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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА АН УРСР 
А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО (1926–1988) ТА ЇЇ ВИЗНАННЯ 
СУЧАСНОЮ СВІТОВОЮ НАУКОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ 

 

З метою обміну досвідом із розбудови ботанічних садів та 
координації досліджень взаємовпливу рослин А.М. Гродзинський 
неодноразово відвідував НДР, ФРН, США, СФРЮ, ЧССР, НРБ, 
ПНР, Канаду, де брав участь у симпозіумах, конференціях, 
виставках, підтримував зв’язки з передовими вченими-
алелопатами – професором З. Лаштувкою (університет ім. Я.Е. 
Пуркіне, Брно, Чехія), доктором А. Диничем та професором В. 
Мишичем (Інститут біологічних досліджень, Белград, Сербія), 
професором Е. Райсом та професором Дж. Уоллером 
(Університет штату Оклахома, США), доктором Малабікою 
Рай з Індії. Академіком було налагоджено особисті контакти та 
досягнуто домовленості про спільні дослідження з науковими 
установами Чехословацької академії наук, Польської академії 
наук. 

Завдяки високому міжнародному авторитету А.М. 
Гродзинського ЦРБС АН УРСР було призначено координатором з 
проблеми охорони ex situ рідкісних видів рослин у країнах 
Південно-Східної Європи та Балкан. У 1970–1980-х рр. за 
редакцією А.М. Гродзинського видавалася збірники наукових 
праць, до яких увійшли оригінальні статті відомих радянських 
учених, фахівців із США, Австралії, Югославії, Болгарії та інших 
країн. 

Вивчення зарубіжного досвіду дало змогу академіку А.М. 
Гродзинському висунути багато корисних ідей щодо структури 
та змісту ботанічних колекцій, роботи з ними, будівництва 
споруд закритого ґрунту, способів захисту рослин. Усе це 
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знайшло своє відображення в його діяльності з керівництва 
ЦРБС АН УРСР і системою ботанічних садів України і Молдови. 

Ім’я А.М. Гродзинського стало авторитетним на 
міжнародній арені. На його монографію «Аллелопатия в жизни 
растений и их сообществ» (1965 р.) посилалися провідні вчені 
світу, професор Е. Райс визнав пріоритет А.М. Гродзинського в 
галузі хімічної взаємодії рослин. У 1994 р. створено Міжнародне 
алелопатичне товариство, яке вшановує пам'ять А.М. 
Гродзинського іменною премією. 

 
Ключові слова: А.М. Гродзинський, алелопатія, ботанічний 

сад, міжнародна діяльність, Міжнародне алелопатичне 
товариство. 

 
Наукова та організаційна діяльність А.М. Гродзинського 

була надзвичайно багатогранною та змістовною і зробила 
вагомий внесок у ботанічну науку. Очолюючи впродовж 23-х 
років Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР 
(ЦРБС АН УРСР, нині це – Національний ботанічний сад ім. 
М.М. Гришка НАН України) і Раду ботанічних садів України та 
Молдови, А.М. Гродзинський розробив нові підходи до 
розв’язання проблем з інтродукції та акліматизації рослин, 
зеленого будівництва й паркознавства, що залишаються 
актуальними й дотепер. Ученим розроблено наукові засади з 
питань алелопатії (хімічної взаємодії рослин) та здійснено 
масштабні дослідження, які зараз активно розвиваються в 
сільському господарстві й лісівництві багатьох країн. 

Доступ до іноземної наукової літератури був в                      
А.М. Гродзинського ще з аспірантських років, коли дослідник 
розпочав співпрацю з ВІНІТІ. А.М. Гродзинський вільно володів 
німецькою, англійською мовами, а також читав польською, 
французькою, чеською, словацькою, сербською та болгарською.  

Протягом усього періоду наукової діяльності в Інституті 
ботаніки він активно здійснював відрядження за кордон з метою 
обміну досвідом роботи та координації досліджень взаємовпливу 
рослин. У 1963 р. А.М. Гродзинський доповідав на Міжнародному 
симпозіумі з фізіології, екології та біохімії проростання насіння, 
який відбувся в Німецькій Демократичній Республіці 
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(Гродзинский, 1964), а в 1965 р. взяв участь у Міжнародній нараді 
з експериментальної геоботаніки (Федеративна Республіка 
Німеччина) (Головко та ін., 2006). Головним чином він вивчав 
зарубіжний досвід у дослідженні проблеми хімічної взаємодії 
рослин. 

1967 р. А.М. Гродзинський здійснив 40-денну поїздку у ФРН 
для проведення наукової роботи з метою ознайомлення з 
дослідженнями хімічної взаємодії рослин у країні, оскільки на 
той час ця проблема найінтенсивніше розроблялася саме в 
Радянському Союзі та ФРН (у США, ЧССР, Великобританії, 
Франції, РСФЮ лише починалися подібні роботи) (Науковий 
архів …, 1967). 

У 1968 р. на запрошення голови Оргкомітету з хімічної 
взаємодії рослин К.Х. Мюллера (Національний Комітет США з 
міжнародної біологічної Програми по Відділу біології та 
агрономії) А.М. Гродзинський узяв участь у Міжнародній 
конференції з хімічної взаємодії рослин і комах, що проходила в 
Каліфорнійському університеті (м. Санта-Барбара, США). Це 
була фактично перша міжнародна конференція, присвячена 
проблемі хімічної взаємодії рослин, яка дала змогу приблизно 
оцінити стан досліджень і окреслити подальші напрями роботи. 
А.М. Гродзинський був одним із 14 іноземних учасників 
(Австралія, Угорщина, Канада, Ізраїль, Мексика, СРСР, ФРН, 
Тайвань, ЧССР, Японія). На конференції функціонували дві 
секції: «рослина – рослина» (очолена керівником ботанічного 
відділу біологічного факультету в Санта Барбарі проф. 
Корнеліусом Х. Мюллером) і «рослина – комаха» (очолювана 
директором станції рослинництва в Белтсвіллі  (штат Меріленд) 
проф. Е.Ф. Книплінгом) (Науковий архів …, 1968). 

Тоді ж А.М. Гродзинський відвідав Ботанічний сад у Санта 
Барбарі, Оклахомський університет, де відбулося ознайомлення 
з лабораторіями, тематикою і основними результатами 
дослідження відділення ботаніки у мікробіології Біологічного 
відділу, очолюваного професором Е.Л. Райсом, Дюкський та 
Пенсільванський університети, де проводилися дослідження з 
алелопатії трав’янистих і деревних рослин. Як висококласного 
фахівця А.М. Гродзинського запросили зачитати доповідь на 
семінарі біологічного відділення Філадельфійської природничої 
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академії. Поступово ім’я вченого стало широко відомим у 
наукових колах багатьох країн. Тривалі й активні творчі зв’язки 
він підтримував зокрема з професором З. Лаштувкою  
(університет ім. Я.Е. Пуркіне, Брно, Чехія), доктором А. Диничем 
та професором В. Мишичем (Інститут біологічних досліджень, 
Белград, Сербія), професором Е. Райсом та професором Дж. 
Уоллером (Університет штату Оклахома, США), доктором 
Малабікою Рай з Індії (Головко та ін., 2006). Зокрема, професор 
Дж. Уоллер у 1985 р. запросив А.М. Гродзинського стати 
учасником Міжнародного симпозіуму з алелохімії «Роль 
алелохімії в сільському господарстві, лісоводстві та екології» 
(Чикаго, США) у рамках 
190-ї Наради 
Американського хімічного 
товариства (Науковий архів 
…, 1985).  

Тому він рекомендував 
закріпити й розширити ці 
дослідження в Радянському 
Союзі, залучаючи до них 
інститути й лабораторії АН 
СРСР і союзних республік 
для розробки теоретичних і 
практичних проблем, а 
також перевірки та 
впровадження у 
виробництво 
алелопатичних результатів. 
А.М. Гродзинський радив підтримувати контакти з 
американськими дослідниками в галузі алелопатії через 
відрядження вітчизняних учених на стажування, обмін 
публікаціями, а також запрошення провідних учених (Дж.Р. 
Уоллер, професор А.Р. Петнам) для читання лекцій і проведення 
консультацій. Академік А.М. Гродзинський був запрошений 
керівником Астрономічної дослідної служби Департаменту 
Землеробства доктором Т.Д. Кенні до Оклахомського 
університету в ролі лектора, однак через брак часу від 
запрошення довелося відмовитися. 
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Того ж року академіка А.М. Гродзинського було запрошено 
Сільськогосподарським факультетом Нові Сад та Інститутом 
рослинництва й овочівництва (Соціалістична Федеративна 
Республіка Югославія) для читання лекцій та проведення 
консультацій з алелопатії, фізіології рослин та фітодизайну. Тут 
він виступив із доповіддю «Біологічні проблеми спеціалізації та 
концентрації сільськогосподарського виробництва», а також із 
доповіддю на VІІ симпозіумі фізіологів рослин Югославії в м. 
Аранджеловац, а в Інституті біологічних досліджень (м. Белград) 
доповідав на тему «Фітодизайн. Ботанічні проблеми» (Науковий 
архів …, 1985). 

Ознайомившись з особливостями організаційного, 
матеріального та фінансового забезпечення науки в Югославії в 
умовах недостатнього фінансування та вивчивши стан наукових 
робіт і досліджень фірми «Біопродукт», А.М. Гродзинський 
запропонував організувати в СРСР дослідження фізіолого-
біохімічних механізмів дії югославського біостимулятора 
агростеміну з метою подальшої закупівлі й розробки 
вітчизняних аналогів, а також вивчити питання про доцільність 
вступу радянських фізіологів рослин у Європейське товариство 
фізіологів рослин, що мало сприяти зміцненню позицій 
радянської науки на міжнародній арені і прискоренню 
використання закордонного досвіду. Також академік відмітив 
збільшення зацікавленості до хімічної взаємодії рослин у 
Югославії та інших країнах. 

У 1988 р. А.М. Гродзинський прийняв запрошення взяти 
участь у ХІV Міжнародному біохімічному конгресі (МБК), який 
проходив у Празі, у якості основного доповідача та організатора 
колоквіуму з алелопатії «Загальні та специфічні біохімічні 
механізми алелопатичної взаємодії», оскільки на той час 
алелопатією в ЧССР ніхто не займався. Цей захід організовувався 
раз на три роки Міжнародним союзом біохіміків (International 
Union of Biochemistry) з метою обміну інформацією, яка швидко 
накопичується, сприяння розробці й визначенню пріоритетних 
напрямів, організації міжнародної співпраці. Особливість ХІV 
МБК полягає в тому, що в програму конгресу вперше було 
включено проблеми хімічної взаємодії рослин (алелопатії) 
(Науковий архів …, 1988). На заході були присутні 6,2 тис. 
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учасників, у тому числі з Радянського Союзу – 260 чол., США – 
600 чол. Академік А.М. Гродзинський назвав причиною 
недостатньої участі вітчизняних учених недоопрацювання ДКНТ 
РМ СРСР, АН СРСР та Біохімічного товариства. Керівником 
делегації з СРСР був А.М. Гродзинський, окрім нього участь брав 
ректор Харківського сільськогосподарського інституту Г.Ф. 
Наумов, який також доповідав. Як організатор колоквіуму А.М. 
Гродзинський запропонував запросити до участі професора 
Дж.Р. Уоллера (США), доктора Б.А. Бурке (США), професора Г.Ф. 
Наумова (УРСР), Ч. Чу (Тайвань), які відгукнулися на 
запрошення разом з іншими 70 учасниками. Крім того, з 
ініціативи академіка було також запрошено доктора біологічних 
наук Е.А. Головка (УРСР), професора Дж. Ловетта (Австралія), 
доктора Х. Різві (Індія), які однак з різних причин не були 
присутні. З доповідями виступили також доктори наук С. 
Елакович (США), Н.Х. Фішер (Канада) і М. Такахаші (Японія). 
А.М. Гродзинський зазначав, що роботи радянських учених 
характеризуються більш глибоким трактуванням еволюційних 
зв’язків та екологічних механізмів алелопатії та більш вагомими 
теоретичними узагальненнями. Однак учений не виключав того, 
що 

іноземні вчені не повністю розкривали свої теоретичні погляди. 
Уся основна робота конгресу відбувалася в Палаці культури. 



 

 
13 

Щодня випускалася газета «ІUB-88. Congress–Newsletter». 
Матеріали МБК опубліковано у п’яти томах. Більшість робіт була 
присвячена біохімії людини і тварин, медичній, генетичній 
біохімії, меншою мірою – біохімії рослин. Академік запропонував 
виділити біохімію рослин в окрему наукову дисципліну 
(аналогічно фізіології). 

Аналіз роботи конгресу, секцій та організованих виставок 
показав відставання науки в СРСР у забезпеченні приладами, 
устаткуванням, реактивами, а також в автоматизації та 
інформатизації. А.М. Гродзинський наголошував, що закритість 
суспільства негативно впливає на завоювання передових позицій 
у світовій науці, на авторитет та повагу.  

Водночас академіком було налагоджено особисті контакти та 
досягнуто домовленості про спільні дослідження з Інститутом 
ботаніки ЧСАН (м. Пругоніце), зокрема з його директором 
академіком С. Гейні, співробітниками М. Блажеком, М. Рудною, 
В. Кропачем та іншими, обговорено план досліджень з 
інтродукції рослин та використання в озелененні 
дендрологічних об’єктів, у тому числі обмін генофондом 
деревних рослин, а також з директором Празького ботанічного 
саду інженером В. Вискочином про взаємне стажування 
спеціалістів. А.М. Гродзинський також вказував на збільшення 
зацікавленості алелопатією дослідниками в США та Японії як 
альтернативі хімізації сільського господарства. Крім цього, він із 
погодженням з посольства СРСР дав інтерв’ю газеті «Руде право» 
про враження від ХІV МБК. 

Очоливши ЦРБС АН УРСР, А.М. Гродзинський проводив 
активну міжнародну діяльність не лише в галузі алелопатії, а й у 
галузі інтродукції та акліматизації рослин, зеленого будівництва 
та парківництва, садівництва, фізіології рослин та ін. Він брав 
участь в організації та проведенні міжнародних, всесоюзних і 
республіканських наукових заходів (з’їздів, симпозіумів, 
конференцій та ін.).  

У своїх закордонних поїздках А.М. Гродзинський 
переконався, що певний інтерес становлять координація 
досліджень та обмін досвідом садівничої роботи, досить добре 
налагоджені в ботанічних садах НДР і ФРН. У зв'язку з цим у 1971, 
1973, 1975, 1983 рр. він узяв участь у нараді з проблем ботанічних 
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садів, яка відбувалася раз на два роки в НДР, а в 1967, 1973, 1982, 
1986 рр. – у ФРН у порядку еквівалентного обміну між Академією 
наук СРСР та Німецьким дослідницьким товариством. 

Під час подорожі до НДР у 1971 р. А.М. Гродзинський не 
лише взяв участь у роботі 9-ї наради з проблем ботанічних садів, 
зібраної Німецьким ботанічним товариством на базі Інституту 
лісової ботаніки в Еберсвальде, а також здійснив ознайомлюючу 
подорож ботанічними садами та іншими науковими установами, 
що розташовані в містах Дрездені, Лейпцизі, Ерфурті, Веймарі та 
Берліні. На цій нараді А.М. Гродзинський зробив доповідь у 
секторі спеціальної ботаніки про роль алелопатичних явищ в 
інтродукції рослин природної і культурної флори (Науковий 
архів …, 1971). 

Під час робочої поїздки у ФРН у 1967 р. академік проводив 
наукову роботу в інституті біохімії ґрунтів, відвідав інститути 
ґрунтознавства, рослинництва, систематики й геоботаніки 
Геттінгенського університету, інститут лісової ботаніки і 
генетики в Ганновері-Мюндені, інститути ботаніки, захисту 
рослин і рослинництва та селекції у сільськогосподарській 
вищій школі Штутгарта-Гогенгайма і Федерального центру з 
вивчення якості рослинної продукції в Гайзенгаймі. Окрім 
програмних заходів, А.М. Гродзинському вдалося відвідати 
інститути агрохімії та ґрунтознавства в Бонні, ботанічні сади в 
Брауншвайзі, Геттінгені, Ганновер-Мюнден, Штутгарт-
Гогенгайм, а також відому науково-дослідну станцію 
Лімбургергоф фірми БАСФ (Науковий архів …, 1967). 

Під час наступної мандрівки до ФРН у 1973 р. для участі 
разом з іншими 160 представниками з 14 країн у 10-ій нараді з 
проблем ботанічних садів, яка проходила в Ботанічному саду 
університету імені Мартіна Лютера в Галле, були здійснені 
екскурсії в Гарц та в район Цехштайна (Науковий архів …, 1973). 
При обговоренні проблеми «Диференційовані завдання 
ботанічних садів» А.М. Гродзинський виступив із доповіддю 
«Про деякі фітоценотичні проблеми при інтродукції рослин», де 
наголосив на необхідності розробки ботанічними садами основ 
проектування не лише окремих зелених насаджень і композицій, 
а й цілих ландшафтів. На основі побаченого вчений 
запропонував практикувати стажування садівників – спеціалістів 
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середньої ланки – у ботанічних садах НДР для освоєння 
практичного досвіду та догляду за рослинами, а також 
використовувати методику прискореного розмноження кактусів, 
яка розроблена в ботанічному саду Галле. 

Під час подорожі також передбачалося проведення наукової 
роботи в інституті геоботаніки і ґрунтознавства в Геттінгені, 
ознайомлення з роботою інститутів та ботанічних садів у 
Брауншвайзі, Мюнхені, Кілі, Гамбурзі, Гіссені, Майнці, 
Франкфурті-на-Майні, Бонні, інститутів ботаніки, захисту 
рослин і фітопатології ботанічного саду університету та 
Арборетуму землі Вюртемберг (Штутгарт-Гогенгайм), 
Німецького музею, заводу в Людвігсгафені, «Центру із 
сільськогосподарського та економічного дослідження СРСР» та 
ін. А.М. Гродзинський вивчив стан та перспективи наукових 
досліджень у галузі фізіологічно активних речовин та інших 
біологічних напрямів, а також організацію наукових досліджень, 
які можуть бути корисними вітчизняним біологам. Учений 
зазначав, що у ФРН, на відміну від Радянського Союзу, була 
краща матеріальна база (особливо технічне оснащення) 
досліджень, для тематики яких характерний надзвичайний 
практицизм, однак відчувається нестача наукових кадрів. А.М. 
Гродзинський працював над розробкою принципів методу 
вилучення фізіологічно активних речовин з ґрунту, 
удосконаленням і розробкою біологічних тестів для виявлення 
алелопатично активних речовин, використовуючи обладнання, 
реактиви й досвід, які мали у своєму розпорядженні 
західнонімецькі лабораторії (Науковий архів …, 1973). 

У 1982 р. академік А.М. Гродзинський узяв участь у ХХІ 
Міжнародному конгресі із садівництва  (ФРН) (Давиденко та ін., 
2012).  

У 1986 р. А.М. Гродзинський разом із директором Головного 
ботанічного саду АН СРСР, членом-кореспондентом АН СРСР 
Л.Н. Андреєвим відвідав ФРН для ознайомлення з роботою 
Ботанічного саду університету В.А. Гете і Пальменгартена у 
Франкфурті-на-Майні, Ботанічного саду м. Мюнхена, інститутів 
ботаніки Мюнхенського університету та інститутів ботаніки й 
фармацевтичної хімії Мюнхенського технічного університету, 
ботанічних садів та інститутів фітомедицини й рослинної 
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продукції тропіків і субтропіків сільськогосподарського 
університету Штуттгарта-Гогенхайма й зооботанічного саду 
«Вільгельма» в Штуттгарті, Ботанічних садів університетів в 
Тюбінгені, Марбурзі і Геттінгені, а також фірми «Біотронік», яка 
виробляє прилади для ботанічних досліджень і низки інших 
установ (Науковий архів …, 1986). 

Основним завданням поїздки було вивчення досвіду 
будівництва та експлуатації великих сучасних оранжерей і 
теплиць, а також налагодження контактів і з’ясування 
можливостей співпраці між ботанічними садами ФРН і 
Радянського Союзу. Усі поставлені завдання були успішно 
виконані. 

Кожні два роки Робоче Товариство технічних керівників 
ботанічних садів збирає нараду, у якій беруть участь технічні 
керівники майже всіх ботанічних садів Центральної Європи. 
А.М. Гродзинського запросили 
на засідання, що відбулося у 
вересні 1976 р. в Нідерландах, 
тема його була «Екологічні сади 
в Нідерландах» (Науковий архів 
…, 1976). 

Неодноразово                   
А.М. Гродзинський відвідував 
Чехословацьку Соціалістичну 
республіку, зокрема для участі в 
Комітеті дендрологів країн-
членів РЕВ – Ради економічної 
взаємодопомоги (1980 р.) та для 
представлення ЦРБС АН УРСР 
на міжнародній виставці 
«Флора-Оломоуц». 

На той час у ЧССР 
функціонували дві міжнародні виставки квітникарства, що 
відкривалися двічі на рік – в Оломоуці по непарних, а у 
Братиславі – по парних роках. Виставки проводились у два 
етапи: весняний – (третя декада квітня – початок травня) і літній 
(у другій половині серпня). У цій виставці брали участь 
підприємства з Чехословацької Соціалістичної, Німецької 
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Демократичної, Угорської Народної, Польської Народної 
республік, СРСР, Куби, Болгарії, а також несистематично – із 
Федеративної республіки Німеччини, Нідерландів, Франції, 
Англії. 

Ще в 1974 р. було підписано договір про творчу 
співдружність між ЦРБС АН УРСР і Флорою-Оломоуц у ЧССР, 
відповідно до якого, окрім інших заходів, Флора-Оломоуц надала 
ботсаду можливість створення постійної ботанічної експозиції в 
ареалі «Сади народів» – «Український сад» (автор – Н.Д. 
Успенська) як символ дружби і взаєморозуміння між двома 
націями. 

У 1979 р. на запрошення тов. Дрозда А.М. Гродзинський 
відвідав місто Оломоуц та ознайомився з роботою Міжнародної 
виставки «Флора-Оломоуц–79», тоді ж делегацією на чолі з 
академіком було вивчено досвід створення експозицій, 
асортимент, господарсько-організаційні питання при організації 
розмноження, виробництва й реалізації квіткової продукції; 
проведено переговори стосовно подальшої участі закладів 
Радянського Союзу у виставках, отримано зразки нових культур 
(Науковий архів …, 1979). Традиційно було здійснено екскурсії в 
низку ботанічних садів, лабораторій, арборетумів, дендропарків, 
квіткових господарств із метою вивчення досвіду, встановлення 
творчих контактів, обміну потрібними рослинами. Під час 
перебування в ЧССР А.М. Гродзинський прочитав лекції про 
ЦРБС АН УРСР та про хімічну взаємодію рослин, а також 
виступив на мітингу, присвяченому відкриттю новоствореної 
експозиції Нікітського ботанічного саду в Безручевих садах. 
Після відвідувань виставки він висунув низку пропозицій щодо 
інтродукції та селекції нових для тогочасного Радянського 
Союзу культур, зокрема нових сортів ірисів, щорічна виставка 
яких нині є гордістю ботанічного саду. Крім того, академік 
відзначив позитивний досвід західних країн у промисловому 
вирощуванні грибів гливи (Pleurotus). 

З метою ознайомлення з роботою кафедри фізіології і 
анатомії рослин Університету імені Я. Пуркіне (м. Брно) та 
обговорення подальших перспектив співпраці лабораторії 
алелопатії ЦРБС АН РСР та групи професора З. Лаштувки, яка 
тривала понад 20 років, академік А.М. Гродзинський відвідав 
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ботанічний сад Університету імені Я. Пуркіне, арборетум Вищої 
сільськогосподарської школи м. Брно, «Сад квітів» в 
Кромертиже, парк біля державного замку в Бухловиці, парк і 
палац у Медніці, заповідник на г. Палаві, Моравський карстовий 
комплекс, де він відзначив добре налагоджену службу 
інформації, що дає можливість інтенсивно використовувати 
заповідні місця, не завдаючи їм шкоди. Крім того, під час 
подорожі А.М. Гродзинський отримав присуджену ще в 1977 р. 
срібну медаль Університету.  

Під час відрядження в 1983 р. А.М. Гродзинський як голова 
делегації АН СРСР узяв участь у роботі літнього етапу 
Міжнародної виставки «Флора Оломоуц–83» та Міжнародного 
симпозіуму Humuset of Planta–VІІІ разом з директором 
Центрального ботанічного саду АН БРСР Є.А. Сидоровичем, 
молодшим науковим співробітником відділу паркознавства й 
зеленого будівництва ЦРБС АН УРСР Н.Д. Успенською, 
головним агрономом Ботанічного саду АН Латвійської СРСР О.Е. 
Нейманісом (Науковий архів …,1983). Того року на виставці були 
представлені досягнення 48 організацій, фірм, ботанічних садів 
тощо із ЧССР, СРСР, Нідерландів. Японії, Польщі, Куби та 
Югославії. Від Радянського Союзу експонати представили 
ботанічні сади АН Білоруської РСР та АН Латвійської РСР. 
Експонати Ботанічного саду АН Латвійської РСР отримали 
почесну грамоту та 5 медалей (1 золоту, 1 срібну, 1 бронзову за 
колекцію сукулентів та 1 срібну, 1 бронзову за виведені сорти 
гербери). Одним із головних завдань, яке стояло перед 
делегатами, було ознайомлення з вищезгаданою експозицією 
«Український сад», вивчення її у природі і пошук можливостей її 
вдосконалення для того, щоб експозиція змогла взяти участь у 
весняному та літньому етапах ювілейного 1985 р.» (Науковий 
архів …, 1983). 

Делегати взяли участь у симпозіумі з тканинних рослин, а 
також відвідали відділ Інституту геоботаніки АН ЧССР в м. 
Оломоуці, де ознайомилися з роботою лабораторії тканинних 
рослин, яку очолював Франтішек Я. Новак, та тепличними 
комплексами об’єднання «Сампра», вивчення конструкцій та 
механізмів роботи яких допомогли А.М. Гродзинському в 
побудові подібних споруджень у ЦРБС АН УРСР. Делегати навіть 
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були присутні на демонстрації машин із захисту рослин 
японської фірми Unicoop Japan. Радянська делегація була 
прийнята директором виставки А. Генелом, з яким було 
обговорено покращення існуючих і будівництво нових 
експозицій. Журнал «Світло соціалізму» провів бесіду з А.М. 
Гродзинським про проблеми озеленення ЧССР та СРСР, обмін 
досвідом у вирішенні цієї проблеми в містах та ботанічних садах 
Радянського Союзу. Співробітник ЦРБС АН УРСР Н.Д. Успенська 
зробила доповідь з наукової тематики відділу паркознавства 
«Принципи реконструкції зелених насаджень на території 
архітектурних пам’яток Києва Х–ХІІІ століття». Також радянські 
вчені відвідали ботанічний сад-дендрарій Віла-Лгота та 
Яворхіцькі печери, які є державною резервацією охорони 
рідкісних видів рослин. 

Після відвідування заходу А.М. Гродзинський запропонував 
проводити подібні виставки і в СРСР (саме міжнародні), оскільки 
вони є економічно рентабельними, виховують естетичний смак, 
прищеплюють природоохоронні та садівничі навички та знання, 
тоді як виставки квітів у Радянському Союзі проводилися без 
міжнародної участі, нецентралізовано та без визначеного плану 
та системи. Крім того, академік А.М. Гродзинський наголошував 
на необхідності врегулювати участь ботанічних садів та інших 
організацій СРСР у міжнародних виставках «Флора-Оломоуц», 
«Флора-Братислава», «ІТА-ЕРФУРТ» та подібних, оскільки участь 
делегатів СРСР на відміну від інших учасників має кустарний 
характер. Академік бачив можливість подальшої участі ЦРБС АН 
УРСР у виставці з новими сортами жоржин. 

Відповідно до програми відрядження він узяв участь у 
Міжнародному симпозіумі Humuset of Planta–VІІІ, 
організованому Науково-дослідним інститутом рослинництва 
(Прага-Рузине), на базі сільськогосподарського інституту 
(Прага-Сухдол), і у співробітництві з науково-дослідним 
інститутом родючості ґрунтів (Прага-Збраслав), чехословацьким 
товариством ґрунтознавців при ЧСАН і Міжнародним 
товариством ґрунтознавців. Окрім пленарних засідань, де було 
зачитано розгорнуту доповідь професора Б. Новака та 
презентовано фільм про ґрунтознавство ЧССР, працювало 13 
секцій, які охоплювали досить широке коло питань. 
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У 1984 р. академік А.М. Гродзинський очолив радянську 
делегацію у складі 6 осіб, яка взяла участь у Міжнародному 
симпозіумі «Створення та захист зелені в містобудівному 
ландшафті» в м. Нітрі, організованому Інститутом дендрології 
САН при підтримці Ради уряду Словацької Соціалістичної 
республіки для життєвого середовища (аналог Держкомприроди 
в СРСР), центру біолого-екологічних наук САН, Міністерства 
внутрішніх справ СРСР і субкомісії з озеленення Чехословацької 
сільськогосподарської академії (Науковий архів …,1984). Під час 
цієї подорожі А.М. Гродзинський виступив на Братиславському 
радіо в передачі з охорони природи. Усі члени радянської 
делегації виступили з доповідями, зокрема, А.М. Гродзинський 
розглянув медико-біологічні завдання захисної функції рослин. 
На симпозіумі було проаналізовано сучасний стан озеленення й 
тенденції його розвитку в містах на рівні органів планування, 
проектування й реалізації та на основі цього розроблено низку 
рекомендацій. 

З метою вивчення закордонного досвіду академік у 1985 р. 
відвідав Чиказький ботанічний сад, в організації роботи якого 
відмітив корисні способи догляду за ґрунтом та додаткові 
можливості фінансової підтримки садів, зокрема через 
благодійність і відрахування з доходів заводів та інших 
підприємств, які опосередковано користуються результатами 
діяльності ботанічних садів, крім того, існує членство в 
товаристві ботанічного саду, мінімальний внесок  до якого дає 
право безкоштовного відвідування. 

З ініціативи Міжнародного союзу охорони природи і 
природних ресурсів (МСОП), що діє в рамках ФАО, у березні 1987 
р. при Інституті ботаніки Болгарської академії наук у Софії 
відбулася Міжнародна нарада «Стратегія охорони рослин у 
ботанічних садах», у якій узяли участь 26 представників із БНР, 
Великобританії, СРСР, ЧССР, СФРЮ, Швейцарії (Науковий архів 
…, 1987). Запрошений директором Інституту професором В. 
Велчевим, А.М. Гродзинський виступив із науковою доповіддю з 
проблем інтродукції та акліматизації рослин у період НТР, 
лекцією, інтерв’ю в радіопрограмі «Горизонт» і на телебаченні, а 
також піддав критиці секретаріат МСОП та його доповідача 
професора В.Х. Хейвуда (університет у Рідінзі, Великобританія) 
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через намагання вирішувати питання безпосередньо з 
ботанічними садами, обминаючи існуючі в СРСР та інших 
країнах Ради ботанічних садів.  

У прийнятій нарадою резолюції вагомо відображено роль 
ботанічних садів СРСР. Реалізовано попередню домовленість про 
проведення спільних досліджень між СРСР, БНР, ПНР та ЧССР і 
про підготовку науково-методичного посібника з методів і 
технологій збереження генофонду рослин, що перебувають під 
загрозою, у ботанічних садах (Науковий архів …, 1987). 

Завдяки високому міжнародному авторитету А.М. 
Гродзинського, на цій міжнародній нараді ЦРБС АН УРСР було 
призначено координатором з проблеми охорони ex situ 
рідкісних видів рослин у країнах Південно-Східної Європи та 
Балкан. Тому відразу після прибуття вчений зайнявся розробкою 
концепції охорони рідкісних видів ex situ і спільно з іншими 
ботанічними садами – плану спільних дій. Провідним вченим 
відділу природної флори Й.Й. Сікурі та В.Г. Собку було доручено 
виступити з доповідями на вченій раді, а В.І. Мельнику – 
підготувати лист для колег з Австралії про стан охорони 
рідкісних та зникаючих видів ex situ в Україні. Слід 
констатувати, що після смерті А.М. Гродзинського припинилася 
робота з координації охорони рідкісних видів рослин ex situ в 
країнах Південно-Східної Європи (Мельник, 2012).  

Учений сприяв співпраці ЦРБС АН УРСР із Ботанічним 
садом Польської академії наук (Варшава) упродовж 1986–1990 рр. 
У вересні 1987 р. А.М. Гродзинський був запрошений на робочу 
нараду з охорони генофонду дикорослих плодово-ягідних і 
горіхоподібних рослин, скликану з ініціативи Варшавського 
ботанічного саду Польської академії наук у рамках неформальної 
угоди країн Східної Європи й Балкан з охорони рідкісних та 
зникаючих рослин шляхом перенесення з природи в колекції 
ботанічних садів (ex situ). У нараді взяли участь представники 
ботанічних садів СРСР (Головний ботанічний сад АН СРСР, 
Центральний республіканський ботанічний сад АН Української 
РСР, Центральний ботанічний сад АН Білоруської РСР, 
Центральний ботанічний сад АН Грузинської РСР, Центральний 
ботанічний сад Казахської РСР, Батумський ботанічний сад), 
Чехословацької соціалістичної республіки (Прага, Млиняни), 



 

 
22 

Польської Народної Республіки (Варшава, Познань) (Науковий 
архів …, 1987). На засіданні було підготовлено і прийнято 
рішення, спрямоване на розробку стратегії ботанічних садів 
країн-членів Ради економічної взаємодопомоги з питань 
інтродукції, селекції і охорони рослин, які мають 
народногосподарське значення, а також рідкісних та зникаючих 
видів на період 1991–1995 рр., а також на наступні роки. Участь 
А.М. Гродзинського в Міжнародній зустрічі на тему 
«Використання рослинних генних ресурсів» полягала в 
обґрунтуванні та переконанні учасників наради таких основних 
положень: по-перше, академік наголошував на необхідності 
створення хоча б одного Міжнародного банку збереження 
генофонду рослин, що перебувають під загрозою; по-друге, 
доповідач відмічав важливість теоретичних побудов М.І. 
Вавилова з доповненням сучасних положень для оцінки розмірів 
та обсягу генофонду, для цілеспрямованого пошуку 
внутрішньовидової популяції форм із заздалегідь визначеними 
властивостями, для цілеспрямованої гібридизації і наукової 
селекції; і на завершення А.М. Гродзинський акцентував увагу на 
необхідності організації кооперації ботанічних садів країн РЕВ із 
вивчення, інтродукції, охорони і використання різноманітних 
рослин природної флори. А.М. Гродзинський виступив із 
доповіддю на тему «Алелопатичні особливості плодових рослин 
у зв’язку з їх інтродукцією та збереженням генофонду». 

На засіданні було доручено ЦРБС АН УРСР здійснювати 
роботу з організації збереження в ботанічних садах видів, що 
перебувають під загрозою. Така робота передбачала: збір 
пропозицій про види рослин, що потребують збереження ex situ 
з імовірними адресами ботанічних садів-охоронців генофонду; 
підготовку загального списку, бази даних і плану розміщення 
рослин ex situ; підготовку спільно з чехословацькими та 
польськими ботаніками методичного посібника з охорони 
рослин ex situ; планування проведення спільних 
експериментальних та експедиційних досліджень із біології 
видів рослин, що перебувають під загрозою, проблем 
інтродукції, агротехніки, насіннєвого, вегетативного та 
мікроклонального розмноження, а також репатріації і 
відновлення ex situ; вивчення умов і можливостей будівництва 
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міжнародного центру тривалого зберігання насіння (діаспор) 
рослин, що перебувають під загрозою, у контрольованому 
середовищі. 

У зв’язку з раптовою хворобою ока А.М. Гродзинського було 
госпіталізовано на 7 днів, тому він брав участь лише в підготовці 
документів наради. Але через затримку з від’їздом з Варшави на 
4 дні академіку вдалося взяти участь у сесії ботанічних садів ПНР 
і виступити там із доповіддю про завдання кооперації зусиль 
ботанічних садів у поглибленому вивченні, охороні й 
раціональному використанні рослинного світу. 

Неодноразово іноземні гості приїздили й до ЦРБС АН УРСР. 
Навіть делегації, що відвідували інші наукові установи Академії 
наук, серед яких були директор Інституту фізіології рослин 
Болгарії, академік БАН, професор Т. Кудрєв, один із керівників 
знаменитої Брукхейвенської національної лабораторії, що в 
США, професор А. Сперроу, голова Наукової ради з проблем 
радіобіології АН СРСР член-кореспондент АН СРСР професор 
О.М. Кузін та інші, привозили на екскурсію в ботанічний сад. 
А.М. Гродзинський ніколи не доручав таких VIP-персон 
професійним екскурсоводам, яких було вдосталь, а проводив, 
часом досить тривалі, екскурсії сам, вражаючи всіх надзвичайно 
глибоким різнобічним пізнанням рослинного світу, біології, 
латиниці, іноземних мов (Гудков, 2012).  

