
mikrobais, nes iš šaknų išsiskiria jų mitybai tinkamų medžiagų. 

15. Metūglis (5) – per vieną vegetacijos periodą iš pumpuro išsivystęs ūglis. 
16. Bamblys (5) – stiebo dalis, kur išsidėsto pumpurai ir prisisega lapai; sustorėjusi stiebo 

dalis, kurioje yra prisegtas vienas ar daugiau lapų. 
17. Tarpubamblis (5) – stiebo dalis, esanti tarp dviejų bamblių. 
18. Lapo pažastis (6) – kampas tarp lapo ir į viršų besitęsiančios stiebo dalies. 
19. Metamerinis augimas (6) – kai ūglyje išsiskiria keletas, kartais daugelis, bamblių ir 

tarpubamblių,kurie pasikartoja išilgai stiebo. 
20. Ilgaūglis (6) – ištysę ilgyn metūgliai, kuriais ilgėja daugiamečų augalų pagrindinis stiebas 

arba jo šoninės šakos. 
21. Orinė mityba (6) – fotosintezė. 
22. Reproduktyvinė funkcija (6) – dauginimosi. 
23. Dorsoventralinė sandara (6) – pagal anatominę sandarą gerai išreikštos viršutinė ir 

apatinė lapo pusės. 
24. Fotosintezė (6) –orinė mityba; procesas, vykstantis chloroplastuose, kai šviesos kvantų 

pagalba cheminiai junginiai verčiami organiniais. 
25. Kamienas (7) – pagrindinis sumedėjusių augalų stiebas. 
26. Fototropizmas (7) – augimas nuo žemės link šviesos šaltinio. 
27. Monopodinis šakojimasis (7) – kai pagrindinė ašis auga visą laiką ir nuo jos atsišakoja 

šoninės šakos. 
28. Simpodinis šakojimasis (7) – kai viršūninis pumpuras auga tik tam tikrą laiką, o 

pagrindinė ašis vystosi iš šoninių šakų. 
29. Dichotominis šakojimasis (7) – augimas, pradedamas dviejų viršūninių meristemų, 

augančių į abi puses vienodu kampu ir greičiu. 
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30. Filokladijos (8) – stiebo pakitimai, kai stiebai primena lapo plokštelės (lapalakščio) 
formą, esti žalios spalvos ir atlieka fotosintezę. 

31. Kladodijos (8) – pakitimai, kai ant žalių stiebų auga redukuoti (nunykę) lapai, savo 
išvaizda jų neprimenantys. 

32. Aksčiai (8) – išsivystę iš pažastinio pumpuro stiebinės kilmės dygliai. 
33. Ūseliai (8) – stiebo laipiojimo organai. 
34. Šakniastiebis (8) – gulsčias, šaknį primenantis požeminis stiebas, turintis pakitusius 

lapus, pumpurus ir pridėtines šaknis. 
35. Stiebagumbis (8) – pakitę, sutrumpėję požeminiai ūgliai; stiebo dariniai, 

susiformuojantys ant požeminių stiebų – stolonų. 
36. Svogūnas (8) – pakitęs sutrumpėjęs stiebas. 
37. Transpiracija (8) – vandens garinimas. 
38. Skilčialapiai (8) – pirmosios augalo lapo užuomazgos. 
39. Ašiniai organai (9) – stiebas ir šaknis. 
40. Šoniniai organai (9) – lapai. 
41. Bifacialinė struktūra (9) – lapo 
42. Adoksialinė (9) –viršutinė, vidinė, pilvinė lapo pusė. 
43. Abaksialinė (9) – apatinė, apsauginė, nugarinė lapo pusė. 
44. Karniena (9) – audinys su rėtiniais indais, anatominėje sandaroje, užimantis vietą tarp 

pirminės žievės ir medienos, augalų, turinčių antrinį storėjimą, audinys, gaminamas 
brazdo į išorę. 

45. Mediena (9) – audinys, užimantis vidinę augalo terpę, antriniame storėjime brazdo 
gaminamas į vidinę pusę, su įvairiais vandens indais. 

