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1.БУДОВА ДЕРЕВА 

1.1.. Деревні рослини 

Для вищих рослинних організмів характерна наявність кореня, 

стебла і листя. У зеленому листі з вуглекислого газу, що поглинається з 

повітря, і води, що надхо-

дить із ґрунту через корені і 

стебло, під дією світлової 

енергії протікає фотосинтез 

- процес утвореннярослин-

ними організмами склад-

них органічних речовин за 

допомогою світлової енер-

гії, що поглинається хлоро-

філом та іншими фотосин-

тетичними пігментами.  У 

живому рослинному орга-

нізмі, крім фотосинтезу, ві-

дбуваються й інші фізіоло-

гічні процеси: дихання, жи-

влення, перетворення і пе-

ресуванняживильних речо-

вин,транспірація (випаро-

вування води) і ін. У ре-

зультаті взаємодії цих про-

цесів рослини ростуть і ро-

звиваються. 

Доросле дерево має 

стовбур, крону і корені 

(рис. 1.1.а). Корені предста-

влені цілою системою, що 

Рис. 1.1. Частини дерева, що росте і схемафо-

рмування стовбураа - частини дерева: б - 

процес формуваннястовбура 
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включає дрібні корінці, які всмоктують воду з розчиненими в ній міне-

ральними речовинами, і товсті корені, що утримують дерево у верти-

кальному положенні, проводять воду і зберігають запаси поживних ре-

човин. 

Стовбур зв'язує кореневу систему з кроною дерева, що представ-

ляє собою сукупність гілок і листя. У визначених зонах стовбура перемі-

щаються у висхідному напрямі водні розчини мінеральних речовин із 

ґрунту, а в спадному — розчини органічних речовин, які утворюються у 

листях. У стовбурі, так само як і в товстих коренях, зберігаються запасні 

поживні речовини. Формується стовбур у вигляді конуса. Відбувається це 

шляхом подовження його у верхівковій точці росту і щорічного збіль-

шення діаметра внаслідок діяльності камбію. Це жива утворююча тка-

нина, що функціонує в деревних рослин протягом десятків, сотень і на-

віть тисяч років. У помірному кліматичному поясі найбільша активність її 

спостерігається навесні і влітку. Узимку камбій не діє. Цим обумовлю-

ється шарувата будова стовбура дерева. 

На рис. 1.1.б показаний процес розвитку хвойного дерева з насіння 

і схема будови стовбура дерева у віці 13 років. Якщо не брати до уваги 

гілки, можна представити, що в міру росту дерева щорічно на стрижень 

надівається порожній конус. Кожен наступний конус має великі висоту і 

діаметр основи. На рис. 1.1.б зображена лише частина стовбура. На ни-

жньому поперечному зрізі можна знайти 10 концентричних півкіл (гра-

ниці річних приростів), а на верхньому, такому ж зрізі їх тільки 5. Отже, 

треба було відповідно 3 роки і 8 років для того, щоб дерево досягло тієї 

висоти, на якій зроблено нижній і верхній поперечні зрізи. Гілки і корені 

дерева формуються так само, як і стовбур. 

За ботанічною класифікацією хвойні і листяні дерева входять у два 

відділи насінних рослин - голонасінні й покритонасінні. До голонасінних 

рослин, у яких насіння лежить відкрито на поверхні насінних лусок, від-

носять підклас хвойних; вони характеризуються своєрідною формою 



Будова дерев 
 

10 
 

листя - голчастою чи лускатою хвоєю. Представники цього підкласу зде-

більшого вічнозелені смолисті рослини. У покритонасінних рослин бру-

ньки насіння розвиваються в зав'язі маточки. При дозріванні насіння із 

зав'язі утворюється плід, що захищає насіння від зовнішніх впливів. Лис-

тя покритонасінних являють собою добре розвинені пластини з розга-

луженим жилкуванням, яке перед настанням зими опадає. 

У систематиці рослин використовуються основні таксони: відділ - 

divsio, клас - classis, порядок - ordo, родина -familia (fam) рід -genus 

(gen), вид -species (sp), підвид -subspeciea (ssp) різновидність -varietas ( 

var), форма -forma (f), Елементарною таксономічною одиницею є вид. 

Назва виду складається з двох слів: перше означає назву роду, друге - 

видовий елемент, після якого вказується прізвище автора, що дав на-

зву цій рослині. Наприклад: BetulaverrucosaEhrh., - береза бородавчас-

та (Ерхардт), Pinussylvestris L - Сосна звичайна (Лінней).* 3 + 

Нижче будуть розглядатися, в основному, особливості будови і 

властивості, характерні для деревних рослин визначеного роду (сосни, 

дуба й ін.), а іноді окремого виду (в'яза, ільма й ін.). У цьому смислі вар-

то розуміти уживані вирази: деревна порода чи просто порода. 

1.2. Сировинне значення основних частин дерева 

Дерево, як відомо, складається зі стовбура, коренів і крони. Відно-

сний об'єм цих складових частин у деревах різних порід наведений на 

рис. 1.2. *25+. 

Стовбур. При розгляді схеми формування зростаючого дерева бу-

ло прийнято, що стовбур має форму конуса. Насправді ж стовбур варто 

розглядати як тіло, утворене обертанням навколо вертикальної осі де-

якої кривої. Для визначення об'єму стовбура Д. І. Менделєєв   (уважав 

можливим приймати його, як кубічну параболу. При більш детальному 

описі форми стовбура звичайно вказують, що в нижній частині вона яв-

ляє собою нейлоїд - тіло, утворене обертанням увігнутої кривої - пара-

боли Нейля 
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Рис.1.2. Відносний об'єм частин дерева (в середньому),% 

*Дані таблиці суто приблизні, тому що вони можуть змінюватися 

з віком дерева і в залежності від зовнішніх умов 

На великій ділянці стовбур має форму опуклого параболоїда друго-

го порядку і на окремих коротких ділянках наближається до циліндра. 

Тільки верхова частина стовбура за формою близька до конуса. Весь 

стовбур за формою нагадує брус 

рівного опору, що дозволяє йому 

витримувати великі навантаження 

від власної маси дерева і вітрових 

зусиль. 

Стовбур вивчають на трьох 

головних розрізах: поперечному і 

двох поздовжніх - радіальному і 

тангенціальному (рис. 1.3.). 