А.М. Гродзинський був членом кількох міжнародних 
організацій. (Науковий архів …, 1978). У 1978 р. він отримав 
посвідчення дійсного члена Міжнародного відділу Науково-
дослідного товариства Північної Америки Sigma Xi (Сігма Ксі) – 
добровільної асоціації, утвореної в результаті злиття Товариства 
Сігма Ксі (заснованого в 1886 р. в Корнельському університеті) та 
Науково-дослідного товариства Північної Америки (утвореного 
1947 р.). Завданням Науково-дослідного товариства Північної 
Америки Сігма Ксі є встановлення товариськості між 
дослідниками в різних галузях науки шляхом організації 
зустрічей для обговорення наукових тем; підготовка, публікація і 
розповсюдження газет, журналів та інших видань, присвячених 
науковій освіті й дослідженням, та розповсюдження наукової 
інформації і результатів наукових пошуків; заохочення наукових 
досліджень та освіти шляхом фінансової підтримки 
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дослідницьких програм і проведення лекцій із наукової 
тематики. Членами товариства були більше 200 лауреатів 
Нобелівської премії, у тому числі А. Ейнштейн, Е. Фермі, Л. 
Полінг, Фр. Крік і Дж. Уотсон. Як член організації А.М. 
Гродзинський отримав річну передплату на журнал «Учений 
Америки» і робив щорічний грошовий внесок у сумі 19 дол. 
США.  

В 1986 р. професор, доктор Д.А. Фразер з Канади, який 
відвідав ЦРБС АН УРСР у 1976 р., подарував А.М. Гродзинському 
членство в Національному географічному товаристві (англ. 
National Geographic Society) – одній із найбільших наукових і 
освітніх організацій, заснованій 27 січня 1888 р. у Вашингтоні 
(США) з метою сприяння примноженню та поширенню 
географічних знань. 

У 1987 р. А.М. Гродзинський став членом Секретаріату 
ботанічних садів з охорони рідкісних рослин та тих, що 
перебувають під загрозою зникнення, Міжнародного союзу 
охорони природи (фр. Union internationale pour la conservation de 
la nature, IUCN) – міжнародної некомерційної організації, що 
займається висвітленням проблем збереження біорізноманіття 
планети, представляє новини, конгреси, що проходять у різних 
країнах, списки видів, які потребують особливої охорони в 
різних регіонах планети. Організація має статус спостерігача 
при Генеральній Асамблеї ООН. До цієї організації А.М. 
Гродзинського запросив професор В. Хейвуд, директор 
ботанічного саду К’ю (Великобританія), це питання 
розглядалося в Управлінні міжнародних зв’язків АН УРСР. 
Членство А.М. Гродзинського у вищезгаданій організації 
сприяло підвищенню рівня наукових робіт з охорони рослин, що 
перебувають під загрозою зникнення, у ботанічних садах країни 
і створенню якісно нових умов для збереження і освоєння  
найцінніших рослинних ресурсів. 

Вивчення зарубіжного досвіду дало змогу академіку А.М. 
Гродзинському висунути багато корисних ідей щодо структури 
та змісту ботанічних колекцій, роботи з ними, будівництва 
споруд закритого ґрунту, способів захисту рослин. Усе це 
знайшло своє відображення в його діяльності з керівництва 
ЦРБС АН УРСР і системою ботанічних садів України і Молдови. 
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Ім’я А.М. Гродзинського стало авторитетним на міжнародній 
арені. На його монографію «Аллелопатия в жизни растений и их 
сообществ» (1965 р.) посилалися провідні вчені світу, зокрема 
професор Е. Райс з Оклахоми (США), який у передмові до своєї 
книги «Алелопатія» визнав пріоритет А.М. Гродзинського в 
галузі хімічної взаємодії рослин. Видання вітчизняного вченого 
залишається актуальним донині, підтвердженням чого є те, що у 
2016 р. в Індії цю монографію було перекладено Р.Дж. Віллісом і 
Г. Росінською і перевидано під назвою «Allelopathy in the life of 
plants and their communities» (Grodzinkii, 2016). Схема донорсько-
акцепторної взаємодії вищих рослин, розроблена А.М. 
Гродзинським, була визнана провідними світовими школами з 
алелопатії, використовувалася в опублікованих на той час 
монографіях; вона наведена в узагальнювальній праці професора 
Р. Віліса «Термінологія і тренди в алелопатії» (Willis, 1994) під 
назвою «Схема алелопатичної взаємодії Гродзинського». У схемі 
виділено такі основні класи сполук: фітогенні речовини, 
фітонциди, активні кореневі виділення, пожнивно-кореневі 
рештки (Головко, 2001). За період найбільшого розквіту 
алелопатії в Україні академіком А.М. Гродзинським та 
послідовниками його школи видано 16 монографій та 17 
збірників з алелопатії (Юрчак, 2006), зокрема «Основи хімічної 
взаємодії рослин» (1973 р.) та «Аллелопатическое 
почвоутомление» (Гродзинский, 1979). Займаючи провідні 
позиції у світовій науці з алелопатії рослин, А.М. Гродзинський і 
його співробітники розробляли експериментальну алелопатію, 
використовували цей напрям у рослинництві та біотехнології. 

Така активна міжнародна діяльність А.М. Гродзинського 
наштовхує на думку, що вчений намічав створення певної 
міжнародної організації учених-алелопатів. Зрозуміло, що на 
заваді цьому стояла закритість тоталітарного суспільства, а 
згодом хвороба. На жаль, А.М. Гродзинський не дожив до того 
моменту, коли його мрія здійснилася. 3–9 вересня 1994 р. в Нью-
Делі (Індія) відбувся Міжнародний симпозіум «Алелопатія в 
сільському господарстві, лісогосподарстві і в навколишній 
природі», у роботі якого взяли участь учені 19 країн світу, серед 
яких – представники потужної наукової школи А.М. 
Гродзинського (Golоvkо, 1994). Найголовнішим досягненням 
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симпозіуму було створення Міжнародного алелопатичного 
товариства (International Allelopathy Society). На цьому заході 
було вшановано пам’ять найвидатніших учених галузі шляхом 
затвердження трьох іменних премій – Г. Моліша (Molisch Award: 
For outstanding academic achievement and/or service relating to the 
field of allelopathy), А.М. Гродзинського (Grodzinskу Award: For the 
best single publication or book relating to allelopathy) і Е. Райса (Rice 
Award: For the best single paper or article presented by a student at a 
symposium sponsored by the IAS), які вручаються раз на три роки. 
Премія А.М. Гродзинського  присуджується за кращу публікацію 
з проблем алелопатії, написану в період між всесвітніми 
конгресами (3 роки). Було затверджено формат проведення 
засідань IАS – раз на кожні три роки у вигляді всесвітніх 
конгресів (World Congress of Allelopathy – WCA) (Давиденко, 
2014).  

У роботі І Всесвітнього конгресу з алелопатії, який відбувся в 
1996 р. у Кадізькому університеті (Іспанія), взяли участь 95 
вчених з Австралії, Угорщини, Бразилії, Німеччини, Індії, 
Йорданії, Канади, Мексики, Ізраїлю, Республіки Кореї, КНР, 
Франції, Тайваню, Португалії, Польщі, Філіппін, Фінляндії, США, 
Японії, України. Найбільш представницькі були делегації вчених 
з Іспанії, США, Японії. Українське відділення IAS очолив 
найяскравіший представник наукової школи А.М. Гродзинського 
професор Е.А. Головко. Під час роботи І Всесвітнього конгресу з 
алелопатії Е.А. Головко, як член комісії з присудження 
іменної премії А.М. Гродзинського, вручав її переможцям, 
висвітлював діяльність товариства в українській науковій 
хроніці.(Головко, 1997) На сьогодні Міжнародне алелопатичне 
товариство є міжнародною дослідницькою Організацією, 
що займається проблемами в галузі алелопатії або алелохімічної 
взаємодії між рослинами, мікроорганізмами й іншою 
макрофауною в наземних і з більш ніж 50 країн. 



 

 
27 

Починаючи з 1995 р., 
кількість публікацій в галузі 
алелопатії збільшилася з 50 до 
більш, ніж 1200 на рік. IАS 
організовує свої зустрічі на 
глобальному рівні, на основі 
зацікавленості в проведенні 
наради, до яких, як правило, 
залучаються 200–350 учасників, у 
тому числі вчені – ботаніки, 
хіміки, мікробіологи, 
ентомологи, садівники, 
агрономи. На основі аналізу 
Бюлетенів IAS встановлено, що досліджуваний період 
президентами товариства були: Джордж Уоллер (George R. 
Waller, США, 1996–1999), 
Франсиско Масіас 
(Francisco Macias, Іспанія, 
1999–2002), Азім Maлік 
(Azim Mallik, Канада, 
2002–2005), Йошіхару 
Фуджі (Yoshiharu Fujii, 
Японія, 2005–2008), Стів 
Дюк (Steve Duke, США, 
2008–2011), Леслі Вестон 
(Leslie Weston, Австралія, 
2011–2014), Ренсен Цзен 
(Rensen Zeng,Китайська Народна Республіка, 2014–2017). Нині 
організацію очолює Мануель Рейгоза-Роджер (Manuel Reigosa-
Roger, 2017–2020). Варто відмітити, що товариством заплановано 
призначення майбутніх президентів: Катерина Фернандес 
(Catherine Fernandez, 2020–2023), Леслі Вестон (2023–2026) 
(Editor’s Note.,  2006; President’s Message., 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2015). З’ясовано, що за час існування IAS було 
проведено вісім конгресів, перший, як вже зазначалося, відбувся 
в Іспанії (1996 р.), другий – у Канаді (1999 р.), третій – у Японії 
(2002 р.). ІV Всесвітній конгрес з алелопатії відбувся у серпні 
2005 р. м. Ваґа-Ваґа (Автралія), його відвідали 110 делегатів з 29 
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країн світу. V конгрес пройшов 21–25 вересня 2008 р. у м. 
Саратога-Спрінгс (штат Нью-Йорк, США), на ньому були 
присутні 171 делегат з 28 країн. На VІ Всесвітньому конгресі з 
алелопатії, який відбувся 15–19 грудня 2011 р. у Південно-
Китайському аграрному університеті (м. Гуанчжоу, КНР) було 
зареєстровано більше 220 учасників з 35 країн. VІІ Всесвітній 
конгрес пройшов у липні 2014 р. у м. Віго (Іспанія), у ньому взяли 
участь 160 делегатів з 45 країн. VІІІ Всесвітній конгрес відбувся 
24–28 липня 2017 р. в м. Марсель, Франція (Editor’s Note.,  2006; 
President’s Message., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015). 
Наступний ІХ Всесвітній конгрес має відбутися 14–18 листопада 
2021 р. в Канберрі, Австралія. Варто відмітити, що схожий 
формат проведення засідань фахівців-алелопатів був 
запроваджений А.М. Гродзинським у 1980-х рр. Ним було 
ініційовано видавництво збірників конференцій, присвячених 
хімічній взаємодії рослин, які проводились раз у три роки і які 
відвідували провідні вчені Радянського Союзу (Б.П. Токін, Б.І. 
Якушев, М.М. Матвєєв, В.І. Кефелі, Б.М. Міркін та ін.), Індії 
(С.Дж.В. Різві), Австралії (Б. Трекбат) та інших країн (Головко, 
2001). 

Як вже зазначалося, під час проведення конгресів IAS віддає 
належну шану засновнику алелопатичних досліджень в Україні – 
А.М. Гродзинському шляхом вручення іменної премії. Як 
зауважують засновники нагороди, відзначені праці служать 
прикладом наукових досліджень передового досвіду в галузі 
алелопатії в означений період. На І Всесвітньому конгресі з 
алелопатії  премію отримали С.Дж.В. Різві та В. Різві (Індія, 
Rajendra Agricultural University) за монографію «Алелопатія – 
основи і прикладні аспекти» (1992, Мадрас). Варто відмітити, що 
родина Різві свого часу підтримувала наукові зв’язки з А.М. 
Гродзинським, відвідувала його у ЦРБС АН УРСР. На ІІ WCA 
премію А.М. Гродзинського отримав Індержіт – професор 
кафедри екології Університету Делі (Індія), директор Центру 
екологічного менеджменту деградованих екосистем (CEMDE), 
який займається алелопатичними властивостями 
сільськогосподарських культур. Під час ІІІ конгресу було 
відзначено Азіма Маліка – професора Біологічного факультету 
університету Lakehead (Онтаріо, Канада), який вивчає 
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алелопатичні властивості лісових порід, зокрема хвойних, та 
алелопатію водних екосистем. На ІV WCA премію отримав Реген 
Келевей (Університет Монтани, відділення біологічних наук), 
який займається вивченням впливу ґрунтової біоти на рослини. 
Під час V конгресу премією нагороджено Скота Баєрсона – 
молекулярного біолога Служби сільськогосподарських 
досліджень Департаменту сільського господарства США (SDA-
ARS), який займається традиційними та трансгенними 
підходами до алелопатії бур’янів. На VІ WCA премію отримав 
Ренсен Цзен – нинішній президент товариства, а на той час 
професор Південно-Китайського сільськогосподарського 
університету, який вивчає фізіологічні та цитологічні зміни в 
рослинах рису. У 2014 р., під час VІІ WCA кращою було 
визначено публікацію Меймей Сю (Meimei Xu) і співавторів з 
Державного університету Айови (США), видану у 2012 р. і 
присвячену генетичним дослідженням опосередкованої 
алелопатичної взаємодії рослин рису посівного (Oryza sativa).  

Разом з тим товариство займається популяризацією 
алелопатичних досліджень, здійснює активну видавничу 
діяльність. У 1995 р. було засновано офіційне видання 
Міжнародного алелопатичного товариства – «Allelopathy 
Journal» (official publication of International Allelopathy 
Foundation, редактори – професори П. Тауро і С. Нарвал). Цей 
часопис публікує оригінальні статті, огляди та короткі 
повідомлення з усіх аспектів алелопатії (біохімії рослин, 
молекулярної біології, фізіології та екофізіології). У першому 
номері журналу Е.А. Головко, В.В. Рощина та С.С. Нарвал 
опублікували біографічну статтю, присвячену А.М. 
Гродзинському (Golоvkо et al., 1995). Слід відмітити, що 
професор С.С. Нарвал у 90-х рр. відвідував Україну, працював з 
архівами А.М. Гродзинського у відділі алелопатії НБС імені М.М. 
Гришка. У 2014 р., під час VІІ Всесвітнього конгресу з алелопатії 
Міжнародним алелопатичним товариством і видавництвом 
Університету Віго (Іспанія) розпочато видавництво нового 
наукового журналу «Journal of Allelochemical Interactions», 
присвячений вивченню алелохімікатів з різних точок зору, 
починаючи від молекулярного до екологічного рівня. Журнал 
виходить двічі на рік. Варто зауважити, що про заснування 
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журналу з алелопатії мріяв свого часу і А.М. Гродзинський, який 
активно займався розповсюдженням знань про хімічну 
взаємодію рослин. Оскільки на той час започаткувати новий 
журнал було справою проблематичною, з 1974 р. таку функцію 
почали виконувати збірники наукових праць журнального типу 
під назвою «Физиолого-биохимические основы взаимодействия 
растений в фитоценозах» (за редакцією А.М. Гродзинського), до 
яких увійшли оригінальні статті відомих радянських учених, 
таких як В.П. Іванов, В.В. Рощина, Б.І. Якушев, О.О. 
Берестецький, Г.П. Богдан, М.М. Матвєєв, Б.М. Міркін, учених із 
США, Австралії, Югославії, Болгарії та інших країн, а також тут 
публікувалися результати досліджень учнів А.М. Гродзинського, 
які працювали під його керівництвом і розробляли його ідеї. 
А.М. Гродзинський багато енергії та особистого часу вкладав у 
видання цих збірників, визначав їхній зміст і цілеспрямованість, 
складав реферати з алелопатії шляхом їх перекладу з англійської, 
німецької, іспанської, польської, чеської та інших мов, які разом 
із численними журналами та монографіями стали основою для 
створення бібліотеки у відділі алелопатії. Згодом А.М. 
Гродзинський запропонував видавати збірники з алелопатії як 
окремі тематичні узагальнення, але з різними назвами – 
«Взаимодействие растений и микроорганизмов в фитоценозах» 
(1977); «Проблемы аллелопатии» (1978); «Химическое 
взаимодействие растений» (1981); «Роль аллелопатии в 
растениеводстве» (1982); «Роль фитотоксинов растительного и 
микробного происхождения в аллелопатии» (1983) та ін. 
(Головко, 2001). 

Слід констатувати, що останні 15 років в Україні відбувся 
спад алелопатичних досліджень, зумовлений відсутністю 
потужного генератора ідей, яким свого часу виступав А.М. 
Гродзинський та його кращі учні Е.А. Головко, Л.Д. Юрчак, 
відтоком наукових кадрів за кордон та недостатнім 
фінансуванням науки взагалі, порівняно із США, Іспанією, 
Індією, Японією, Францією, які зацікавленні в практичному 
застосуванні результатів вивчення алелопатичних властивостей 
сільськогосподарських культур. Дослідження з алелопатії, які 
найінтенсивніше розвивалися в Україні в 1970–1980 рр. і були 
пов’язані з ім’ям А.М. Гродзинського, зараз у широких масштабах 
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проводяться в різних країнах, особливо в тих, які мають 
експортоорієнтоване сільське господарство й лісівництво.  

Відтворення історії вивчення хімічної взаємодії рослин в 
Україні дає підстави стверджувати, що маючи напрацювання 
наукової школи А.М. Гродзинського, українським вченим 
доцільно було б відновити міжнародну співпрацю з передовими 
світовими центрами алелопатичних досліджень через участь у 
Всесвітніх конгресах з алелопатії та публікації у виданнях IAS. 
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M.M. DAVYDENKO. INTERNATIONAL ACTIVITIES OF 
ACADEMICIAN OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
UKRAINIAN SSR A.M.GRODZINSKYI (1926-1988) AND ITS 
RECOGNITION BY THE MODERN WORLD SCIENTIFIC 
COMMUNITY 

In order to exchange experience in the development of botanical 
gardens and coordinate research on the mutual influence of plants, 
A.M. Grodzynskyi repeatedly visited the GDR, Germany, the USA, 
SFRY, CSSR, PRB, PRL, Canada, where he participated in symposia, 
conferences, exhibitions, maintained contacts with leading scientists 
working on allelopathy – Professor Z. Lashtuvka (Jan Evangelista 
Purkyne University, Brno, Czech Republic), Dr. A. Dinich and 
Professor V. Misic (Institute of biological research, Belgrade, Serbia), 
Professor E. Rice and Professor J. Waller (University of Oklahoma, 
USA), Dr. Malabika Rai from India. The academician established 
personal contacts and reached an agreement on joint research with 
scientific institutions of the Czechoslovak Academy of Sciences and 
the Polish Academy of Sciences. 
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Due to the high international authority of A.M. Grodzynskyi, the 
CRBs of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR was appointed 
to be a coordinator for the protection of ex situ rare plant species in 
the countries of South-Eastern Europe and the Balkans. In the 1970s 
and 1980s, under the editorship of A.M. Grodzynskyi, collections of 
scientific papers were published, which included original articles by 
famous Soviet scientists and specialists from the USA, Australia, 
Yugoslavia, Bulgaria and other countries. 

The study of foreign experience allowed Academician A.M. 
Grodzynskyi to put forward many useful ideas about the structure and 
content of botanical collections, working with them, building under 
cover facilities, as well as about methods of plant protection. All those 
ideas were reflected in his activities on the leadership of the CRBs of 
the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR and the system of 
botanical gardens of Ukraine and Moldova. 

The name of A.M. Grodzynskyi has become authoritative in the 

international arena. His monograph “Allelopathy in the life of plants 

and their communities” (1965) was referred to by the world’s leading 

scientists, Professor E. Rice recognized the priority of A.M. 

Grodzynskyi in the field of chemical interaction of plants. In 1994, the 

International Allelopathic Society was established, which honors the 

memory of A.M. Grodzynskyi with a personal prize. 

 

М.Н. ДАВИДЕНКО. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АКАДЕМИКА АН УССР А.М. ГРОДЗИНСКОГО (1926-1988) И 
ЕЕ ПРИЗНАНИЕ СОВРЕМЕННЫМ МИРОВЫМ НАУЧНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ 

С целью обмена опытом по развитию ботанических садов и 
координации исследований взаимовлияния растений А.М. 
Гродзинский неоднократно посещал ГДР, ФРГ, США, СФРЮ, 
ЧССР, НРБ, ПНР, Канаду, где участвовал в симпозиумах, 
конференциях, выставках, поддерживал связи с передовыми 
учеными-аллелопатами– профессором С. Лаштувкой 
(университет им. Я.Е. Пуркине, Брно, Чехия), доктором А. 
Диничем и профессором В. Мишичем (Институт биологических 
исследований, Белград, Сербия), профессором Э. Райсом и 
профессором Дж. Уоллером (Университет штата Оклахома, 
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США), доктором Малабикою Рай из Индии. Академиком были 
налажены личные контакты и достигнута договоренность о 
совместных исследованиях с научными учреждениями 
Чехословацкой академии наук, Польской академии наук. 

Благодаря высокому международному авторитету А.М. 
Гродзинского ЦРБС АН УССР был назначен координатором по 
проблеме охраны ex situ редких видов растений в странах Юго-
Восточной Европы и Балкан. В 1970-1980-х гг. под редакцией    
А.М. Гродзинского были изданы сборники научных трудов, в 
которые вошли оригинальные статьи известных советских 
ученых, специалистов из США, Австралии, Югославии, Болгарии 
и других стран. 

Изучение зарубежного опыта позволило академику            
А.М. Гродзинскому выдвинуть много полезных идей по 
структуре и содержанию ботанических коллекций, работы с 
ними, строительства сооружений закрытого грунта, способов 
защиты растений. Все это нашло свое отражение в его 
деятельности по руководству ЦРБС АН УССР и системой 
ботанических садов Украины и Молдовы. 

Имя А.М. Гродзинского стало авторитетным на 
международной арене. На его монографию «Аллелопатия в 
жизни растений и их сообществ» (1965) ссылались ведущие 
ученые мира, профессор Э. Райс признал приоритет А.М. 
Гродзинского в области химического взаимодействия растений. 
В 1994 г. создано Международное аллелопатическое общество, 
которое чтит память А.М. Гродзинского именной премией.  
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†Д.М.ГРОДЗИНСЬКИЙ 
Академік НАН України 

Передрук з видання: 
«Ботаніка і мікологія: Сучасні горизонти.  

Збірка праць, присвячених 90-річчю 
 з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-

1988). К.- 2016 – 530 с. 
 

РОДИННА ЕСТАФЕТА ТВОРЧОЇ НАСНАГИ 
 На прикладі видатного вченого академіка Андрія 

Михайловича Гродзинського яскраво видно, наскільки 
важливою є роль родини у формуванні творчої особистості, 
працьовитості, потяг до знань і любові до свого краю. 

Наші батьки – Михайло Карпович і Віра Пилипівна 
Гродзинські були ботаніками: вони все життя викладали цю 
науку в Білоцерківському сільськогосподарському інституті. 
Батько, який до революції 1917 року працював у земстві Київської 
губернії, був одним із організаторів  Білоцерківського інституту 
на базі класичної гімназії. Спочатку цей заклад мав статус 
технікуму, який після переведення з Києва агро-інженерного 
інституту цукрової промисловості став вищим навчальним 
закладом. Михайло Карпович ще з студентських років, коли він 
навчався в Московському університеті, спеціалізувався в 
ботаніці. Він був знайомим з багатьма відомими вченими-
ботаніками: його відвідував Микола Іванович Вавилов, 
зустрічався він з Олександром АлоїсовичемЯнатою, Дмитром 
Костянтиновичем Зеровим, Петром Федоровичем Оксіюком і 
багатьма іншими відомими ботаніками. Підтримував зв’язки зі 
старими професорами кафедри ботаніки Московського 
університету. У Білоцерківському інституті кафедру ботаніки 
очолював учень академіка Євгена Пилиповича Вотчала професор 
Олександр Олександрович Табенцький, відомий своїми 
дослідженнями онтогенезу хлоропластів і анатомії цукрового 
буряка. 

Ще в 20-х роках батько створив фундаментальний гербарій 
рослин Білоцерківщини, розпочав вивчення фітопатогенних 
грибів. До цієї справи долучилася й моя мама, Віра Пилипівна, 
яка тоді навчалася в Білоцерківському інституті й проходила 
стажування в Ленінграді у відомій лабораторії професора Артура 
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Артуровича Ячевського, засновника російської школи мікологів і 
фітопатологів. У ті ж роки батько побудував вегетаційний 
будиночок, в якому провадив різні досліди з рослинами (цей 
будиночок зберігся, але тепер в ньому містяться розважальні 
автомати в міському парку). 

Родина наша, справді, була цілковито «ботанічною»: в 
розмовах і справах на першому місці були рослини, навіть перші 
слова, які ми зі старшим братом Андрієм промовляли, 
чергувалися з латинськими назвами рослин. Батько дуже 
полюбляв екскурсії лісами, луками, степовими ділянками, і часто 
брав нас з собою. Він не просто йшов, про щось роздумуючи, але 
дуже пильно вдивлявся в те, що росло довкола й породжувало 
багато питань, на які він шукав переконливі відповіді. Він був не 
тільки блискучим знавцем флори Лісостепу і Полісся України, 
але й мав безперечну схильність до експериментальної ботаніки. 
Ось, кілька прикладів його роздумів, висловлених під час наших 
ботанічних екскурсій мого далекого дитинства.    

Ми часто ходили вздовж насипу залізної колії з південного 
заходу (ці екскурсії називались «йти до четвертої тополі»), й 
Михайло Карпович звертав мою увагу на дивовижні рослини, які 
заполонювали насип і немов би тікали з них у ліс і степ. І були ці 
рослини чужими для нашої місцевості.  «Бачиш, – казав батько, – 
яким чином з’являються у нас адвентивні рослини: вони 
приїздять до нас потягом». Певно, зв’язок з П.Ф. Оксіюком був 
обумовленим саме дослідженням розповсюдження таких рослин. 
Зауважу, що на цей час проблема «вселенців» як рослин, так і 
тварин, набула дуже вагомого значення. 

Біля Білої Церкви в лісі Томилівка збереглися залишки 
колись грандіозних земляних оборонних споруд не то часів 
Траяна, не то перших століть нашої ери – Змієві Вали. Батько  
уважно досліджував рослинність на цих валах і встановлював їх 
суттєву відмінність від видового складу безпосередньо сусідньої 
території. «Бачиш,  – казав він. – Перемішування ґрунту й 
вивертання підстильних порід так сильно протягом двох 
тисячоліть впливає на рослинні угруповання. Як обережно слід 
поводити себе з землею, яка має за собою багато тисяч років 
свого формування». 
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Батько часто розкривав мені чарівні таємниці рослинного 
світу: показував, як у квітці шавлії ніжно б’ють молоточки 
пиляків, витрушуючи пилок на спинку комахи, яка залізла в 
квітку за нектаром, або звертав увагу на варіювання форми листя 
у стрілолиста, невчасне цвітіння у деяких видів й багато інших 
захоплюючих явищ, які можна побачити у рослин, коли маєш 
спостережливі очі. А спостережливість у батька була винятково 
гострою, й це було завжди: він ґрунтовно обстежував 
рослинність де б ми не були: верхні болота в Кавголово під 
Ленінградом, у береговій смузі ріки Дон Воронезької області в 
околицях Конь-Колодязя, в плавнях біля станиці Полтавська 
Краснодарського краю. Він старанно записував свої 
спостереження і над рослинністю, і над поширенням різних 
грибних фітопатогенів. Це була безперервна праця натхненного 
ботаніка.  

Михайло Карпович особливо цікавився флорою бур’янів 
Київщини. Ще в кінці 20-х років він видав книгу, в якій на основі 
дослідження біології бур’янів давалися практичні поради про те, 
як з ними боротися. Мама, Віра Пилипівна, продовжила цю тему. 
Її кандидатська дисертація була присвячена біологічним 
властивостям дуже злісного польового бур’яна осоту польового 
(Sonchus arvensis) та методам боротьби з ним. Мене вражала 
спроможність цієї рослини до регенерації з найменших відрізків 
латеральних коренів. Захист дисертації відбувся в Інституті 
ботаніки АН УРСР і опонентами були Оксіюк П.Ф. і  Доброчаєва 
Д.М.  

Батько захоплювався методами визначення запасів насіння 
бур’янів у ґрунтах з різних ланів. Для цього він щодня вилучав 
дрібненькі паростки бур’янці з кювет, заповнених зразками 
ґрунту і протягом дуже тривалого часу підраховував число 
пророслого насіння. Вражали отримані дані: в орному шарі 
ґрунту містилися сотні мільйонів, як не мільярди насінин 
бур’янів. 

Іще був один аспект досліджень, пов’язаний з бур’янами, 
яким захоплювався Михайло Карпович: він досліджував реакцію 
низки найпоширеніших бур’янів на різний фотоперіод з метою 
встановити походження цих видів. Думаю, що саме цими 
дослідами і зацікавився М.І. Вавилов. Ці досліди вимагали багато 
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уваги: ми щодня ходили до вегетаційного будиночку, щоб 
«скорочувати» тривалість дня, закриваючи рослини 
непрозорими ящиками. 

У батька був великий рослинний розсадник. Він 
розташовувався в парку «Олександрія» за будинком садівника, 
де до революції був сад південних дерев Браницьких. Ця ділянка 
займала південний схил, захищений від вітрів парком. Й середня 
температура там було дещо вищою, ніж в інших частинах 
території. Вирощувалось там дуже багато рідкісних видів рослин, 
насіння яких батько виписував з різних ботанічних садів світу. 
Мов зачарований я дивився на пакунки з написами 
«Монтевідео», «Ріо-де-Жанейро», «Лісабон» й вдихав неповторні 
запахи насіння екзотичних років. А брат мій Андрій з нетерпіння 
очікував мальовничих марок на конвертах з Delectusseminumі з 
того часу став на все життя філателістом. Як живі стоять у мене 
перед очима охайні діляночки розсадника. Михайло Карпович 
використовував його для демонстрації студентам різноманіття 
рослинного світу, зокрема з метою зацікавити їх можливістю 
введення в культуру тих видів рослин, котрі в інших країнах, на 
інших континентах вирощуються як харчові, пряно-смакові, 
кормові або технічні культури. Тепер я розумію, наскільки 
важливим був цей розсадник. Одна з рослин, що батько 
наполегливо прагнув впровадити як сировину для вітчизняного 
варіанту кави була чуфа, яку, до речі, дотепер вирощують біля 
Валенсії в Іспанії, а також різні види амарантів. 

Принагідно відмічу, що саме ці рослини останнім часом 
розглядаються як такі, що можуть стати провідними харчовими 
культурами. 

І Михайло Карпович, і Віра Пилипівна  читали курси 
ботаніки й захисту рослин, а також проводили ботанічні 
екскурсії й практичні заняття на всіх факультетах інституту. Я 
часто зустрічав випускників Білоцерківського 
сільськогосподарського інституту і вони незмінно дуже теплими 
словами згадували й екскурсії і лекції з ботаніки. Вимоги до цієї 
дисципліни в інституті були особливими: інститут належав до 
Наркомату (а потім міністерства) харчової промисловості, і його 
випускники отримували призначення по всьому Радянському 
Союзу, й тому їм потрібно було мати знання про рослинність 



 

 
41 

усіх природно-кліматичних зон великої країни, а не тільки 
одного вузького регіону. Як зворушливо відповідально ставились 
вони до викладання ботаніки: мама протягом року на 
підвіконнях кафедральних аудиторій виставляла вази з 
рослинами, які в цей час розквітли в природі – це був немов би 
живий фенологічний календар, батько старанно малював для 
лекцій чисельні пояснювальні плакати.  

Скільки я себе пам’ятаю, батько як до війни, так і після неї 
був незмінним деканом агрономічного факультету. У його 
пам’яті зберігалися без винятку студенти всіх років. Коли після 
війни, під час якої багато хто з випускників інституту втрачав 
документи про освіту, за свідченням Михайла Карповича ці 
документи відновлювали. 

 
Рис.1. Родина Гродзинських у 1950 році у подвір’ї 
Білоцерківського сільськогосподарськогоінституту. Зліва 
направо: Андрій Михайлович, його дружина Галина 
Семенівна, Михайло Карпович, Віра Пилипівна і Дмитро 
Михайлович 

 
Рослини – дивні істоти: вони годують людину, прикрашають 

її життя, лікують, одягають, відновлюють життєдайний кисень в 
атмосфері і роблять це тихо, самовіддано, ніжно, отож і люди, які 
займаються рослинами, певно, від них запозичують  
благородність та чистоту думок і прагнень. Саме такими були 
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ботаніки Білої Церкви – Михайло Карпович і Віра Пилипівна 
Гродзинські. 

Навіть у найскладніших умовах життя, коли не було нічого 
їсти, не було де жити, до школи  не приймали, як це було в 
поневіряннях евакуації,  батько звертав нашу увагу не на 
безнадійний стан родини, а на дива оточуючого світу – красу 
гірського хребту Заілійського Алатау або морфологічні 
пристосування рослин напівпустелі. Не думаю, що це було 
проявом виховального наміру, а радше відображення 
світосприйняття, коли цікавість до того, що тебе оточує, й 
відчуття краси природи зовсім не затьмарюються складностями 
буття. Саме таке відношення до пізнання світу назавжди 
вирішило наші характери. Як вчений Андрій Михайлович 
сформувався ще в ті далекі часи юнацтва, бо саме тоді 
сформувались допитливість, нестримне бажання знаходити щось 
нове і непізнанне, прагнення шукати рішення виникаючих 
питань.  

В Андрія Михайловича дуже рано проявилась схильність до 
ботанічних проблем. Ще в студентські роки його привабило 
вторинне цвітіння рослин, яке спостерігається у багатьох рослин 
і часто завершується цілком нормальним плодоносінням. Андрій 
Михайлович з’ясував, що одним із чинників, який може 
викликати вторинне цвітіння, є відхилення від норми 
температури ґрунту в зоні розміщення кореневої системи. Так, 
він помітив, що в тому місці де торгували морозивом і час від 
часу виливали холодну воду під кущі карагани, ця рослина 
незмінно зазнавала вторинного цвітіння. Так само кінські 
каштани, які росли за умов близького розташування до його 
коренів труб водогону, восени зацвітали. Звичайно водопровідна 
вода має більш низьку температуру, ніж влітку поверхневий шар 
ґрунту. Важливо те, що було виявлено сприймання саме 
кореневою системою температурного сигналу, який регулює 
настання вторинного цвітіння. У цих дослідженнях Андрій 
Михайлович передбачав наявність механізму, тотожного 
запам’ятовуванню рослинами суми ефективних температур, але 
кореневою системою. Вторинне цвітіння як прояв похибки 
циклічності розвитку рослини спостерігається у тому випадку, 
коли сума ефективних температур у кореневої системи не 
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збігалась з цим же важливим показником для надземної частини 
рослинного організму. Цікавість до вторинного цвітіння Андрій 
Михайлович зберіг до кінця свого життя. Він завжди допитливо 
стежив за тим, чи не порушуються притаманні фізіологічній 
нормі фенофази у рослин. У будь-яких біоугрупованнях повинні 
дуже суворо зберігатись часові характеристики проходження фаз 
розвитку всіма живими істотами ценозу. У випадку порушень 
цього правила біоугруповання може виявитись приреченим до 
загибелі. Зростаючий вплив техногенних токсичних речовин, 
зростаючі частоти негативної дії кліматичних факторів, 
проникнення чужинців, адвентивних видів – все це може 
збільшувати ризики для природних екосистем, що дуже 
хвилювало Андрія Михайловича. Він дуже полюбляв бути в 
заповідниках, де спостерігав, як зберігається узгодженість 
розвитку всіх рослин як найважливіша риса сталості 
фітоценозів. Особливо йому було радісно бути у природному 
степовому заповіднику Михайлівська цілина. Справді, 
різнотравно-типчаково-тирсові угруповання, широколисті 
трави, звичні ромашка, волошка, астрагал, льон та ендемічні 
рослини, постійне гудіння комах, пісні жайворонків незмінно 
створювали настрій творчого піднесення й почуття гордості за 
нашу країну, в якій є такі куточки – свідки давнини української 
природи. 