46. Lapo pamatas (pėdsakas, pentis) (9) – lapo prisisegimo prie stiebo vieta, apatinė lapo 
dalis, sujungta su stiebu. 

47. Lapkotis (9) – lapo dalis, tarp lapo pamato ir lapkočio, ašinis, dažniausiai cilindrinės 
formos organas. 

48. Prielapiai (10) – šoninės lapo pamato išaugos. 
49. Lapamakštė (10) – organas, susidarantis iš stipriai išplatėjusio lapalakščio, apgaubiančio 

stiebą. 
50. Menturinis išsidėstymas (14) – kai viename bamblyje yra prisegti trys ar daugiau lapų. 
51. Lapų skrotelė – rozetė (14) – lapų išsidėstymo būdas, kai lapai ant sutrumpėjusio stiebo 

išsidėsto spirale. 
52. Pažiedlapiai (14) – lapai, išaugantys iš žiedkočio ar žiedo. 
53. Heterofilija (14) – reiškinys, kai augalų lapai būna nevienodos formos. 
54. Filodijos (14) – augalo dariniai, kai sudėtinių lapų lakštai išnyksta, o lapkočiai augdami 

atlieka lakšto fukcijas. 
55. Apytakos audiniai (15) – rėtiniai indai ir lydimosios ląstelės.  
56. Mechaniniai audiniai (15) – audiniai, dėl kurių stiebas išlaiko visus antžeminius organus, 

suteikia lapui palankias apšvietimo sąlygas; klerenchimos plaušai, sklereidės bei 
pagrindinė parenchima. 

57. Meristemų sistema (15) – audinių sistema, sąlygojanti audinių augimą ilgyn ir storyn. 
58. Šerdis (15) – parenchiminis audinys; šerdies centrinė dalis sudaryta iš stambesnių, 

periferinė – iš smulkesnių ląstelių. Daugiamečių augalų centrinė šerdies dalis apmiršta, o 
jos vietoje susidaro ertmė. 

59. Pirminė žievė (15) – susidaro diferencijuojantis pirminės viršūninės meristemos 
ląstelėms; pagrindinė parenchima, išsidėstydama nuo indų kūlelių į išorę sudaro 
periferinę stiebo dalį. 

60. Epidermis (15) – išorinis dengiamojo audinio ląstelių sluoksnis; žolinių magnolijainių 
stiebo paviršių dengiantis audinys, pailgomis, ištįsusiomis išilgine kryptimi ląstelėmis. 

61. Indų kūlelis (15) – apytakos sistemos elementas. 
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62. Tunika (mantija) (16) – apsauginis augimo kūgelio sluoksnis (vienas ar keli); ląstelės, 
besidalindamos statmenai inicijuoja paviršinį augimą.  

63. Korpusas (16) – augimo kūgelio pagrindinė centrinė viršūninės meristemos dalis; ląstelės 
dalosi visomis kryptimis. 

64. Perpendikuliarinis dalijimasis (16) – ląstelių dalijimasis statmenai. 
65. Periferinė zona (16) – išorinė korpuso ląstelių zona. 
66. Ašinė zona (16) – centrinė korpuso ląstelių zona. 
67. Prozenchiminė forma (17) – ląstelių, besidalijančių paraleliai stiebo paviršiui, forma. 
68. Periciklas (17) – meristeminės ląstelės, iš išorės ir vidaus prigludusios prie probrazdžio; 

sklerenchiminė makštis. 
69. Protofloema (17) – plonasieniai, siaura vidine kanalo ertme, trumpaamžiai pirminiai 

karnienos elementai. Lauko pusėje esanti kūlelių karnienos dalis, sudaryta iš anksčiausiai 
susiformavusių rėtinių indų. 

70. Metafloema (17) – stambesni protofloemos elementai. 
71. Vystymasis įcentriniu būdu (17) – kai pirmieji elementai užima išorinę padėtį, vėlesni – 

vidinę. 
72. Protoksilema (17) – pirmieji pirminės medienos elementai; tai siauri, plonasieniai indai 

arba tracheidės, turinčios spiralinius ar žiedinius sustorėjimus.   
73. Metaksilema (17) – mediena, šiek tiek vėliau susiformuojanti iš laiptinių ir taškinių indų. 
74. Vystymasis išcentriniu būdu (17) – kai ankstyvieji elementai talpinami centre, vėlyvieji – 

išorėje. 
75. Desmogenas (17) – besiormuojant lapų pradmenims, centre likusi meristeminio audinio 

dalis. 
76. Lapo pėdsakas (17) – stiebu einanti bendro indų kūlelio dalis. 
77. Centrinis velenas ( 18) – augalo skerspjūvio centrinė dalis, stelė, kurią sudaro periciklas, 

apytakos audinių ratas ir šerdis. 
78. Endodermis (18) – pirminės žievės trečiasis vidinis sluoksnis; ląstelės smulkios, nežymiai 

ištęstos tangentine kryptimi, dėl gausiai kaupiamo krakmolo vadinamas krakmoline 
makštimi; daugelyje magnolijūnų nestebimas. 