Площина поперечного, чи торце-

вого, розрізу перпендикулярна осі 

стовбура. Площина одного з поз-

довжніх розрізів проходить через 

Рис. 1.3.  Основні частини та головні розрізи стовбура: 
П - поперечний; Р - радіальний;Т - тангенціальний 
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серцевину стовбура по радіусу торця - радіальний розріз, площина ін-

шого розрізу - тангенціального - спрямована по дотичній до окружнос-

тей, які утворені шарами річного приросту (рис. 1.3.). На поперечному 

розрізі можна вказати радіальні і тангенціальні напрямки, а на поздов-

жніх розрізах напрямку уздовж волокон радіальний або тангенціаль-

ний. 

Основні анатомічні частини стовбура легко знайти на його попере-

чному розрізі. Зовнішня частина - кора різко відрізняється за зовнішнім 

виглядом від наступної за нею деревини, яка займає найбільший об'єм 

стовбура. Деревина оточує дуже невелику центральну зону — серцеви-

ну. Розташований між деревиною і корою тонкий шар камбіюдля не-

озброєного ока непомітний. 

Серцевина порівняно рідко знаходиться в геометричному центрі 

перетину стовбура, звичайно вона більш-менш зміщена убік. Діаметр 

серцевини здебільшого коливається в межах від 2 до 5 мм (у бузини до-

сягає 1 см). У багатьох порід серцевина округла чи овальна, у вільхи — 

п'ятикутна, у дуба — зірчаста *25.+ На подовжньому радіальному розрізі 

серцевина має вигляд вузької коричневої смужки - прямої у хвойних і 

звивистої у листяних порід. 

Деревиназаймає зону, діаметр якої в залежності від породи, віку 

дерева й умов його зростання змінюється в дуже широких межах, приб-

лизно від 6 - 8 до 100 см і навіть більше. Форма поперечного перерізу 

стовбура і, отже, деревини найчастіше близька до окружності, але іноді 

перетин має і еліпсоїдну форму. Діаметр зменшується по висоті стовбу-

ра, причому зменшення на одиницю довжини стовбура (збіг) виражено 

сильніше у дерев, що виросли не в густому лісі, а на свободі.Деревину, 

особливо у верхній частині стовбура, пронизують сучки, що представля-

ють собою залишки гілок. Якщо гілка жива, приріст деревини відбуваєть-

ся одночасно на стовбурі і на гілці. Шари річного приросту стовбура пе-
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реходять у шари гілки, оточуючи її серцевину, зв'язану із серцевиною 

стовбура (рис. 1.4 ). 

Рис 1.4. Схема утворення сучків: 

1 - сучок від живої гілки; 2 - сучок, що заростає від мертвої гілки; 3 - зарослий сучок 

Така гілка у зрубаному дереві залишає сучок, що цілком зрісся з 

деревиною стовбура. При відмиранні гілки приріст деревини відбува-

ється тільки на стовбурі, зв'язок між деревиною стовбура і гілки порушу-

ється тому основа гілки поступово заростає. Так утворюються спочатку 

ті, що заростуть, а потім і глибоко зарослісучки. 

За ступенем заростання і розмірами сучків у стовбурі дерева, що 

виросло в насадженні, можна виділити три зони: нижню(окоренкову 

зону), де в середині розташовані дрібні і глибоко зарослі сучки, на по-

верхні стовбура не помітні; середнюзону з більш великими зарослими 

сучками на поверхні стовбура, які часто видимі за подібними до пагорба 

потовщеннями, а ближче до крони - сучками, що заростають, тобто ще 

вихідними назовні. На верхній зоні стовбура, у районі живої крони від 

гілок залишаються великі сучки. У залежності від розрізу сучки мають рі-
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зну форму. На поперечному розрізі стовбура сучки помітні у вигляді ова-

лів, витягнутих по напрямку радіуса. На тангенціальному розрізі, якщо 

гілки відходять від стовбура майже під прямим кутом (ялина), сучки 

мають округлу форму, а коли гілки відходять під гострим кутом, оваль-

ну. На радіальному розрізі, що збігається з віссю сучка, він мас вид сму-

ги більш темного кольору, що звужується в напрямку до серцевини. Су-

чки порушують однорідність будови деревини і є найпоширенішим її 

дефектами. 

Корапокриває зовні камбій і деревину. На поперечному розрізі 

стовбура вона має форму кільця, яке звичайно має значно темніше за-

барвлення ніж деревина. У товстій корі дорослих дерев можна розрізни-

ти два шари з поступовим чи різким переходом від одного до іншого: 

зовнішній — кірку(його призначення — охороняти живі тканини стовбу-

ра від різких коливань температури, випарування вологи, проникнення 

грибів, бактерій і механічних ушкоджень) і внутрішній шар — луб, що 

безпосередньо прилягає до камбію. Призначення лубу в зростаючому 

дереві - проводити вниз по стовбурі органічні живильні речовини, які 

утворюються у листах. 

У молодих дерев кора гладка, іноді покрита тонкими опадаючими 

лусками; при потовщенні стовбура у корі з'являються тріщини, що з ві-

ком дерева поглиблюються. За характером поверхні кора може бути 

гладкою, борозенчастою, лускатою, волокнистою і бородавчастою. Бо-

розенчаста кора характеризується наявністю більш-менш глибоких по-

довжніх і поперечних борозен (дуб), луската — наявністю лусочок які 

легко відшаровуються (сосна). Лусочки, нашаровуючись одна на іншу, 

можуть утворити товсті шаринерівномірної товщини - тобто утворюєть-

ся лускувато-борозенчаста кора на старих соснах і модринах. Волокниста 

кора відшаровується довгими подовжніми стрічками (ялівці), бородавча-

ста кора буває покрита дрібними бородавками, наприклад у бересклета 

бородавчастого *3, 25+. 
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Колір кори зовні змінюється в широких межах: від білого (береза), 

ясно-сірого (ялиця), зеленувато-сірого (осика) до сірого (ясен), темно-

сірого (дуб) чи темно-бурого (ялина). З кожним роком товщина кори 

збільшується. Однак унаслідок малої величини річного приросту і посту-

пового опаду зовнішніх шарів у вигляді луски кора ніколи не досягає та-

кої товщини, як деревина. Відносний об'єм кори в стовбурі (без сучків) 

для основних порід згідно з даними академіка Н. П. Анучіна наведений 

нарис.1.5 *1, 25+. 