Коли Андрій Михайлович був в аспірантурі Інституту 
фізіології рослин АН УРСР, він багато дослідів проводив із 
використанням методу мічених атомів. Яким же було його 
здивування, коли він, застосувавши мічений радіоактивним 
ізотопом фосфору суперфосфат, виявив, що більш двох третин 
цього добрива перехоплюють незмінно присутні в посівах 
проростки бур’янів.  Аби максимально можливо збільшити 
ефективність використання фосфатних добрив культурними 
рослинами, Андрій Михайлович провів дуже широкі 
дослідження й окреслив, які способи обробітку ґрунту й 
внесення добрив дозволяють уникнути ефекту «удобрення 
бур’янів». 

Дуже цікавими були результати вивчення ролі фотосинтезу в 
поглинанні й розподілу в рослинах елементів мінерального 
живлення. Як з’ясувалося,  при вилученні вуглекислоти з повітря 
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на світлі різко гальмується кореневе засвоєння фосфату, 
сульфату та кальцію. У більшості рослин при зменшенні 
концентрації вуглекислого газу зростає тургорний тиск у 
замикаючих клітинах продихів, які при цьому більш широко 
відкриваються. Отож засвоєння мінеральних елементів  
пов’язане не стільки з транспіраційним током води, а 
постачанням продуктів фотосинтезу для енергетичного 
забезпечення процесів активного переносу іонів через мембрани 
клітин коренів, їх руху по рослині та розподілу по різним 
тканинам. Уперше було зроблено спробу оцінити енергетичну 
вартість мінерального живлення культурних рослин з метою 
обґрунтувати нову ознаку для селекції. До речі, слід зауважити, 
що ще й досі роль енергетичної вартості окремих фізіологічних 
процесів як селекційно дуже вагома ознака належним чином не 
використовується, хоча часом високі витрати енергії на ті або 
інші процеси, наприклад, адаптаційних перебудов, 
унеможливлюють їх реалізацію в онтогенезі рослини. Чим 
більшими будуть витрати продуктів фотосинтезу на окремі 
фізіологічні функції, тим менше їх залишатиметься для 
формування врожаю. Отож, Андрій Михайлович своїми 
ізотопними дослідженнями довів важливість цього положення в 
загальній теорії продуктивності рослин.  

У шістдесяті роки минулого століття фізіологи рослин 
намагалися об’єднати в загальну схему всі фізіологічні процеси, 
від сукупності функціонування яких залежить продуктивність 
культурних рослин, господарче корисна біомаса, врожай. 
Здійснення цього задуму призвело до появи системної теорії 
продуктивності рослин. Оскільки поступово розшифровувались 
гени, які контролюють процеси, причетні до біопродуктивності 
рослини і якості створюваного нею продукту, теорія 
продуктивності перетворилась у програму біотехнологічних 
розробок як евристичний дороговказ селекціонерам. Розуміючи, 
наскільки важливого значення набуває фізіологія рослин у 
вирішенні вкрай важливих для людства проблем, ми з Андрієм 
Михайловичем підготували і видали «Короткий довідник з 
фізіології рослин», який багато років використовувався 
фахівцями-біологами Радянського Союзу. Андрій Михайлович 
дуже пишався тим, що директор Інституту фізіології рослин АН 
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УРСР академік Андрій Львович Курсанов казав, що в інституті не 
може знайти фахівця, настільки широко обізнаного з фізіологією 
рослин, щоб написати рецензію на цю книгу. 

До тих часів відноситься ще одне дуже важливе дослідження, 
проведене Андрієм Михайловичем. Йдеться про методи 
вивчення фітогормональних речовин за допомогою 
хроматографічного розділення біологічно активних речовин на 
папері з наступним  біотестуванням активності речовин з різною 
рухомістю. Смужку паперової хроматографії, на якій було 
розділено речовини з гомогенатів рослин, розрізали на 
невеличкі клаптики, на екстрактах з яких витримували різні 
агенти біотестування: відрізки колеоптилів, верхівок коріння, 
насінин деяких рослин. За реакцією біотестів виявлялися 
речовини з фітогормональною  активністю. Використовуючи цей 
метод, вдалося виявити різні похідні індолилоцтової кислоти у 
різних видів рослин. Про цей метод Андрій Михайлович зробив 
доповідь на Першому Всесоюзному з’їзді з ростових речовин у 
Львові, і з того часу до появи мас хроматографії цей метод кілька 
десятків років застосовувався фізіологами рослин. Хотілося б 
зазначити, що ця робота на той час була вкрай важливою тому, 
що кілька років перед цією роботою під гаслом боротьби з 
«буржуазною біологією» було засуджено саму ідею про 
можливість існування ростових речовин й брутально 
заплямовано ім’я видатного вченого, який сповістив світ про 
існування гормонів у рослин – М.Г. Холодного. 

Згадані вище роботи Андрій Михайлович виконав в 
Інституті фізіології рослин АН УРСР. Але після закінчення 
аспірантури й захисту кандидатської дисертації він переходить в 
Інститут ботаніки АН УРСР і там розпочинає найважливішу 
справу свого життя – дослідження хімічної взаємодії між 
рослинами. Від досконало вивчає праці засновників нової науки 
– алелопатії, Г. Моліша і  Г. Грюммера. Особливо тепле 
ставлення у Андрія Михайловича було до Ганса Моліша, 
видатного австрійського фізіолога рослин, який збагатив 
чисельними відкриттями науку про рослини. Саме Моліш 
сформулював гасло: «Чим простіший дослід, тим він краще». 
Воно дуже сподобалось Андрію Михайловичу і він намагався 
наслідувати цей заклик. Я ніколи не чув від Андрія Михайловича 
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скарг на те, що немає якогось складного приладу, бо він вважав, 
що в науковій справі успіх залежить від нових ідей. А якщо ідея 
принципово нова, то для її вирішення не може бути промислово 
виготовленої апаратури. Як було б корисно, якби такі думки 
поділяли б сучасні фізіологи, котрі замість нових ідей і підходів 
лише те й роблять, що жаліються на відсутність мільйонів для 
закупівлі приладів, які тільки й годяться, щоб повторювати те, 
що кимось вже було зроблене. Андрій Михайлович поділяв 
думку про те, що справжній експериментатор має вміти «пилкою 
свердлити, а свердлом – пиляти». І він так і діяв: завжди 
вигадливо знаходив прості способи вирішення складних 
проблем. 

Дослідження з алелопатії розпочалися дуже кумедно. Якось, 
коли він приїхав до мами у Білу Церкву, він поросив її дати йому 
сушини, з якої готують узвар, і почав вивчати, як екстракт з 
сушини впливає на проростання насіння. І, справді, витяжка з 
сухих груш або слив спричиняла сильну гальмівну дію на 
схожість насіння. Відразу ж з’явилась думка: адже так і повинно 
бути, бо, падаючи на землю, плід маєзахиститиплощинкуземлі, 
щобнасінина могла прорости, й паросток мав би хоча б 
крихітний, але власний «життєвий простір». От, власне, і 
сутність алелопатії – науки, яка вивчає взаємний вплив однієї 
рослини на іншу. Хімічні сполуки,  які виділяє будь-яка рослина, 
створюють відповідний хімічний фон у зовнішньому середовищі. 
І цей фон відзначається специфічністю впливу на рослинність. 
Андрій Михайлович зі своєю винятковою спостережливістю 
відразу ж вгледів численні прояви хімічної взаємодії між 
рослинами: це і дуже пригнічений ріст рослин, посіяних на 
узбіччю лісу, це і здавна відоме явище ґрунтовтоми, це і легкість 
завоювання території деякими рослинами-чужинцями, це і 
здатність деяких рослин пригнічувати розвиток бур’янів. 
Іншими словами алелопатичні речовини є могутнім чинником у 
формуванні фітоценозів, а відтак їх слід розглядати як важливу 
складову екологічних умов рослинного світу. 

У Центральному ботанічному саду АН УРСР, директором 
якого багато років був Андрій Михайлович, дуже швидко 
створилася наукова школа з алелопатії: захищались дисертації, 
провадились школи для молодих фізіологів рослин, щорічно 
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яскраво й весело відзначали «День алелопатії». У Ботанічному 
саду стали частими гостями вчені з різних країн світу, зокрема, 
був відомий вчений з США автор книги «Алелопатія» Е. Райс. 
Вийшли з друку присвячені проблемам алелопатії об’ємні 
монографії Андрія Михайловича. У різних містах СРСР 
відбувались симпозіуми і конференції, які  часом 
супроводжувались гострими дискусіями, бо проникнення ідей 
алелопатії у фітоценологію мало справді революційний 
характер.  

Поступово етап феноменологічного пізнання алелопатичних 
явищ змінився глибокими дослідженнями природи речовин, 
котрі є основою взаємодії між рослинами. Виявилось, що серед 
алелопатично активних речовин, котрі назвали колінами, є 
гербіцидоподібні сполуки, котрі гальмують ріст рослин, бо 
негативно діють на головні фізіологічні процеси у рослинному 
організмі. Отож, за короткий час за ініціативою та активною 
участю Андрія Михайловича розвинувся новий напрям 
біологічної науки – алелопатія, яка збагатила теоретичне знання 
про сутність процесів регуляції стосунків між рослинами в їх 
угрупованнях, а також багато нового привнесла в практику 
рослинництва, садівництва, паркознавства й лісорозведення. 

Значення й вагомість наукових ідей перевіряється часом і ми 
тепер переконуємось у тому, настільки пророчими були думки 
Андрія Михайловича стосовно перспектив подальшого розвитку 
алелопатії. Так, коли Андрій Михайлович уже в останнє 
перебував у лікарні, йому надійшло запрошення на 
конференцію, котра була присвячена створенню нового 
гербіциду на основі алелопатичних речовин, які синтезує 
рослина пирію. Гербіциди, котрі в своїй хімічній дії зобов’язані 
речовинам алелопатичної природи, мають велику перспективу, 
бо, як відомо, в еволюції життя на Землі переважаюча більшість 
біохімічних і молекулярно-біологічних систем сформувались ще 
в доклітинний етап еволюції, і тому вони є подібними для 
рослинних і тваринних організмів. Внаслідок цього будь-яка 
токсична речовина, котра діє на енергетичні або регуляторні 
процеси в клітині є токсичною як для рослин, так і для тварини, 
а відповідно і людини. Алелопатичні процеси притаманні лише 
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рослинам, й тому створювані на їх основі гербіциди є 
токсичними лише для рослинних організмів. 

Алелопатія проникла і в селекцію рослин. Наприклад, 
одержано гібридну форму рису «кукетсумочі», котрий має 
настільки потужні алелопатичні властивості, що в його посівах 
без використання штучних гербіцидів не росте жоден з 
бур’янів, властивий цій культурі. Яка ж блискуча перспектива 
для органічного землеробства – вирощувати сорти, які самі себе 
захищають від  забур’янення! 

Алелопатія мала дуже істотний прогрес, унаслідок якого 
відкрилися нові несподівані обрії цієї науки. Так, було 
встановлено, що, крім колінів, котрі пригнічують розвиток 
рослин, є речовини сигнального значення, які не пригнічують 
сусідні рослини в конкурентній боротьбі, але, навпаки, сприяють 
їх благополуччю. Зокрема, рослини, які були пошкоджені 
комахами-шкідниками, синтезують летючі сигнальні молекули. 
Ці молекули  спеціальними рецепторами сприймаються 
сусідніми рослинами, в котрих відразу розпочинається синтез 
захисних речовин. У такий спосіб рослини обмінюються 
сигнальними речовинами і у випадку грибних або бактеріальних 
захворювань. Отож, оскільки рослини не тільки жорстко 
конкурують між собою, але й допомагають одна одній, у додаток 
до алелопатії з’явився новий термін – алелобіоз. Здається, що у 
рослинному співугрупрованні є «суспільне» життя, котре в своїй 
основі має перемовини між окремими рослинами, й мовою їх є 
система сигналів хімічної природи і рецептори, котрі, 
сприймаючи сигнальні молекули, налаштовує відповідну 
реакцію рослини шляхом задіяння певних генів. Більше того, 
з’ясувалось, що передача сигнальних молекул між рослинами 
відбувається не тільки через повітря, але й за участю мікоризи, 
гіфи якої об’єднують між собою різні особини в угрупованні. 
Таку всепроникність мікоризи та її роль у поширенні інформації 
між рослинами назвали «рослинним Інтернетом». Всі ці нові 
обрії алелопатії виглядять дещо казково, але хіба не про це мріяв 
Андрій Михайлович, займаючись алелопатичними 
дослідженнями? Мрії вченого – дуже важлива складова наукової 
творчості, знаряддя погляду в майбутнє, джерело натхнення в 
пошуках нових ідей. Певно, всі видатні вчені є великими 
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мрійниками. Дуже хотілося б, що у Національному ботанічному 
саду ім. М.М. Гришка НАН України у повній мірі були б 
розвинуті дослідження в нових напрямах алелопатії. Андрій 
Михайлович відродив своєрідні аспекти етноботаніки – науки 
про те, як в народі використовується й сприймається все 
різноманіття рослинного світу як їжі, кормів, засобів лікування 
тощо. Андрія Михайловича цікавило безліч найрізноманітніших 
питань. Серед них було й таке: що наші давні предки добавляли 
до м’яса та інших страв, щоб покращити смакові якості їжі. 

 
 

 
 

Рис.2. Брати Гродзинські: справа  - Андрій Михайлович, 
зліва – Дмитро Михайлович (ЦРБС АН УРСР, 1982 р.) 

 
Справді, до пізнього середньовіччя ще не потрапляло до 

України зі сходу різних смакових та ароматичних добавок до 
страв. Як виявилось, серед рослин України є багато видів, які за 
своїми властивостями не поступаються кардамону, гвоздиці, 
ванілі. О поза тим, вони ближчі до душі українця, ніж ці 
заморські пахощі. І які ж чудові назви мають ці споконвічні 
принади кухарів: бджолиняна трава, Боже дерево, кануфер, гісоп, 
цимбологон, любисток, локриця… Правда, ці трави не копіюють 
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привозні пахощі, маючи свій неповторний аромат і смак, котрі за 
багато сотень років їх вживання стали немов би національним 
символом, раритетом. Відновити цей рослинний скарб смаку й 
ароматів, повернути його народові України  дуже  хотілося 
Андрію Михайловичу. Це таке цікаве й важливе завдання 
вирішувалось у Центральному ботанічному саду АН УРСР.  

Захоплювався Андрій Михайлович і лікарськими рослинами 
флори України. У стародавні часи лікування людей базувалось 
виключно на використанні цілющих трав, бо не було ще штучно 
створюваних фармацевтичних засобів. Дуже багато в давнину 
було створено легенд, звичаїв та ритуалів, пов’язаних з 
лікарськими рослинами. Використання різних рослин як 
лікарняних засобів не може розглядатись як так звана 
нетрадиційна медицина, бо саме рослинам притаманний 
вторинний метаболізм в ході якого синтезується дуже широке 
різноманіття, яке сягає десятків тисяч органічних сполук, серед 
яких є серцеві глікозиди, антиокислювачі, речовини 
антиканцерогенної, антибіотичної, антимутагенної, 
геропротекторної дії, седативні засоби тощо. У своєму поєднанні 
ці речовини характеризуються цілющим впливом стосовно 
різних захворювань. Невипадково ж завжди існували відомі 
народні цілителі, які володіли таємницями лікарських рослин. 
За глибокі знання цілителів дуже поважали в народі, вважаючи 
їх чарівниками. Проте й тварини, як і люди, страждають від 
хвороб і вміють знаходити трави, споживаючи які, вони рятують 
себе від недуги. До речі, більшість сучасних ліків як активний 
фармацевтичний агент містять сполуки рослинного походження. 
У зв’язку з цим зауважимо, що, наприклад, у гілочках верболозу 
утворюється у значній концентрації ацетилсаліцилова кислота 
(аспірин), в конвалії – корглікон, в наперстянці – дуже активні 
серцеві глікозиди тощо. 

Відновити всю повноту багатства лікарських рослин на 
основі вичерпного знання про природу властивих рослинам 
речовин вторинного метаболізму й було мрією Андрія 
Михайловича, для здійснення якої він створив у ЦРБС АН УРСР 
спеціальну лабораторію, в якій разом працювали знавці флори 
України й дипломовані лікарі. Одним з наслідків цієї роботи 
була книга про лікарські рослини, котра через кілька днів після її 
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виходу в світ стала бібліографічної рідкістю. Книгу було 
відзначено Державною премією в галузі науки і техніки України. 

Було б дуже шкода, якби цей напрям досліджень не зберігся 
в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН 
України. Набуте за тисячоліття знання про чудодійні рослини, 
які можуть рятувати людину від найстрашніших хвороб, може 
бути втрачено під натиском зажерливої фармацевтичної 
промисловості з її настирливою і нестриманою рекламою, котра 
як ніщо інше витіснить з пам’яті і народну медицину, і 
«аптекарські городи». 

Андрій Михайлович доклав багато зусиль до відновлення 
знову ж таки дуже стародавньої практики так званої 
«ароматерапії» – різновиду нетрадиційної медицини, в якій 
використовується вплив на організм людини летючих 
ароматичних речовин. Цей спосіб лікування широко 
використовувався в Древньому Китаю і Стародавній Греції. У 
Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР 
була створена композиція фітонцидів з ароматичними ефірними 
оліями й прилад для проведення курсів ароматерапії. Цей 
прилад використовується в багатьох санаторіях та інших 
лікувальних закладах України. 

Андрій Михайлович глибоко вірив у те, що для збереження 
нормального психологічного стану людині вкрай необхідно 
повсякчас бачити рослини. За умов урбанізації життя, коли 
людину оточує суцільний асфальт, і у вічі не потрапляють зелені 
живі створіння з ніжними квітами, то в душі людини втрачається 
щось дуже цінне, по-справжньому людське, й людина стає 
невиправдано жорстокою, егоїстичною, безжалісною, з вічно 
пригніченим настроєм. Й тому, як вважав Андрій Михайлович,  
слід в оточення людини в містах ввести рослини, що можна 
зробити кількома способами, зокрема, озелененням усіх 
можливих куточків міста, створенням при всіх великих містах 
ботанічних садів, зелених лісопаркових зон, а виробничі 
приміщення  оздобити художніми композиціями з живих 
рослин. Саме для такого оздоблення виробничих приміщень і 
була створена нова галузь прикладної ботаніки під назвою 
«фітодизайн». 
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Навіть для космічних літальних апаратів, в яких космонавти 
перебувають серед металевих стін, мигаючих вогників 
численних приладів, у потужних електромагнітних полях та ще й 
у невагомості, Андрій Михайлович  запропонував тримати 
рослини. Так і з’явились «орхідеї в космосі». 

Андрія Михайловича завжди дивувало те, що виключно всі 
культурні рослини виникли в дуже давні часи – 8–10 тисяч років 
тому, коли ще навіть писемності не було. Лише одні цукрові 
буряки як сільськогосподарська технічна культура відома з XVIII 
століття. Невже в дикій природі не залишилося видів, котрі 
заслуговують на окультурення, перетворення в традиційну 
сільськогосподарську культуру? Адже рослинний світ такий 
різноманітний і має невичерпне число видів з ознаками високої 
продуктивності і господарчо корисного біохімічного складу своїх 
частин. Заради того, щоб випробувати різні дикі за походженням 
види рослин щодо перспектив їх можливого використання в 
якості польових культур, було створено відділ нових культур, 
який і на цей час отримує дуже цікаві і перспективні для 
практики результати: справді, знайдено види рослин, котрі 
можуть успішно вирощуватись як кормові культури або ж як 
сировина для  отримання біопалива. 

Так, багато було ідей, задумів і мрій у Андрія Михайловича, і 
він прагнув зацікавити якомога ширше коло людей принадами 
рослинного світу, його красою, практичним значенням, 
здатністю породжувати високі думки й надихати творчі задуми. 
Заради цього він організував і багато років вів телевізійну 
програму «У світі рослин» і видав низку науково-популярних 
книжок. 

Андрій Михайлович був дуже яскравою постаттю. Дуже 
багато було зроблено ним для науки, для людей. Як багато 
залишив він ідей для майбутнього їх здійснення. І саму в цьому 
відчуття того, що він, незмінно доброзичливий і мудрий вчений  
є тут, з нами, як і його батьки, котрі передали йому естафету 
творчої наснаги пізнання і безкорисливості служіння науці. 
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СТОРІНКА - РІД ГРОДЗИНСЬКИХ 
Передрук з видання: 

Академік НАН України Гродзинський Дмитро Михайлович: 
біобіліогр. покажч. / уклад. : В. А. Вергунов, Н. М. Рашидов, 

 В. Бачкала ; наук. ред. В. А. Вергунов;  
Асоц. бібліотек України,Держ. наук. с.-г. б-ка НААН України. 

– К., 2010. – 234 с. : портр. (Сер. «Вчені-природознавці України», Кн.3) 

 
Певно, всі ми мусимо шукати корені свого роду в сивій 

давнині, бо самоутвердження має найповніший прояв, коли 
усвідомлюєш, що все життя є лише елементом безперервного 
ланцюга предків, гени якого ти одержав у спадковість. Звісно, 
без міфів родовід свій не відтвориш, бо важко й практично 
неможливо після численних воєн знайти потрібні для генеалогії 
документи. 

З боку мами мені відомо лише те, що вона розповідала: 
Клименки (це мамине дівоче прізвище) з давніх-давен жили у 
Білій Церкві й традиційно були кухарями. Один із прапрадідів 
був кухарем у маєтку «Олександрія» у Браницьких. Отож, може 
колись від годував і Пушкіна, і декабристів, які гостювали в 
племінниці Потьомкіна. Мама дуже рано втратила своїх батьків, і 
її з меншою сестрою Зіною, зовсім малолітніх дівчаток, 
виховував старший брат Павло. Павла Пилиповича я пам’ятаю. 
Він пішов з життя ще досить молодим. 

Про родовід з боку батька Михайла Карповича мені стало 
дещо відомо уже після того, як він пішов із життя та його старші 
сестри – Єлизавета і Ганна. Батько дуже мало розповідав про 
своїх родичів; здебільшого він часто згадував про молоді роки в 
Петрограді, де навчався в гімназії, у Москві, де навчався у 
Московському університеті, і на Волині, де він із сестрами 
організовував школу для дітей українських селян та навчав 
розводити сади (нещодавно я був у великому яблуневому саду, 
який дуже давно закладав мій батько). Від найстаршої тітоньки 
Ганни мені дісталась родова печатка й перстень, які мій дід 
Карпо Гродзинський використовував для того, щоб ставити 
сургучеві печатки на листах. На персні – Георгій 
Перемогоносець, а на печатці – герб з короною о семи зубцях (це 
– баронський титул), на полі щита – чи то лебідь, чи гусак, над 
щитом – увінчання зі страусиного пір'я (цим відзначалась участь 
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у Хрестових походах). Звісно, стало дуже привабливим і цікавим 
зазирнути в минуле і знайти там своїх предків. 

Якщо до третього-четвертого покоління ще залишились 
якійсь спогади, хоча й дуже завуальовані часом, то уявлення 
більш глибокої давнини — це суцільні міфи. За радянських часів 
найкраще було в анкетах під назвою «особовий листок по обліку 
кадрів» писати: «не був», «не маю». Отож, батько нам і не 
розповідав про свою родину, і лише у другій половині свого 
життя мені стало відомо таке. Мій дід Карл фон Гродзинський 
був сином одного з трьох братів Гродзинських, які брали участь 
у Варшавському Листопадовому Повстанні 1830 року. З трьох 
братів тільки мій прадід залишився живим і емігрував до Пруссії, 
де з часом одружився на німкені. Мій дід переїхав до Росії і був 
двічі одружений – спочатку на німкені, а потім на росіянці – 
Тетяні Матвіївні Пряхіній. Старші батькові сестри мали іншу, 
ніж він, матір. Вони були лютеранками й мали, як тоді було 
зазвичай, по два імені. Дід Карл, який збирався придбати маєток 
у селі Линів на Волині, за умов того часу мусив перейти з 
лютеранства у православну віру, а тому хрестився і взяв ім'я 
Карпо. Тому старші сестри батька були по батькові — Карлівни, 
а він — Карпович. Мене завжди в ранньому дитинстві дивувало, 
чому моя тітка Ганна Карлівна, а не Карпівна. Брат батька, 
Олександр Гродзинський, був відомим інженером, який 
споруджував портові комплекси Гдині. Його дочка – Катерина – 
жила у Франції. Вона приїздила до нас у Київ, а ми були у неї в 
Парижі. Сестра батька, яка після Першої світової війни 
залишилась у Польщі в маєтку Линів – Олена Левчанівська була 
визначною громадською діячкою – сенаторкою Польського 
сейму, де вона відстоювала права української громади Волині, 
становище якої у ті складні часи було дуже важким. Олена 
Левчанівська загинула у катівні НКВД в 1940 році. Її дочка – 
Ірина Левчанівська, є автором кількох книг-спогадів про свою 
матір і бурхливі роки Волині першої половини 20 століття, їй 
вже виповнилося 95 років і живе вона в Луцьку. Відомий 
український кінорежисер лауреат Шевченківської премії 
Михайло Ткачук зняв фільм про Олену Левчанівську «Пані 
сенаторка». У Линьові при середній школі створено «Музей 
Гродзинських», в експозиції якого розкрито широку освітню й 
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громадську діяльність осередку нашої родини у цьому чарівному 
куточку Волині. Я з родиною кілька років тому відвідав цей 
музей і був дуже втішений тим, що добрі справи не забуваються. 

А от з більш глибоких часів виринають такі міфологічні 
постаті, котрі претендують на те, щоб їх вважати нашими 
предками: Миколай Гродзинський, який у 1622 році видав книгу 
на взірець гербовника польських родів, у 1570-х роках було три 
листи від скарбничого корони Гродзинського до князя Андрія 
Михайловича Курбського, який полишив Великого князя 
Московського Івана IV Грозного і перебував у Речі Посполитій, 
нарешті, у 1520-х роках бібліотекарем Ягеллонського 
університету в Кракові був Гродзинський (це були роки 
перебування у цьому університеті Миколая Коперника). Ми з 
дружиною їздили до Кракова і спробували там знайти хоча б 
якійсь сліди цього предка, але – марно, хоча в старовинному 
колегіуму, що добре зберігся, багато портретів професорів тих 
давніх часів. Звісно, розповідь про всі ці постаті — суцільна 
віртуальність, яка вимагає ґрунтовного документального 
підтвердження, так само, як і тлумачення герба, яке було надано 
нам Польським Геральдичним Товариством, згідно з яким рід 
Гродзинських веде свій початок від роду графа Дуніна часів 
Казимежа Справедливого і Генріка Бородатого. Повторюю, все 
це – міфи, але ж цікаві, захоплюючі: в уяві вони породжують 
багато думок про можливе минуле. 

З боку матері мого батька значно більше впевненості: тут 
простежується родовід з XVIII століття. Перший відомий предок 
– Федір Пряхін, який разом з Аргуновим створював 
Шереметєвський палац з театром в Останкіно, де в наші часи 
організовано відомий музей. Проводячи екскурсію палацом, гіди 
багато уваги приділяють Федору Пряхіну, який змайстрував у 
театрі сцену, що обертається, машину, яка імітувала блискавки, 
грім, бурю на морі й т.п., а також створив чудові паркети. Він 
працював у графа Шереметєва в часи розквіту театрального 
мистецтва в колі кріпаків-винахідників і артистів, серед яких 
була знаменита співачка П. Жемчугова. Після звільнення з 
кріпацтва рід Пряхіних мешкав у місті Твер. 
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Отож, усвідомлюючи своє складне походження, я відчуваю 
водночас тяжіння й цікавість до української, російської, 
польської та німецької культур і звичаїв. 

 
СТОРІНКА - МОЯ РОДИНА 

 
Передрук з видання: Академік НАН України  
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біобіліогр. покажч. / уклад. : В. А. Вергунов, Н. М. Рашидов, 

О. В. Бачкала; наук. ред. В. А. Вергунов;  
Асоц. бібліотек України,Держ. наук. с.-г. б-ка НААН України.  

– К., 2010. – 234 с. : портр. – (Сер. «Вчені-природознавці України», Кн.3) 

 
…У ранньому дитинстві три роки різниці у віці – це великий 

розрив: мій старший брат Андрій уже читав, я – ні, Андрій 
збирає колекцію мінералів, я – ні, він пішов до школи, а я мав ще 
три роки буди дошкільням. Але Андрій не зневажав мій малий 
вік і часто залучав мене до своїх «дорослих» справ. А справ у 
нього завжди було багато: то, почувши, що зібравши по одній 
копійці 224 копійки, начебто можна поміняти їх на патефон, ми 
збираємо копійки; то вирішив, що на нашому городі біля старого 
осокора закопано лівонський скарб (привід так думати був, бо 
коли перекопували город, завжди знаходили старовинні дуже 
витерті монети), й ми починаємо копати глибоку яму. Копали 
кілька днів, поки шкіра не вкрилася червоними плямами. Мати 
повела нас до лікаря, а той, перш ніж полікувати, демонстрував 
нас на своїй лекції в медичному технікумі. Андрій залучав мене й 
до хімічних дослідів у власній лабораторії, яку обладнав з 
допомогою батька. Хімія в той час була у нього великим 
захопленням. Він не тільки влаштовував «вулкани» з 
перманганату калію, але робив цілком справно діючі сірники, 
навіть навчився гальваностегії й наносив срібло на різні мідні 
або залізні вироби. Все це я з великою цікавістю спостерігав, але 
без його участі до хімічного столу не наближався. На щастя, 
наша «хімія» вибухом не завершилася –  припинила її війна. 

В евакуації в Алма-Аті Андрій був єдиним годівником нашої 
родини. Батько лежав тоді в госпіталі, мати не змогла найти 
роботу, я до школи не ходив, бо, здається, в нашому селищі КІЗ 
(Казахський інститут землеробства) й школи не було. Нам дали 
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притулок — куток у кімнаті занедбаного бараку, де жило кілька 
родин. У КІЗі Андрій, якому тоді виповнилось 16 років, і 
працював. Його робота була важкою: крім того, що готував 
дистильовану воду для лабораторій інституту, він молотком 
розбивав камінці фосфоритів Каратау, а ці камінці-конкреції 
були дуже тверді. Як працюючий, Андрій отримав продуктову 
карточку, на неї давали невеличкі шматочки хліба, що рятували 
нас від повного голоду. Які ми ж виснаженими й худими тоді 
були! 

Як тільки розпочався наступ Червоної Армії, яка звільняла 
території, захоплені німцями, ми переїхали з Казахстану у 
Воронезьку область в село Конь-Колодязь, де батьки працювали 
у сільськогосподарському технікумі, в ньому навчався і Андрій. 
На останньому році навчання його було мобілізовано до лав 
армії, і ми проводжали його в районному центрі Хлівне. Я гірко 
плакав, дивлячись, як кудись іде загін новобранців. Тільки-но ми 
з мамою повернулися з Хлівного додому, як з’ясувалося –  щойно 
вийшла постанова уряду про те, що студенти останніх курсів 
технікумів не підлягають мобілізації. Мати відразу поїхала, не 
знаючи куди, шукати й визволяти Андрія. Серед ночі вона 
ходила між численними ешелонами на станції Грязі й голосно 
кликала його. Й трапилось диво – знайшла його в теплушці, і ще 
одне чудо – командир роти відпустив його, і повернулася додому 
мама з Андрієм. Ще була хвилююча подія –  брат вирішив на коні 
переплисти Дон, й мені було страшно дивитись, бо здавалося, 
що кінь от-от захлинеться у хвилях неспокійної ріки, й натовп, 
який зібрався на березі, кричав – «Проти хвиль! Проти хвиль!». 
Все закінчилося добре – Андрій з конем вийшов на берег героєм. 
Після закінчення технікуму мій брат пішов на військову службу і 
був направлений у піхотне училище. Наближався кінець війни, і 
військові училища скорочували. Під скорочення потрапило й 
училище, в якому навчався Андрій, і його направляють до 
дивізії, котра забезпечувала проведення парадів на Червоній 
площі. В цей час ми були вже у Білій Церкві, де після звільнення 
відновив свою діяльність БЦСГІ. В армії Андрій провів майже 
шість років. Листи він писав нам дуже часто. Нещодавно в 
щоденниках батька я знайшов такий запис: «другий день немає 
від Андрія листів — певно, щось трапилось ...». Час в армії він не 
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гаяв –  поступив на заочне  відділення Тімірязєвської академії і 
рік навчався в ній. А я тимчасом «обігнав» Андрія, бо в рік його 
повернення додому з армії був уже на третьому курсі інституту. 
Знову ми зібралися разом. 

Коли я закінчував аспірантуру в Інституті фізіології рослин 
(ІФР) АН УРСР, поступив до нас в аспірантуру і Андрій. Ми знову 
були разом у лабораторії ізотопів і випромінювань. Науковим 
керівником у нього, як і у мене, був академік Петро Антипович 
Власюк. Були у нас і спільні дослідження, зокрема щодо впливу 
світла на поглинання рослинами мічених елементів живлення, 
хроматографії фітогормонів з їх біологічним детектуванням. 
Жили ми окремо. Андрій одружився й поневірявся з дружиною 
Галиною Семенівною, тещею й дочками по різних комуналках. 
Був такий час, коли його родина жила в приміщенні бухгалтерії 
відділку Інституту ботаніки у Феофанії, і в робочі години всі 
мусили перебувати на вулиці. 

Згодом за задумом Андрія ми підготували і видали у 
видавництві «Наукова думка» «Краткийсправочник по 
физиологиирастений». Було два видання цього довідника –  
російською і в’єтнамською мовами. Вони багато років 
користувались великим попитом. Андрій пишався тим, що при 
розмові з директором Інституту фізіології рослин АН СРСР 
академіком Андрієм Львовичем Курсановим про можливе 
рецензування цього довідника, той сказав: «Боюсь, что у нас в 
институте не найдется специалиста, который был бы 
компетентен во всех освещенных в вашей книге проблемах». 

Після закінчення аспірантури Андрій почав працювати в 
Інституті ботаніки АН УРСР, де скоро став заступником 
директора з науки. Потім його призначили директором 
Центрального ботанічного саду АН УРСР. Багато років був 
академіком-секретарем Відділення загальної біології АН УРСР. У 
науці він присвятив себе алелопатії й досяг у цій галузі великих 
успіхів і міжнародного визнання. В Індії навіть заснували 
міжнародну премію імені Андрія Гродзинського за наукові 
розробки в галузі алелопатії. Завжди був дуже зайнятим – навіть, 
коли їхав в автомобілі, не гаяв часу і щось надиктовував на 
магнітофон або писав «на коліні». Мав звичку проходити за день 
не менше 20 000 кроків, які вимірював крокоміром. Дуже багато 
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уваги приділяв Ботанічному саду, розпочав будівництво корпусу, 
де розміщувалась лабораторія з алелопатії. Мріяв про побудову 
найбільшої в Європі оранжереї й заклав у її будівлю перший 
камінь. 

Незважаючи на велику зайнятість, він завжди знав, що 
діється у матері, що робиться у моїй родині, і як тільки я 
потрапляв у лікарню до Феофанії, відразу з’являвся (часто з 
лікарем Кривенко, яка працювала в Ботанічному саду і була 
знаним діагностом), щоб з’ясувати, чи все гаразд зі мною. Як 
добре було мати такого уважного й надійного брата, біля якого я 
завжди відчував себе справжнім «молодшим братом», котрий 
має надійну підтримку від «старшого брата». І знову удар долі, 
знову рветься чергова ниточка життя. І немає уже на землі ні 
батька, ні матері, ні брата – лише могили й фотографії, з яких 
вони дивляться на мене ніжними очима, а на душі – пусто й 
холодно… 
 
 

†Т.А. БУГАЄНКО (ГРОДЗИНСЬКА) 
Президія НАН України 

Передрук з видання: 
«Ботаніка і мікологія: Сучасні горизонти.  

Збірка праць, присвячених 90-річчю 
 з дня народження академіка АН України 

 А.М. Гродзинського (1926-1988). К.- 2016 – 530 с. 
 

СПОГАДИ ПРО БАТЬКА 
Все життя, починаючи зі шкільних років, він вів щоденники – 

у відрядженнях, у відпустках, у лікарнях. У товстих зошитах і на 
клаптиках паперу записано практично все, таке коротке, життя: 
щось детально, щось тезисно, буденно та емоційно, ті події, що 
пам’ятаємо та що стерлися з пам’яті і своє відношення до них.  