79. Žiotelės (18) - epidermio dariniai, augalo dujų apykaitos palaikymui. 
80. Kolenchima (18) – pirminis ramstinis audinys, sudarantis stiebo egzodermį, paviršinis 

pirminės žievės audinys, besiribojantis su epidermiu, sudarytas iš prozenchiminio tipo gyvų 
ląstelių, atsparių tempimui. 

81. Pirminės žievės mezodermis (18) – pagrindinės žievės parenchima, asimiliacinis audinys, 
sudarytas dažniausiai iš parenchiminio tipo ląstelių, su chloroplastais, kuriose vyksta 
fotosintezė. 

82. Kampinė kolenchima (18) – kolenchima, kurios sienelės sustorėja kampuose, kur 
susieina keletas ląstelių. 

83. Akytoji kolenchima (18) – kolenchima, kurios sienelių sustorėjimuose yra tarpuląsčiai. 
84. Kremzlinė kolenchima (18) – dideliu tąsumu pasižyminti kolenchima, kurioje ribos tarp 

atskirų sustorėjusių sienelių yra tiek neaiškios, kad protoplastai atrodo esą pasinėrę į 
vienalytį storą sienelių tinklą. 

85. Celiuliozė (18) – augalinių ląstelių sienelių pagrindinė medžiaga. 
86. Hemiceliuliozė (18) – į ląstelės sienelių sudėtį įeinanti atsarginė maisto medžiaga, panaši 
į celiuliozę. 

87. Sklerenchima (18) – audinys, atsparus lankstumui, sudarytas iš prozenchiminių, negyvų, 
stipriai sumedėjusiomis ir sustorėjusiomis sienelėmis ląstelių; mechaninis floemos audinys, 
vadinamas karnienos plaušais. 

88. Mezodermis (19) – pagrindinė parenchima, sudaranti vidurinį pirminės žievės sluoksnį; 
ląstelės ovalios skersine kryptimi ir nežymiai ištęstos išilgine, dažnai su chloroplastais. 

89. Kalcio oksalato kristalai (19) – dėl augalo pirminėje žievėje sparčiai vykstančių sintezės 
procesų susidarę apykaitos produktai. 
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90. Dervos (19) -  dėl augalo pirminėje žievėje sparčiai vykstančių sintezės procesų susidarę 
apykaitos produktai. 

91. Kolateralinis uždaras indų kūlelis (19) – kilęs iš probrazdžio augalo apytakos sistemos 
elementas, neturintis brazdo, taigi ir antrinių audinių. 

92. Bikolateralinis indų kūlelis (19) – indų kūlelis, kuriame karniena yra ne tik į lauko pusę, 
bet ir į vidų nuo medienos, t.y. iš abiejų jos pusių. 

93. Tarpkūlelinis brazdas (20) – brazdas, išsidėstęs stelėje ratu viena – trimis ląstelių eilėmis 
tarp atskirų indų kūlelių, audinys, gaminantis tik parenchimą. Interfascikulinis brazdas, 
naujai susidarę tarp indų kūlelių meristeminio audinio protarpiai, kurie savo kraštais 
susisiekia su indų kūlelių brazdu. 

94. Šerdies spinduliai (20) – stambios parenchiminės ląstelės, nežymiai ištįsusios radialine 
kryptimi, sudarydamos spindulius įsiterpia tarp kūlelių; sujungia pirminę žievę ir šerdį. 

95. Perimeduliarinė zona (20) – išlikusi gyvybinga periferinė šerdies dalis, atliekanti atsargų 
kaupimo funkciją; dažnai spalvota nuo susikaupusių apykaitos produktų. 

96. Leukoplastai (20) – bespalvės, dažniausiai apvalios formos plastidės, kuriose kaupiasi 
krakmolas. 

97. Kūlelinis brazdas (21) – viena – trys prozenchiminių ląstelių eilutės, išsidėsčiusios 
atviruose indų kūleliuose, tarp į vidinę pusę einančios medienos ir į išorę esančios 
karnienos. Fascikulinis brazdas, brazdas, aptinkamas tik ties indų kūleliais. 

98. Antrinė žievė (21) – audinys, pernešantis organines medžiagas, išsidėstęs nuo brazdo į 
išorę, įeina į centrinio veleno sudėtį. 

99. Sklereidės (22) – negyvos parenchiminio tipo, ovalios ar apvalios ląstelės, atsparios 
mechaniniam spaudimui; akmeninės ląstelės.  