Як видно з наведених вище середніх даних, об'єм, який займає ко-

ра, у вітчизняних лісових порід коливається в межах 6-25 % від об'єму 

стовбура у залежності від породи, а також віку дерева й умов зростан-

ня. З віком дерева відносний об'єм кори знижується, з погіршенням 

умов зростання, навпаки, підвищується. Частка кори в обсязі стовбура 

зменшується зі збільшенням діаметра стовбура. Товщина кори зменшу-

ється від окоренка до вершини стовбура. Відносний об'єм кори по висо-

ті стовбура також змінюється. Наприклад, для модрини були отримані 

такі дані: на рівні пенька кора займала 29,5 % об’єму, на висоті 1,3 м-19, 

на 1/4і ½ висоти — 13,5 і на 3/4висоти — 15 %. 

Промислове використання можуть і повинні знаходити всі частини 

дерева, що складають так названу біомасу, але поки що більшою мірою 

використовується стовбур. Саме стовбур дає основну масу деревини, що 

застосовується для виготовлення конструкцій і пиломатеріалу, а також 
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яксировина для одержання таких широко розповсюджених матеріалів, 

як папір, деревностружкові (ДСтП) і деревноволокнисті (ДВП) плити, 

плитиOSB, MDF, HDF, LDF, фанера, картон, целюлоза й ін. 

Перед механічною чи хімічною обробкою деревини кору в більшості 

випадків відокремлюють, і вона є відходами виробництва. При зростаю-

чих об'ємах переробки сировини, утилізація видаленої кори отримує 

важливе народногосподарське значення і стає проблемою, яка поки що 

цілком не вирішена. Проведені лабораторні дослідження і досвід ряду 

виробничих підприємств показують шлях ефективного використання 

кори. З неї можна одержувати цінні хімічні продукти, які використову-

ються в шкіряній промисловості, медицині, металургії, будівництві. 

Шляхом компостування з добавкою амонійних і фосфорних солей кору 

можна перетворити у цінне добриво для сільського і лісового господар-

ства. Кора може бути використана для одержання будівельних, голов-

ним чином теплоізоляційних, плитних матеріалів. При неможливості пе-

реробки кору приходиться спалювати, використовуючи її як паливо [13]. 

Крона і корені.Значна частка біомаси дерева приходиться на кро-

ну і корені дерева, що росте. З погіршенням умов зростання ця частка 

збільшується, що можна простежити по табл. 1.1 *15+, де представлені 

дані, що показують розподіл біомаси в деревах столітніх сосняків різних 

бонітеті В. Варто відмітити, що загальна біомаса, обчислена на абсолют-

но суху речовину, у проведених дослідженнях становила для насаджень 

І бонітету 431,2 т/га, а для IV бонітету була приблизно в 2 рази менше. 

Наведені дані показують, що крона (сюди умовно віднесені і сухі 

сучки) дає 20—30 т біомаси з 1 га, а корені 65—75 т. Головну масу кро-

ни складають гілки і сучки, що представляють собою живі чи відмерлі 

бічні гілки дерева. Гілки (сучки) мають таку ж будову, як і стовбур, 

тільки вони менших розмірів.У табл. 1.1 наведені дані про розподіл 

сучків у кроні за товщиною (діаметром) їх основи, які отримані за ре-

зультатами вимірів, проведених на складах, куди надходять вивезені з лі-
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су стовбури з кронами. Частка кори в сучках набагато більше, ніж у стов-

бурах. Відносний об'єм кори залежить від породи і діаметра сучків. 

Кора на сучках гладка, тонка і складається в основному (до 90 %) з лубу. 

Щільність і механічні властивості деревини гілок (сучків) трохи вище, 

ніж у деревини стовбура. Особливо помітне збільшення твердості в 

основі сучків. З крони і коренів можна одержати різноманітні коштовні 

продукти і матеріали. 

1.1. Розподіл сучків у кроні за товщиною *15+ 

 

Поро-
да 

Кількість, %, сучків з діамет-
ром біля стовбура, см 

Поро-
да 

Кількість, %, сучків з діамет-
ром біля стовбура, см 

 
 

<3 4-10 11-20 >21  
 

<3 4-10 11- 
20 

>21 

Сосна 38 60 2 - Береза 45 50 5 - 

Ялина, 
ялиця 

70 ЗО - - Осика 25 60 12 3 

1.3. Будова деревини і кори 

У залежності від поставлених цілей дослідження будови деревини, 

а також кори проводять з різних позицій. Загальнобіологічніпитання її 

будови розглядаються в ботанічній анатомії деревини. Дослідження 

внутрішньої будови деревини, як матеріалу для промислового викорис-

тання складає предмет технічної анатомії деревини. 

Анатомічні дослідження деревини забезпечують одержання ознак, 

необхідних для визначення порід, дозволяють розкрити структурну ос-

нову властивостей деревини і намітити шлях спрямованої зміни їх в зро-

стаючому дереві; створюють передумови для модифікування деревини і 

розробки ефективних технологічних процесів її переробки, дають мож-

ливість розробляти методи іспитів деревини, що враховують особливос-

ті її структури. Деревину досліджують на різних рівнях, розрізняючи її 

макробудову, мікробудову, а також ультратонку будову.
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Основні ознаки макробудовидеревини: 

1. Ядро; 

2. Заболонь:а) вузька (дуб, модрина),  

   б) широка (сосна, ясен); 

3. Річні шари:а) концентричні (сосна, дуб, ясен та інші); 

б) хвилясті (граб); 

4. Рання і пізнязони річних шарів. Перехід від ранньої до пізньої 

зони у деревині хвойних може бути різкий (модрина, сосна) або розп-

ливчастий, поступовий (ялиця); 

5. Смоляні ходи:їх кількість різна у деревині хвойних порід; 

6. Судини; 

7. Серцевинні промені: ширина серцевинних променів у листяних 

порід різна, що може бути використано для визначення окремої поро-

ди (платан і бук мають широкі промені). 

8. Серцевинні повторення: багато серцевинних повторень спо-

стерігається у берези, вільхи, карельської берези; 

9. Інші аномалії: (крень, тягова деревина, внутрішня заболонь). 