Замість казочки на ніч він нам розповідав «побрехеньки». І 
треба було знайти якусь нісенітницю, щось небувале і нелогічне, 
розкрити каверзу. «Сонечко», «квіточка», «травинка» – з нами 
розмовляв тільки так. І це було не примітивне сюсюкання з 
малими дітьми, а надзвичайно лагідне і турботливе відношення 
не тільки до дітей, а й до природи, можливо і неусвідомлене 
бажання навчити її любити, берегти, захоплюватися кожною 
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миттю чарівного дня, кожною найпростішою з виду польовою 
квіточкою. 

Незначні прояви інтелекту у нас і наших дітей щиро 
сприймав майже як геніальність і цим, мабуть, не відрізнявся від 
переважної більшості люблячих батьків і дідусів. Ну і, звичайно, 
за сімейною традицією не обтяжував нотаціями, а разом з мамою 
виховували нас непомітно, просто своїм життям. «Мабуть, це 
непогано, коли молодь продовжує сімейні традиції, бо з жодного 
підручника, у жодного вчителя не навчишся так багато, як у 
своїх батьків. Коли матимеш бажання, звичайно».* 

Був невисоким, аж ніяк не худорлявим, непримітним зовні, у 
натовпі ніхто і увагу не зверне. До того моменту, як промовляв 
перше слово. Після цього легко і невимушено ставав центром і 
душею будь-якого товариства. Тому що природа йому 
подарувала харизму лідера, але не агресивну, не войовничу, не 
самовпевнену. А надзвичайно привабливу і позитивну, 
підсилену могутнім інтелектом вченого і дослідника та тим 
незбагненним, що передається від батьків і дідів. Високолобі 
інтелектуали з академічного оточення вважали його 
простуватим. Але мало хто міг змагатися висотою лоба з його 
безкраїм чолом мислителя, прикритим улюбленою береткою. 
Він був не простий, а щирий і відвертий, попри все прагнув 
рухатись вперед і ця потужна енергія мимоволі змушувала 
оточуючих цікавитись, робити чи аналізувати те, на що вони 
самі по собі, можливо, не звернули б уваги. Не любив плести 
якісь інтриги – це забирало багато часу, було нецікаво і не 
давало нічого розуму і серцю. Він був не просто інтелектуалом, а, 
мабуть, тим, кого раніше називали енциклопедистами. Тому що 
знав все і волів знати ще більше. З молодості рецензував статті 
для реферативних журналів, спочатку задля підробітку, а потім 
для того, щоб орієнтуватись в останніх наукових новинах. Між 
ділом вивчив майже всі слов’янські мови. Дуже багато читав – 
наукову літературу, останні новинки, серйозні романи і, 
звичайно, детективи на всіх мовах. У нього була виняткова 
працездатність – в один день міг бути присутнім на трьох-
чотирьох засіданнях (в основному, як головуючий, або 
виступаючий), між ділом давати рецензії на чиїсь статті та книги 
                                                           
*тут і далі курсивом уривки з щоденників А.М.Гродзинського 
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та встигати писати свої, майже кожного дня обходити 
ботанічний сад, вирішувати якісь проблеми – особисті, 
адміністративні, організаційні, працювати в лабораторії і ще 
багато чого. Не виносив неконструктивних та неефективних 
багатогодинних засідань: «Люди замість того, щоб займатися 
якимсь ділом, вилизують формулювання в паперах, аж зло 
бере…». В останні роки свої виступи іноді будував за принципом 
«атомного вибуху», використаним режисером Л. Гайдаєм у 
«Діамантовій руці» – вставляв щось таке, до чого неминуче 
причіплювалися, сподіваючись, що якісь важливі думки будуть 
сприйняті аудиторією («Зробив гібридну доповідь. Перша 
частина – це було читання офіційного звіту, а друга – 
імпровізація на тему – про ситуацію в сучасній біології, якою я 
немало розвеселив публіку, а може, навіть, заставив 
задуматись»).  

Свої  наукові інтереси спрямував, всупереч порадам вчителів, 
у добре відомий і неначе старанно вивчений світ рослин: «У 
зовні простих і звичайних для нас явищах є ще дуже багато 
цікавого й часом незбагненного … рослини, величезний дивосвіт, 
сповнений загадками й захоплюючими таємницями. Навіть 
найзвичайнісінька трава – це цілий роман з продовженням…». 
Робити відкриття, знаходити щось нове, не просто в теоретичній 
науці, а  в своєму повсякденному природному оточенні, у 
звичайних польових рослинах – під силу не кожному досліднику. 
«Єдиним універсальним і незамінним інструментом пізнання 
світу є наша власна голова. Найкращі ЕОМ не здатні замінити 
мозок людини: найскладніші й найдорожчі на світі пристрої 
лише допомагають мозку в його незбагненній роботі. Коли мозок 
сам не працює, коли його щодня не тренуєш і не навантажуєш, 
не вирішуєш самостійних проблем і завдань, а немов автомат 
день за днем робиш усе за механічно заведеним порядком, мозок 
втрачає силу, ледачіє: адже цей хитрий пристрій природи так 
сконструйовано, щоб знаходити найекономніші шляхи, от він 
сам найперший і шукає «легкого життя»! На жаль, над головою, 
мисленням, логікою наукового пошуку мало хто працює. Всі 
задоволені своїми головами, а воліють лише прилади і реактиви. 
Ботаніки, з точки зору «отцов науки» – люди безперспективні, 
тому в них нічого і не вкладають». Захист природи, опанування 
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екологічною ситуацією за допомогою ботанічних садів і 
дендропарків були для нього одними з найважливіших 
пріоритетів, бо ще 40 років тому бачив недопустимість і загрозу 
недбалого відношення до довкілля: «Любов до природи не може, 
не має права бути сліпою – це дуже небезпечно!». 

З армії залишилось вміння майструвати та будувати. Він 
дуже тішився своєю вправністю і всіляко використовував її: 
будував кухню на дачі, з любов’ю прикрашаючи виточеними 
деревинками, керував зведенням теплиць, які і досі працюють, та 
невеликого лабораторного корпусу з вигаданим круглим 
письмовим столом, що крутився на колесі від трактора 
«Білорусь». В основному, все робилось на ентузіазмі всього 
колективу, силами співробітників – на систематичних 
суботниках та у дні фізичної праці. А головним у цьому було – 
вміння надихнути людей і  вивести їх на трудовий подвиг у 
законні вихідні дні. Суботники складали невід’ємну частину 
роботи в ботсаду, а неофіційне спілкування і спільна фізична 
праця виключно згуртовували колектив. «Мені здається, що 
однією з неодмінних якостей хорошого керівника є вміння 
втілюватися, входити в положення й думки, почуття того, ким 
ти повинен розпоряджатися, націлювати на щось, підганяти, 
примушувати … Погнати, звичайно, можна на роботу, але який з 
того сенс? Отже, маси підуть за тобою, коли ти йдеш за 
ними». Ботсад був його другою родиною. Майже кожних 
вихідних ранок починався словами: «Я в ботсад, подивитись, що 
там. Хто зі мною?» 

Рафіновані інтелектуали над ним підсміювались, а він це 
чудово розумів. З одного боку, підсміювався над ними у 
відповідь, а з другого – переживав від любого лихого, злого 
слова, сказаного просто, щоб чимось досадити. Переживав, коли 
розчаровувався в людині. Не виносив брехні, ліні, 
безвідповідальності. За це міг гримнути і сказати щось зайве. 
Тому мав багато недоброзичливців, які, не в змозі піти на 
конструктивний діалог, у безсилій злобі писали анонімки – 
перевірений і надійний радянський інструмент, щоб  загнати у 
визначені рамки. Кілограми цієї макулатури забирали сили, 
нерви і час. Автори, як правило, були йому відомі, деякі з них 
числились «друзями». Покарання для батька були 
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різноманітними: від відміни закордонного відрядження – до 
заборони святкувати ювілей ботсаду. «Годину ми перекатували 
відомі всім нам факти і ухвалили, що все одно це ювілей і ми 
будемо його відзначати, а як не хочуть нас нагороджувати, то й 
бог з ними». Найбільш погрозливим був виступ В. Щербицького 
на Загальних зборах АН УРСР у 1986 р. «Виступ (Щербицького) 
дуже критичний... Довбав і віце-президентів, всіх, а з інших 
смертних згадав лише мене, назвавши, до речі, по йменню та по-
батькові – за те, що не займаюсь проблемою кормового білку. В 
газетах потім було написано, що не займаюсь продовольчою 
програмою. З таким же успіхом можна було б сказати, що я не 
займаюсь і кометою Галлея, бо мені всі три речі не доручали. Але 
тепер ніхто не слухатиме і не питатиме. Тобто цією згадкою 
на мені поставили крапку. Цікаво, як воно все виглядатиме і 
коли, і куди мене викинуть».  

Він ніколи не був дисидентом,  вмів йти на компроміс з 
владою, домовлятися з нею, не поступаючись чимось головним. 
Яскраво і квітчасто бажаючи партійним інструкторам всіх 
гараздів, виконував безглузді вказівки партії і уряду. Але 
захищав людей, які весь час до нього звертались за допомогою – 
кимось скривджених, викинутих з роботи, з житловими 
проблемами. Він був надзвичайно відповідальним, ще з часів 
юності, коли довелось у евакуації взяти на себе турботу про 
родину. 

Про його почуття гумору складали легенди. Надзвичайно 
шанував народну творчість у вигляді анекдотів (за що теж 
отримував анонімки). Ніколи не глузував, не насміхався над 
людиною, щоб принизити її, показавши свою зверхність. Гумор 
був щирий, від душі – віддзеркалювався у його завжди привітній 
посмішці, у веселих очах. Не мав голосу, а слух був виключно 
«внутрішній», але любив співати (тільки в сім’ї) якісь куплетики, 
якісь частівочки, що десь залітали йому в голову. При цьому знав 
практично всі класичні музичні твори і «з трьох нот» міг з 
легкістю назвати автора і сам твір. Проте музикою ніколи не 
займався, просто робив відразу по кілька справ на фоні 
працюючого транзистора з музичними програмами. У пам’ять 
інформація записувалась автоматично. Навіть у найнапруженіші 
дні виходив пройтись вечірньою Володимирською гіркою і, не 
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гаючи часу, на диктофон записував тексти – тези виступів, статті, 
рецензії. Вів семінари на кафедрі філософії для аспірантів 
(«…чимало розповідав їм про парадигми – дещо і самому стало 
ясно»).  

Він був романтиком, знову ж таки, за сімейною традицією. 
«Чим інтелектуально багатша людина, тим сильніша у неї 
потреба в зелені. Немає сумніву, що між світом людей і 
рослинним світом існують міцні обопільні зв’язки, надзвичайно 
різноманітні й не у всіх деталях вивчені».  

У чорному квітні 1986 написав: «Як я колись собі уявляв 
атомну війну? Чомусь саме таку погоду – травень, сонячно, 
яскраво-смарагдова зелень і в цій зовні привітній природі 
таїться невидна, незрозуміла – велика чи мала – небезпека, а 
через це починаєш боятися на всю котушку». Саме це відчували 
ми всі. Ніхто нічого не знав, не пояснював – ми мучились 
невідомістю, намагались сховатися куди-небудь і як-небудь. Нам 
пощастило, бо в Москві жила мамина сестра, яка нас 
прихистила. Там було чим годувати дітей, можна було у магазині 
купити чистеньких угорських курчат у вакуумній упаковці, з якої 
випадав клаптик паперу «Мы с вами, дорогиекиевляне». Це було 
трохи пізніше, а на одній з перших офіційних прес-конференцій, 
видатний російський академік Є.П. Веліхов, безпосередньо 
причетний до розробки ядерних реакторів, все це жахіття 
пояснив геніальною фразою: «Случилось непредсказуемое 
наложение маловероятных событий». На жаль, не пояснив, як з 
цим «наложением» жити людям. Пояснювати взялись наші 
вчені. І серед них два брати, пліч-о-пліч, просто героїчно і 
самовіддано взялись пробивати партійно-бюрократичний мур 
навколо проблеми ЧАЕС. «Ще раз стало очевидно, що є якась зла 
сила, що всім цим командує, не рахується ні із здоровим глуздом, 
ні з життям людей (на сьогодні Чорнобиль пройшло вже 50 тис. 
солдат, що «схопили» номінально 25 берів), ні з витратами, ні з 
чим, тільки, щоб щось довести комусь… хіба коли радянська 
влада радилася з вченими? Вона ж завжди сама знає все». 

26 березня 1987 р. в Атоменергопроекті відбулось громадське 
обговорення проекту спорудження 3-ї черги ЧАЕС. «Автор і ще 
якийсь доповідач проекту (від 1979 р.) почали розпинатися про 
те, які численні удосконалення запропоновано після аварії. 
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Почали задавати питання і, власне, обговорювати проект, який 
явно застарів. Я скочив і загорлав – для чого обговорювати 
проект, коли спочатку треба вирішити, чи це взагалі там 
можна будувати, хоч би який проект був безпечний – радіація на 
будмайданчику така, що людина більше двох годин знаходитися 
не може і т.д. Головуючий мене підтримав і так, власне, і пішло 
далі обговорення – виступив М.М. Амосов, який розкритикував 
чітко і голосно всю затію. Виступали ще Дмитро Михайлович, 
Сіренко і багато інших людей. Мене у списку не було, тому слова 
не давали, та я сам його брав разів зо три, коли ставало 
нестерпно, або починалась якась демагогія і наміри все 
похоронити». Якби він не вигукнув – як би склалася наша 
історія?  Що повинно було статися, щоб зрештою закрили ЧАЕС, 
а не продовжували будували, втілюючи партійні плани? Далі 
було багато виступів – на засіданнях, у пресі, на телебаченні – 
більш яскравих, більш аргументованих, більш професійних. Але 
«люди, схаменіться, що ви творите!» вигукнув він. Так, на 
початку жовтня 1988 р., вже зовсім хворий, перед тим, як піти у 
лікарню назавжди, дав інтерв’ю телебаченню на захист Биковні, 
де планувалось будувати новий вокзал. А листа проти 
будівництва подав до редакції газети «Вечірній Київ» ще у 
серпні. І таких моментів в його житті було багато.  

Він не був революціонером, він любив і вивчав саме 
звичайне на Землі – рослини. Він був просто патріотом, не 
пафосним і не марнослівним, гідністю і честю української науки.  

 
†А.П. ТРАВЛЕЕВ 
Доктор биологических наук,  
член-корреспондент НАН Украины 
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наук. ред.В.А. Вергунов. – К. – 2012. – 204 с. : портр. – (Сер. «Відомі 
вчені-природознавці та освітяни України»/НААН, ДНСГБ, кн. 5) 

 
Знакомство проф. А. П. Травлеева, т.е мое, с Андреем 

Михайловичем Гродзинским, произошло на конференции по 
экспериментальной геоботанике в августе 1961 года, а тесное 
сотрудничество и дружба продолжались до его ухода из жизни. 
О плохом настроении А. М. Гродзинского можно судить по его 
последним письмам, где он с волнением сообщал об измерении 
облучения щитовидки, которое проводится «…братом Димой, 
когда слышны не прерывистые сигналы, а свист». У меня в 
архивах сохранилось более 30 писем об улучшении состояния 
почвоведении, о ботанических садах, о развитии новых 
направлений в биологической науке. 

Несколько слов об истории этого периода развития 
биологии. 

Прошло только четыре года, когда 14 декабря 1958 года в 
газете «Правда» была опубликована разгромная статья под 
названием «Об агробиологической науке и ложных позициях 
«Ботанического журнала». В последнем абзаце говорилось: 
«Редакция «Ботанического журнала» стоит на неправильном 
пути. Возникает законный вопрос: сможет ли редколлегия в ее 
нынешнем составе поставить работу журнала на прочные 
основы материалистической гидробиологии». В статье были 
«научно» уничтожены такие выдающиеся деятели как Калданов 
– министр лесного хозяйства, всемирно известные ученые – 
Сукачев, Кольцов, Дубинин, Купревич, Курсанов, Лавренко, 
Львов, Опарин, Савича, Сочава, Тихомиров и др. 

Редколлегия «Ботанического журнала» Академии наук была 
аннулирована и вместо нее создана новая редакционная 
коллегия. Новый состав редколлегии был инспирирован самим 
Лысенко, которому за борьбу с генетикой вручили очередной 
орден Ленина. Выкорчевывание генетики продолжалось на 
протяжении многих лет.  

В эти годы усиленное внимание передовыми учеными 
страны было обращено к экспериментальным исследованиям. 
Научные споры легче всего разрешает эксперимент. Практика – 
критерий истины. Большую антилысенковскую роль сыграл 
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доклад «Эксперимент, теория, практика» в 1962 г. ученого 
широкого профиля, крупнейшего физика-экспериментатора 
Петра Леонидовича Капицы на Общем собрании Академии наук 
СССР: «Я хочу отметить несоответствие в развитии 
теоретических и экспериментальных работ и отсутствие 
необходимых связей теории с практикой…Ярким примером 
отрыва некоторых философов от опыта и от жизни может 
служить их отношение к кибернетике в конце 40-х – начале 50-х 
годов, когда в наших философских словарях кибернетика 
называлась реакционной лженаукой… и доказывалась 
несостоятельность теории относительности, хотя физики уже 
давно проверили этот закон Эйнштейна на опыте с 
элементарными частицами… Неправильные обобщения были 
сделаны некоторыми биологами и философами в области 
биологии… Я думаю, что мы, ученые, можем сказать: это 
хорошая вещь, но правильный эксперимент остается навсегда». 

Пришло время остановиться на знаменитой конференции в 
Казани. 

Эта эпохальная представительная конференция была 
организована Министерством высшего и среднего образования 
СССР и Всесоюзным ботаническим обществом АН СССР с 
участием общественных и научных организаций союзных 
республик в Казанском государственном университете 
им. В.И. Ульянова-Ленина 1–5 февраля 1962 года и посвящена 
экспериментальной геоботанике.  

Андрей Михайлович Гродзинский завил о себе докладом 
«Биологический метод определения фитотоксических веществ 
при помощи прорастании семян», сделанным на конференции в 
г. Казани. Этот доклад был смело направлен против 
псевдонаучных, догматических взглядов некоторых 
представителей делегации профессора Т.А. Работнова, которые 
пытались голословно доказывать, что результаты 
аллелопатических опытов «не имеют экологического значения». 
И это в то время, когда автор учения о биогеоценологии 
академик В.Н. Сукачев в своих работах подчеркивал: «Хотя 
биогеоценология должна изучать биогеоценозы во всех 
отношениях, но основной задачей является всестороннее 
выяснение обмена веществ и энергии между всеми 
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компонентами биогеоценоза и между ним и окружающей 
средой». На конференции А.М. Гродзинский стал близко 
причастным к руководящему ядру конференции. Он был избран 
в президиум конференции и, по-существу, почти полностью нею 
руководил. Аллелопатическая тема, среди множества других, 
была одной из новейших центральных направлений 
экспериментальной геоботаники. 

Каждая из семи секций конференции включала в той или 
иной степени и аллелопатическую проблему: взаимоотношения 
между растениями в растительном сообществе; 
экспериментальное изучение действия климатических 
особенностей и влияние растений на среду; экспериментальное 
изучение динамики фитоценозов; повышение продуктивности 
фитоценозов путем уменьшения отрицательного и усиления 
положительного взаимовлияния; улучшение состава… введение 
в него новых, более ценных компонентов; повышение защитной 
роли ценозов путем усиления их положительного 
средопреобразующего влияния; экспериментальное изучение 
эколого-физиологических свойств растений; использование 
химических методов, которые включают в себя определение 
токсических веществ, действующих во взаимоотношениях между 
растениями; исследование химических свойств почвы и 
растения и др. Возвращаясь после конференции, мы вместе с 
проф. А.Л. Бельгардом заехали в Москву, чтобы встретиться с 
В.Н. Сукачевым. Подробно освещая результаты конференции, 
Александр Люцианович остановился на невиданной 
одаренности молодого ученого Андрея Михайловича 
Гродзинского, о необъятности интересов, о новой теории 
«химического узнавания растений», об аллелопатической 
регуляции численности популяций растений в сообществах и 
многом другом. В.Н. Сукачев одобрил это начинание и 
подчеркнул, что, безусловно, очень высокой точностью должны 
отличаться геофизические и геохимические характеристики 
обмена веществ и энергии, совершающегося в биогеоценозе в 
неразрывной связи с биофизическими и биохимическими 
процессами. 

Известно, что многие крупные открытия часто, при 
всесторонних фундаментальных знаниях, происходят как бы 
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случайно. Так произошло с английским микробиологом и 
биохимиком А. Флемингом, который в 1928 году, занимаясь 
исследованием стафилококков, случайно заметил, что 
бактериальные культуры заражены плесенью и в местах, куда 
проникла плесень, культуры стафилококков погибли. Флеминг 
стал культивировать эту зеленую плесень – пенициллиум и 
назвал это крайне сильнодействующее антибиотическое 
вещество пенициллином. 

Подобный случай произошел с почвенным микробиологом, 
профессором сельскохозяйственного колледжа Рочестерского 
университета, Зельманом Абрахамом Ваксманом. Было известно, 
что попадая в почву, туберкулезная палочка быстро погибает. 
Изучая органические вещества почвы, Ваксман сделал вывод, 
что исчезновение в почве туберкулезных бацилл обусловлено 
действием микробного антагонизма. Для практического 
удобства Ваксман ввел в употребление короткий термин 
«антибиотик» – это вещество, которое производит один микроб 
для борьбы с другим. В 1943 г. Ваксман выделил их виды, 
которые используют такие устойчивые соединения как резину и 
лигнин. Среди многих тысяч видов семейства Streptomycetaceae 
и был им получен стрептомицин. Впервые врачи получили 
средство для борьбы с «белой чумой» – туберкулезом. В 1952 году 
Шведская академия науки и медико-хирургический институт 
присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 
почвоведу Зельману Ваксману за открытие стрептомицина – 
первого антибиотика, эффективно действующего против 
туберкулеза. 

Подобное случилось и с А.М. Гродзинским. После 
окончания аспирантуры Андрей Михайлович направляется на 
работу в Институт ботаники АН УССР. Ему поручается тема 
«Изучить физиологию взаимодействия растений в степных 
фитоценозах». Работая в заповеднике «Михайловская целина» и 
изучая интенсивность поглощения меченого фосфора, не 
удавалось интерпретировать полученные результаты: 
«Ощущалось наложение каких-то еще не познанных факторов, 
что постепенно привело к мысли о существовании химического 
взаимодействия растении. Явление взаимодействия растений, 
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как это часто бывает в научных поисках, обнаружено как будто 
случайно». 

Андрей Михайлович обратил внимание на тот факт, что в 
чашках Петри, где проращивали семена различных степных 
видов растений, при попадании плодов катрана татарского 
(Crambe tatarica Sebeok) наблюдалось сильное торможение 
прорастания других семян. Так было обнаружено влияние 
химических соединений из катрана на другие растения. Эта идея 
подтверждала исследования Ганса Молиша, который в 1937 году 
это влияние назвал аллелопатией (allelopathia лат.). 
С.И. Чернобривенко издал в 1956 году монографию 
«Биологическая роль растительных выделений и межвидовые 
взаимоотношения в смешанных посевах», Б.П. Токин в 1928 г. 
открыл фитонциды, играющие важную роль в жизни 
биоценозов. Академик Б.Л. Исаченко, профессора 
Н.А. Красильников и Е.Н. Мишустин показали исключительно 
важное значение для жизни биогеоценоза соотношения 
микробов с ризосферой высших растений и соотношение 
микробов активаторов и антагонистов. Выделение химических 
веществ микробами, в том числе и антибиотических, которые в 
последнее время стали играть такую важную роль в медицине, 
выделение веществ высшими растениями дали повод Г.Ф. Гаузе 
(1944) говорить об особой химической биогеоценологии. 

Вслед за Г. Грюммером А.М. Гродзинский предложил 
аллелопатически активные вещества называть колинами и 
задался целью выяснить физиологический механизм этих 
явлений. 

В 1965 году Андреем Михайловичем была успешно 
защищена докторская диссертация, которая подвела итоги 
определенного этапа исследований, где обобщался известный на 
то время материал отечественных и зарубежных ученых. 
Созданная научная школа в области аллелопатии, руководимая 
А.М. Гродзинским, интенсивно развивалась во всех уголках 
тогдашнего Союза. 

Защитили диссертации ученики Андрея Михайловича – 
Н.И. Прутенская, Л.Д. Юрчак, Т.М. Филиппович, Н.Н. Дзюбенко, 
В. Гайдамака, В.И. Шанда и другие. Были предложены биотесты 
для определения биологической активности. В 
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Днепропетровском университете проф. А.Л. Бельгард создал 
лабораторию по проблемам аллелопатии, которая 
функционирует до настоящего времени. Воспитанник кафедры 
геоботаники, почвоведения и экологии Днепропетровского 
университета Н.М. Матвеев защитил по аллелопатии 
докторскую диссертацию и развивает успешно эту научную 
проблему в Саратовском университете. 

Иметь талантливые задатки – еще мало. Надо иметь и 
непоколебимую жажду к новому, быть работоспособным и 
обладать талантом действий. 

Хорошо известно, что А.М. Гродзинский прошел в детстве и 
молодости трудные и сложные испытания: эвакуация в Алма -
Ату во время войны, тяжелое заболевания отца Михаила 
Карповича. Чтобы кормить семью Андрей Михайлович работал 
в агрохимической лаборатории истопником перегонного куба 
для дистилляции воды. После войны в 1945–1950 ггодах служил в 
рядах советской армии. В 1954 году оканчивает Белоцерковский 
сельскохозяйственный институт, в 1955 году поступает в 
аспирантуру Института физиологии растений и агрохимии АН 
УССР, в октябре 1957 года принят на должность м.н.с. отдела 
физиологии растений Института ботаники АН УССР.  

В 1965 году главой страны становится Л.И. Брежнев. 
Наступает справедливый перелом в биологической науке. 
Вестник Академии наук СССР (№ 11, 1965 г.) опубликовал выводы 
комиссии, руководимой Президентом АН СССР М.В. Келдышем, 
«О результатах проверки деятельности экспериментальной базы 
«Горки Ленинские», которой руководил Лысенко. В них 
говорилось: «…Анализ показывает, что утверждение академика 
Т.Д. Лысенко о создании им в «Горках Ленинских» такого 
метода… при котором высокая жирность молока передается по 
наследству, независимо от кровности, – не подтвердилось… 
Считать необходимым рассмотреть вопрос об укреплении 
руководства научно-экспериментальной базы и подсобного 
хозяйства «Горки Ленинские». Разоблачение лженаучных 
позиций Лысенко открыло путь для усиленного форсирования 
экспериментальных исследований, в первую очередь, в 
биологии. Академик В.Н. Сукачев получил почетное звание 
Героя социалистического труда за развитие идей о 
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биогеоценозе. Восстанавливается состав редколлегии 
Ботанического журнала АН СССР. 

А.М. Гродзинский обосновал целый ряд новых научных 
направлений в аллелопатической науке, подобно тому, как это 
делал Н.И. Вавилов, который отмечал, что «…в наше время 
главным является экспериментальная конкретизация 
крупнейших теоретических, и, в то же время, практических 
задач биологии. Надо выдвинуть на первое место химический 
состав растений и, прежде всего, исследование химизма 
ароматических (aroma – аромат, aromaticus – ароматный, 
благовонный) соединений».  

Андрей Михайлович закладывает основу для 
преемственности исследований в своей специальности: 
раскрытие механизма почвоутомления, подбор компонентов в 
смешанных посевах, биополе и аллелопатия, умение отбирать 
биопробы, фитосанитария, аллелопатическое напряжение и 
активность, биохимическая активность почв, поглощение 
растениями биологически активных веществ, растительные 
остатки, лесная подстилка, стимулирующие свойства сорняков, 
приуроченность сорных растений к культурным и т.д. Это 
небольшая часть программы обеспечивает успешную работу 
аллелопатической школы А.М. Гродзинского на многие десятки 
грядущих лет. 

История никогда не забудет, как братья Рейнгарды 
основали биологический факультет Днепропетровского 
университета, его ботанический сад и исследования процессов 
фотосинтеза и охраны животного мира. 

Братья Вавиловы ярко сверкали на небосклоне генетики и 
физики. 

Братья Уткины создали ракетный комплекс С-18 «Сатана» 
на подвижных железнодорожных платформах. 

Братья Гродзинские совершили научный подвиг, 
объединив микросистемный уровень в биологии с 
макросистемным уровнем и создали научные школы – гордость 
и светлую перспективу развития биологии. 

Экологическая трагедия оборвала жизнь Андрея 
Михайловича – талантливого, авторитетного, всемирно 
известного ученого, высококультурного и добрейшего человека.  
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Светлая память о незабвенном друге и единомышленнике 
Андрее Михайловиче Гродзинском будет вечно жить в моей 
памяти.  
 
А.П. ДМИТРИЕВ 
Член-корреспондент НАН Украины, 
зав. лабораторией Института клеточной биологии  
и генетической инженерии НАН Украины 

 

ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ 

Передрук з видання :«Академік АН УРСР  
ГРОДЗИНСЬКИЙ Андрій Михайлович  (1926-1988)»: 

біобібліогр.покажч./Асоц.бібліотек України, Держ.наук.с.-г. б-ка НААН; 
уклад.: М.М.Давиденко, Т.А.Бугаєнко, Г.А.Гродзинська, В.П. Грахов; наук. 

ред .В.А. Вергунов. – К. – 2012. – 204 с. : портр. – (Сер. «Відомі вчені-
природознавці та освітяни України»/НААН, ДНСГБ, кн. 5) 

 

В 1974 году я защитил кандидатскую диссертацию в 
Институте физиологии растений под руководством 
Д.М. Гродзинского (младшего брата). А через год перешел 
работать в аппарат Президиума на должность ученого секретаря 
Отделения общей биологии, где академиком-секретарем 
Отделения был старший брат – А.М. Гродзинский. Поэтому 
перед приемом на работу во время собеседования с разными 
начальниками в Президиуме меня называли «агент двух 
Гродзинских». 

Мы провели с Андреем Михайловичем  в его кабинете в 
Президиуме, куда он приезжал во второй половине дня из 
Ботанического сада, 2,5 года. Очень быстро сложились теплые и 
дружеские отношения. Он много рассказывал – о науке, о жизни. 
Я поражался его наблюдательности и умению видеть суть и 
проблемы, и человека. Время общения с ним пролетало быстро и 
незаметно. 

Он был директором Ботанического сада, академиком-
секретарем, членом Президиума. Но эта «дистанция» никак не 
ощупалась. Со свойственной ему доброжелательностью он в 
равной мере уважал всех, с кем общался. Андрей Михайлович 
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обладал уникальной способностью находить общий язык с 
самыми разными людьми. Он умел найти ту, едва заметную, 
объединяющую волну, на которой общение становилось 
приятным и важным для всех. 

Андрей Михайлович очень любил жизнь. Я не видел его 
угнетенным или подавленным. Эта аура позитивного, 
радостного восприятия жизни распространялась и на 
окружающих. Он был необычайно активным и веселым 
человеком. Чопорность иных «ученых мужей» вызывала у него 
улыбку и забавные комментарии. Он знал массу анекдотов, сам 
при этом заразительно смеялся. У него было прекрасное чувство 
юмора. 

Помню: идет Общее собрание Отделения. Андрей 
Михайлович делает доклад – цифры, таблицы, графики. Видит, 
что аудитория заскучала и говорит: «А я вчера захожу к 
Ф.С. Бабичеву (это был наш вице-президент, выдающийся 
химик, милый и добрый человек), а он сидит, обхватив голову 
руками и раскачивается. Я к нему – «Федор Семенович, что 
такое?» А тот говорит «Ой, кошмар, у меня 2 часа сидел 
директор Института, рассказывал про биотехнологию, а завтра я 
сам должен идти к первому секретарю ЦК Компартии Украины 
В.В. Щербицкому и рассказывать ему про эту биотехнологию». 
Аудитория сразу оживилась, все внимательно продолжают 
слушать доклад академика-секретаря. 

Академик Гродзинский был дипломатом. В апреле 
приглашал на работу в Ботсад на ленинский субботник членов 
Комиссии партийного контроля при ЦК Компартии Украины. 
Это помогало во взаимоотношениях с властью, ускоряло 
решение многих хозяйственных вопросов, связанных со 
строительством сада. Молодежи, наверное, трудно понять, как 
это было связано, но тогда была своя эпоха... . Так вот, работают 
члены этой Комиссии, и вдруг видят: академик с помощником 
уносят скамейку с аллеи и ставят ее в кустах. «Андрей 
Михайлович, это что, зачем?» А он объясняет, что вечером 
молодежь все равно проберется в сад, и чтобы они не тащили 
скамейку в темноте в кусты, вытаптывая траву и ломая ветки, – 
он делает это сейчас. 
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Андрей Михайлович был ученым с мировым именем. 
Выдающимся научным вкладом академика А.М. Гродзинского 
является создание на стыке разных наук нового научного 
направления в фитобиологии – учения об аллелопатии,  
получившего признание и за рубежом. Он сформулировал 
ключевые постулаты, создал научную школу, написал 
фундаментальные труды. Международное аллелопатическое 
общество учредило медаль А.М. Гродзинского за лучшие работы 
в области химического взаимодействия растений. Его доклады и 
лекции всегда отличались глубиной, ясностью и простотой 
изложения материала. Андрей Михайлович отличался 
необычайным трудолюбием. Он завел диктофон (большая 
редкость в то время) и во время прогулок записывал свои мысли, 
которые потом становились основой пионерских исследований в 
области медицинской ботаники, фитодизайна, космической 
биологии. 

Андрей Михайлович был не только вдумчивым 
экспериментатором, но и талантливым организатором 
биологической науки. Хотя честная гражданская позиция 
Андрея Михайловича мешала иногда его официальной карьере. 
Со свойственной ему энергией Андрей Михайлович призывал 
научных руководителей быть примером порядочности и 
бескорыстия для своих учеников. Убеждал, как плохо – когда 
руководитель перестает активно работать в науке, «покрывается 
мхом», приписывает себе чужие результаты и перестает быть 
нравственным примером служению науки. 

Жаль, что Ботаническому саду не присвоили имя Андрея 
Михайловича, он так много сделал для становления сада, 
повышения его научного престижа, развития новых 
направлений. Но у Академии свои каноны: институту 
присваивают имя того ученого, который был его первым 
директором. А в г. Белая Церковь, на родине обоих братьев, 
улицу назвали «Улица академиков Гродзинских», и это 
замечательно. 

Андрей Михайлович в свое время задумал написать 
монографию «Биопробы и биотесты» для  физиологов и 
биохимиков растений, но не успел этого сделать при жизни. 
Хочу искренне поблагодарить его коллег и учеников, 
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работающих в Ботаническом саду, которые провели 
кропотливую работу, сумели систематизировать материалы из 
архива и выпустили эту книгу в свет к его 85-летию.  

Андрей Михайлович был прекрасный семьянин, нежно 
любил жену Галину Семеновну, детей и внуков, много времени 
проводил с ними вечерами, дарил тепло своего щедрого сердца, 
придумывал разные смешные и забавные игры. 

И последнее. Время сейчас мчится быстро, водоворот 
мощных и неожиданных изменений нашей жизни всех 
захватывает. В потоке времени дорогой для нас образ 
постепенно тускнеет в зыбком тумане памяти. Поэтому книга из 
рассказов-воспоминаний сотрудников Андрея Михайловича, его 
друзей и близких, с инициативой создания которой выступили 
его дочери – Анна Андреевна и Татьяна Андреевна, будет данью 
уважения и любви к Андрею Михайловичу, позволит воссоздать 
верный  портрет его как человека, ученого, учителя и друга. 
Жизнь показывает, что только светлый человек, а таким 
светлым, жизнелюбивым и веселым был Андрей Михайлович, 
оставляет о себе светлую память...  

 
В.В. ПРОТОПОПОВА 
Доктор біологічних наук, професор 

 

ЗГАДУЮЧИ АНДРІЯ МИХАЙЛОВИЧА ГРОДЗИНСЬКОГО 
 

Наше знайомство з Андрієм Михайловичем Гродзинським 
припадає на початок 60-х років ХХ століття, коли він ще був на 
початку свого наукового шляху. Молодий, енергійний, 
ерудований, з широким науковим кругозором, користувався 
авторитетом серед колег. Його наукові доповіді на вченій раді 
Інституту ботаніки АН завжди викликали інтерес та жваве 
обговорення. Він тонко відчував перспективність тих чи інших 
наукових напрямків, був цікавим співрозмовником. Окрім того, в 
Інституті його цінували за відкритість, доброзичливість, 
дотепність. 