100. Metinė rievė (22) – per vienerius metus priaugančios medienos kiekis. Rievės medžių 
stiebų skerspjūvyje 

101. Ankstyvoji mediena (22) – pavasarinė mediena, sudaryta iš stambesnių ir plonasienių 
ląstelinių elementų. 

102. Vėlyvoji mediena (22) – rudeninė mediena, sudaryta iš smulkesnių ir storasienių 
ląstelinių elementų. 

103. Izodiametrinės ląstelės (22) – ląstelės, nežymiai ištęstos radialine kryptimi. 
104. Rezervinė funkcija (22) – kaupimo, sandėliavimo; ją atlieka medienos parenchima. 
105. Ataktostelė (23) – lelijainių medžiagų apytakos stelė. 
106. Šiaudas (23) – tuščiaviduris stiebas, turintis aiškiai išreikštus bamblius. 
107. Tarpuląsčiai (24) – tarpeliai tarp ląstelių, pilni oro, sudarantys aerenchimą. 
108. Lianos (24) – vijokliniai augalai, turintys ilgus ir lanksčius stiebus. Vijokliniais stiebais 

sumedėję atogražų ir paatogražių augalai. 
109. Sukulentai (24) – dykumų augalai, turintys storus mėsingus stiebus, kurių išvystytuose 

parenchiminiuose audiniuose kaupiamos vandens ir maisto medžiagų atsargos. 
110. Sklerifikuoti stiebai (24) – stiebai, kuriuose labai aiškiai ir gausiai išreikštas mechaninis 

audinys. 
111. Kamštinis audinys (24) – audinys, susidaręs apmirus ir nusitrynus epidermiui; 

magnolijainiuose jį pagamina felogenas, o lelijainiuose – kamštėjant pirminės žievės 
paviršinių sluoksnių ląstelėms, susidaro egzodermis. 

112. Tilakoidai (25) – ląstelių organoiduose – chloroplasuose esantys elementai, kuriuose 
vyksta fotosintezė. 

113. Mezofilis (25) – pagrindinis lapalakščio asimiliacinis audinys. 
114. Varstomosios žiotelių ląstelės (26) – priklausomai nuo aplinkos sąlygų besivarstančios 

žiotelinio aparato ląstelės, su chloroplastais, asimiliacijai vykdyti. 
115. Pagalbinės žiotelių ląstelės (26) – žiotelinio aparato ląstelės, apgaubiančios 

varstomąsias žiotelių  ląsteles. 
116. Kutikula (26) – vaškinis sluoksnis, išsivystęs viršutinėje lapo pusėje. 
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117. Subepidermio ląstelės (26) – dažnai plonasienės, didelių matmenų, bespalvės ląstelės, 
vadinamos vandenį kaupiančiomis. Šis audinys retai išsivysto. 

118. Tarpžiotelinis plyšys (27) – tarpas tarp varstomųjų žiotelinių ląstelių. 
119. Lapo mezofilis (27) – lapo minkštimas, užpildantis ertmę tarpviršutinio ir apatinio 

epidermio; specializuotas, fotosintezę atliekantis, gausiais tarpuląsčiais parenchiminis 
audinys. 

120. Chlorenchima (27) – mezofilio ląstelės su chloroplastais. Asimiliacinis audinys, 
aptinkamas lapų minkštime ir žolinių augalų stiebe; šio audinio ląstelės turi chloroplastų. 

121. Statusis audinys (27) – mezofilio audinys, kurį sudaro ląstelės, ištęstos epidermio 
perpendikuliarinio paviršiaus kryptimi, suformuojančios ištisinę stulpelių eilę; su gausiais 
chloroplastais, išsidėsto po viršutiniu epidermiu. 

122. Purusis audinys (27) – mezofilio audinys, kurio ląstelės išsidėsto beveik taisyklingai; 
tarp šio audinio ląstelių susidarę gausūs trapuląsčiai, dujų apykaitai vykdyti. 

123. Transpiracija (28) – garinimas, vandens pašalinimas pro apatiniame epidermyje 
esančias žioteles. 

124. Idioblastai (29) – akmeninės ląstelės, paskiros ląstelės, turinčios kurių nors medžiagų ir 
tuo išsiskiriančios iš ją supančio audinio. 

125. Motorinės ląstelės (29) – ląstelės, stambesnės nei įprastinės epidermio ląstelės, kurių 
beveik visą plokštumą užima vakuolė; spėjama, kad jos dalyvauja lapalakščio formavimosi 
bei lapo sukimosi į vamzdelį procese. 

126. Vandens absorbcija (30) – vandens patekimo į lapą ir išgarinimo iš jo procesas, bendras 
vandens poreikio balanso palaikymo procesas. 

127. Maceracija (30) – paskirų ląstelių atsipalaidavimas audinyje, ištirpus tarpinėms 
plokštelėms. Maceracija būdinga nokstantiems sultingiems vaisiams, mirkstantiems linams; 
vartojama ir dirbtinė maceracija augalų anatomijos mikrotechnikoje. 

 
 

 

 