Крень зустрічається у деревині хвойних порід, яка в Карпатах назива-

ється рогівкою. 

Деревина поперечного перетину може бути забарвлена однотон-

но або у темніший колір у центральній частині (яка називається ядро), а 

на периферії — світліший {заболонь). Ядро утворюється у сформованій 

деревині, що складається з мертвих здерев'янілих клітинних стінок у 

результаті відкладень на стінках відмерлих клітин екстрактивних речо-

вин. Це барвники і дубильні речовини, смоли, що фарбують деревину у 

темні відтінки. Утворення ядра - позитивний біологічний процес у дере-

вних рослин, який консервує внутрішні відмерлі шари деревини, підви-

щуючи їх стійкість. До ядрових порід відносять сосну, кедр, модрину, 

тис, ялівець, дуб, ясень, ільм, білу акацію, тополю, горобину, вербу, го-

ріх та інші. 
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Без'ядровіпороди за ступенем вологості деревини в центральній і 

периферійній частинах стовбура розділяють на заболонні та спілодере-

вні. 

Породи, що мають на поперечному перерізі стовбурів однакові сві-

тлі забарвлення і практично однакову вологість по торцю стовбура на-

лежать до заболонних(береза, вільха, граб, явір, клен, самшит); а ті, що 

мають у центральній частині стовбура деревину з меншою вологістю в 

порівнянні з периферійними зонами називають спілодеревними. До 

них відносять смереку, ялицю, бук, липу, осику. При гідротермічній об-

робці деревини треба враховувати спілодеревність. Серед неядрових 

порід трапляються такі, що мають в центральній частині стовбура дере-

вину, забарвлену у темні відтінки, подібну до ядрової деревини. Форма 

темної деревини на поперечному перерізі цих порід може мати різну 

конфігурацію - зіркоподібну, лопатеву або іншу –фальшиве ядро. 

Справжнє ядро завжди має форму кола, що займає певну кількість рі-

чних шарів. Найчастіше фальшиве ядро утворюється у бука, берези, 

клена, явора, груші ти інших листяних порід. Ці породи із групи неяд-

рових з темною деревиною в центральній частині стовбура відносять 

до неспражньоядрових. 

Природа утворення несправжнього ядра пов'язана з відкладен-

ням фарбувальних речовин у зоні відмерлої деревини під впливом 

грибних уражень. Розміри ядра і заболоні на поперечному перерізі 

мають важливе практичне значення. У порід, де заболонь вузька (1-2 

см), пилопродукція виготовляється тільки з ядра, а заболонь буде у ві-

дходах. 

У таких ядрових порід, як сосна, ясен, де заболонь займає1/3  

радіуса, кінцеві пиломатеріали і заготовки будуть мати ядрову і забо-

лонну зону. У таких заготовках наявність різнорідної деревини приз-

водить до зниження їх якості. 
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Річні шари. На поперечному перерізі стовбура у більшості порід 

добре помітна шаруватість у вигляді концентричних кілець, яка пов'я-

зана з періодичною діяльністю камбію. За весняно-літній період кам-

біальні живі клітини при рості і діяльності утворюють річний шар. На 

поперечному перерізі межа річних шарів добре помітна. Приблизно 

до кінця серпня річний приріст завершується елементами темнішого 

кольору, завдяки яким межа річних приростів чітко виявляється.  

Рис.1.6. Річні шари на поперечному (а), радіальному (б), і 

ціальному розрізах деревини (сосна) 

Річні прирости, або річні шари, можуть бути концентричні, а у де-

яких порід хвилясті (граб, ялівець, тис). На поздовжньому радіальному 

перетині річні шари мають вигляд прямих стрічок, що утворюють кону-

си, насаджені на спільну вісь -серцевину. 
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Рис. 1.7. Вид серцевинних проме-

нів на поперечному (а), тангенціально-

му (б) і радіальному (в) розрізах дере-

вини (бук) 

На поздовжньому тангенціально-

му перетині річні шари утворюють по-

дібні до гіперболи шари різної конфігу-

рації залежно від кута площини перети-

ну. Ширина річних шарів буде залежати 

від біологічного виду і умов зростання. 

Вони бувають: вузькі(до 1 мм) - тис, 

самшит і широкі(до 10 мм) - тополя, 

ясен, вільха. З віком у деревних рослин 

змінюється ширина річних шарів. У мо-

лодому віці до 10-45 років річні прирости бурхливо зростають, далі до 

100-120 років стабілізуються, а в стадії старіння (140-250 років) різко 

падають. У межах біологічного виду на радіальний приріст впливають 

екологічні умови, що містять цілий комплекс кліматичних, ґрунтових, 

географічних факторів. 

З висотою стовбура ширина річних шарів збільшується, що набли-

жає його форму до циліндра. Ширину річних шарів за периметром річ-

них приростів використовують у науці, яка називається дендрокліма-

тологією. Дана наука дозволяє вивчати цикли сонячної активності, 

встановлювати кліматичні параметри минулих століть, прогнозувати 

клімат і датувати археологічні дерев'яні знахідки. 

Рання і паня деревина річного шару.У межах річного шару виді-

ляється зона світлішого кольору ближче до серцевини, яка формується 

в першій половині вегетації (це рання зона, або весняна деревина). У 

більшості порід весняна деревинаутворюється до появи листя з попе-

редньо нагромаджених поживних речовин. Анатомічні елементи ран-
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ньої зони тонкостінні і тому мають світліший колір. Основна функція 

цих елементів - транспортування води, розчинених в ній мінераль-

них солей. 

Завершується річний приріст шаром пізньої деревини більш тем-

ного кольору. Цей шар утворюється у завершальній стадії періоду веге-

тації. Основна функція цих деревних елементів - механічна, їх стінки 

товсті, а внутрішні порожнини вузькі. 

Річні шари хвойних порід мають добре помітні світлі й темні кільця. 

Від вмісту в радіальному прирості пізньої і ранньої зон залежить меха-

нічна якість деревини (більший вміст пізньої деревини збільшує щіль-

ність і механічну міцність). Співвідношення ранньої і пізньої зон річного 

шару залежить від ґрунтово-кліматичних умов росту деревної рослини. 