Я у той час була аспіранткою у відділі вищих рослин 
Інституту, роботу виконувала під керівництвом професора 
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Михайла Івановича Котова. Тема мого наукового дослідження 
була присвячена видам адвентивних рослин. Ця тематика на той 
час була дуже непопулярною, тому затвердження теми на вченій 
раді Інституту пройшло із великими труднощами. Мало хто 
вірив, що у мене, щось вийде, вважаючи дану тему 
недисертабельною. Група чужорідних видів в Україні майже не 
досліджувалася, за кордоном цій проблемі надавали більшого 
значення, але літературу було дуже важко отримати. Тому мені 
потрібно було по крупицям вишукувати будь яку інформацію, 
котра могла би пролити світло на які-небудь властивості рослин 
чужинців.У той час Андрій Михайлович дуже зацікавився 
алелопатією і часто говорив про це на різних засіданнях, тому ця 
тематика була в Інституті, як говориться, на слуху. Тому я 
припустила, що можливо найбільш агресивні види адвентивних 
рослин мають алелопатичні властивості й це підвищує їхню 
конкурентну здатність. І поставила дослід … на підвіконні у 
одній із кімнат відділу. Об’єктом дослідження обрала Xanthium 
albinum(Widder) H. Scholzта його вплив наBromopsis 
riparia(Rehmann) Holub. З’ясувалося, що нетреба ельбська 
помітно пригнічувала ріст і розвиток стоколосу безостого. Я про 
це написала у одній із своїх статей.І, знаючи відношення до цієї 
тематики, чекала критичних зауважень. Як же я була здивована, 
коли на наступний, після виходу журналу, день до мене завітав 
Андрій Михайлович і сказав, що він щойно прочитав мою статтю 
та хоче подивитися цей дослід. І після того, як я показала йому 
дослідні рослини, які ще рослин на підвіконні, він, 
покепкувавши щодо моєї «лабораторії»,уважно все роздивися і 
зауважив, що дослід поставлений правильно та підтверджує, що 
алелопатія, без сумніву, може давати переваги чужинцям в 
умовах конкуренції з місцевими видами рослин. Крім того він 
розпитував і про інші особливості поведінки видів адвентивних 
рослин. Наприкінці розмови він сказав: «Ти нікого не слухай. У 
Тебе дуже цікава група рослин, про неї мало що відомо, але я 
думаю, що це дуже цікавий напрямок, який слід розвивати». 
Його підтримка мала для мене дуже велике значення, укріпила 
бажання досягнути мети досліджень. 

Як він і передбачав, захист моєї дисертаційної роботи 
відбувся успішно, а різні аспекти проблеми фітоінвазій активно 
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розвиваються у всьому світі. Практично усі регіональні 
флористичні роботи містять розділ про адвентивну фракцію 
флори. 

У подальшому Андрій Михайлович не забував про види 
адвентивних рослин і будучи визнаним вченим, академіком АН 
України деколи запрошував мене брати участь у різних 
засіданнях Відділення Загальної біології АН, яким він керував в 
той час, знайомив із зарубіжними вченими, що приїжджали до 
нього в Ботанічний сад, сприяв обміну літератури, передаючи 
мої публікації закордонним вченим, які цікавилися цією 
проблематикою, а деякі зарубіжні праці –мені. 

Я завжди згадую Андрія Михайловича з вдячністю. 
 

І.С. КОСЕНКО 
Член-кореспондент НАН України, 
директор НДП «Софіївка» НАН України 

 

85 -РІЧЧЮ АКАДЕМІКА А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ  

Передрук з видання :  
«Академік АН   УРСР  

ГРОДЗИНСЬКИЙ Андрій Михайлович  (1926-1988)»: 
біобібліогр.покажч./Асоц.бібліотек України, Держ.наук.с.-г. б-ка НААН; 

уклад.: М.М.Давиденко, Т.А.Бугаєнко, Г.А.Гродзинська, В.П. Грахов;  
наук. ред .В.А. Вергунов. – К. – 2012. – 204 с. : портр. – (Сер. «Відомі 

вчені-природознавці та освітяни України»/НААН, ДНСГБ, кн. 5) 

 
Про А.М. Гродзинського можна писати не одну сторінку, бо 

це був унікальний вчений, організатор науки, людина з великої 
літери. Моє знайомство з ним відбулося в перший день 
стихійного лиха в «Софіївці». 

Пам’ятаю, як у той чорний день четвертого квітня 1980 року 
десь о 10:30 до Умані приїхали академік А.М. Гродзинський та 
керуючий справами АН УРСР В.П. Цемко. Зустрілися з 
керівництвом міста, потім довго і ретельно оглядали 
зруйнований парк. І несподівано Андрій Михайлович, 
звертаючись до колеги, висловив думку, що, звичайно, роботи 
дуже багато, але «… мені здається, що «Софіївка» стала 
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світлішою, наче помолодшала». Ці слова виявилися пророчими. 
З часом, коли, як мовиться, вже зализали рани, то багато 
фахівців підтверджували оте перше враження академіка 
А.М. Гродзинського про «помолоділу «Софіївку». Справа в тому, 
що з 1929 року, коли парк отримав статус заповідника, тут аж до 
1980-го проводились тільки санітарні рубки. Не було навіть 
належних рубок догляду, не кажучи про ландшафтні. Відтак 
«Софіївка» поступово перетворювалась у звичайний ліс. Тобто 
ще до цього стихійного лиха вона втратила обличчя 
європейського ландшафтного парку, якому властиві сформовані 
людиною штучні біоценози, а не природні. І тому подалі, коли 
на базі «Софіївки» щорічно проводились виїзні засідання членів 
ученої ради ботанічного саду на чолі з академіком 
А.М. Гродзинським, це питання було центральним у системі 
заходів з догляду та збереження і розвитку парку. Безперечна 
роль А.М. Гродзинського в зміцненні матеріальної бази 
«Софіївки» та становленніїї як наукової установи, а потім і 
науково-дослідногоінституту НАН України, про що свідчать 
накази, листи та поради, копії яких я передаю у сімейний архів 
Ганни Андріївні та Тетяні Андріївні, які зберігають пам’ять про 
свого батька, так само і колектив «Софіївки» віками буде 
йогопам’ятати, боісторія парку за останні тридцять років 
нерозривно пов’язана з його ім’ям, його баченням майбутнього 
дендропарків у системі НАН України. Андрій Михайлович був 
людиною, якій притаманні почуття гумору, доречного анекдоту, 
турботи за колектив, за конкретну людину, врешті решт за 
державу в цілому. Тут не можна не загадати заслуги Андрія 
Михайловича в тому, що, власне дякуючи йому, свого часу 
Уманський регіон був врятований від небезпечного з екологічної 
точки зору спорудження в складі уманського вітамінного заводу 
такого об’єкту як цех нікотинової кислоти. Отож нам, уманчанам 
та працівникам парку, сам Бог велів свято зберігати пам’ять про 
історичну постать, яскраву особистість, якою був академік із 
світовим ім’ям А.М. Гродзинський. 

 
 
 
 



 

 
80 

С.В. КЛИМЕНКО 
Доктор біологічних наук, 
професор, головний науковий співробітник 
Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 
 

ЩАСТЯ БУЛО ПРАЦЮВАТИ З НИМ ПОРУЧ 

Передрук з видання : «Академік АН   УРСР  
ГРОДЗИНСЬКИЙ Андрій Михайлович  (1926-1988)»: 

біобібліогр.покажч./Асоц.бібліотек України, Держ.наук.с.-г. б-ка 
НААН; уклад.: М.М.Давиденко, Т.А.Бугаєнко, Г.А.Гродзинська, 

В.П. Грахов; наук. ред .В.А. Вергунов. – К. – 2012. – 204 с. : портр. – 
(Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України»/НААН, 

ДНСГБ, кн. 5) 
 

Мої найяскравіші спогади про Андрія Михайловича пов’язані 
з науковою, творчою його діяльністю, але водночас згадуються 
різні події, коли він був звичайною людиною – заклопотаною, 
зайнятою, але ніколи – байдужою. 

За величезної завантаженості в Саду, у Відділенні загальної 
біології та велику громадську роботу, він був уважним до своїх 
колег і співробітників. Багато разів, пам’ятаю, він привозив 
книжки зі спеціальності, переконував, що необхідно захищати 
дисертацію, говорив про необхідність виступів на конференціях і 
з’їздах, всіляко підтримував наукові ідеї і будь-які практичні дії 
щодо збагачення колекцій, розширення контактів з науковими 
установами і різними дослідними господарствами. Відправляв на 
конференції, з’їзди, семінари, говорячи: «треба, щоб знали чим 
ви займаєтеся, що досліджуєте, та й розуму набирайтеся». 

У 70-х роках я завідувала акліматизаційним садом 
ім. М.Ф. Кащенка в районі Лук’янівки (філіалом Національного 
ботанічного саду на вул. Мельникова, раніше – Дорогожицькій). 
Сад, створений у 1914 році академіком М.Ф. Кащенком на площі 
біля 6 га, був центром інтродукції південних і нових плодових 
культур, мав великі колекції трав’янистих (у тому числі 
лікарських) і деревних рослин, крім того був чудовим зеленим 
оазисом у центрі міста. Весняне цвітіння персиків, абрикосів, 
айви було неймовірно чудовим видовищем, адже в саду було 



 

 
81 

щонайменше 1000 рослин персиків, до 600 – абрикосів, до 300 – 
айви і т. ін. Плодів було так багато, що ми не встигали їх 
пакувати, у нас не вистачало ящиків, аби їх зібрати. Пам’ятаю 
цілі гори абрикосів, які лежали просто неба. Мені здається, що з 
тих пір я не бачила і не їла таких смачних абрикосів. В 
акліматсаду були надзвичайно сприятливі умови для розвитку 
рослин: сад знаходився в затишному місці, штучні тераси, 
насадження горіхів, аличі, що оточували акліматсад, створювали 
особливий мікроклімат. Андрій Михайлович часто приїздив до 
саду, кілька разів був з дружиною Галиною Семенівною. У мене 
зберігається слайд, де вони сидять на садовій лаві під 
величезним квітучим маньчжурським абрикосом. Акліматсад 
знали у місті. Свого часу у ньому знімали фільм, де треба було 
показати цвітіння персиків (події у фільмі відбувалися у 
Середній Азії), таке буяння квітучих персиків знайшли лише в 
акліматсаду. Часто приїздили з Президії за плодами, Андрій 
Михайлович не міг відмовити, хоча дуже не любив опікуватися 
такими справами.  

Акліматизаційний сад був хорошою науковою і навчальною 
базою, хоча, звичайно вимагав певних коштів для утримання і 
уваги в організаційних питаннях. Існував би цей чудовий сад і 
понині, якби не приглянувся він чиновникам з Вищої партійної 
школи, протистояти якій не могла навіть наша Академія Наук. 

Андрій Михайлович написав мені тоді велику і ґрунтовну 
записку щодо організації робіт з перенесення інтродукційного і 
селекційного матеріалу у Національний ботанічний сад 
ім. М.М. Гришка НАН України, що і було зроблено потім. Андрій 
Михайлович дуже уважно поставився до того, аби селекційний і 
колекційний матеріали були збережені. Крім того, як завжди, він 
був справжнім господарем. Він засмучувався, що передбачав 
такий хід подій і писав: «Я зовсім не радий тому, що знову 
виявився завбачливим, проте факти незаперечні». Так, він 
завжди бачив набагато вперед, і ми дивувалися його прогнозам, 
висновкам, передбаченням.«Але оскільки так трапилося, – писав 
він далі, – Ваш труд не пропав даремно: 

1. Створені садки з кизилу і айви у Пущі-Водиці та в багатьох 
місцях ще; 

2. Впроваджено багато саджанців і сіянців; 
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3. Виросли кадри, зокрема, Клименко, яким не страшні 
вогонь, вода і мідні труби, здатні до самостійної творчої 
роботи».  

Я вдячна була йому за оцінку моєї роботи, адже такі слова 
надихали на нову роботу, нові дослідження. І це  – не 
пишномовні слова. Працювати з ним було надзвичайно цікаво і 
дуже відповідально. Він умів бути вдячним і уважним, як у 
наукових і виробничих питаннях, так і особисто. Це був великий 
вчений, мудрий і далекоглядний. А ще  – людяний. Я й досі 
зберігаю його вітальну картку з приводу народження моєї другої 
доньки  – чудові теплі слова побажань і запевнень, що все 
буде гаразд. 

Пам’ятаю, як на початку трагічного чорнобильського травня 
1986 року (здається, 4 травня) ми прийшли на роботу (коли 
преса, радіо від імені уряду заспокоювали нас, що все в порядну), 
він зібрав нас і сказав: «вивозьте дітей і вагітних жінок хто куди 
може». Він, як вчений-біолог, аналітик і політик добре знав, що 
робиться і які можуть бути наслідки, Я вдячна йому, що ми 
вивезли дітей 4-5 травня, а не 8-го, коли на вокзалі творилося 
неймовірне: я порівнюю те з Великою Вітчизняною війною – 
мені було 4 роки, але я добре все пам’ятаю. 

Найбільше, мабуть, я пізнала Андрія Михайловича за час 
роботи у Спеціалізований раді з захисту дисертацій, коли він 
очолював Раду, а я була вченим секретарем у період з 1980 по 
травень 1988 року. Наша Спеціалізована рада мала дві 
спеціальності – ботаніку і фізіологію рослин. 

Засідання відбувалися практично кожного місяця, за весь 
період роботи Ради було захищено 118 дисертаційних робіт. 
Захищалися на нашій Раді дисертанти з усього Радянського 
Союзу – з Литви (до речі, цих дисертантів на нашу Раду 
направила ВАК СРСР), Латвії, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, 
Дагестану. Опонентами і керівниками дисертаційних робіт на 
нашій Раді були провідні вчені з Москви і Петербурга, Мінська і 
Алма-Ати, Воронежа і Куйбишева, Єревану і Тбілісі, Донецька і 
Ялти, Ужгорода і Дніпропетровська. Виступили: С.Г. Сааков, 
А.М. Семенова-Тянь-Шанська, В.І. Кефелі, В.Н. Тихомиров, 
В.Г. Хржановський, Є.М. Кондратюк, С.С. Харкевич, 
В.І. Прокудін, Л.І. Галушко, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.І. Котов і 
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М.В. Клоков, Є.Л. Кордюм, Д.М. Доброчаєва, Б.П. Тарабрін і ще 
багато вчених, відомих як в СРСР, так і за кордоном. 3асідання 
Спеціалізованих рад при всій офіційності і відповідальності, 
повному дотриманні всіх положень ВАКУ (до речі, засідання 
Спецради ми починали рівно о 10 год. і ні хвилиною пізніше) 
були святами. Вимогливість, критика були часто суворими, але 
завжди – об’єктивними і коректними. Бувало, кількома фразами 
Андрій Михайлович міг дати оцінку тому, про що йшлося, 
розставити всі крапки над «і», зала засідань завжди була 
заповнена не лише членами ради і безпосередньо задіяними у 
захисті, завжди було багато молоді, спеціалістів-теоретиків і 
практиків. 

Його реакція на якісь несподівані, непередбачені ситуації 
була блискавичною! Відкриваючи засідання, часто вітав членів 
Спеціалізованої ради з якимись нагородами чи Днями 
народження, повідомляв про важливі політичні події чи наукові 
досягнення. Пам’ять у нього була феноменальною! Імена і по-
батькові опонентів, керівників чи гостей (з деякими  до цього він 
не був знайомий) ніколи не забував. Варто було за кілька хвилин 
перед засіданням назвати йому імена і цього було досить. 

Працездатність у Андрія Михайловича була неймовірною! Як 
він все встигав? Писав, читав і слухав одночасно! Нічого не 
пропускав повз вуха. Я не пам’ятаю, щоб він сидів на засіданнях 
просто так. Він писав, читав, обговорював, телефонував. Дуже 
полюбляв короткі хвилини відпочинку після захисту. Приходив 
до кімнати Спецради, говорив, аналізував, дотепно сміявся і пив 
чай. Полюбляв чай дуже гарячий.  

Останнє засідання Спеціалізованої ради навесні відбулося 27 
квітня 1988 року. Рада мала перезатверджуватися на новий строк. 
Після цього останнього засідання ми сфотографувалися на 
пам’ять. Спускалися сходинками з 2-го поверху, вийшли на 
вулицю, було дуже гарно: весняне, духмяне повітря, Андрій 
Михайлович запитав: «Як там у романсі – белой акации гроздья 
душистые?». Говорю: «неповторимы, как юность моя». – 
«Чудовий романс!» – сказав він, милуючись природою і 
вдихаючи весняне повітря. Він був у чудовому настрої. Хто б міг 
подумати, що менше, ніж через півроку його вже не буде... 
Звичайно, засідання Спецради це було, так би мовити, 
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завершенням копіткої тривалої роботи з дисертантами між 
засіданнями. У процесі підготовки дисертаційних робіт до 
захисту, Андрій Михайлович цікавився ходом експертної 
попередньої оцінки дисертаційних робіт, зустрічався з 
дисертантами, був принциповим при затвердженні опонентів, 
адже він все знав, і, головне, нічого не забував. Я не пам’ятаю 
жодного разу, щоб він про щось забув. Багато разів доводилося 
звертатися по роботі, особливо в Спецраді, з якимись 
проханнями. 

 Андрій Михайлович міг не відповісти відразу, а через день 
чи кілька днів говорив: зайдіть, я домовився, я зателефонував, я 
написав» чи ще щось – у відповідь на прохання, ніби тільки що 
про те йшлося. А я, грішним ділом, спочатку думала, що він 
забув про щось – нічого подібного! Велику увагу Андрій 
Михайлович приділяв роботі Ради ботанічних садів, головою 
якої він був. Національний ботанічний сад НАН України був (і 
залишається дотепер) центром науково-дослідних робіт з теорії 
та практики інтродукції рослин, розробки питань зеленого 
будівництва, декоративного садівництва і квітникарства, 
селекції. Сесії ботанічних садів, які систематично проводилися 
під його головуванням, завжди збирали величезну кількість 
науковців. Тут обговорювалися питання сьогодення, 
розроблялися шляхи координації зусиль і перспективи 
подальшої роботи. Андрій Михайлович організовував виїзні сесії 
ботанічних садів у підлеглих дендропарках – у Тростянці, 
Софіївці, Олександрії, де вирішувалися актуальні питання 
садово-паркового будівництва, наукової і господарської 
діяльності. Сесії мали велике значення для ботанічних садів і 
дендропарків, адже це був обмін думками, здобутками, тут 
вирішувалися кардинальні питання координації наукової 
діяльності. Головою Ради ботанічних садів Андрій Михайлович 
був до останніх днів життя. Несподівана резолюція його на заяві 
Н.Ф. Мінченко – вченого секретаря Ради ботанічних садів, 
датована 3 жовтня 1988 р. (за два місяці до смерті). 

Чому він написав таку резолюцію? Може погано почувався, 
чи, може стомився? Хоча, здається, в цей час він ще був повний 
сил і енергії. 
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Здається, не було питань, які б його не цікавили чи то 
біологічні, чи соціальні, чи політичні.  

Любив і знав рослини. Телепередача «У світі рослин», яку він 
організував, залучивши нас, співробітників, до участі в ній, 
користувалася великою популярністю. Ми одержували тисячі 
листів, на які відповідали, надсилали насіння, матеріал. Передачі 
були яскраві, пізнавальні, цікаві.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Записуватись було нелегко, адже ми не володіли, так би 
мовити, акторськими даними, іноді розгублювалися, боялися. 
Але він завжди заспокоював нас, допомагав.  
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А сам, виступав так легко і просто (в усякому разі зовні), що 
здавалося ніби він все життя був телеведучим. А він же 
розробляв, обговорював з працівниками телебачення сценарії, 
готував матеріали і готував нас, співробітників. Творча робота на 
телебаченні була надзвичайно корисною і цікавою. Записи 
проходили іноді по 5-6 годин, але ми цього не помічали, шкода, 
що немає зараз такої телепередачі, ми багато чого навчилися, 
думаю, і телеглядачам було цікаво. Про це свідчили численні 
листи і телефонні дзвінки. 

Андрію Михайловичу, як і кожній людині, були притаманні  і 
зміна настрою, й інколи, може, гнів або роздратованість, але 
ніколи – байдужість. 

Я вдячна долі за те, що мала можливість стільки років (1965–
1988 рр.) працювати в Національному ботанічному саду 
ім. М.М. Гришка НАН України під керівництвом 
А.М. Гродзинського. 
 

 

Е.В. ЮРЧАК  
провідний науковий співробітник 
відділу впровадження наукових розробок та 
технічного забезпечення бібліотечних процесів 
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН України, elvlyur1012@gmail.com 

 

ПРОБЛЕМИ АЛЕЛОПАТІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ Л.Д. ЮРЧАК 
(1937–2010)–УЧЕНИЦІ АКАДЕМІКА А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО 
(1926–1988) 
 

Наведено відомості про наукову діяльність доктора 
сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак–однієї з плеяди вчених, 
які стояли у першоджерел вчення про хімічну взаємодію рослин. 
Висвітлено період зародження та становлення алелопатії під 
керівництвом академіка А.М. Гродзинського. Вперше 
опубліковано окремі листи та фото вченого із домашнього 
архіву Л.Д. Юрчак. 
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Ключові слова: А.М. Гродзинський, Л.Д. Юрчак, 
алелопатія, Центральний республіканський ботанічний сад, 
відділ екології та фізіології рослин 

 
У житті кожної людини відбуваються знакові зустрічі, які в 

подальшому можуть вплинути на її переконання, світогляд, 
філософію. У світі науки, якщо такі яскраві зустрічі трапляються 
– це особливо цінно! 

У цьому сенсі надзвичайно пощастило Ларисі Дем’янівні 
Юрчак (до заміжжя – Пилипенко) (рис. 1), яка відразу після 
закінчення в 1960 р. біологічного факультету за спеціальністю 
«фізіологія рослин» Київського ордена Леніна державного 
університету імені Т.Г. Шевченка, отримала направлення за 
розподілом до Інституту ботаніки (у подальшому – імені М.Г. 
Холодного) АН УРСР, у відділ фізіології рослин на посаду 
старшого лаборанта. 

Саме в означеному відділі на той час формувалася група 
алелопатії, керована молодим, енергійним, захопленим вченим – 
Андрієм Михайловичем Гродзинським. Роботи, пов’язані з 
дослідженням хімічної взаємодії рослин або алелопатії, він 
започаткував з весни 1958 р., коли став вивчати динаміку 
фотосинтетичної активності рослин степного фітоценозу, а 
також інтенсивність поглинання цими рослинами міченого 
фосфору. Дослідження проводилися у заповіднику 
«Михайлівська цілина», що розташовується на 
Сумщині. В процесі накопичення 
експериментального матеріалу А.М. 
Гродзинський помітив, що спроба 
однозначної інтерпретації та аналізу 
отриманих результатів не вдавалася, 
відчувалося накладання ще деяких невідомих 
факторів, які поступово навели його до думки 
існування хімічної взаємодії рослин. Відтоді 
вся основна увага вченого була направлена на 
вивчення цієї наукової проблеми 
(Аллелопатия растений …, 1991). 

Група алелопатії складалася із молодих науковців – Т.М. 
Філіппович, Н.І. Мохової (Прутенської), Л.Д. Юрчак та інших 
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дослідників, які разом із своїм 
натхненником – А.М. 
Гродзинським закладали 
перші підвалини нового 
наукового напряму в Україні – 
алелопатії. Але спочатку 
необхідно було накопичити 
експериментальний матеріал, 
який потім перевіряли в 
лабораторних умовах та 
робили наукові висновки. 

Тому вчені неодноразово виїжджали в експедиційні відрядження 
до природних заповідників – «Кам’яні Могили», «Михайлівська 
Цілина», «Стрілецький Степ», «Хомутівський Степ», в яких 
активну участь брала дослідниця Л.Д. Юрчак. 

Умови, в яких 
подорожували учасники таких 
експедицій часто були 
важкими, транспорт, який 
виділяла АН УРСР не завжди 
був пристосований до тривалих 
подорожей (рис. 2). У 
домашньому архіві Л.Д. Юрчак 
зберігся лист від 10 червня 1961 
р., який вона написала своїм 
батькам із заповідника 
«Хомутівський Степ», де 
ділилася враженнями від 
поїздки. « … Їхали п’ять днів, дуже втомилися, дорога жахливо 
погана, синяків повно, пил страшний. …Ми були такі страхітні, 
що ні в одному місті не могли вийти через те, що нас лякалися 
люди… ». Але вже через декілька речень молода дослідниця 
описує заповідники, де їй довелося вперше побувати. 
«Заїжджали вже в один заповідник «Кам’яні Могили». Мені там 
дуже сподобалось, але були ми там зовсім мало. Тут 
(«Хомутівський Степ», прим. автора) (рис. 3) будемо тиждень, а 
потім поїдемо далі. … Була в Уманському заповіднику 
«Софієвка». Мені також дуже сподобалось. Проїжджали через 
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Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Білу Церкву, Новоазовськ і 
Жданов; бачили Каховське і Азовське море … ». І дійсно, 
географія експедиційних поїздок була досить обширною, в яких 
відбирався експериментальний матеріал – зразки ґрунту, 
рослини для лабораторних досліджень, гербарію тощо. 

Через багато років, розказуючи про свого вчителя і 
керівника, Л.Д. Юрчак згадувала про те, що А.М. Гродзинський 

чудово знав рослини, їхні 
українські, народні та 
латинські назви; корисні 
властивості й застосування. 
Того ж вимагав від своїх учнів. 
Причому, робив це зненацька: 
« … Бувало, не встигне вийти з 
автомобіля, а вже питає: «А це 
що за рослина? Яка латинська 
назва?» Ми це добре знали й 

намагалися пам'ятати не тільки українську, а й латинську назву, 
бо було дуже незручно навіть перед водієм, не тільки перед 
науковцями, адже й нині буває, не можеш відразу згадати 
українську назву рослини, а латинь залишилася в пам'яті» 
(Юрчак, 2001). 

Дослідження з проблем алелопатії на початковому етапі 
сприймалися доволі скептично у наукових колах Інституту 
ботаніки, отже необхідно було довести і аргументувати 
припущення і здогадки щодо існування хімічної взаємодії 
рослин. Молоді науковці, під керівництвом старшого наукового 
співробітника А.М. Гродзинського енергійно приступили до 
експериментальної роботи. Перш за все, необхідно було 
розробити методологію алелопатичних досліджень і одним із 
перших універсальних методів став «Біологічний метод 
визначення фітотоксичних речовин за допомогою пророслого 
насіння» (1962), що в подальшому знайшов широке 
використання в практиці рослинництва. В його розробці поряд 
зі своїм учителем приймала активну участь Л.Д. Юрчак, яка 
виконувала експериментальну мікробіологічну частину цієї 
роботи (рис. 4). 
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Методика давала можливість вивчення водорозчинних і 
летких фітотоксичних речовин насіння, плодових оболонок, 
листків й коріння рослин, мертвої підстилки, кореневих 
виділень тощо й одержувати цілком відтворювані і достовірні 
результати. Найкращим тест-об’єктом виявився редис, завдяки 
його дуже швидкому проростанню (час проростання 50% насіння 
в контрольному варіанті становить 12–16 год.) і водночас – 
надзвичайній чутливості до зовнішніх впливів. Біологічна проба 
з редисом виявилась дуже ефективною, тому вчені лабораторії 
почали застосовувати методику не лише для досліджень 
виділення з насіння, а й для кореневих, листкових, витяжок з 
ґрунту, летких фітонцидів тощо (Гродзинский, Пилипенко-
Юрчак, 1962; Юрчак, 2013). 

Поступово накопичувалися факти, переконливі аргументи, 
що ґрунтувалися на результатах багаторазових дослідів. У 
1962‒1963 рр. вийшла друком колективна робота «Про гальмівні 
речовини в післяжнивних рештках польових культур і в 
бур’янах», де детально розглядалися результати досліджень із 
застосуванням біотестів. У першій частині праці «Вплив 
водорозчинних гальмувачів на проростання насіння і ріст 
рослин» (Гродзінський та ін., 1962) проаналізовано вплив водних 
екстрактів із пожнивних решток культурних рослин і бур'янів із 
застосуванням методики біологічної проби на проростання 
насіння редису, маку (Papaver somniferum L.), пшениці, крес-
салату (Lepidium sativum L.) і двох сортів жита. Виявлено сильно 
водорозчинні гальмувачі проростання у 50% бур'янів та 40% 
зразків пожнивних решток, проте лише 2% зразків не виявили 
гальмівної дії. З'ясовано, що молоді рослини містять гальмівних 
речовин більше, ніж старі; вміст гальмувачів у стеблах нижчий, 
ніж у листках; найменше їх у корінні. Найбільшу активність 
досліджуваних речовин виявлено в післяжнивних рештках 
городніх і баштанних культур, цукрових буряків (Beta vulgaris L.), 
соняшнику (Helianthus annuus L.); середню ‒ у стерні 
багаторічних трав і культур зеленого конвеєра; найменшу ‒ у 
стерні та соломі зернових культур, зернобобових і гречки 
(Fagopyrum sagittatum Gilib.). Результати дослідження навели на 
думку авторів статті, що значна частина гальмівних речовин є 
продуктами автолітичного розпаду білків. Крім того, дослідники 
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проаналізували дію гальмівних речовин на врожайність та якість 
сільськогосподарських культур, а також надали рекомендації 
щодо частоти чергування їх у сівозмінах. 

У другій частині праці «Дія летких виділень на проростання 
насіння і фотосинтез рослин» (Гродзінський та ін., 1963) 
з’ясовано, що леткі виділення подрібнених листків багатьох 
бур'янів виявляють гальмівну або стимулюючу дію на 
проростання насіння редису, маку, крес-салату й пшениці. 
Взаємозв’язку між активністю водорозчинних речовин і летких 
речовин не виявлено. Встановлено, що пригнічувальний вплив 
летких виділень гнильної маси бур'янів і пожнивних решток, 
насамперед, пов'язаний із виділенням аміаку. Ученими вперше 
виявлено суттєву пригнічувальну дію летких виділень рослинної 
маси бур'янів на фотосинтез рослин кукурудзи (Zea mays L.), 
огірків (Cucumis sativus L.), буряків; натомість, у рослин 
конюшини (Trifolium pretense L.), соняшнику і квасолі (Phaseolus 
vulgaris L.) сповільнення процесів фотосинтезу було слабшим; 
найстійкішим до дії виділень виявився фотосинтез листків 
картоплі (Solanum tuberosum L.). Дослідники довели, що леткі 
речовини багаторічних бур'янів є активнішими порівняно з 
однорічними; інтенсивність впливу летких речовин залежить від 
тривалості експозиції та чутливості рослини-акцептора. 

У листопаді 1961 р. родина Юрчаків виїхала до м. Ош 
(Киргизія), куди чоловік Лариси Дем’янівни – Володимир 
Пилипович Юрчак (1936–1996), фахівець у галузі медицини 
(травматологія), вирушив для отримання практичних навичок не 
тільки зі своєї спеціальності, але і ширшого лікарського 
профілю. Для Л.Д. Юрчак не було цілеспрямованої роботи за 
фахом, тому вона вимушена була призупинити свої дослідження 
з алелопатичного напряму, проте її посада на новому місці все ж 
була пов'язана з мікробіологічними аналізами в галузі санітарії. 
Молода дослідниця не полишала думки в подальшому займатися 
наукою. Вона активно готувалася до вступу в аспірантуру, 
листувалася і підтримувала творчі зв’язки з А.М. Гродзинським, 
який у лютому 1962 р. ініціював приїзд Л.Д. Юрчак із Киргизії у 
м. Казань (Росія) та її участь у роботі наукової конференції з 
питань експериментальної геоботаніки. 
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Поступово, спираючись на новітні дослідження групи    
А.М. Гродзинського, алелопатію почали визнавати у наукових 
колах. Зокрема, підтвердженням слугує один із приватних листів 
від 22 червня 1964 р. до Л.Д. Юрчак, написаний її учителем під 
час експедиції до заповідника «Михайлівська цілина»: «Я, 
особисто, закінчив перший варіант докторської – написав книгу, 
яку вже здав у видавництво. Вона має вийти в 1965 р. Зветься 
«Аллелопатия в жизни растений и их сообществ». Але я не стану 
чекати її виходу у світ, а зроблю другий варіант, який 
передрукую, переплету і буду двигать як докторську. Є ще цілий 
ряд дрібних і крупних досягнень, але про все не напишеш. В 
усякому разі холодне відношення до алелопатії змінилось, якщо 
не симпатією, то в усякому разі деякою повагою». 

У грудні 1964 р. подружжя повернулося до України, а       
Л.Д. Юрчак ‒ на своє попереднє місце роботи в Інститут 
ботаніки АН УРСР, на посаду інженера-мікробіолога в групі 
алелопатії, якою продовжував успішно керувати                        
А.М. Гродзинський. 

Особливого розквіту алелопатія одержала з призначенням у 
травні 1965 р. А.М. Гродзинського виконуючим обов’язки 
директора (від 1966 р. – директор) Центрального 
республіканського ботанічного саду (ЦРБС) АН УРСР. До цієї 
установи з Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного АН УРСР 
також було переведено і групу алелопатії у відділ екології та 
фізіології рослин (від 1983 р. – відділ алелопатії). Головним 
завданням цього відділу стало вивчення взаємодії рослинних 
організмів, зокрема конкуренції їх за фактори життя і хімічної 
взаємодії або алелопатії (Юрчак, 2018; Гродзінський та ін., 1966). 

Невдовзі А.М. Гродзинський спрямовує наукові інтереси 
Л.Д. Юрчак на дослідження ролі мікроорганізмів у міжвидових 
взаємовідносинах фітоценозів. Об'єктом перших досліджень у 
цьому напрямку став сидеральний люпин, при цьому особливу 
увагу приділялося супутній мікрофлорі ґрунту. 

З вересня 1965 р. Л.Д. Юрчак стала здобувачем наукового 
ступеня кандидата біологічних наук і до кінця року на вченій 
раді установи затвердили тему її кандидатської дисертації: 
«Фізіологічно активні речовини сидерального люпину та 
супутньої мікрофлори», а науковим керівником призначено 
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вчителя і наставника – А.М. Гродзинського. Упродовж 1967‒1971 
рр. Л.Д. Юрчак провела експериментальні дослідження в 
польових та лабораторних умовах, що стосувалися використання 
післяжнивних решток як добрив, так і сидерального люпину як 
зеленого добрива (Мохова, и др., 1967; Юрчак, 1969; 1970; 
Прутенская и др., 1970; Юрчак, Середюк, 1969; Середюк, Юрчак, 
1971; Юрчак, 1971). Результати висвітлювали вивчення дії 
мікрофлори на утворення фізіологічно активних речовин; 
використання післяжнивних решток для внесення в ґрунт як 
добрива або заорювання спеціально вирощених культур на 
прикладі сидерального люпину. Як відомо, люпин – цінна 
кормова, сидеральна культура, яка широко застосовується у 
сільському господарстві для підвищення родючості ґрунту. 
Однак, при його заорюванні мікробіологічні процеси вивчалися 
мало. Позитивний вплив зеленого добрива полягає не тільки в 
поліпшенні азотного живлення і мікробіологічного режиму 
ґрунту, а й в нагромадженні речовин, стимулюючих ріст. У                
1969 р. Л.Д. Юрчак опубліковано результати досліджень 
кількісної динаміки мікроорганізмів (бактерій, грибів, 
актиноміцетів й целюлозорозкладаючих мікроорганізмів). 
Упродовж вивчення цього аспекту виявилося, що 
мікробіологічні процеси у алкалоїдного люпину проходять 
швидше, ніж у безалкалоїдного люпину. Отже, спираючись на 
експериментальні дані дослідниця зробила припущення, що 
алкалоїди є каталізаторами цих процесів (Юрчак, 1969). 