Смоляні ходи. Це канали заповнені смолою. Вони бувають верти-

кальні й горизонтальні. На поперечному перетині в деревині хвойних 

порід помітні лише вертикальні смоляні ходи, які мають вигляд білих 

крапок, причому на темному фоні пізньої зони вони світліші, а на світ-

лому фоні ранньої зони дещо темніші. Більша кількість смоляних ходів 

зосереджена в пізній зоні річних шарів. Вони бувають великі численні й 

мілкі нечисленні. Найгрубіші смоляні ходи в деревині кедра. Добре по-

мітні смоляні ходи у сосни і смереки, а в модрини вони дуже малі і сла-

бопомітні. 

Ялиця, тис, ялівець і кипарис смоляних ходів не мають. 

Судини. У будові листяної деревини розміщені спеціалізовані про-

відні елементи - судини. На поздовжніх перетинах судини мають вигляд 

борозенок різної довжини (0,3-1.5 мм і більше). На поперечних перети-

нах помітні судини нагадують отвори. Судини поділяють на великі (доб-

ре помітні в полі зору простим оком) і мілкі(помітні в полі зору мікрос-

копа). Великі судини найчастіше містяться в ранній зоні річного шару, за 

винятком горіха грецького, у якого вони розсіяні в межах річного приро-

сту. Мілкі судини в деревині листяних порід розміщені приблизно рів-

номірно в межах річного приросту 
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Рис.1.8. Типи групу-

вань судин: а, б, в — кі-

льцесудинні породи з 

радіальним (каштан), 

тангенціальним (в'яз) і 

розсіяним (ясен) групу-

ванням дрібних судин у 

пізній зоні, г — розсіяно-

судинна порода (грець-

кий горіх) 

За структурою роз-

міщення судин у річних 

шарах породи поділяють 

на дві групи: кільцево-

судинні, в річному шарі яких переважають великі судини, що утворюють 

світлі кільця в ранній зоні, і розсіяно-судинні, в річному шарі яких рівно-

мірно розміщені слабопомітні мілкі судини. У даній групі листяних порід 

помітна тільки межа річного шару і немає розмежування на ранню і піз-

ню зони на відміну від хвойних і листяних кільцево-судинних порід. 

Серцевинні промені. На поперечному перегині більшості листяних 

порід помітні світлі, радіально спрямовані від серцевини до периферії 

елементи будови деревини - серцевинні промені.Вони є продовжен-

ням серцевини і проводять воду та поживні речовини поперек стовбура, 

а також є місцем нагромадження поживних речовин перед осінньо-

зимовим періодом спокою. У деревині хвойних порід серцевинні про-

мені настільки вузькі, що непомітні неозброєним оком. На поздовжніх 

радіальних перетинах серцевинні промені мають вигляд горизонталь-

них, помітних неозброєним оком стрічок шириною 0,1 - 1,0 мм і більше, 

на поздовжніх тангенціальних перетинах вони схожі на веретеноподібні 

тіла різних розмірів. У деревині листяних порід серцевинні промені є од-
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ним із основних структурних елементів, що підкреслюють текстуру. За 

шириною розрізняють три типи променів: дуже вузькі, що непомітні 

без збільшувальних приладів (лупа, мікроскоп), в основному це проме-

ні в деревині хвойних порід; вузькі , слабопомітні без приладів (ширина 

таких променів – на радіальних перетинах сягає 1,0 мм); широкі, добре 

помітні на різних перетинах деревини (ширина цього типу променів по-

над 1,0 мм на радіальних розколах, а в окремих порід (платан) вони 

простягаються на  10 мм. Вузькі промені характерні для більшості листя-

них розсіяно-судинних порід.Розрізняють справжньо–і несправжньо-

широкі серцевинні промені. Справжньоширокі промені мають характе-

рний блиск і збудовані із клітин, які щільно прилягають одна до одної; 

несправжньоширокі не мають блиску, бо вони збудовані із серії вузьких 

променів, розміщених на близькій відстані і розірваних деревиною. 

Справжньоширокі промені є в деревині дуба, бука, платана, а не-

справжньоширокі–це ознака деревини граба і вільхи. 

Прожилки.Це локальні зміни будови деревини (утворення парен-

хімних ділянок), які викликані пошкодженням камбію комахами. Вони 

зустрічаються у деревині деяких листяних порід у вигляді буро-чорних 

рисок на поперечному розрізі й продовгуватих вузьких темних смужок 

різної довжини і форми на радіальному й тангенціальному розрізах. 

Прожилки мають деревина берези, вільхи, груші, верби, клена, 

осики, рідко у ялини. Для деревини берези прожилки є діагностичними, 

тому що зустрічаються у всіх частинах стовбура. 

Допоміжні ознаки.Крім основних макроструктурних ознак будови 

деревини при визначенні породи слід використовувати додаткові: колір, 

запах, текстуру (у деяких випадках щільність і твердість). Допомі-

жні ознаки не стабільні у часі, свіжозрубана деревина поступово змінює 

свій колір і запах, і тому цими ознаками треба користуватися тоді, коли 

вони стабільні. Наприклад, запах у ялівця і кипариса. Щільність і твер-
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дість використовують при визначенні деревини розсіяно-судинних по-

рід, у яких основних ознак не завжди достатньо. 

1.4. Мікроскопічна будова деревини 

Дослідження деревини під мікроскопом показує, що вона склада-

ється з найдрібніших часточок - клітин, переважно (98%) мертвих. Рос-

линна жива клітина має тонку прозору оболонку, в середині якої знахо-

диться протопласт, що складається із цитоплазми і ядра. 

Так, за наявними даними, оболонки трахеїд сосни в зоні камбію на 

85% складаються з целюлози і близьких їй за складом геміцелюлоз *1,3+. 

Клітковина, чи целюлоза, належить до органічних сполук (по-

ліцукрів), які не містять азот і подібні до крохмалю й цукру; вона має 

нейтральну реакцію. У процесі розвитку клітини відбуваєтьсяздерев'я-

ніння оболонки, що полягає в появі в ній нової органічної речовини — лі-

гніну (від латинського «лігнум» — дерево). Здерев'яніння відбувається 

дуже швидко після утворення молодих клітин і супроводжується силь-

ним розбуханням оболонок при житті клітин, і є результатом діяльності 

протопласта. Здерев'янілі клітини або зовсім припиняють свій ріст, або 

значно меншою мірою збільшуються у розмірах, ніж клітини з целюлоз-

ними оболонками. Лігнін додає оболонці міцність при стиску, і твердість, 

тому процес здерев'яніння зв'язаний більшою чи меншою мірою з ме-

ханічними функціями оболонок і розглядається як реакція живих клітин 

на стиск. Здатність усмоктувати воду і розбухати у здерев'янілих оболо-

нок зменшується, хоча і залишається досить значною; крім того, лігнін, 

за деякими даними, має дію консерванту. У ранній деревині річних ша-

рів лігніну більше, ніж у пізній. 

Ріст оболонок відбувається двояким шляхом. Поверхневий ріст, 

тобто збільшення загальних розмірів клітини, обумовлюється впрова-

дженням у проміжки між частками речовини оболонки нових таких же 

часток; ріст у товщину, чи потовщення оболонок, відбувається в резуль-

таті відкладення протопластом зсередини нових шарів, що відклада-
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ються не суцільно, а залишають в оболонці непотовщені місця. Останні 

дослідження, особливо проведені за допомогою електронного мікрос-

копа, дозволяють досить чітко виділити основні деталі будови клітинних 

оболонок. У даний час загальноприйнята схема будови клітинної обо-

лонки, зображена на рис. 1.6 *15+. 

Цілком сформована клітинна оболонка включає первинну Р и вто-

ринну S стінки. Між сусідніми клітинами знаходиться міжклітинна речо-

вина М. Раніш дві первинні стінки двох сусідніх клітин з міжклітинною 

речовиною поєднували під загальною назвою "серединна пластинка". 

Тепер цей термін частіше використовують стосовно однієї міжклі-

тинної речовини,  що має аморфну будову і складається з лігніну і по-

ліпектинів. 

Рис.1.9. Схема будови клітинної оболонки 

а - поперечний розріз; 6-модель будови оболонки; 

М - міжклітинна речовина; Р - первинна стінка; S - вторинна 

стінка; Si - зовнішній шар; S2 - центральний шар; S3 — внутрішній 

шар. 

Основний структурний елемент первинної і вторинної стінок 

клітинної оболонки — целюлозні волоконця мікрофібрил. Поперечні 

розміри мікрофібрил коливаються у межах від 50 до 200 А°, а за 

деякими даними, до 300 А°; довжина мікрофібрил може бути різ-

ною. 
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У первинній стінці, що має невелику товщину, не виявляється чіткої 

орієнтації мікрофібрил, що утворюють складну сітчасту структуру. Вто-

ринна стінка складається з трьох шарів. У тонкому зовнішньому шарі S; 

вторинної стінки мікрофібрил компактно покладені і спрямовані по по-

ложистим (під кутом 70—90° до подовжньої осі клітини) спіралям. Іно-

ді мікрофібрили орієнтовані по зустрічних спіралях, як показано на рис. 

1.6, б. У потужному центральному шарі S2вторинної стінки паралельно 

розташовані мікрофібрили спрямовані по дуже крутих спіралях; кут нахи-

лу менше 30°; часто напрямок мікрофібрил майже цілком збігається з 

подовжньою віссю клітини. Шар S2у свою чергу включає ряд нашару-

вань, що дещо відрізняються один від одного розташуванням мікрофіб-

рил. 

У тонкому внутрішньому шарі S3можна простежити розташування 

мікрофібрил по спіралях, спрямованим під великим кутом до подовж-

ньої осі клітини. У шарі S3зустрічаються бородавчасті утворення. 

Клітинна оболонка у молодих рослинних клітинах – це прозора, 

дуже тонка (до 0,001 мм) плівка. Вона складається з органічної речови-

ни - клітковини або целюлози. 

У міру розвитку залежно від функцій, які має виконувати та чи ін-

ша клітина, її склад і будова суттєво змінюється. Найчастіші зміни клі-

тинних оболонок — здеревіння та утворення кори. 

Здеревіння клітинної оболонки відбувається за життя клітин у ре-

зультаті утворення в них особливої органічної речовини -лігніну. 

Здеревілі клітини зовсім припиняють ріст або збільшують розміри 

значно менше, ніж клітини з целюлозними оболонками. 

Целюлоза в клітинній оболонці має вигляд волоконець, які нази-

ваються мікрофібрилами. Проміжки між мікрофібрилами заповнені в 

основному лігніном, геміцелюлозами і зв'язаною вологою. 
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У процесі росту клітинні оболонки потовщуються, при цьому зали-

шаються не потовщені місця - пори, через які вода з розчиненими по-

живними речовинами просочується є однієї клітини до іншої. 

Непотовщені місця оболонок називаються порами. Пори бувають 

прості й облямовані (рис. 1.7). Проста пора являє собою отвір округлої 

форми, розділений мембраною, що є частиною первинної стінки. Коли 

говорять про пору, мають на увазі сукупність двох пор, розташованих 

одна проти одної в оболонках сусідніх клітин.Облямована пора (пари 

пор) на поперечному і тангенціальному розрізах деревини має форму 

двох спрямованих одна до одної двопромеиевих вилочок, розділених 

посередині замикаючою пору плівкою (неповщеною частиною первин-

ної стінки). Ця плівка називається мембраноюі має у хвойних порід у 

центрі потовщення — торус, що знаходиться проти отвору пори у вто-

ринній стінці. На радіальному розрізі деревини (вид на пору збоку) об-

лямована пора представлена двома концентричними кільцями, між 

якими іноді просвічує третє кільце, що є зовнішнім обрисом торусу. 

Рис. 1.10. Типи пор в оболонках клітин: 

а - проста; б - облямована; в - напівоблямована; 1 - отвір 

пори; 2 - мембрана; 3 - торус 

Види клітин деревини.Клітини, з яких складається деревина, різ-

номанітні за формою і величиною. Розрізняють два основні види клітин: 

клітини з волокнами довжиною 0,5. . .3 мм, діаметром 0,01. . .0,5 мм, із 

загостреними кінцями - прозенхімні; і клітини менших розмірів, які 
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мають вигляд багатогранної призми зі сторонами приблизно однакових 

розмірів (0,01 . . .0,1), - паренхімні. 