Необхідно відзначити, що незважаючи на цілеспрямовану, 
плідну наукову зайнятість, А.М. Гродзинський пильно стежив за 
результатами досліджень своїх учнів, активно брав участь в 
обговоренні отриманих експериментальних результатів, давав 
цінні поради щодо подальшого напрямку роботи. Крім того, він 
вирішував адміністративні питання не тільки як директор ЦРБС 
АН УРСР, але й як завідувач відділу екології та фізіології рослин. 
У цьому сенсі, примітним став лист від 9 серпня 1967 р., 
написаний А.М. Гродзинським із Білої Церкви до Л.Д. Юрчак. 
«В. ш. Ларисо Дем’янівно! Знаючи Вашу схильність до 
листування, я не наполягаю на відповіді. Однак мене цікавить 
ряд питань: 1) чи вам дали допомогу? Я віддав наказ Набоку 
(Набок Микола Якович – прим. автора), але ви ще добивайтесь 
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від Кохна (Микола Арсенійович Кохно – прим. автора), щоб дав 
когось; 2) Нонна Ів. (Нонна Іванівна Петренко – прим. автора) 
мала вже вийти на роботу. Нехай вона розбереться чи послала 
Н.Н. (Ніна Никифорівна Дзюбенко – прим. автора) Постанови 
нашого симпозіуму учасникам, чи ні і нехай вишле ці Постанови, 
кому ще вони не були послані, бо дорога ложка до обіду, а не до 
лампочки. Так само, чи послала Н.Н. матеріали В.П. Іванову для 
написання хроніки, яка там потрібна вчасно; 3) Що там у нас 
твориться? Я не знаю, чим займається Наташа (Наталія Іванівна 
Прутенська – прим. автора) – не рванула ще у відпустку? 
Слідкуйте за порядком, щоб не розтягли майна і стежте, коли 
буде щось нове на складі тощо – забирайте». Вірогідно, А.М. 
Гродзинський перебував на відпочинку у рідних місцях, 
натомість виконуючим обов’язки завідуючого відділом на період 
своєї чергової відпустки залишив Л.Д. Юрчак. Навіть 
перебуваючи на відпочинку, учений опікувався справами відділу, 
віддавав накази дистанційно у своєрідній, властивій йому формі. 

У 1971 р. Л.Д. Юрчак на підґрунті самостійно зібраного, 
ретельно дослідженого теоретичного й експериментального 
матеріалу успішно захистила кандидатську дисертацію (Юрчак, 
1971). У процесі захисту роботи наголошувалося, що здобувач 
одержала надзвичайно великий об'єм експериментальних даних 
та виявила здібності до детального коректного їх аналізу, а 
практичні рекомендації молодого вченого є корисними як для 
подальших досліджень, так і для землеробства (Юрчак, 2013). 
Після захисту Л.Д. Юрчак продовжувала роботу з поглиблених 
досліджень сидеральних властивостей люпину: ретельніше 
розглядалися питання алелопатично активних сполук водних 
екстрактів та летких речовин, що утворюються при розкладі 
люпину; докладніше вивчався вплив активних метаболітів 
мікроорганізмів на розклад люпину. 

А.М. Гродзинський високо цінував професійні якості         
Л.Д. Юрчак як мікробіолога. Перебуваючи в 1973 р. у відрядженні 
до Федеративної Республіки Німеччини, у листі до вченої він 
писав: «Я тут дуже посилено працюю над книжкою, в якій хочу 
звести всі можливі тести на біологічно активні речовини. І 
дійшов до висновку, що без мікробних тестів буде якось неповно. 
Але не будучи спеціалістом, хочу Вас попросити зробити мені 
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зведену табличку по такій приблизно формі … ». Далі він 
наводив таблицю мікробіологічних тестів і просив Л.Д. Юрчак 
критично її оцінити (Наукові читання…, 2012). 

Протягом 1975‒1980 рр. Л.Д. Юрчак займає посаду старшого 
наукового співробітника відділу фізіології рослин ЦРБС АН 
УРСР; займається дослідженням хімічної взаємодії рослин у 
різних типах фітоценозу, ролі мікроорганізмів у процесі 
ґрунтовтоми під посівами польових і кормових культур, а також 
досліджує систему обробітку ґрунту і раціонального 
використання добрив, з'ясовуючи алелопатичну роль рослинних 
виділень у посиленні або, навпаки, послабленні токсичності 
ґрунту (Дзюбенко и др., 1976; Юрчак, Шроль, 1976). 

Наприкінці 1976 р. чоловіку Л.Д. Юрчак, на той час, відомому 
спеціалісту у медичній галузі, кандидату медичних наук, 
запропонували тривале відрядження до Республіки Чад 
(Африка), в яке подружжя вирушило разом. Оскільки не було 
можливості працювати за основною спеціальністю, Л.Д. Юрчак, 
завдяки володінню французькою мовою, влаштувалася на роботу 
до Представництва Аерофлоту (Юрчак, 2013). 

Перебуваючи за кордоном, Л.Д. Юрчак не губила творчий і 
дружній зв’язок із А.М. Гродзинським. Велося жваве листування, 
обмін думками, продовжувалася наукова робота. Зокрема, 
весною 1978 р. співробітники відділу на чолі з А.М. 
Гродзинським готували матеріали до монографії «Алелопатична 
ґрунтовтома» (1979), у зв’язку з чим в листі від 7 березня він 
пише: « … Я саме дописую останні рядки заключні до монографії, 
бо у вівторок, 14-го березня треба її подавати у видавництво – 
більше тянуть неможливо. А сира вона страшенно, бо ніхто мені 
вчасно матеріалів не давав, принесли у свинячий голос, коли вже 
не було ніякої змоги, щось переробити чи змінити». Далі вчений 
розказує про сімейні справи: «Ми дійсно були з Галиною 
Семенівною у Кисловодську, бо обидва дійшли з своїми серцями 
до ручки. Підлікувались непогано, але я після повернення 
підчепив якусь простуду і більше сидю вдома, чім буваю на 
роботі …». 

У листі від 19 березня 1978 р. учений звернувся із проханням: 
«Вельмишановна Лариса Дем’янівна! Пишу ось з якого приводу – 
Ераст Анатолійович (Е.А. Головко – прим. автора) позавчора 
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повернувся з Москви, де був на нараді по космічних справах. Нас 
там, по його словах, дуже хвалили і основним завданням роблять 
тепер «поиск нетрадиционных растений» для вирощування в 
замкнених системах. Тобто треба якісь тропічні рослини 
завозити. Умова така, щоб максимально все йшло у діло – і 
вершки, і корешки. Отже, Вам завдання – пошукайте на базарі чи 
де там щось таке підходяще і привезіть так, щоб можна було його 
проростити й виростити в теплиці насіння чи бульби, чи якісь 
корінці тощо. І друге – я читав в німецькій книзі, що в озері Чад 
водиться синьозелена водорость Spirulina maxima і S. platentis. З 
часом утворюється їх велика маса. Туземці виловлюють, 
висушують і їдять, як овочі. Пришліть чи привезіть нам їх на 
розплід. Порадьтеся з вченими. Може вона сушена не пропадає і 
її можна в конверті послати? У нас вже є карантинні теплиці, але 
Ви, як приватна особа з карантином не зв’язуйтесь, бо нічого не 
дозволять провозити, а зробіть це делікатно, для користі 
справи…». 

Улітку 1978 р., повернувшись до м. Києва, Л.Д. Юрчак знову 
стала плідно займатися науковою діяльністю. Зокрема, у 
збірнику «Фітотоксичні властивості ґрунтових мікроорганізмів» 
за співавторства Л.Д. Юрчак у той же рік було опубліковано 
корисну статтю з питання опрацювання методик алелопатичних 
досліджень (Гродзинский и др. 1978). У публікації автори навели 
результати порівняльного оцінювання методів вивчення 
алелопатичної ґрунтовтоми, що виникає внаслідок беззмінного 
вирощування на одній і тій же площі польових і плодових 
культур. Увагу зосередили на розробленні методу визначення 
токсичності ґрунту, що передбачав проведення проб на 
проростання насіння, розвиток проростків та їхніх частин. 
Досліджувалися різні типи ґрунтів ‒ підзолисті, чорноземи, 
торф'яні (лісові, степові), ґрунт з-під пшенично-ріпакових 
гібридів, ґрунти зі старого плодового саду (дендропарк 
«Олександрія», м. Біла Церква) та беззмінних посівів 
сільськогосподарських культур і сівозмін Драбівської дослідної 
станції (Черкаська обл.). При оцінюванні токсичності ґрунту 
використовували різні тест-об'єкти (рослинні, мікробні тощо) й 
дійшли висновку, що при високій ґрунтовтомі добре проявляє 
себе рослинний біотест, зокрема проростки крес-салату. Проте 
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універсальнішим виявився 
мікробний біотест азотобактер 
(Azotobacter chroococcum): він 
виявляв активність не лише за 
сильної ґрунтовтоми, але і в 
ґрунтах із середньою та 
низькою токсичністю. Цей 
тест-об'єкт був чутливим не 
лише до ґрунтовтоми, а й до 
високих доз мінеральних 
добрив. 

У березні 1980 р. у м. Ризі 
(Латвійська РСР) відбувся VI 
з’їзд Всесоюзного мікробіологічного товариства, де 
розглядалися актуальні питання екології та охорони 
середовища. Збірник матеріалів з’їзду містив публікацію 
«Алелопатія, мікроорганізми й охорона довкілля» (Гродзинский  
и др, 1980) за авторством А.М. Гродзинського, Е.А. Головка, Л.Д. 
Юрчак, де наводилися дані щодо можливості рослин поглинати і 
знешкоджувати різні забруднювачі біосфери. Наголошувалося, 
що виділення рослин слугують джерелом живлення для 
мікроорганізмів, які руйнують забруднюючі речовини, а леткі 
речовини рослин здатні реагувати у повітрі з молекулами 
токсичних речовин, сприяючи їхньому осіданню. Шляхом 
нейтралізації певних забруднень мікроорганізмами й 
завдячуючи особливостям летких речовин рослин можливо 
принципово поліпшити екологічну ситуацію в екосистемах. 

За участі Л.Д. Юрчак у 1987 р. вийшла друком колективна 
монографія «Експериментальна алелопатія», де висвітлено, 
зокрема, методологічні проблеми вивчення алелопатії, розкрито 
суть основних екологічних механізмів, проаналізовано етапи 
дослідження алелопатії в природних ценозах і роль 
мікроорганізмів у хімічній взаємодії рослин тощо. Вченою 
написано 3-й розділ – «Алелопатичні властивості рослин» 
(Гродзинский и др. 1987). 

Співробітники відділу екології та фізіології рослин мали 
сприятливі умови для всебічного дослідження низки проблем з 
алелопатії. Науковці брали активну участь у симпозіумах, 
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конференціях, нарадах, де доповідали про методики 
алелопатичних досліджень, механізм ґрунтовтоми в природних і 
штучних екосистемах, підбір толерантних культур у змішаних 
посівах, вплив сидерації на подолання негативних наслідків 
монокультури, фітонцидні властивості інтродукованих 
ароматичних рослин, вплив ефірних олій на повітряну 
мікофлору в закритих приміщеннях, екологічні аспекти 
алелопатії, обґрунтування з алелопатичних позицій поняття 
фітодизайну, розкриття ролі алелопатії в космічній біології, а 
також при будівництві ландшафтних парків, ботанічних садів 
тощо. 

Л.Д. Юрчак у складі делегацій, які очолював                          
А.М. Гродзинський, приймала участь у багатьох 
репрезентаційних заходах, зокрема: «Всесоюзна нарада з 
вивчення взаємодії рослин у фітоценозах» (1969), м. Мінськ (рис. 
5); Всесоюзна науково-методична нарада «Фітотоксичні 
властивості ґрунтових мікроорганізмів» (1976), м. Чернігів; «IV 
Всесоюзний симпозіум з фізіолого-біохімічних основ взаємодії 
рослин у фітоценозах» (1976), м. Київ; конференція «Структура і 
функції мікробних угруповань ґрунту з різним антропогенним 
навантаженням» (1982), м. Чернігів; V Республіканська 
конференція з проблем алелопатії (1982), Київ–Біла Церква; 
«Актуальні задачі фізіології та біохімії рослин у ботанічних садах 
СРСР (1984), м. Звенигород; «Шоста республіканська 
конференція з проблем алелопатії» (1987), м. Харків тощо. 

Від 1965 р. А.М. Гродзинським засновано «День алелопатії», 
який відзначається щорічно 15 жовтня як науковий семінар. 
Причому колектив відділу екології та фізіології рослин проводив 
наукові заходи не тільки у ЦРБС (рис. 6), але й виїздні дні 
алелопатії в інших наукових установах, які підпорядковувалися 
біологічному відділенню АН УРСР – дендропарки «Софієвка», 
«Олександрія», «Тростянець» тощо. Після смерті академіка А.М. 
Гродзинського та професора Е.А. Головка, Л.Д. Юрчак 
очолювала професійне свято − «День алелопатії». 

До 60-річчя від дня народження академіка                            
А.М. Гродзинського у 1986 р. його учні та колеги ‒ Е.А. Головко 
та Л.Д. Юрчак опублікували в «Українському ботанічному 
журналі» нарис (Головко, Юрчак, 1986), де коротко наводилися 



 

 
99 

біографічні дані видатного вченого, основні напрями його 
наукової роботи. 

Після смерті А.М. Гродзинського Л.Д. Юрчак у статті 
«Спомин про вчителя» (Юрчак, 2001) з великою повагою 
згадувала свого наставника, який був взірцем служіння науці. 
Крім того, у матеріалах Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 80-річчю від дня народження академіка А.М. 
Гродзинського, Л.Д. Юрчак розмістила змістовний матеріал 
щодо ретроспективного, сучасного та перспективного погляду 
на алелопатію (Юрчак, 2006), а згодом розширену ґрунтовну 
статтю (Юрчак, 2006) було опубліковано в журналі «Інтродукція 
рослин. Крім історичних аспектів розвитку алелопатії у статті 
вчена детально розглянула схему алелопатичних взаємозв’язків 
як інтегральної міждисциплінарної проблеми; напрями 
алелопатичних досліджень в Україні; навела перелік науково-
дослідних установ, де проводяться алелопатичні дослідження; 
запропонувала нову схему формування алелопатичного режиму  
ґрунту в агроекосистемі на підґрунті власних досліджень. 

У збірнику праць «Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти», 
виданому до 80-річчя від дня 
народження академіка АН 
України А.М. Гродзинського, 
Л.Д. Юрчак спільно із 
колегами НБС імені М.М. 
Гришка НАН України 
опублікувала фундаментальну 
статтю «Комплексна оцінка 
алелопатичних особливостей 

ароматичних рослин» (Юрчак и др., 2007), де наводився огляд 
літературних джерел і результатів власних досліджень за останні 
25 років. Підкреслювалася значущість цих досягнень для 
створення науково обґрунтованих сівозмін, вирішення питань 
ґрунтовтоми під монокультурами, розширення прийомів 
альтернативного землеробства, збагачення біорізноманіття в 
агроекосистемах тощо. 

Scientia longa, vita brevis – наведений в епіграфі латинський 
крилатий вислів якнайкраще характеризує цілеспрямовану 
постать доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак – 
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достойну ученицю і послідовницю ідей свого наставника, 
академіка А.М. Гродзинського, який власним прикладом, крок за 
кроком піднімаючись до вершин Олімпу, надихав та заохочував 
чисельних послідовників вивчати багатогранні проблеми 
хімічної взаємодії рослин. 

 

Список використаних джерел 

Аллелопатия растений и почвоутомление: избр. тр. 
Гродзинский А. М. 1991. / отв. ред. В. Д. Романенко. Киев: 
Наук. думка, 432 с. 

Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. 1986. Словарь латинских 
крылатых слов: 2500 единиц / под ред. Я. М. Боровского. 
Москва: Рус. яз., 960 с. 

Головко Е. А., Юрчак Л. Д. 1986. Андрій Михайлович 
Гродзінський (до 60-річчя з дня народження). Український 
ботанічний журнал. 43(6):93. 

Гродзинский А. М., Пилипенко-Юрчак Л. Д. 1962. 
Биологический метод определения фитотоксических 
веществ при помощи прорастающих семян. Тезисы докладов 
научной конференции по вопросам экспериментальной 
геоботаники, Казань, февр. 1962 г. Казанское отд-ние 
Всесоюз. ботан. о-ва. Казань : Изд-во Казанского ун-та. С. 
80–81. 

Гродзінський А. М., Мохова Н. І., Пилипенко-Юрчак Л. Д., 
Філіппович Т.М. 1962. Про гальмівні речовини в 
післяжнивних рештках польових культур і в бур’янах. I. 
Вплив водорозчинних гальмувачів на проростання насіння і 
ріст рослин. Укр. ботан. журн. XIX(6):30–38. 

Гродзінський А. М., Мохова Н. І., Пилипенко-Юрчак Л. Д., 
Філіппович Т. М. 1963. Про гальмівні речовини в 
післяжнивних рештках польових культур і в бур’янах. II. Дія 
летких виділень на проростання насіння і фотосинтез 
рослин. Укр. ботан. журн. XX(1):66–72. 

Гродзінський А. М., Кохно М. А., Киричок Ю. К. 1966. 
Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР на 
новому етапі діяльності. Інтродукція та акліматизація 
рослин: республ. міжвід. зб. Київ: Наук. думка, c. 3‒7. 



 

 
101 

Гродзинский А. М., Юрчак Л. Д., Головко Э. А. и др. 1978. 
Сравнительная оценка методов изучения 
аллелопатического почвоутомления. «Фитотоксические 
свойства почвенных микроорганизмов»: [сборник]. 
Ленинград, с. 53‒64. 

Гродзинский А. М., Головко Э. А., Юрчак Л. Д. 1980. 
Аллелопатия, микроорганизмы и охрана окружающей 
среды. VI съезд Всесоюз. микробиологического об-ва «На 
главных путях научно-технического прогресса» (25–29 
марта 1980 г., г. Рига). Т. 6. «Микроорганизмы в защите и 
рациональном использовании окружающей среды»: тезисы 
докл., стенд. сообщений и представленных к обсуждению 
материалов. Рига, с. 36. 

Гродзинский А. М. и др. 1987. Экспериментальная аллелопатия: 
монография. Киев: Наук. думка, 233 с. 

Динамика коллинов, фитонематод и микрофлоры в полевой 
культуре / Дзюбенко Н. Н., Юрчак Л. Д., Сигарева Д. Д., 
Бойко П. И. Проблемы аллелопатии: тезисы докл. IV 
Всесоюз. совещ. по физиолого-биохим. основам 
взаимодействия растений в фитоценозах, (г. Киев, май 1976 
г.). Центр. респ. ботан. сад АН УССР. Киев: Наук. думка, с. 
53‒54. 

Мохова Н. И., Юрчак Л. Д., Сорока М. А. 1967. Физиологически 
активные вещества, образующиеся при разложении 
растительных остатков. Второй Всесоюзн. cимп. по 
физиолого-биохим. основам формирования растит. 
сообществ (фитоценозов): тезисы докл., (г. Киев, 23‒27 мая 
1967 г.). Киев: Наук. думка, c. 67‒68. 

Наукові читання до 85-річчя від дня народження академіка АН 
УРСР Андрія Михайловича Гродзинського (3.12.1926–
17.12.1988). 6 квітня 2012 р.: збірка матеріалів / уклад.: М. М. 
Давиденко; наук. ред. В. А. Вергунов; Асоц. бібліотек 
України, ДНСГБ НААН. Київ: ФОП «Корзун Д. Ю.», 62 с. 

Прутенская Н. И., Юрчак Л Д., Сорока М. А. 1970. 
Физиологически активные вещества микроорганизмов и 
разлагающихся растительных остатков. Физиолого-
биохимические основы взаимодействия растений в 
фитоценозах. Киев, 1:218‒222. 



 

 
102 

Середюк Л. С., Юрчак Л. Д.  1971. Аллелопатическое действие 
меланинов гриба Stachybotrys alternans. Прикладная 
биохимия и микробиология. Москва: Изд-во «Наука», VII(2): 
174‒177. 

Юрчак Е. В.2013. Становлення доктора сільськогосподарських 
наук Л. Д. Юрчак (1937–2010) як особистості та науковця. 
Історичні записки: зб. наук. праць; гол. ред. В. П. 
Михайлюк. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 39:230–237. 

Юрчак Е. В. 2018. Історія алелопатії: минуле й сьогодення… 
Світогляд: наук.-популярний журн. 2(70):С. 16–20. 

Юрчак Л. Д., Середюк Л. С. 1969. Аллелопатическое действие 
меланинов гриба Stachybotrys alternans. Материалы IV респ. 
науч. конф. молодых исследователей, посвящ. 50-летию АН 
УССР. Киев: Наук. думка, с. 102‒103. 

Юрчак Л. Д. 1969. Количественная динамика микроорганизмов, 
разлагающих зеленую массу люпина. Материалы IV респ. 
науч. конф. молодых исследователей, посвящ. 50-летию АН 
УССР. Киев: Наук. думка, c. 100‒102. 

Юрчак Л. Д. 1970. Динамика физиологически активных веществ, 
образующихся при разложении зеленой массы люпина. 
Физиолого-биохимические основы взаимодействия 
растений в фитоценозах. Киев, 1:124‒128. 

Юрчак Л. Д. 1971. Біологічна активність метаболітів 
мікроорганізмів, які розкладають зелену масу люпину. 
Мікробіол. журн.  XXXIII(6):730‒731. 

Юрчак Л. Д. 1971. Физиологически активные вещества 
сидерального люпина и сопутствующей микрофлоры: 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. 
Ин-т ботаники АН УССР. Киев, 19 с. 

Юрчак Л. Д., Шроль Т. С. 1976. Микрофлора пожнивных остатков 
озимого рапса и озимой сурепицы. Проблемы аллелопатии: 
тезисы докл. IV Всесоюз. совещ. по физиолого-биохим. 
основам взаимодействия растений в фитоценозах, (г. Киев, 
май 1976 г.). Центр. республ. ботан. сад АН УССР. Киев: 
Наук. думка, с. 122–123. 

Юрчак Л. Д.2006. Алелопатія: ретроспективний погляд, 
сучасний стан та перспективи досліджень. Алелопатія та 
сучасна біологія: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 



 

 
103 

80-річчю з дня народження акад. А. М. Гродзинського 
(1926‒1988), Київ, 17‒19 жовт. 2006 р. НБС імені М. М. 
Гришка НАН України. Київ: Фітосоціоцентр, с. 10–20. 

Юрчак Л. Д. 2001. Спомин про вчителя. Інтродукція рослин. 
1‒2:54‒56. 

Юрчак Л. Д. 2006. Алелопатія: ретроспективний погляд, 
сучасний стан та перспективи досліджень. Інтродукція 
рослин. 4:12‒23. 

Юрчак Л. Д., Мороз П. А., Осипова  И. Ю. 2007. Комплексная 
оценка аллелопатических особенностей ароматических 
растений. Ботаника и микология: Современные горизонты: 
сб. трудов. Киев: Академпериодика, с. 247‒260. 
 

E.V. YURCHAK. PROBLEMS OF ALLELOPATHY IN THE 
RESEARCH OF L.D. YURCHAK (1937–2010) – STUDENTS OF 
ACADEMICIAN A.M. GRODZINSKY (1926–1988) 

Information on the scientific activity of Doctor of Agricultural 
Sciences L.D. Yurchak – one of a galaxy of scientists who were at the 
forefront of the doctrine of the chemical interaction of plants. The 
period of origin and formation of allelopathy under the guidance of 
Academician A.M. Grodzinsky. For the first time, some letters and 
photos of the scientist from the home archive of L.D. Yurchak are 
presented. 

 

Э.В. ЮРЧАК. ПРОБЛЕМЫ АЛЛЕЛОПАТИИ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ Л.Д. ЮРЧАК (1937–2010) – УЧЕНИЦЫ 
АКАДЕМИКА А.М. ГРОДЗИНСКОГО (1926–1988) 
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становления аллелопатии под руководством академика А.М. 
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ГРОДЗИНСЬКІ (слово дендролога) 

Стисло проаналізовані використовувані автором впродовж 1970-
2020-х років праці академіків Андрія Михайловича Гродзинського і 
Дмитра Михайловича Гродзинського, викладені головні риси 
природознавчої науково-педагогічної династії Гродзинських у ХІХ 
- ХХІ століттях 

 

Ключові слова: природознавство, біологія, енциклопедія, 
словник, дендрологія, династія 
 

Прагну в цій невеличкій публікації розкрити, перш за все, 
значну вагу використаних праць видатних біологів – Андрія 
Михайловича і Дмитра Михайловича Гродзинських впродовж 
майже піввікового періоду (у 1970-2020-х роках). За цей час мені 
трапилась нагода неодноразово звертатись до робіт цих 
визначних вітчизняних вчених, фундаторів наукових шкіл. 
Відразу зазначу, що знайомлячись разом із загалом українських 
вчених з розробками братів Гродзинських в галузях сучасної 
алелопатії, радіобіології тощо, намагатимусь висвітлити, 
насамперед, становлення родинних науково-педагогічних засад 
їх батьком, разом із подальшим, майже 50-річним 
започаткуванням і розвитком науковим тандемом Гродзинських 
низки спрямувань природознавства.  

У 1970-і роки, впродовж їх першої половини, я працював у  
Ботанічному саду імені академіка Олександра Васильовича 
Фоміна. Тепер це науково-дослідна і природоохоронна установа 
у складі Навчально-наукового центру «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка». 

Одним з провідних його співробітників в ті далекі часи, з 
котрим я мав нагоду спілкуватись, був корінний киянин, 
дендролог Володимир Устинович Дирдовський (1900–1979). У 
1920-х роках Дирдовський опікувався створенням словників. 
Разом з Наталією Тихонівною Осадчою-Яната (1891–1982), у 1925–

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
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1927 роках Дирдовський працював над «Словником ботанічної 
номенклатури», надрукованим в Києві у 1928 році.  

Від Дирдовського, котрий був справді «ходячою 
енциклопедією», досліджував флору (дендрофлору) Південної 
Київщини, і у 1931 році відзначився публікацією «До фльори 
Білоцерківщини», я вперше дізнався про науково-педагогічний 
доробок батька братів Гродзинських – Михайла Карповича 
Гродзинського (1890–1956). Його батько, лісник Карпо Іванович 
Гродзинський, у 1895 році узяв довгостроковий кредит у 
Вільненському банку для придбання земліу селі Линів на Волині.  

Історична довідка. За археологічними дослідженнями, 
проведеними у 1970-і роки, територія від Західного Бугу до Горині 
та Случі, в межах Волинської, Рівненської, північної частини 
Хмельницької областей, мала ознаки вельбарської культури, 
підтвердженої могильником у Линьові, де культурні відклади 
слов’ян перекриті культурним шаром поселення вельбарців. 
На поселенні у Линові було два двори. Один з них об’єднував 
чотири житла, а другий складався з одного житла. У другій фазі 
тут було побудоване велике наземне житло площею 80 м2 та 
напівземлянка. Дві групи мешканців, що належали двом 
патріархальним родинам, розділені значним простором, 
виявлені на поселенні у Боратині. 

У Линьові, на сонячних схилах урочища, що простягається 
вздовж річки на кілька кілометрів, на відстані 0,5–1 км, виявлені 
три синхронні поселення. У 1906 році це село Свинюської 
волостіВолодимир-Волинського повіту Волинської губернії мало 
66 дворів та 611 мешканців. Згідно з переписом України, у 1989 
році їх чисельність зменшилась до 490 осіб – 231 чоловіків та 259 
жінок, а за переписом населення України 2001 року в селі мешкало 
ще менше осіб – 427. 

Дирдовський навіть зберіг нотатки про батька і діда Андрія 
Михайловича і Дмитра Михайловича Гродзинських.  

Михайло Карповичдо 6 класу навчався у Луцькій гімназії, а 
завершив навчання у 1909році срібним медалістом 
Петербурзької 8-й гімназії. Він вступив до Московського 
університету на природниче відділення фізико-математичного 
факультетуМосковського університету,де навчався у 1909–1913 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1906
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001)
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роках.Там студентів готували за спеціальностями «фізико-хімія», 
«технічна хімія», «ґрунтознавство», «агрономічна хімія», 
«фізіологія тварин», «зоологія», «фізіологія рослин», «геологія», 
«географія», «ботаніка». У 1910–1912 роках Гродзинський вів 
школу української грамоти у своєму селі, проводив практику із 
садівництва у Волинському губернському земстві. З 1914року 
Михайло Карпович був повітовим інструктором у Володимир-
Волинському земстві, у 1916–1917 роках завідував розплідником у 
Верхньо–Дніпровському товаристві сільського господарства та 
городами Волинського губернського земства. У травні 1918 року 
батько майбутніх академіків став повітовим інструктором з 
садівництва Васильківського повітового земства.  

У 1919 році Михайло Карпович Гродзинський перейшов до 
Уземвідділу для завідування секцією інтенсивних культур, а у 
наступному році розпочав роботу у комісії з організації 
сільськогосподарського технікуму у Білій Церкві.  

У 1920 році на базі Білоцерківської класичної гімназії було 
започатковано сільськогосподарський технікум хліборобства, 
який розмістився у будинку колишньої гімназії, в тому ж році 
реформований у Білоцерківський сільськогосподарський 
політехнікум, а у 1929 році –у сільськогосподарський інститут, 
який у 1934 році об'єднаний з Білоцерківським ветеринарно-
зоотехнічним інститутом. Було утворено Білоцерківський 
сільськогосподарський інститут (нині –Білоцерківський 
національний аграрний університет) з п'ятьма факультетами: 
агрономічним, ветеринарним, зоотехнічнім, планово-
економічним та механізації сільського господарства. Там з 1920 
року Михайло Карпович Гродзинський працював викладачем, 
помічником декана і деканом з навчальної частини 
сільськогосподарського відділення, а у 1923 році  очолював 
технікум. Він викладав садівництво, закордонну літературу, 
німецьку мову і систематику рослин, загальну і спеціальну 
ботаніку, мікробіологію і закордонну сільськогосподарську 
літературу, насінництво, і біологію бур’янів.  

Гродзинський зібрав гербарій квіткових рослин (понад 5000 
примірників), склав таблиці гербарію з екології рослин, залишив 
рукописні твори «Рослинність північно-західної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
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Білоцерківщини», «Лісові суспільства з околиць Білоцерівщини», 
«Луки по р.Узень».  

У 1938 році М.К. Гродзинський став доцентом, він був 
знайомим з Юрієм Дмитровичем Клеоповим, який у 1924 році 
закінчив Київський інститут народної освіти, навчаючись з 
майбутніми біологом і фіто географом Андрієм Созонтовичем 
Лазаренко (1901–1979), професором Петром Федоровичем 
Оксіюком (1896–1960), ліхенологом Альфредом Миколайовичем 
Окснером, дендрологом Володимиром Устиновичем 
Дирдовським, котрий, не зважаючи на великі знання деревних 
рослин, не був, навіть, кандидатом наук. 

Зустрічаючись з багаторічним директором Інститута ботаніки, 
редактором 12–томної «Флори УРСР» Дмитром Костянтиновичем 
Зеровим, засновником української палінологічної школи, 
Михайло Карпович неодмінно згадував його батька, інспектора 
народних шкіл Костянтина Іраклійовича Зерова (1860–1940), 
талановиту своєрідну людину–творця, знавця астрономії, 
любителя античних мов та літератур. Особливо дорогим для 
Гродзинського–батька було спілкування з Миколою Івановичем 
Вавіловим, котрий цікавився його дослідами, в яких Михайло 
Карпович за фотоперіодичною реакцією визначав географічне 
походження бур'янів. 

Вперше від Дирдовського мені стало відомо, що Андрій 
Михайлович Гродзинський у 1944 році  закінчив агрономічне 
відділення Конь-Колодязького сільськогосподарського 
технікуму, після служби в армії відбудовував Севастополь, у 1948 
році вступив до Московської сільськогосподарської академії 
імені Тімірязєва, а у 1955 році– до аспірантури Інституту 
фізіології рослин та агрохімії АН України. Працюючи в Інституті 
ботаніки, в 1958 році А.М. Гродзинський захистив кандидатську 
дисертацію, а вже на посаді директора Центрального 
республіканського ботанічного саду АН України –докторську 
дисертацію на тему «Алелопатія в житті рослин та їх 
угрупувань». Свою подальшу наукову діяльність він присвятив 
дослідженню хімічної взаємодії рослин, механізмів, дії 
біологічно активних речовин, пізнанню особливостей алелопатії 
у різних типах рослинності,приділяючи особливу увагу в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1860
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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вивченню алелопатичної взаємодії у різних типах рослинності та 
різних фітоценозах. 

У 1980-і роки Гродзинський А.М. розвинув класичне розуміння 
фітодизайну в дендрології: 
цілеспрямоване науково обґрунтоване введення рослин в дизайн 
інтер'єру офісу і оформлення інших приміщень, здатності до 
поліпшення якості повітря в приміщенні, практику створення 
рослинних композицій для оформлення інтер'єрів, регулярне 
озеленення приміщень і створення зимових садів, тобто, все те 
що називають фітодизайном (віддав.-гр. φυτόν– рослина і англ. 
design–проектувати, конструювати. У 1983 році він виділив шість 
основних завдань фітодизайну: естетико-психічний вплив 
рослин на людину за допомогою краси форми і кольору; 
поліпшення повітряного середовища проживання людини 
(тонізуючі, заспокійливі запахи); знезараження, оздоровлення 
навколишнього середовища, в основному за рахунок летючих 
фітонцидів; очищення повітря від газів, пилу, диму, зниження 
шуму рослинами та інші; біоіндикація, тобто використання 
рослин як живих індикаторів забруднення повітря, ґрунту та 
води; вивчення стану самих рослин в інтер'єрах з метою підбору 
найбільш ефективних і добре зростаючих видів. 

В Україні ці теоретичні засади розвиваються в багатьох 
установах, зокрема, на Факультеті графічного дизайну 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, в 
Київському національному університеті технологій та дизайну, 
Київському державному інституті декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Інституті дизайну і 
реклами Київського національного університету культури і 
мистецтв, Київському вищому професійному училищі 
будівництва та дизайну, Київському коледжі будівництва, 
архітектури та дизайну, Інституті дизайну і ландшафтного 
мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв та інших. 

З поміж багатьох різноманітних праць Андрія Михайловича 
Гродзинського слід обов’язково згадати колективну працю 
«Лікарські рослини: енциклопедичний довідник», видання для 
всіх, хто цікавиться лікарськими рослинами, створену за його 
редагуванням. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%27%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81
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На моїй книжковій полиці перше видання цієї праці 1989 року 
біологів, докторів і кандидатів наук - Надії Джуренко, 
Олександри Ісайкіної, Володимира Осетрова, Володимира 
Собка, Олега Талдикіна, Ігора Фалтуса, медиків Валерії 
Кривенко, Ніни Макарчук, очолюваних Андрієм Пилиповичем 
Лебедою. 

Завше читаю саме перше речення: «Люди споконвіку 
користуються лікарськими рослинами»… 

Закладками відмічені дендрологічні об’єкти, котрі крім 
курсу «Лікарські рослини» слугували нам на курсі 
«Дендрологія». Вони мають наскрізну нумерацію, наприклад, 
375. Жимолость козолиста, про яку, як і про інші рослини, 
наводяться морфологічні,   карпологічні, ресурсознавчі та інші 
відомості («…Сировина. З лікувальною метою використовують 
надземну частину рослини (листя, стебла й квітки). 
Заготовляють під час цвітіння…»). Користувачам завжди 
робиться акцентуація на Лікарських формах і застосуванні– 
«ВНУТРІШНЬО – настій (1 чайна ложка сировини на склянку 
окропу, настоюють 30 хв, проціджують) по 1 столовій ложці 3 
рази на день». 

З студентами ми перш за все штудіювали вміщений 
наприкінці книги словник біологічних і фармакологічних 
термінів, а я вже вкотре передивляюсь розділ «Біологічно 
активні речовини лікарських рослин», написаний Андрієм 
Михайловичем… 

«Лікувальна дія рослин пов'язана майже виключно зі 
специфічними хімічними речовинами, що містяться в них. Якщо 
не брати до уваги мікроелементи та іони калію і деяких інших 
мінеральних елементів, більшість лікувальних сполук – це 
органічні речовини. Тепер відомо понад 4 мільйони органічних 
сполук, багато з них мають лікувальні властивості. Перелічити 
навіть побіжно всі групи і класи лікувальних речовин 
неможливо, тому зупинимось лише на найсуттєвіших 
біохімічних особливостях лікарських рослин. Усі існуючі нині на 
земній кулі живі істоти мають у своїй основі однакову схему 
обміну речовин: і у рослин різного рівня і походження, і у 
тварин, бактерій, вірусів та грибів, якими б вони не були 
далекими одні від одних, фундамент життєвих процесів 
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створюють білки, білкові молекули, особливим способом 
організовані у вигляді подвійних мембран…». Останній абзац 
розділу… «…Сучасна біологія має засоби й можливості 
вирощування практично всіх важливих рослин або ж 
культивування ізольовано біологічної маси, як це робиться вже 
для женьшеню чи раувольфії зміїної. Біохімія рослин -багатюще, 
нескінченно різноманітне, невичерпне джерело речовин і 
засобів, які забезпечують здорове, щасливе і повноцінне життя 
людей». 

1990-2020-і роки. Дмитро Михайлович Гродзинський після 
Чорнобильської катастрофи, провів видатні дослідження, 
пов’язані з упередженням негативних радіобіологічних наслідків 
аварії. Займаючись теорією систем в дендрології я 
використовував його внесок в теорію надійності біологічних 
систем.  