У паренхімних клітинах відкладаються запасні поживні речовини, 

які у вигляді крохмалю, жирів та інших речовин накопичуються і збері-

гаються у цих клітинах до весни, а весною вони направляються у крону 

дерева для утворення листя. Ряди паренхімних клітин розташовані  по 

радіусу і входять до складу серцевинних променів. Кількість їх у зага-

льному об'ємі деревини незначна: у хвойних порід - 1. . .2%, у листяних 

- 2. . .15%. 

Основна маса деревини всіх порід складається з клітин прозен-

хімних, які залежно від функцій, що вони виконують, поділяються на 

провідні й опорні, або механічні. Через провідні клітини у дереві, що ро-

сте, вода з розчиненими у ній речовинами просочується з ґрунту у 

крону; опорні створюють механічну міцність деревини. 

Тканини деревини. Клітини однакової будови, які виконують одна-

кові функції, утворюють тканини деревини. За призначенням і видом 

клітин, з яких складаються тканини, розрізняють: 

 покривні,  

 механічні (опорні),  

 провідні,  

 запасливі,  

 твірні й асиміляційні 

Покривні тканини розташовані на поверхні стовбура, гілок і листя. 

Вони виконують захисну роль і знаходяться в корі. 

Механічні тканини (опорні) знаходяться в стовбурі. Ці тканини 

надають стійкості дереву, що росте. Чим більше цієї тканинитим дереви-

на щільніша, твердіша, міцніша. Механічні тканини - це волокна лібри-

форму і волокнисті трахеїди. 
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Запасливі тканини, що знаходяться у стовбурі і коренях, склада-

ються з коротких клітин, в яких накопичуються і зберігаються поживні 

речовини. 

Провідні тканинискладаються з витягнутих тонкостінних клітин - 

судин, трубок, якими волога, всмоктана коренями надходить до листя 

крони. 

Довжина судин у середньому майже 100 мм; у деяких порід, на-

приклад дуба досягає 2-3 м. Діаметр судин коливається від сотих часток 

міліметра (у порід з дрібними судинами) до 0,5 мм ( у порід з велики-

ми судинами). 

1.5. Мікроскопічна будова деревини хвойних порід 

Деревина хвойних порід складається із трьох тканин: провідної, 

механічної і запасної(рис.1.8.). До складу кори, крім покривної, входять 
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механічна й провідна тканини. 

Між деревиною і корою розміщена твірна тканина - камбій. Дере-

вина хвойних порід відзначається простотою і правильністю будови. Ос-

новну її масу (90-95 %) складають розташовані радіальними рядами ви-

тягнуті клітини з криво зрізаними кінцями, що називаються трахеїдами 

Рис. 1.11. Мікроскопічна будова деревини сосни *6+ 

1 - річний шар; 2 - серцевинні промені; 3 - смоляний хід 

(вертикальний); 4 - трахеїди; 5 - пізня трахеїда; 5 - рання трахеїда; 

6 - облямована пора у клітинній оболонці; 7 - променева трахеїда; 8 – - 

багаторядний промінь з горизонтальним смоляним каналом; а–

раннятрахеїда; б - пізня трахеїда. 

Окремі хвойні породи складаються тільки з трахеїд. Ураховуючи 

функції анатомічних елементів хвойної деревини, їх поділяють на ранні 

(що виконують провідну функцію, тобто проводять воду з розчиненими в 

ній мінеральними речовинами) і пізні (що виконують механічні функції) 

трахеїди. Ранні трахеїди утворюються весною , а пізні - влітку. Розміри 

трахеїд в тангенціальному напрямку для кожної породи однакові при 

тому, що в радіальному напрямку їх розмір в ранній зоні більше в 2. . .3 

рази ніж у пізній. Довжина трахеїд хвойних порід становить 2,5 . . 4,5 мм. 

Кількість пор на стінках ранніх трахеїд приблизно у три рази більша, ніж 

у пізніх. 

Трахеїди хвойних порід - мертві клітини, живими вони бувають 

лише у новоутвореному річному шарі. 

Серцевинні промені у хвойних порід вузькі, слабопомітні або зо-

всім непомітні неозброєним оком. Вони складаються переважно з паре-

нхімних клітин. їх частка становить 5. . 10% об'єму деревини. 

Смоляні ходи - особливість будови деревини хвойних порід. Збу-

довані вони із живих паренхімних клітин. Це клітини, які виробляють і 

зберігають смолу. Внутрішній шар - живі паренхімні клітини, у яких утво-

рюється смола, яка заповнює внутрішню порожнину. Наступний шар 
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представлений мертвими клітинами, і завершується будова смоляного 

ходу знову живими клітинами. Смоляний хід являє собою заповнений 

смолою вузький довгий міжклітинний хід, утворений паренхімними клі-

тинами. Вертикальні смоляні ходи сосни утворені трьома шарамиклі-

тин:  

 внутрішнім шаром,  

 кільцем мертвих клітин  

 і зовнішнімшаром. 

Вертикальні і горизонтальні смоляні ходи утворюють єдину смоло-

носну систему в будові деревини. Горизонтальні смоляні ходи менших 

розмірів і розміщені у серцевинних променях, що розширюються і пов-

ністю їх покривають. їх добре видно на тангенціальному розрізі дере-

вини. У процесі пошкодження стовбура хвойних порід (наприклад, сос-

ни) живиця випливає на поверхню з глибших вертикальних смоляних 

ходів через систему горизонтальних, які розміщені радіально і дохо-

дять до камбіального шару на периферії. 

Рис. 1.12. Вертикальний смоляний хід сосни на поперечному 

розрізі: 
а — заповнений смолою; б — звільнений від смоли; 1 — клітини, 

що вистилають; 2 - мертві клітини; 3 - клітини супровідної паренхіми; 4 - 
канал ходу; 5 - трахеїди; 6 - серцевинний промінь 

В обмеженій кількості у хвойній деревині зустрічаються клітини 

деревної паренхіми, яка розміщена вздовж осі стовбура поміж трахеї-
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дами. На поздовжньому розрізі паренхімні клітини мають прямокутну 

форму, тоді як трахеїди веретеноподібні. 

Обмежений об'єм паренхімних клітин у будові деревини хвойних 

порід (серцевинні промені, смоляні ходи, деревна паренхіма ) пов'яза-

ний з біологічними особливостями вічнозелених рослин, таких як мод-

рина, яка скидає хвою. Із усіх хвойних модринамає  найбільшучастка се-

рцевинних променів(до 10%), що виконують провідну функцію поперек 

стовбура. 

1.6.Мікроскопічна будова деревини листяних порід  

Деревина листяних порід має більш складну будову порівняно із 

хвойними (рис.1.10.). 

Вона складається з провідних (судини і судинні трахеї); механічних 

(волокна лібриформу і волокнисті трахеїди); утворюючих за-

пас(паренхіма променева і вертикальна) елементів. 
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Рис. 1.13. Схема мікроскопічної будови деревини дуба *3+: а - 

радіальний розріз; б - тангенціальний розріз; 1 - річний шар; 2 - су-

дини; 3 - велика судина ранньої зони; 4 - дрібна судина пізньої зо-

ни; 5 - широкий серцевинний промінь; 6 - вузький серцевинний 

промінь; 7 - лібриформ 

Судини- спеціальні водопровідні елементи, що займають значну 

частку в об'ємі стовбура. (15-55%). Форма судин нагадує вертикальні 

трубочки, збудовані з окремих тонкостінних клітин (рисі. 11.).Діаметр 

судин і їх розміщення пов'язані з біологічним видом. Як правило, суди-

ни великих розмірів згруповані у весняній зоні річного шару (за винят-

ком горіха грецького). У переважній більшості порід дрібні судини розсі-

яні в межах річного приросту. 
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У місцях контакту клітин різних судин утворюються отвори з пото-

вщеннями. Отвір має форму кільця або декількох щілин, які називають 

перфорацією. Проста перфорація має вигляд одного або Двох круглих 

отворів, драбинчаста - багато паралельних отворів,що нагадують дра-

бинку. Трапляється ще спіральна перфорація. Така структура судин лег-

ко пропускає воду і посилює стінки судин. Просту перфорацію можна 

спостерігати в судинах дуба, берези і вільхи, а спіральну – у клена і ли-

пи. 

 

 

Рис. 1. 14. Деталі будови судин: 

1 - членик судини з простою перфорацією; 2 - членик судини зі 

драбинчастою перфорацією; on - облямовані пори; пп - прості пори; З 

—спіральна судина; 4 - типи Облямованих пор на стінках судин; а - 

округлі (береза); б - ромбовидні (клен); в - багатогранні (в'яз); 5-

судина з тилами: нагорі-поперечний, внизу —- поздовжній розріз; 

сс—стінка судини; т- тили 
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На стінках судин є багато обведених пор, найчастіше розміщених 

діагональними рядами, в яких на стінках судин немає тору-сів (потов-

щення у центрі мембрани обведеної пори) на відміну від пор на стінках 

трахеїд хвойних порід. 

 

Рис. 1.15. Схема мікроскопічної будови деревин берези *ЗІ а - 

радіальний переріз; б - тангенціальний переріз; 1 - річний шар; 2 - 

судини; 3 - серцевинні промені; 4 - лібриформ 

У судину через обведену пору можуть проникати вирости парен-

хімних клітин, які розростаються і закупорюють судину (це одна з при-
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чин утворення ядра). Ці вирости називають тилами. Вони спостеріга-

ються у деревині ясена, дуба, акації та інших порід. 

Судинні трахеїди- перехідна форма від трахеїди до судини (вони 

малих розмірів і мають вигляд дрібних судин). 

Волокна лібриформу.Головна механічна тканина — лібриформ у 

багатьох листяних порід займає найбільшу частину об'єму деревини 

стовбура. Стінки волокон лібриформу товсті, а внутрішні порожнини ма-

лі. Це найміцніші елементи деревини листяних порід. В об'ємі деревини 

волокна лібриформу займають до 75 %. Пори на стінках лібриформу 

прості. Лібриформ має витягнуту форму довжиною 0,3. . .1,3 мм, що 

значно менше, ніж у трахеїд хвойних порід. 

Волокнисті трахеїдинагадують лібриформ. Ці елементи також 

мають товсті стінки і малі порожнини, але пори на стінках обведені. 

Паренхімау деревині листяних порід представлена серцевинними 

променями і вертикальними клітинами (вертикальними тяжами парен-

хімних клітин). Частка паренхіми в об'ємі деревини листяних порід зна-

чно більша, ніж у хвойних (8-40%). У паренхімних клітинах зберігаються 

запасні речовини 

Серцевинні променізбудовані з паренхімних клітин, які займають 

до 32 % об'єму стовбура (дуб). За шириною серцевинні промені можуть 

бути одно - і багаторядні. Однорядні промені спостерігаємо в деревині 

осики, верби, тополі, а багаторядні - дуба, бука, платана. Якщо декілька 

однорядних променів розміщені близько один до одного, утворюється 

агрегатний промінь, який називають несправжньошироким. Такі про-

мені є у вільхи і граба. 

За висотою серцевинні промені можуть бути від кількох десятків 

рядів клітин до 100 і більше у дуба та бука. 

Розміри та кількісне співвідношення клітин, що складають дереви-

ну, навіть у одній породі можуть змінюватися залежно від віку, умов ро-

сту дерева. 
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Контрольні запитання 

1. Будова дерева, сировинне значення складових частин. 

2. Рання й пізня деревина річного шару, їх роль у житті дерева. 

3. Назвіть головні напрями перерізу колоди деревини, наяких 

вивчають будову деревини. 

4. Назвіть головні макроструктурні ознаки будови деревини. 

5. Що таке серцевинні промені? Яку роль вони відіграють у житті 

дерева? 

6. Які типи пор у оболонках клітин? 

7. Чим відрізняються листяні кільцево-судинні породи від розсі-

яно-судинних? 

8. Які типи перфорації мають судини різних порід ? 

9. У яких порід зустрічаються смоляні ходи? 

10. Які види смоляних ходів зустрічаються у деревині? 

11. Назвіть водопровідні елементи хвойних і листяних порід. 

12. З чого утворюється тканина деревини? 

13. Який розмір і форму мають деревинні волокна і клітини? 

14. Що являють собою серцевинні промені, їх будова і значен-

ня? 

15. Особливості будови деревини листяних порід. 

16. Дайте характеристику головній   механічній тканині деревини. 