Серед праць Дмитра Михайловича Гродзинського у ХХІ 
столітті третього тисячоліття я багато разів використовував 
його«Чотиримовний словник назв рослин (Українсько-
російсько-англійсько-латинський)», котрий побачив світ 2001 
році у київському видавництві «Фітосоціоцентр», а згодом 
фундаментальну працю 2012 року – майже 750-сторінковий 
«Словник української біологічної термінології».  

Створення словника зумовлене, насамперед, необхідністю 
зібрати й систематизувати сучасну українську наукову біологічну 
термінологію. Потреба в такійпраціназріла давно, але особливо 
гостропостаєтепер, у періодстандартизації та кодифікації 
науковоїтермінології, поповнення її термінами. Понад 70 
словників й енциклопедій з біологічних наук не відбивають 
сучасного стану національної термінології, оскільки охоплюють 
здебільшого класичні біологічні науки: анатомію, ботаніку, 
зоологію, генетику та інші. 

Реєстр енциклопедій і словників минулого обмежений 
різними хронологічними періодами.  

Важливо було упорядкувати систему біологічної 
термінології, яка надзвичайно швидкими темпами збагачується 
й наразі налічує сотні тисяч лексичних одиниць. Незважаючи на 
бурхливий розвиток біології, темпи якого невпинно зростають, 
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раніше термінологічна система галузі не знайшла достатнього 
відображення в українській лексикографії. 

Сучасна новітня біологічна термінологія була майже не 
відбита в попередніх словниках.Над нею багато років працювали 
Інститут української мови, Комітет наукової термінології та інші 
установи.Роботу по «Словнику…»очолили редактори і автори 
академік Дмитро Михайлович Гродзинськийта професор 
Людмила Олександрівна Симоненко, його укладачами також 
стали кандидати філологічних наук М. П. Годована, С. В. 
Овсейчик, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко. 

У «Словнику…» відсутні вузькоспеціальні, застарілі терміни 
та новотвори, не апробовані в мові фахівців, а також обмежено 
кількість фонетичних і морфологічних варіантів.У «Словнику…» 
зафіксовані найуживаніші сучасні українські біологічні терміни, 
адресовані працівникам наукових установ, видавництв, радіо, 
телебачення, викладачам, учням, студентам та «всім, хто 
цікавиться українським словом».  

«Словник…»дає читачеві максимум відомостей щодо 
сучасного стану української біологічної терміносистеми, а також 
еквівалентних форм вираження того самого поняття в російській 
та англійській мовах.  

Майже десятиліття «Словник…» є надзвичайно 
затребуваним. Ця праця обіймає нормативну загальнонаукову та 
широковживану термінологію біологічних наук, зафіксовану в 
науковій, науково-популярній, навчальній та інформативно-
реферативній літературі, енциклопедичних, загальномовних і 
спеціальних словниках.  

Творець «Словника…» Дмитро Михайлович Гродзинський 
писав: «Проникнення в біологію ідей кібернетики, фізики, хімії, 
математики збагатило її методологічний арсенал, що сприяло 
темпам розвитку класичних традиційних біологічних дисциплін 
та формуванню нових наук комплексного характеру – 
молекулярної і системної біології, біоінформатики, епігеноміки, 
біоніки, космічної біології, генної інженерії, цитогенетики, 
біогеоакустики, радіаційної біології, фотобіології, біоінженерії, 
біотелеметрії, квантової біології, біоспелеології та ін. Класичні 
розділи біології керуються принципово новою методологією 
досліджень та новими парадигмами. Бурхливого розвитку 
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набуває цикл екологічних наук. Біологічні науки стають основою 
багатьох галузей людської діяльності, особливо значний вплив 
вони мають на медицину, сільське господарство, охорону 
природи». «…Всі ці зрушення в сучасній біології сприяють 
зростанню інтересу до нових відкриттів у цій царині досліджень, 
а також потягу до вивчення біології найширшого кола фахівців 
різного напряму діяльності. В розвитку біології беруть участь і 
математики, і фізики, і гуманітарії, представники будь-яких 
професій, тому що біологія на цьому етапі розвитку є вкрай 
різноаспектною наукою, подальший прогрес якої подарує 
людству могутність медицини, надійність виробництва 
продуктів харчування, збереження біорізноманіття планети…». 

Насамкінець зазначу, що дендрології, котра тепер зі 
звуженого, застарілого тлумачення «як частини ботаніки» 
починає займати чільну новітню галузь серед природничих наук, 
що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій 
природі, конче необхідне оновлення. 

Саме завдяки розробкам Андрія Михайловича і Дмитра 
Михайловича Гродзинських, і ця наука спирається на створену 
ними теоретичну, методологічну і прикладну базу в біології та 
окресленому колі природознавства, котре дедалі розширюється і 
оновлюється напередодні третього десятиліття ХХІ століття. 

I.S. IVCHENKO. GRODZINSKY (word of the dendrologist) 

The works of academicians Andrei Mikhailovich Grodzinsky and 
Dmitry Mikhailovich Grodzinsky used by the author during the 1970-
2020s are briefly analyzed, the main features of the natural history 
scientific and pedagogical dynasty of Grodzinsky in the 19th - 21st 
centuries are outlined 
И.С. ИВЧЕНКО. ГРОДЗИНСКИЕ (слово дендролога) 

Коротко проанализированы использованные автором на 
протяжении 1970-2020-х годов труды академиков Андрея 
Михайловича и Дмитрия Михайловича Гродзинских, изложены 
основные черты природоведческой научно-педагогической 
династии Гродзинских в ХІХ - ХХІ столетиях. 
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†С.І. ГАЛКІН 

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,  
директор дендропарку «Олександрія» НАН України 

 

СПОГАДИ ПРО А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО 

Передрук з видання :«Академік АН УРСР  
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Працюючи протягом значного часу (з 1973 року, майже 40 
років) в дендропарку «Олександрія» Національної академії наук 
України, час від часу згадується, які визначні та талановиті люди 
приклали свій хист, розум та вміння для того, щоб зберегти його 
ще на багато років. 

До таких працьовитих, самовідданих і талановитих вчених-
біологів я, в першу чергу, відношу академіка Андрія 
Михайловича Гродзинського. Невдовзі виповниться 25 років, як 
він пішов передчасно з нашого життя. Скільки ще можна було б 
зробити цій надзвичайно закоханій у рослинний світ людині. 
Але і те, що він зумів зробити, назавжди ввійшло яскравою 
сторінкою в біологічну науку. 

Аналізуючи сучасний стан справ у дендрологічних парках, 
підпорядкованих НАН України, без сумніву можна констатувати, 
що величезна, якщо не головна, заслуга в тому, що вони 
процвітають, належить саме Андрію Михайловичу 
Гродзинському. В першу чергу, я маю на увазі талант цього 
вченого і організатора науки прогнозувати на багато років 
наперед розвиток подій, розбиратися в людях і правильно 
проводити підбір кадрів. Це, в повній мірі, стосується і 
ботанічного саду ім. М.М. Гришка, який Андрій Михайлович 
очолював більше 20 років.  

Те, що «Олександрія» дочекалась суттєвих змін на краще, 
вважаю теж заслуга А.М. Гродзинського. Після захисту 
кандидатської дисертації у 1983 році (керівником роботи був 
Андрій Михайлович) склалися такі обставини, що я хотів 
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залишити «Олександрію» і перейти на викладацьку роботу в 
Білоцерківський сільськогосподарський інститут. Саме 
А.М. Гродзинський попросив зачекати, не поспішати і доклав 
зусиль для того, щоб я залишився працювати в «Олександрії». 
Вже тоді він бачив в моїй особі кандидатуру на посаду 
директора, але оскільки я був безпартійний, за тих часів це було 
неможливо. 

Колектив дендропарку «Олександрія», я особисто, завжди 
пам’ятаємо його поради, його бачення в побудові чи перебудові 
окремих ландшафтних ділянок та розвитку парку як наукової 
установи. 

 
О.О. ІЛЬЄНКО 
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,  
директор Державного дендрологічного парку «Тростянець» НАН 
України, заслужений природоохоронець України 
 

СПОГАДИ ПРО А.М.ГРОДЗИНСЬКОГО 
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З Андрієм Михайловичем Гродзинським, непересічною 
особистістю, Ученим з великої літери, оптимістом, життєлюбом, 
людиною великого  благородства доля звела мене у квітні 1977 
року, а з березня 1978 року мені пощастило працювати під його 
безпосереднім керівництвом, спочатку в якості інженера, а з 1979 
року – аспіранта. З теплотою і вдячністю згадую його 
доброзичливі повчання, які досить часто мали афористичне 
звучання, але були значно ефективнішими за прямі вказівки чи 
нотації і сприймались напрочуд легко, проте наводили на 
серйозні роздуми і висновки. Так, після вступу до аспірантури 
одна із його настанов як наукового  керівника щодо подальшої 
роботи була висловлена таким чином: «Ось уявіть собі, що ми 
разом знаходимося у одному човні – я кермую, а Ви веслуєте. 
Якщо Ви будете добре веслувати,  то ми прибудемо до місця 
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призначення вчасно, без проблем і з добрим результатом. Якщо 
ж я буду і кермувати, і намагатимусь веслувати, то рух буде 
хаотичним, а шлях і кінцева мета – примарними». 

Будучи людиною енциклопедичних знань, феноменальної 
пам’яті та виняткової працездатності, мудрим і досвідченим 
наставником, Андрій Михайлович надавав можливість 
самостійно працювати і завжди сприяв самореалізації 
працівника та всебічному розкриттю його здібностей. Він 
уважно спостерігав за роботою підлеглих, все бачив, все пам’ятав 
та розумів і, в разі потреби, ненав’язливо спрямовував процес у 
потрібне русло, при цьому ніколи не допускав дріб’язкової опіки. 
Проте, якщо цього вимагали обставини, він міг проявити 
надзвичайну сміливість, твердість, наполегливість і рішучість.  

З теплотою згадую про те, що постійно відчував його вагому і 
щиру, без жодного перебільшення можу сказати , батьківську 
підтримку: і коли був аспірантом, і коли вже перебував на посаді 
керівника науково-дослідної установи НАН України, на яку мене 
призначили за сприянням, а точніше кажучи – зусиллями Андрія 
Михайловича. Не можу без глибокої вдячності згадувати його 
допомогу, підтримку і захист (було і таке), без яких, мабуть, не 
відбулося б у такій мірі моє становлення і як наукового 
працівника, і як керівника, і як особистості.  Варто також додати, 
що Андрій Михайлович відкрив для мене багато житейських 
істин та премудростей, які навіть зараз, через багато років, є для 
мене безцінними і актуальними. 

Я безмежно вдячний Андрію Михайловичу, моєму мудрому 
Вчителю, який певний час вів мене по життю і вивів на шлях, з 
якого я ніколи не звертав і вже ніколи не зверну. Несказанно 
прикро, що такі люди так зарано залишають цей світ і так 
передчасно йдуть за межу вічності. І хоча їх нема з нами поряд, 
проте вони завжди присутні  в пам’яті учнів і їхніх справах. 
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В.В. СНІЖКО 
Кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та 
психології етносу Національного НДІ українознавства 
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Біля мого столу портрет мого Вчителя. Нині мені більше 

років, як мав він, коли пішов із життя. Він пішов, проте не з мого 
життя. Він не лише не пішов з мого життя, а більше того, ще 
відчутніше став присутнім у моїх думках, моїх поглядах, моїх 
прагненнях… Мій Вчитель – Андрій Гродзинський.  

У кінці 83-го року минулого століття я приїхав у справах до 
Миргорода, а там у санаторії відпочивав Андрій Михайлович. Він 
дуже зрадів, бо почувався самотнім – на вулиці, як і в кімнаті 
було зимно, а від того і в думках смуток. Тож ми пішли блукати 
стежками серед дерев сплячого лісу. Багато розмовляли, він 
розповідав про минуле, а більше про мрії, пов’язані із 
Ботанічним садом, нашою спільною розробкою фітодизайну, про 
перспективи наших космічних експериментів, про потрібні 
реорганізаційні процеси в Академії Наук тощо. Більше говорив 
Андрій Михайлович, проте і я мав достатньо можливостей 
розповісти про свої плани та спостереження і висловити котрісь 
здогадки. Надійшов вечір, ми перейшли до його холодної 
санаторної кімнати, яка була не дуже зручною, а він не вимагав 
собі пільг, хоча і був знаним академіком. Ми пили чай і вели 
розмови допізна.  

Наступного дня Андрій Михайлович провів мене на 
автобусну станцію до автобуса, який мав прямувати до Києва. 
Допоки очікували на автобус, продовжували наші розмови про 
те, що нас більше за все цікавило – про рослини. Автобус рушив, 
і я занурився у свої думки, до яких і привчав мене Андрій 
Михайлович – не лише прагнути зазирнути якомога далі у своїх 
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дослідженнях (чого має прагнути кожний науковець), а й 
зазирати за обрій і обов’язково бачити далеку-далеку, але 
досяжну перспективу. А от що конкретно бачити, то те вже 
залежатиме від знань, які ти назбирав особисто. За це 
пам’ятатиму Його усе своє життя і навчатиму цього своїх учнів… 

У 1965 році з посади заступника директора Інституту 
ботаніки АН України він перейшов на посаду директора ЦРБС 
АН України, і це було найголовнішим місцем його життя. Андрій 
Михайлович виявився не лише фаховим біологом, а й дійсно 
творцем-будівничим. По-перше, він перетворив дійсно 
патріархальну установу (не прагну когось образити, проте…) в 
сучасну, як на той час, науково-дослідну академічну установу із 
прекрасною творчою перспективою. По-друге, він 
безпосередньо керував розбудовою оновлюваного Ботанічного 
саду – де й що копати екскаватором, де вивозити КАМАЗом, де 
насипати, а де – і як будувати. Крім того, він якнайуважніше 
розглядав формування усіх краєвидів Саду. Я аж ніяк не зазіхаю 
на ті ландшафтні розбудови території Ботанічного саду, які було 
здійснено талановитим українським ландшафтним архітектором 
Леонідом Івановичем Рубцовим, проте спорудження 
різноманітних теплиць, їх каскадів, кліматрону тощо – це 
прерогатива Андрія Михайловича. Кирзові чоботи, ватянка й 
машина-ГАЗик, хоч це й «набуток» радянського голови 
передового колгоспу – саме вони, як і, за потреби, коса з усіма до 
неї атрибутами, супроводжували академіка-будівничого, 
директора Ботанічного саду, «нового на Печерську», як колись 
називали його в Києві. Пригадую, коли взимку 1978 року у 
тодішньому зимовому саду, який був у стадії свого формування, 
ми вчотирьох попарно носили бетонні плити і з них формували 
доріжки, що збереглися й донині, хоча сам зимовий сад, 
втративши актуальність, уже не існує у тому першотвореному 
вигляді. Одну пару плитоукладальників складали я (на той час – 
аспірант і співробітник відділу рослин закритого ґрунту) з 
Андрієм Михайловичем, другу – головний інженер саду з 
керівником агрохімлабораторії відділу, а безпосереднє 
керівництво здійснював головний прораб саду… Нині 
Ботанічний сад має новий великомасштабний 
багатокомплексний зимовий сад, побудову якого замислив ще 
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Андрій Михайлович і приділив багато часу разом зі своїми 
заступниками, працівниками відділу тропічних та субтропічних 
рослин (на той час – відділ рослин закритого ґрунту) та 
архітекторами-проектантами, створенню загального проекту. 
Офіційне закладення фундаменту відбулося в середині 80-х років 
минулого століття.  

Не хотілося б, щоби про академіка Гродзинського склалося 
враження як про радянсько-українського «дядька-інтелектуала», 
який зациклений лише на будівництві власними силами такого 
собі «саду-комунізму». Для більш-менш правдивої оцінки 
наукового внеску котрогось ученого потрібно познайомитися з 
його науковим доробком безпосередньо. До того ж, вагомими є і 
спогади сподвижників, які перебували з ним поряд, у 
безпосередній співпраці. Найкраще було б видрукувати перелік 
тих дисертаційних робіт, де Андрій Михайлович був науковим 
керівником, опонентом або консультантом (до цього переліку 
потрапила б і моя). Він засвідчив би безмежність діапазону 
біологічних знань цієї людини. Проте я хочу зупинити увагу на 
написаній спільно із братом, відомим нині українським 
радіоекологом, академіком Дмитром Гродзинським, і 
опублікованій 1964 року праці під назвою «Краткий справочник 
по физиологии растений». «Краткість» склала 388, у другому 
перевиданні – 591, а у в’єтнамському перекладі – понад 600 
сторінок. Звичайно, цей перелік кількості сторінок не може 
засвідчити цінності цього видання для фахівців, які вивчають 
рослини, незалежно від вікових рівнів та ступенів фаховості – і 
студентів, і лаборантів, і академіків. У бібліотеках не завжди цей 
довідник можна було отримати, хоча в ті часи наклади не були 
такими, як нині, мізерними, тому що він завжди був «на руках». 
Майже одночасно вийшла монографія Андрія Михайловича, яка 
сьогодні вважається класикою в біології рослин, – «Аллелопатия 
в жизни растений и их сообществ. Основы химического 
взаимодействия».  

Слід зауважити, що Гродзинський іще в студентські роки 
самостійно опанував німецьку мову не лише для того, щоб 
«опрацювати класичні монографії К. Маркса і Ф. Енгельса (до 
слова, з ними він також ознайомився – В. С.), а щоби 
безпосередньо працювати із потужними на той час 
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фізіологічними й біохімічними першоджерелами в німецькій 
мові...». Та не лише німецьку біологічну класику опрацьовував 
іще в юні роки Андрій Михайлович, але й праці таких великих 
учених, як Чарльз Роберт Дарвін і Клемент Аркадійович 
Тімірязєв… З великою повагою він ставився й досконало знав 
завершені й незавершені роботи й пошуки українського ботаніка 
Миколи Григоровича Холодного. «Коли мозок сам не працює, 
коли його щодня не тренуєш і не навантажуєш, не вирішуєш 
самостійних проблем і завдань, а немов автомат день за днем 
робиш усе за механічно заведеним порядком, мозок втрачає 
силу, ледачіє … Мені щиро шкода деяких моїх колег-біологів (а 
їх, до речі, чимало), які над усе ставлять працю на дуже складних 
і блискучих імпортних приладах, щоб зрештою одержати красиві 
криві й безліч цифр… А думка при цьому ледь животіє, не 
б’ється, не злітає у височінь! Працюючи над книгою, я частенько 
згадував академіка Української Академії наук Миколу 
Григоровича Холодного (1882–1953), вченого зі світовим ім’ям. І 
назву цієї книги я запозичив з книги М. Холодного – мені 
хотілося, щоб вона нагадувала про нього. Майже весь свій час він 
проводив на природі. Похідний рюкзак, переносний мікроскоп, 
трохи нескладного посуду – от і вся його лабораторія, яка 
розміщувалася на підвіконні лісової сторожки. Й епохальні 
відкриття, все значення яких ми можемо оцінити лише тепер. 
Найголовнішою рисою Миколи Григоровича як вченого була 
його здатність спостерігати, обмірковувати побачене, будувати в 
своїй уяві гіпотезу й знову дивитися в природу, шукаючи в цій 
гіпотезі підтвердження» [1]. Це все, написане Андрієм 
Михайловичем, стосується і його самого: постійно в русі – не в 
метушні, а в творчому русі, у науковому пошуку – чому так?, а 
може, так?... І все ж таки треба отак! 

Моє особисте спілкування з цією визначною постаттю 
науковця дає право засвідчити, що людину такого діапазону 
знань, такої поінформованості і загальної обізнаності нині 
складно віднайти. Наведу його ж слова: «Ще сто років тому були 
біологи-енциклопедисти, які однаково добре орієнтувалися в 
ботаніці, зоології, мікробіології чи медицині. Тепер наука 
розрослася настільки, що спеціаліст володіє лише невеликою 
часткою знань – суто з вузького предмета – і навіть не 
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намагається опанувати всі розділи біології, бо це не під силу 
одній людині за її коротке життя. Нагромадилася колосальна 
інформація, і щоб зробити щось дійсно нове, необхідно 
опанувати всі ті відомості, які вже були зібрані, описані й 
систематизовані нашими численними попередниками, потрібно 
володіти сучасною науковою технікою, величезним методичним 
арсеналом» [1]. Саме таким біологом-енциклопедистом і був 
Андрій Михайлович. У його час набувала значимості екологія, 
яка була безпосереднім розділом біології, котрий ще не 
перебирав на себе функцію поєднувального наукового розділу 
природничих та суспільних ідей у ставленні до природного 
довкілля. Навпаки, тогочасна екологія значно поглиблювала 
біологічні знання про життя людини в еволюціонуючому 
природному довкіллі. Як зауважує видатний український біолог 
Костянтин Ситник, «на жаль, в Україні біологи академічних 
інститутів та університетів нині ще вкрай недостатньо працюють 
над розвитком ідей еволюційного вчення» [2]. Якраз 
А. Гродзинський своїми роботами і зробив значний внесок у 
розвиток еволюційної ідеї, зокрема органічного світу, разом з 
видатними українськими вченими В. Вернадським, 
І. Шмальгаузеном, М. Холодним, С. Гершензоном, 
С. Навашиним, Д. Зеровим, А. Окснером, В. Топачевським, 
К.Ситником тощо. Зауважимо, що теорія еволюційного розвитку 
нині потребує свого найширшого вивчення, в пору формування 
нової парадигми переходу людства на інший гуманістичний 
щабель своєї ґенези, і українського суспільства особливо. 

Андрій Михайлович любив відверто розповідати: «Чимало 
відкриттів зробив я сам, а потім прочитав у книгах, що це вже 
відомо, і часом досить давно. Та ніколи це мене не 
розчаровувало, не відбивало охоти розкритими очима дивитися 
навкруги й шукати, шукати нове, невідоме, зіставляти, 
дошукуватися до причин. А втім, не можна сказати, що наукові 
знахідки, відкриття стали тепер справою лише обмеженого кола 
фахівців, які опанували глибокі знання, вивчили методику й 
техніку експерименту. Навіть тепер та, мабуть, ще довго в 
майбутньому кожен може зробити відкриття, цікаве 
спостереження, знайти оригінальні факти. Для цього досить 
уваги, допитливості, вміння дивитися й помічати, логічно 
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міркувати і робити висновки. Треба більше бувати в природі, 
зріднитися з нею» [1]. 

Не всі задуми та проекти Андрія Михайловича стосовно 
космічних досліджень вдалося втілити, бо ЦРБС був лише 
виконавцем, а замовником виступали московські установи. Не 
буду нарікати, працювали ми з московськими колегами дружно 
та плідно. Проте ще раз наголошую: ми були лише виконавцями, 
хоча й достатньо творчими. Замовники ж не дуже полюбляють 
норовливих виконавців, та ще й з України. В котромусь зі своїх 
інтерв’ю космонавт Г. Гречко після польоту сказав, що одним із 
найжаданіших прагнень у космосі в нього було бажання 
пройтися травою луків, відчути земну природність через дотик 
до рослин. Це відображено у словах відомої пісні про сон 
космонавта із «травою біля дому». Роздуми відомого космонавта 
збіглися з роздумами українського академіка, що і спонукало до 
інтенсифікації наукового пошуку багатьох біологічних шляхів і 
можливостей присутності живих рослин на космічних станціях. 
Задовго до самої ідеї запуску космічних кораблів про космічні 
оранжереї говорив К. Ціолковський, а академік С. Корольов 
сформулював свого часу проект програми досліджень з 
рослинами. Це була програма, в реалізації якої брав участь і 
Ботанічний сад АН України на чолі з академіком 
А. Гродзинським. Ці роботи, пошуки й досліди інших 
біологічних установ України та СРСР сприяли практичному 
виникненню нового напрямку експериментальної ботаніки – 
космічного рослинництва. Космонавти Л. Попов та В. Рюмін 
вперше взяли із собою на борт орбітальної станції так звану 
«малахітову шкатулку» (потім закріпилася назва проекту 
«Малахіт») – мікрооранжерею з орхідними рослинами. Чому 
було використано саме орхідні рослини? Тому що у них дещо 
послаблена біологічна функція залежності від розташування 
сонця, що давало їм можливість майже безпроблемно існувати в 
умовах невагомості, коли не визначено, де верх (Сонце), а де низ 
(Земля). Розробку цієї оранжереї – видового складу рослин, 
штучного субстрату, на якому існували ці рослини, системи 
живлення, поливу, рівнів додаткового освітлення – було 
виконано в результаті копіткої роботи працівників декількох 
підрозділів Ботанічного саду під науковим керівництвом 
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академіка А. Гродзинського. «Малахіт», а згодом і проект 
«Оазис» (укр. – оаза) був здійснений у космосі як оновлений 
варіант попереднього – з космонавтами А. Береговим та 
В. Лебедєвим. 

Питання ергономіки, а конкретніше – фітоергономіки [3], 
були в полі теоретичної діяльності та практичного втілення 
Андрія Михайловича. Вони виявили себе як найбільш актуальні 
у 80-х роках минулого століття і лишаються такими й нині. Хоча 
сучасні підходи до фітоергономіки, і зокрема фітодизайну, 
значним чином різняться від тих поглядів, які розробляв Андрій 
Михайлович, а я виніс на публічний розгляд у своїй 
кандидатській дисертаційній роботі.  

Людина, спонукана активною розумовою діяльністю, завжди 
прагнула створити свій побут комфортним. Якби цього не 
відбувалось, людство прилаштувалося б до умов природного 
довкілля й перебувало в стані десь посередині між «сніговою 
людиною» та мешканцями нетрів Амазонки, річки Конго та 
найвіддаленіших островів Тихого океану. В наш час 
довготривалого перебування в умовах штучного довкілля була 
висунута ідея одного з необхідних елементів здорового 
існування – присутності живих рослин, які крім естетичного 
впливу ще й активно діють леткими фітогенними речовинами, 
пахощами (ароматами) на внутрішнє середовище приміщення. 
Зрозуміло, що в умовах відчутного дистанціювання від вільного 
природного довкілля потрібно було моделювати його штучним 
шляхом. Тож і виникло «з подачі» академіка Гродзинського 
кілька напрямків моделювання систем психобіологічної 
комфортності. З одного боку, це були спеціалізовані блоки 
рослинних композицій з живих рослин, які поєднувалися як 
естетично, так і екологічно (з урахуванням алелопатичних 
стосунків), – «сади здоров’я» із спрямованою тонізуючою чи 
седативною дією. З іншого ж боку – обробка повітря приміщень 
різного типу відповідними цілющими рослинними 
компонентами – витяжками з переробленої певної рослинної 
сировини. Був створений апарат «Фітон». Пошуки, накреслені 
А. Гродзинським, були багатовекторними, цікавими для 
біологів, лікарів (особливо військових), конструкторів, 
технологів тощо. З усіма встигав академік бачитись, розповідати, 
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креслити, проектувати і так – до нескінченності, до останніх 
хвилин свого такого нетривалого, але на диво різноманітного і 
цікавого життя.  

Ще на початку ХХ ст. майбутній всесвітньо відомий 
архітектор-мрійник,  
конструктивіст Ле Корбюзьє (справжнє ім'я Шарль Едуар 
Жаннере) прагнув розбудувати нові міста, де б поєднувалися 
скло, бетон і зони вільної Природи, осередки рослинності. 
Андрій Михайлович вважав, що «місто може вважатися тоді 
культурним, коли в ньому є театр, музей і ботанічний сад». Тож 
розробку проектів останніх і розпочав Ботанічний сад АН 
України в Києві. А. Гродзинський усвідомлював значущість 
ботанічних садів у вихованні молодих поколінь українців, 
патріотів, екологічно свідомих особистостей, тому й прагнув 
створення мережі таких садів в усіх обласних центрах України, а 
на перспективу – й у більшості районних міст і містечок. 

Коло наукових, як біологічних, так і філософських, 
зацікавлень А. Гродзинського справді безмежне й охопити його 
в одному спогаді неможливо, потрібна ґрунтовна монографія і, 
можливо, дисертаційне дослідження. Приміром, академік не 
оминав питання мови. Він писав: «…Часто виникають сумніви 
стосовно рідного слова, і немало батьків, жаліючи своє чадо, 
ретельно оберігають його, щоби воно, живучи в Україні, в 
Естонії чи Грузії, не навчилося іншої мови, окрім російської. 
Життя часто сміється над цими спробами. Де можуть 
формуватися культура, мистецтво, пісні, фольклор, якщо не на 
фоні рідної природи, народних традицій? Уявіть собі білу хату, 
бабусю під грушею і щоби вона раптом заговорила англійською 
чи японською…». Цій газетній статті «Погані слова і 
…багатозначні крапки» з «Вечірнього Києва» майже 30 років, 
вона дуже різнопланова й цікава. Особисто Андрій Михайлович 
завжди розмовляв рідною українською мовою, хоча, за потреби, 
з гостями або у відрядженнях вільно спілкувався російською та 
німецькою мовами. 1985 року, коли він перебував у Чикаго 
(США) на симпозіумі, телебачення надало йому можливість 
виступити й поспілкуватися з бажаючими з 9 штатів  
англійською мовою. 
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Чудовий його вислів: «Фізіолог рослин, талановитий і 
широкомасштабний учений Ганс Моліш мав девіз: «Чим дослід 
простіший, тим він прекрасніший!». Нам би всім наслідувати 
прекрасний приклад К.А. Тімірязєва, який своїм життєвим 
завданням ставив працювати для науки, а писати – для народу» 
[1]. Прекрасним є факт, що посібник-довідник для школярів [4] 
містить статтю про видатного вченого, українського академіка 
Андрія Михайловича Гродзинського, якому б цього року 
виповнилося 85 років, проте він залишив цей Світ 17 грудня 1988 
р. «Мені пощастило – зі своїми учнями і колегами я розробляю 
дуже цікавий, хоч і нелегкий, науковий напрямок про взаємодію 
між рослинами, а останнім часом – і про взаємодію між 
рослинами й людьми» – А.М. Гродзинський. Одним з них був і я, 
його учень, якому дуже пощастило з Учителем! 

Якось восени Андрій Михайлович запросив мене поїхати із 
ним та його дружиною до лісу збирати гриби. Проте так сталося, 
що я здійснити того запрошення так і не зміг через несприятливі 
обставини. Жалкував з того, бо сприймав Галину Семенівну і 
Андрія Михайловича дуже тепло, вони в родинному колі 
виглядали справжньою родиною – поєднанням друзів. Те давнє 
запрошення мого Вчителя і його дружини до лісу для мене 
лишається в силі і нині… 
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ОБ АНДРЕЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ГРОДЗИНСКОМ…. 

Передрук з видання: 
«Ботаніка і мікологія: Сучасні горизонти.  

Збірка праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН 
України А.М. Гродзинського (1926-1988). К.- 2016 – 530 с. 

 
Многие вспоминают А.М. как большого учёного, 

руководителя и строителя ботанического сада или руководителя 
научных направлений и диссертаций. А я хочу вспомнить о 
Человеке. 

Впервые я увидела А.М. в 1967 году, но познакомилась с ним 
случайно на конференции в Звенигороде. Мы стояли возле 
аптечного киоска. Он сказал что-то смешное, я ответила, и мы 
начали смеяться. 

На конференции в Ужгороде мы сидели вечером большой 
компанией и рассказывали анекдоты. А.М. очень их любил и это 
нас объединяло. С этого времени у нас повелась такая шутка. 
Когда я приезжала в Киев и приходила к А.М., он спрашивал: 
«Ты свежие Одесские анекдоты привезла?». Я отвечала обычно: 
«Нет». «Тогда зачем ты приехала?». 

Особенно часто мы встречались, когда к нам в Одесский 
ботсад директором пришёл Анатолий СигизмундовичБонецкий. 
Увидев и познакомившись с А.М., его работой и руководством   
ботсадом в Киеве, он также относился к работе  и вкладывал всю 
душу в Одесский ботсад. 

А.М. в это время часто бывал в командировках в Одессе, 
подсказывал А.С. Бонецкому, что и как нужно делать, как 
строить работу хозяйственных и научных руководителей. 
Несколько раз А.М. отдыхал в Одессе вместе с Галиной 
Семёновной и девочками, они бывали у нас с А.С. дома. Это 
всегда были незабываемые встречи. 

А.М. обладал очень тонким чувством юмора. Однажды он 
прислал нам письмо: «….отдыхаю в Голой пристани, лечу ноги, 
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купаюсь, хожу по горячему песку, питаюсь арбузами и 
фталазолом». И таких шуток было много. 

Когда А.М. появлялся в компании, было весело, спокойно и 
легко. Мы ещё молодые и не защитившиеся сотрудники не 
ощущали давления его «академичности». Он был всегда 
деликатен и прост в общении. Он всегда учил, а не «поучал». 

А.М. очень любил детей и не только своих девочек. Когда 
мы с А.С. приезжали в Киев с детьми, он всегда с ними шутил, 
обнимал. 

Последняя наша встреча особенно мне запомнилась. Это 
было ранней осенью 1987 года. Мы с А.С. приехали на 2 дня в 
Киев и не встретились с А.М. Перед отъездом уже под вечер 
пошли к нему домой, однако он оказался на заседании в 
Академии. Галина Семёновна угощала нас чаем, уговаривала 
подождать, но мы торопились на поезд. Мы ушли и на выходе 
встретились с А.М., он уговаривал нас вернуться, но мы 
торопились, и он пошёл нас провожать. Мы дошли до Оперного 
театра и на ступеньках начали прощаться. А.М. стоял 
несколькими ступеньками выше нас и его освещало солнце. Он 
нам рассказывал о заседании и весело смеялся. Таким я его и 
запомнила навсегда. 

И вот теперь в кабинете ботанического сада, где я работаю, 
висят фотографии А.М. Гродзинского и А.С. Бонецкого – 
дорогих мне людей, людей с большой буквы. 

 

С.Г. КОВАЛЕНКО 

Кандидат біологічних наук., доцент кафедри ботаніки  
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
 
НА ЗГАДКУ ПРО А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО 

Передрук з видання: 
«Ботаніка і мікологія: Сучасні горизонти.  

Збірка праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН 
України А.М. Гродзинського (1926-1988). К.- 2016 – 530 с. 

 
За плином часу багато подій зливаються, утворюючи просто 

одну велику згадку. Зрозуміло, що, коли кожного дня по роботі 
спілкуєшся із багатьма людьми різного віку (це щастя і хрест 
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викладачів), хтось залишається у пам’яті, хтось – ні. Однак, є 
люди, чия особистість не дозволяє їм бути одними з багатьох. 
Вони не унікуми, вони просто живуть, але до них тягнуться, від 
них у захваті, їх працездатність і відданість справі, відкритість і 
високий рівень інтелекту приваблюють людей різного віку. Такі 
люди залишають після себе наукові напрямки, школи, учнів, 
добру згадку та пам’ять.  

Коли я згадую про Андрія Михайловича Гродзинського, 
спадає на думку, що так уважно ставитись до кожної людини, 
вміти доброзичливо спілкуватися із дуже різними людьми, 
захоплювати своїми ідеями – це ознака Вчителя і Великого 
Вченого. 10 років тому у збірці, присвяченій 80-річчю від дня 
народження А.М. Гродзинського, я згадувала про його роль у 
моєму житті [2]. Однак, сьогодні хотілося б знову полинути у той 
час. Вперше я познайомилася з А.М. у січні 1961 року. Ми з 
чоловіком тільки побралися, а у Москві проходила наукова 
конференція. І ми поїхали у шлюбну подорож (тоді мій чоловік – 
асистент Вищого морехідного училища з окладом 120 крб. і я – 
молодший науковий співробітник ботанічного саду з окладом 60 
крб.). Андрій Михайлович робив доповідь на цій конференції, 
після якої я підійшла до нього з низкою запитань і він запросив 
приїхати у Київ до створеної ним лабораторії. Згодом я приїхала 
і з того часу алелопатія стала основою моєї наукової роботи. Нас, 
не киян, було багато, тому на запроваджені Андрієм 
Михайловичем Дні алелопатії, які регулярно проходили у 
жовтні, приїздили усі однодумці (охоплені ідеєю завдяки 
А.М. Гродзинському) із різних куточків України.  
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Коли я вперше приїхала до лабораторії, мене просто 
здивувало, які зацікавлені люди там зібралися: і П.А. Мороз, і 
Н.І. Прутенська, і Л.Д. Юрчак, і Г.П. Богдан і багато інших [Див 
фото].  

 
 

Усі вони дуже різні за характером, але на Днях алелопатії 
радо працювали із приїжджими чи то у Києві, чи то у Білій 
Церкві. І всюди був А.М. Гродзинський – засновник, голова, 
доповідач і учасник усіх обговорень доповідей, людина, що 
накреслювала майбутні шляхи. Життя розкидало минулих 
«алелопатчиків», хтось пішов з життя, когось залишилось лише 
згадувати, але дуже приємно отримати згадку про ті часи хоча б 
з книги одного з них М.М. Матвеєва «Доля в’ятича (від Свічі до 
Дніпра і Волги)», виданої у 2014 році [1]. 

Кандидатську дисертацію я захищала у Одесі. Інтернету та 
будь-яких принтерів тоді не було. Тож надруковану на двох 
механічних друкарських машинках роботу я з гордістю (у списку 
літературних витоків більше 600 назв !) відправила Андрію 
Михайловичу. Мені дуже шкода, що не зберігся лист Андрія 
Михайловича, де він дуже кваліфіковано і предметно (це йому 
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було потрібно при надзвичайній занятості?) показав, що і як 
треба змінити. Тож прийшлося тільки зі списку залишити біля 
300 найменувань, не говорячи вже про інші зміни. Спочатку на 
душі було прикро, але згодом я побачила, що робота стала 
сприйматися краще. 

У нашій домашній бібліотеці зберігається декілька книжок 
із підписом А.М. Гродзинського як відзнака часу, коли завдяки 
захопленості і енергії вченого його ідеї ставали справою, сенсом 
життя та напрямком наукових досліджень багатьох науковців. А 
у книжці «Серед природи і в лабораторії» написано «Одеситам 
великим і малим членам родини» як побажання різним 
поколінням бути відданими своїй справі. А.М. Гродзинський 
ніби дивився вперед: три покоління нашої родини, яким він 
підписав цю книжку, мають біологічну освіту, плідно працюють 
у галузі ботаніки. 

І ще про особисте. Мені дуже подобалось, як Андрій 
Михайлович відносився до Галини Семенівни – своєї дружини, 
як він любив своїх дочок. Але й зрозуміло, як Галина Семенівна 
до нього ставилася, як вона сприяла його роботі просто своєю 
присутністю, як дружно вони йшли по життю. Так що повчитись 
було у подружжя і цьому.  

На дворі 2016 рік…Цього року виповнюється 90 років від дня 
народження А.М. Гродзинського. Його внесок у розвиток науки 
в Україні дуже вагомий і його важко переоцінити. Не 
принижуючи значення робіт Одума, можна сказати, що 
А.М. Гродзинський створив не менш вагомий і значущий для 
науки напрям досліджень, який зараз продовжується в 
трансформаціях сьогодення. Українські науковці мають 
пишатися таким видатним вченим-фундатором, а мені дуже 
хочеться, щоб зберігалася про нього пам'ять не лише як про 
Вченого, але й Вчителя і просто красиву талановиту 
доброзичливу Людину. 
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Я ТАК ЕЕ ЛЮБЛЮ 

 
Чтобы жизнь имела какой-нибудь смысл,надо жить так, 
чтобы смерть не могла разрушить дела жизни. 

Л.Н. Толстой 
 

Андрей Михайлович любил красоту. Его большие, 
натружено-грубоватые руки с такою трогательною 
осторожностью держали какой-то крохотный корешочек с едва 
заметным белым росточком, что я едва сдерживала себя, чтобы 
не расхохотаться. 

- Что это, Андрей Михайлович? – спросила я, изобразив на 
лице, как мне казалось, заинтересованность. 

- Росток розового пиона с темными линиями в центре. Вы 
такого пиона еще не видели! 

Я люблю цветы и пионы тоже, но с таким одухотворенным 
вниманием я никогда не останавливала взгляд даже на моих 
розах. Это был для меня первый урок любви к природе, любви 
не потребительской, а созидательной. 

… Случилось это очень-очень давно. Стояло жаркое лето 1983 
года. Недавно членам Академии наук Украины были 
предложены замечательные участки – 6 соток. Правда, земли-то 
как раз на участках и не было, а был сплошной песок с 
проросшими где-ни-где кустиками вербы. Зато в конце этого 
будущего садового царства текла река – то ли старое русло 
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Десны, то ли какой-то ее заблудившийся полноводный рукав. 
Это была сама жизнь!  Вода среди белой песчаной пустыни! 

… И началось строительство поселка под красивым 
названием «Кооператив Наука». Радостно вспоминается то 
время – 1983, 1984, … и следующие годы. 

Нашими соседями на не разделенных даже столбиками 
«участках песка» стали удивительные, богатейшие знаниями и 
мудростью люди нашего славного последнего двадцатилетия 20 
века – академики Андрей Михайлович Гродзинский, Геннадий 
Харлампиевич Мацука, Ярослав Степанович Яцкив, Олег 
Александрович Кришталь, члены-корреспонденты Борис 
Николаевич Малиновский, Олег Аркадиевич Геращенко.  

Наш участок располагался совсем близко к воде – второй 
(будущий!) дом. Потому именно к нам и стекалось все общество 
будущих дачников, которые от трудов по вырыванию кустов 
ивняка (руками, естественно!) направлялось окунуться в 
прохладных струях речки. На нашем участке уже расположились 
железобетонные балки будущего фундамента, которые успешно 
служили амфитеатром сидячих мест для гостей. 

А «столом» был гигантский пень дерева (едва ли не метр в 
диаметре!), притащенный откуда-то Олегом Аркадиевичем. Вот 
это и было место для философских дебатов великих ученых умов 
– астрономов, математиков, биологов, врачей, кибернетиков. Да 
еще и жены, подносившие примитивные, но божественного 
вкуса напитки и еду из термосов и целлофановых  пакетов, тоже 
были участниками горячих дискуссий – доцент и будущий 
специалист по стволовым клеткам Ольга Ражнинкова; врач-
онколог Анна Яцкив, кибернетик Октябрина Николаевна 
Малиновская. Да и дети, трудившиеся на стройке, студенты и 
аспиранты разных вузов, активно участвовали  в сборах. 
Прекрасное время! А вот превратить пустынные участки в 
цветущие сады – здесь все замирали перед советами главного 
гуру–озеленителя и оживителя пустыни – Андрея Михайловича 
Гродзинского. 

Мы слушали его, затаив дыхание, – так вдохновенно и 
уверенно погружал он нас в надежды, что мы уже в мечтах 
начинали жить в будущих садах! Наши встречи начинались со 
слов «забегу на минуточку по дороге к Королюкам» и 
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заканчивались, когда полная луна торжественно выплывала на 
небо и мириады серебряных звезд затевали свои игры в темной 
глубине и иногда неосторожно срывались и падали. 

- Загадаем желание? 
- Пусть вырастут сады! 
Андрей Михайлович, как обычно, возвращал романтиков к 

действительности, чем-то наподобие того, что сад надо 
выращивать,  а это серьезная работа. 

Андрей Михайлович, как правило, первым начинал наши 
философские беседы о природе, которые, правда, постепенно 
уходили в астрономию, математику, медицину и вообще в 
будущее науки, и последним возвращал нас к природе силою 
своей великой любви и уверенности в ее созидательной силе. 
Так он последним завершал нашу «стою» то ли японской, то ли 
другой восточной пословицей о том, что мешок человеческих 
желаний и надежд не имеет дна. 

… А поселок наш от лета к лету прирастал одинаковыми 
строениями – 30 кв. метров; 2 комнатки в один кирпич и одна – в 
полкирпича. Да полно смеяться теперь, когда вокруг поднялись 
целые дворцы! Наши «академические дворцы», как правило, и 
сегодня остались такими, как и прежде. 

В период летних отпусков наши «встречи у «стои» 
продолжались. Только теперь уже местом сбора служили 
привезенные из киевских квартир старые столы, стулья. А 
некоторые рукастые умельцы, как Андрей Михайлович, уже 
сострогали крохотные деревянные кухни-сарайчики с 
деревянными столами и скамьями из досок по обе стороны 
стола. Это уже были удобства для вечерних посиделок. Но 
жаркое лето сгоняло всю академическую братию к речке, а тропа 
к ней как раз устойчиво пролегла мимо нашего домика – не 
домика, но уж точно некоего строения. Вот и продолжались 
наши собрания у «стои» – пня Олега Аркадьевича аж до тех пор, 
пока пень не развалился и не пошел на дрова  для шашлыков. 
Конечно, все наше «академическое сообщество» обменивалось 
советами по строительству, кто что где-то раздобыл по случаю; 
но даже эти скудные приобретения никак не располагали к 
мечтам, ибо все упиралось в «один кирпич», «полкирпича», 
запрещено и нельзя, нельзя, нельзя. Простора для фантазии не 
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было! Зато будущие сады, деревья, цветы, птицы, бабочки, 
стрекозы! И соловьи в мае над рекой! Соловьиных трелей пока 
не слышно, но лягушачьи переклички по вечерам уже заполняли 
темные сумерки. 

И разговоры наши напоминали викторины – вопросы и 
ответы. И здесь царил, конечно, Андрей Михайлович. Он 
разъяснял, что и как следует садить, в какой последовательности 
и что с чем плохо сочетается. Под яблонями, например, не 
следовало садить другие (низкорослые) растения; или в одну 
яму можно было посадить сразу два саженца абрикоса, чтобы 
они взаимоопылялись. Дерево ореха Андрей Михайлович 
советовал садить не в центре сада (или участка), а у забора, 
чтобы часть кроны была снаружи. 

Как-то ближе к осени Андрей Михайлович принес на нашу 
«стою» целый пучок тонких веточек. 

- Это калина. Она красиво обрамляет вход в калитку. 
Я не отвечаю за точность фразы, но это помню – не дает 

забыть посаженная Андреем Михайловичем калина в две ямки, с 
навезенной землей у предполагаемой в будущем калитки. 

Прошло много лет. Поднялись яблони выше домика. И 
калина до сих пор украшает вход в сад – весной цветет белыми 
ароматными соцветиями, а осенью – прозрачными красными 
сладкими крупными ягодами радует взоры и лечит от недугов. 
Маленький клубень с белым росточком я посадила между кустом 
сирени и деревцем вишни. Поднялся небольшой кустик, 
подрос… а затем дети привязали над ним гамак и затоптали 
кустик. Было жалко. Дети росли, баловались в гамаке. А потом, 
как всегда в жизни, дети выросли и разлетелись, гамак опустел и 
был заброшен на чердак. И через год кустик возродился. Весной 
выкопала его, чтобы пересадить. А у корня увидела много белых 
корешочков. Я рассадила их на солнышке. И теперь каждую 
весну аллея бело-розовых пионов с ярко-бураковойсерединкой 
благоухают и радуют всех, у кого открыта душа и распахнуты 
глаза на красоту. Это подарок от Андрея Михайловича навсегда. 

… Мы приехали ранней весной – все вокруг было серым, 
тусклым. Да и погода не радовала – сеял мелкий дождик, небо 
опустилось и нависло над рекой. В разросшихся на берегу кустах 
акации и ивняка, зацепившись, повисли пластиковые кульки, в 
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воде болтались пустые бутылки… Одним словом, народ у реки 
уже «успел отдохнуть», встречая весну. На берег  вышел Андрей 
Михайлович с внуком. Я, объятая пессимизмом, начала 
жаловаться. Андрей Михайлович весело улыбался: 

- Природа умеет справляться с трудностями. Она сама себя и 
лечит, и наводит порядок. Через две недели вы не узнаете это 
место. Мы только немножко природе поможем, - сказал 
академик, и мы начали поднимать бутылки, снимать кульки с 
кустов. И действительно, через 2 недели мы не узнали наш 
зеленый берег.  

…Наступил апрель печально-известного 1986 года. 
Чернобыль! И грустные пессимисты, и лживые оптимисты и 
просто несведущие люди в меру познания истины были 
озабочены будущим Киева, рек, воздуха,судьбой семей и 
особенно детей. Как ни странно, но многие ученые искренне 
надеялись на наше оптимистическое славянское «авось»… 

Мы с младшим сыном поехали в ботанический сад 
специально для того, чтобы поговорить с Андреем 
Михайловичем об уровне радиации – знали, что в ботаническом 
саду есть дозиметры для измерения. Ботанический сад был 
абсолютно пуст – нигде ни души. Заглянули в домики, в окна – 
никого. И в районе спуска к Днепру увидели могучую фигуру, 
орудующую у поваленного дерева.  

- Да это Андрей Михайлович. 
Подошли. Начали говорить обо всем, что волновало 

киевлян. 
- Что, в саду на работе нет никого? 
Я не помню дословно ответа, но, было понятно, что все, 

мягко говоря, как-то осторожно отнеслись к работе в 
ботаническом саду. Уж не знаю, были ли они освобождены или 
просто спасали семьи с детьми с молчаливого согласия 
директора, старались увезти детей из Киева. Я думаю, что это 
было правильное решение. Кто знает…  Андрей Михайлович 
никого не призывал на работу, никого не принуждал. Но в саду, 
видимо, была работа, которую надо было делать – и он – один на 
огромной территории – без жалоб, без осуждения других за 
отсутствие, делал эту работу… 
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… На дворе стояла светлая осенняя погода. Вечерело. Мы с 
Владимиром Семеновичем зашли к Гродзинским по дороге к 
автобусу. Андрей Михайлович с супругой Галиной Семеновной  
сидели за самодельно сколоченным столом в саду у кухоньки. 
Предложили нам чаю с медом. Не помню, о чем говорили. 
Галина Семеновна  легко поднялась и ушла, сказав, что что-то 
принесет к чаю. Андрей Михайлович, глядя жене вслед, тихо 
сказал: 

- Я так ее люблю. 
От неожиданности такого проникновенного признания вот 

просто так, ни к разговору, ни к ситуации, а как выдох из 
глубины сердца, настолько потрясло меня, что я уставилась в 
одну точку, боясь моргнуть и сказать какие-то незначительные 
слова. Почему он так сказал? Что он знал наперед – о себе ли, о 
любимой женщине. Я до сих пор не знаю. Просто его голос и 
непривычные для этого могучего человека интонации навсегда 
остались во мне – в ушах, в глазах, в сердце – не знаю… Я лишь 
помню, что тогда у меня в мозгу забились, точно птица в клетке, 
слова «Sacré coeur, sacré coeur» (пер.- святое сердце).  

Это был великий, величайший, большой и смелый человек. 
И он умел любить то, что его высокой любви заслуживало. Я 
вспоминаю, как однажды, после грозы с ветром и градом мы 
вместе возвращались в Киев, наблюдая из окон за 
покалеченными огородами, сломанными ветками деревьев. 
Было понятно, что все эти разрушительные последствия урагана 
придется исправлять людям. Андрей Михайлович как-то совсем 
без грусти в голосе процитировал Галилея о силе природы. 
Потом я нашла эту цитату. Вот она: «Ни одно изречение 
Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет 
любое явление природы». 

… Недавно, в светлый солнечный день октябрьской субботы 
мы всей семьей поехали в ботанический сад… Перед этим, 
конечно, вспоминали Великого Мастера, оставившего нам, 
киевлянам и не киевлянам, прекрасный сад. И грешным делом 
даже прихватили с собой бутылку «Саперави», чтобы где-нибудь 
за холмом, густо поросшим деревьями и кустами, вспомнить и 
поблагодарить его вдохновителя и простого работягу с лопатой 
в руках или, напротив, ученого с каким-то мудрым прибором, 
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коленопреклоненного у крохотного кустика… Однако в сад 
попасть нам не удалось… Огромное количество автомобилей, 
толпа пожилых и молодых людей с детьми у входа… Первое 
чувство, конечно, досада – негде припарковать машину, а уж 
уединиться, вспомнить, поговорить… 

Но стало почему-то радостно. Захотелось выйти из машины 
и сказать всей этой толпе, что мы близкие Андрею Михайловичу 
люди. Мы знали его, общались с ним, мы помним его. И все, кто 
работал с академиком Гродзинским, могут рассказать о нем 
много доброго, веселого и полезного, потому что его уход не 
разрушил дела его жизни. 
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ВЕЧОРНИЦІ (HESPERIS, BRASSICACEAE) УКРАЇНИ 

Мета цього дослідження – з’ясувати сучасний таксономічний 
склад роду Hesperis L. на основі концепції монотипного 
стандарту виду і визначити особливості поширення його видів у 
флорі України. Рід Hesperis в Україні включає дев’ять видів, які 
входять до складу двох підродів: Hesperis (H. sylvestris Crantz, H. 
suaveolens (Andrz.) Besser ex Steud., H. matronalis L., H. candida Kit. 
ex Schulzer, Kanitz et Knapp, H. voronovii N. Busch,  H. sibirica L., H. 
steveniana DC., H. pycnotricha Borbás et Degen) та Deserticolae 
Borbás (H. tristis L.). Для кожного виду наведено діагностичні 
морфологічні дескриптори, екологічна приуроченість, поширення 
в Україні та загальне, ключ для визначення видів, а також 
коротко висвітлена історія дослідження роду та його видів.  

 

Ключові слова: Hesperis, таксономія, концепція виду, 
морфологічні дескриптори, екологічні особливості, поширення 
видів, Україна 

 

Вступ 

Латинська назва роду вечорниці, Hesperis, походить від 
грецького εσπερίς (хесперіс) – вечірній; квітки деяких видів 
вечорами мають приємний аромат. Вечорниці здавна 
культивували як декоративні рослини. Особливою популярністю 
відзначився H. matronalis L., рослини якого вирощували в садах 
ще за часів Плінія старшого (Bauhin, 1623).  

Сучасний рід Hesperis L. (Brassicaceae) включає від 25-30 до 
60 видів (Dvořák, 1980; Al-Shehbaz, 1988; Farouji et al., 2018). Він є 
типом триби Hesperideae Prantl, обсяг якої за результатами 
молекулярно-біологічних досліджень обмежено двома родами – 
Hesperis s. l. та монотипним Tchihatchewia Boiss., які поширені в 
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Європі та Азії (Al-Shehbaz, 2012). Останній рід нещодавно 
запропоновано включити також до складу Hesperis (German, Al-
Shehbaz, 2018). Триба Hesperideae є складовим елементом клади 
Hesperis (лінії III чи суперклади E) філогенетичного розвитку 
Brassicaceae (Beilstein et al., 2006; Huang et al., 2016). Таксони 
клади Hesperis відрізняються від інших хрестоцвітих незвичайно 
великими ядерними геномами і низьким числом хромосом, що 
складає їхню унікальність (Mandáková et al., 2017a, b; Hloušková et 
al., 2019). 

Регіон сучасного формового різноманіття роду із майже 70% 
ендемічних видів охоплює Балканський півострів, Кавказ та 
Ірано-Туранську флористичну область (Al-Shehbaz, 1988). 
Значним ендемізмом (майже 43% у флорі Туреччини) 
відзначається Мала Азія (Cullen, 1965), де сходяться межі трьох 
флористичних областей – Циркумбореальної, 
Середземноморської та Ірано-Туранської (Тахтаджян, 1978) і 
звідки продовжують описувати нові види (Duran, Ocak, 2005; 
Duran, 2008; Duran, Çetin, 2016). На території Європи 
(здебільшого Південної та Східної) поширені 13 видів, з них 10 
включають до H. matronalis – group (Ball, 1964, 1993), в Східній 
Азії та в Північній Африці вони нечисленні, а в природній флорі 
Південної півкулі – зовсім відсутні.  

У роді Hesperis переважають диплоїди із трьома основними 
числами хромосом – n = 6, 7, 8 (Dvořák, 1964, 1973a, b; Dvořák, 
Dadáková, 1975, 1976; Ball, 1993; Warwick, Al-Shehbaz, 2006; Duran 
et al., 2008; Lysak et al., 2008; Ünal et al., 2008). Невелика група 
видів є поліпоїдами та анеуплоїдами із 2n = 24, 26, 28 – 
здебільшого це ті, що близькоспоріднені із H. matronalis.  

Деякі види Hesperis належать до адвентивних елементів тих 
чи інших флор, які здатні натуралізуватися і входити до складу 
природних рослинних угруповань. Дуже популярна декоративна 
рослина, H. matronalis, відома із 97 регіонів світу (Mandáková et 
al., 2017a, b; BRC, 2019; CABI, 2020.). Вид поширений практично в 
усій Європі, в декількох регіонах Азії та в Північній (занесений в 
середині 19-го століття) і Південній (пізніше занесений) Америці 
(Francis et al., 2009; CABI, 2020). Активно поширюється за межі 
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природного ареалу H. pycnotrica Borbás et Degen на схід: Алтай, 
Сибір, Киргизстан, Середня Азія (Дорофеев, 1996, 2013; Дорофеев 
и др., 2000; Эбель, 2002; Лазьков и др., 2010); північ: Литва 
(Gudžinskas, 1997), Латвія (Rūrāne, 2015), Швеція (Herloff, 1999) та 
південний захід: Румунія (Costache, 2011). Нещодавно за 
гербарними матеріалами Міссурійського ботанічного саду (MO), 
В.И. Дорофеев (2013) з’ясував, що в Північній Америці наявні, 
крім  H. matronalis, ще принаймні три адвентивні види: H. sibirica 
L., H. ciscaucasica F. Dvořák et V.I. Dorof. та H. pycnotricha, а у 
флорі Китаю – H. pseudonivea Tzvelev (за матеріалами LE). 
Зауважимо, що інші види Hesperis також здатні дичавіти з 
культури, що зрідка підтверджується гербарними зборами 
(Ilyinska, 2018).  

Види Hesperis (як й інші хрестоцвіті) флори України детально 
досліджені щодо їх біоморфологічних особливостей, 
географічної та фітоценотичної специфіки, екології, 
консортивних зв’язків, впливу антропогенних чинників, 
господарського, ландшафтного та індикаційного значення, а 
також відомостей про охорону та відтворення (Ільїнська та ін., 
2007).  

Спеціального молекулярно-біологічного дослідження роду 
Hesperis не проводили, але його види застосовували для 
окреслення обсягу, визначення родового складу та з’ясування 
споріднених зв’язків триби Hesperideae, а також молекулярної 
філогенії, еволюційної історії та проблем систематики родини 
Brassicaceae в цілому. В різних таких працях використано тільки 
12 видів, зокрема: H. matronalis (найчастіше), H. sibirica, H. 
sylvestris Crantz, H. laciniata All. f. spectabilis (Jord.) B. Bock, H. 
pesica Boiss., H. nivalis Boiss. et Hausskn. ex Boiss. та H. voronovii N. 
Busch, H. schischkinii Tzvelev, H. bicuspidata (Willd.) Poir., H. 
cappadocica E. Fourn., H. breviscapa Boiss., H. kotschyi Boiss., 
(Beilstein et al., 2006; Warwick et al., 2007, 2010; Aras et al., 2009; 
German et al., 2009; Khosravi et al., 2009; Liu et al., 2011, 2012; 
Hohmann et al., 2015; Guo et al., 2017; Mandáková et al., 2017a, b; 
German, Al-Shehbaz, 2018; Nikolov et al., 2019).  
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Систематика роду складна, що зумовлено неоднаковою 
оцінкою різними авторами діагностичного значення тих чи 
інших ознак й, відповідно, розбіжностями в трактуванні обсягу 
виду, а також широким і дуже давнім культивуванням 
представників Hesperis, що збільшувало діапазон мінливості 
морфологічних та інших ознак рослин. Важливий вклад у 
таксономічне опрацювання Hesperis внесли A.P. de Candolle (1821, 
1824), E. Boissier (1867), E. Fournier (1866), V. Borbás (1902, 1903), Н. 
Буш (1909, 1939), С.С. Станков (1947), А. Гроссгейм, (1950), Н.Н. 
Цвелев (1959) та інші. У “Species plantarum” рід включав сім видів 
(Linné, 1753). Спираючись на неопубліковані дані A. Andrzejowski, 
A.P. de Candolle прийняв рід у складі двох секцій: Hesperis (два 
види) та Deilosma (14 видів). Крім цього, три види автор відніс до 
категорії таких, що не зовсім відповідають характерним рисам 
роду, і три – до тих, що недостатньо описані (Candolle, 1821, 1824). 

Eugène Fournier уперше опрацював вечорниці монографічно 
(1866). Автор вважав Hesperis дуже давнім родом, що 
характерний для центрального гірського регіону стародавнього 
континента, особливо Сходу: Азійсько-Середземноморського, 
Кавказу, Сирії та Персії, де спостерігається найбільша кількість 
його видів. Для таксономічної ревізії він використав гербарні 
збори усіх, відомих на той час європейських колекцій – A.P. de 
Candolle, E. Boissier, A. Delessert та інших ботаніків. Розробляючи 
систему, він застосував не тільки морфологічні, а й анатомічні 
ознаки. Дослідив анатомію перикарпу і встановив, що стулки     
H. tristis тонкі і не мають губчастої тканини, тоді як в інших 
видів вона добре розвинена. Всього E. Fournier визнав 29 видів; 
майже 200 таксонів, у тому числі H. aprica Poir. (сучасний рід 
Clausia Trotzky) виключив із складу роду. Це був перший 
важливий крок до з’ясування природного обсягу Hesperis. Автор 
розташував визнані види в трьох секціях – монотипній 
Hesperidium DC. (H. tristis) і політипних Pachycarpos E. Fourn. 
emend. Tzvelev та Deilosma DC. non Spach. Hesperis suaveolens 
Besser ex Steud., здебільшого рівнинний вид із незначним 
опушенням та майже без залозистих трихом, E. Fournier відніс у 
синоніми до H. laciniata All. – гірського, із рясними залозистими 
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волосками і мінливим (фіолетовим чи жовтим навіть в одному 
суцвітті) кольором пелюсток та ареалом у середземноморській 
Європі, що не сприйняли інші автори, наприклад, V. Borbás 
(1902) та Н.Н. Цвелев (1959).  

Види Hesperis Балканського півострова та суміжних (у тому 
числі Угорщини) територій ґрунтовно опрацював V. Borbás (1902, 
1903). Він приділив значну увагу аналізу морфологічних ознак, 
зокрема різноманітності трихом, кольору пелюсток, життєвих 
форм, особливостям географічного поширення видів та 
специфіці їхньої екології. Первинними вважав альпійські скельні 
багаторічні біло-квіткові види, для яких дуже характерні 
скелясті гірські місцезростання. Рослини із фіолетовими 
квітками відносив до таких, що виникли в результаті 
культивування. Автор навів 27 видів з повними й точними 
описами і визнав три підроди: монотипний Deserticolae Borbás 
(тільки H. tristis), оліготипний Mediterraneae Borbás (H. laciniata 
All. та H. glutinosa Vis. секції Pachycarpos) та політипний 
Monticolae Borb., які вирізняв не тільки за комплексом 
морфологічних ознак, але й за особливостями поширення. 

Рід Hesperis у межах СРСР детально дослідив з особливою 
увагою до еколого-географічної специфіки видів та з цитацією 
їхніх місцезнаходжень Н.Н. Цвелев (1959). Для дослідженої 
території автор навів 18 видів, у тому числі описав декілька 
нових, і одним з перших розподілив прийняті види не тільки за 
секціями, але й за рядами.  

Наступний етап дослідження роду Hesperis пов’язаний з 
ім’ям F. Dvořák (Dvořák, 1964, 1965, 1966a, b, c; 1967a, b, c; 1968a, b; 
1972, 1973a, b, c; 1976; Dvořák, Dádákova, 1976). Автор 
використовував морфолого-географічний метод дослідження в 
поєднанні з каріотаксономічним аналізом і визначив хромосомні 
числа для багатьох видів – уперше чи підтвердив раніше відомі. 
Особливу увагу він приділив аналізу морфологічних (зокрема 
структурі трихом, нектарників, формі листка та життєвих форм), 
каріотаксономічних та палінологічних ознак видів. Описав 
більше 30 нових таксонів, у тому числі три підроди: Cvelevia F. 
Dvořák, Contorta Dvořák та Diaplictos (F. Dvořák) F. Dvořák, 
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ревізував рід у «Flora Iranica» та інших флористичних виданнях 
(Dvořák, 1968b, 1980). Рід Hesperis прийняв у складі п’яти 
підродів: Hesperis, Mediterranea Borbás, Cvelevia та Diaplictos, які 
відображають п’ять основних ліній його еволюційного розвитку. 
Згідно з поглядами автора, основний центр розвитку роду 
охоплює Малу Азію, південну частину Закавказзя та території, 
що розташовані південніше. 

У таксономічному опрацюванні хрестоцвітих Східної Європи 
М.І. Котов (1979) наводив вісім, а В.И. Дорофеев (2012a) – шість 
видів роду Hesperis. Вид H. tristis В.И. Дорофеев включив до 
окремого роду Sperihedium V.I. Dorof. (S. triste (L.) V.I. Dorof. 
(nom. superfl.) = Kladnia tristis (L.) Schur) і зблизив його із 
Matthiola Ait., так само, як і E. Spach (1838). Кримські рослини, 
що визначали як H. voronovii N. Busch (Котов, 1979, 1987), автор 
відніс до H. steveniana DC., вважаючи, що справжній H. voronovii 
поширений на Кавказі.  

Мета нашого дослідження – з’ясувати сучасний 
таксономічний склад роду Hesperis L. на основі концепції 
монотипного стандарту виду і визначити особливості 
поширення його видів у флорі України. 

 
Матеріал та методика дослідження 
 
Для визначення таксономічного складу роду застосовано 

концепцію монотипного стандарту виду. 
Використано матеріали оригінальних досліджень видів 

Hesperis у природі, гербарні колекції KW, у тому числі, іменні: В. 
Бессера, М. Турчанінова, О. Роговича, Е. Жілібера, YALT, LWS, 
LWKS та KWHA, а також літературні дані. Наукові назви таксонів 
подано відповідно до International Plant Name Index (available at: 
http://www.ipni.org (accessed 11 November 2020). Акроніми 
гербаріїв відповідають Index Herbariorum 
(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/). 

Будова трихом на листках та плодоніжках досліджена за 
допомогою електронного сканувального мікроскопа СЕМ JSM-
6060 LA. Препаративна підготовка матеріалу виконана за 
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загальноприйнятою методикою. Фрагменти листка та 
плодоніжки фіксували на препарувальному столику і 
напилювали тонким шаром золота. 

Результати дослідження та їх обговорення 

Конспект роду Hesperis флори України 
Ми приймаємо рід Hesperis у широкому обсязі. Вид H. tristis 

не підпорядковуємо окремому монотипному роду Kladnia Schur 
(=Sperihedium V.I. Dorof. nom. superfl.), а розглядаємо в складі 
підроду Deserticolae Borbás. Однак вважаємо, що таксономічний 
статус Kladnia потребує подальшого вивчення.  

Рід Вечорниці – Hesperis L., 1753, Sp. Pl.: 663, p. max. p.; 1754, 
Gen. Pl. ed. 5: 297, p. max. p.; Котов, 1979, Фл. европ. части СССР, 
4: 126; Дорофеев, 2012, Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 383.  

Лектотип: H. matronalis L. (Britton et A.Br., 1913, Ill. Fl. N. U.S. 
(Britton et Brown), ed. 2. 2: 175).  

 
Підрід 1. Hesperis. 
Тип: лектотип роду. 
1. H. sylvestris Crantz, 1762, Stirp. Austr. Fasc. vol. 1: 34; 1769, 

Stirp. Austr. vol. 1: 82; Цвелев, 1959, Ботан. мат-лы (Ленинград), 19: 
122; P.W. Ball, 1964, Fl. Europ. 1: 276; id. 1993, Fl. Europ. 1: 337. – В. 
лісові. 

– H. runcinata Waldst. & Kit. 1805, Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 220, 
t. 200. 

Вид описаний з Центральної Європи (Австрії): «Prima vice in 
ascensu inter Kaltenbeg, & Leopoldsberg legi satis raram, dein vero i 
ntegrum pratum, quod dirutae arci Medling subjacet, totum 
consitum inveni».  

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості, 
фуркатні (домішка) і залозисті (густі, особливо вгорі); верхні 
листки сидячі, напівстеблообгортні, по краю пильчасті; 
квітконіжки залозисто-опушені. 

Екологія: ліси, чагарники, лісові галявини; здебільшого 
гірська рослина, досягає середнього гірського поясу; в деяких 
регіонах розводиться і дичавіє з культури. 
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Поширення в Україні: Карпати; розповсюджується на північ. 
Загальне поширення: Ц., Пд.-Сх. Європа; Пн. (занесений), Сх. 

(занесений) Азія; Пд., Пн. Америка (занесений).  
Широке комплексне дослідження H. sylvestris Crantz s. l. 

виконав F. Dvořák (Dvořák, 1967c). Автор дослідив гербарні 
зразки із 22 європейських гербаріїв, з’ясував ступінь 
константності морфологічних ознак, в тому числі структури 
трихом, шляхом вирощування рослин у Ботанічному саду м. 
Брно (Чеська Республіка), узагальнив дані щодо біологічних та 
екологічних особливостей виду, а також визначив число 
хромосом (2n=14). Також визначив загальний ареал виду і вказав 
основні його діагностичні ознаки: дуже густе опушення рослин, 
яке складається із рясних залозистих та простих нерозгалужених 
волосків; залозисте опушення квітконіжок; дуже незначна 
домішка фуркатних (двороздільних) трихом; яйцеподібні чи 
вузько-яйцеподібні із тупою і дуже часто серцеподібною 
стеблообгортною основою та крупнозубчастим краєм верхні 
стеблові листки. Серед інших, F. Dvořák навів декілька 
місцезнаходжень цього виду для України, зокрема: «Auf 
Waldbergen und Weingärten in Galizien; Masek et Rohrer (PRC); 
Zolocev; 1860; ? leg. (WU); Prope vicos Voronjak, Lacke, Tocov; 1892; 
Prusz (14077 W); Auf trockenen Hügeln bei Lacke, Brody; Kloeber 
(W)» (Dvořák, 1967c, p. 19). Усі цитовані зразки мали залозисто-
опушені плодоніжки та гілочки суцвіття. Дані F. Dvořák 
підтвердили припущення Н.Н. Цвелева про можливе існування 
цього виду в Українських Карпатах (Цвелев, 1959). 

У гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного (KW) ми 
також виявили гербарні зразки H. sylvestris із залозистим 
опушенням плодоніжок. Частина їхніх місцезнаходжень 
співпадає з тими, що цитував F. Dvořák (l. c.). 

Зразки H. sylvestris, що зберігаються в KW: «H. sylvestris Cr. 
Między Olszanica, a Zloczowem, zbr. H. Lobarzewski» N 010280; «H. 
sylvestris Cr. Kolo Olszanicy. Zbr. Dzieduszycki, ozn. H. 
Lobarzewski» N 01028 (типографський напис на етикетці: Zielnik 
Museum im. Dzieduszyckich zbiory Hijacynta Sterzemie 
Lobarzewskiego we Lwowie); «H. sylvestris Cr. H. runcinata W. et 
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Kit. Kolo Zloczova, zebr. Wrabia Los. (?)», N 009457 
(типографський напис на етикетці: «Kraj. Stacya bot. rolnicza L. 
Herbarium Wladislaw Tyniecki); «H. runcinata W. et K. Zloczowo 
przy goscincu, Aug. 1860, zbr. Gomolinski, ozn. H. Lobarzewski», N 
010277; «Brody, zbr. Gomolinski, ozn. H. Lobarzewski», N 010275; N 
010276; «Potorryca kolo Socala, a Zatkiavskiego z Potorryca, 1854/V 
(H. runcinata W. K. Koch, I, p.50) caule erecti, pilis simplicibus 
glanduliferis pubescens» (маєток графа В. Дідушицького, тепер с. 
Поториця Сокальського р-ну Львівської обл.) N 010265; «H. 
runcinata W. et Kit. Potorryca, 1898, Tyniecki» N 010270; «W 
Jaktorowie kolo karczmy, 10 juli 1860»; «Jaktorow obok Brodow, 1860, 
VI, zbr. Gomolinski, ozn. H. Lobarzewski»; «H. sylvestris Cr. H. 
runcinata W. et K. Boratyn po suchych uboczach raedko; za Wulka, 
1869; zebral Dr. Ant. Rehman, oznaczyl Tyniecki, 1906», N 010267. 
Прізвища колекторів, типографські написи на етикетках 
наведених гербарних зразків та дати збору дають підставу 
припустити, що ці рослини H. sylvestris вирощували в 
ботанічному саду Вищої рільничої школи в Дублянах (тепер –
Львівський національний аграрний університет), 
співзасновником якої (в 1855 р.) був граф 
Володимир Дідушицький (W. Dzieduszycki), а одним із 
організаторів ботанічного саду – професор Владислав Тинецький 
(W. Tyniecki; народився в селі Вільшаниця на Львівщині). Не 
виключено, що їх культивували також у маєтку графа 
В. Дідушицького – непересічної й багатогранно обдарованої 
особистості – відомого політичного діяча, щедрого мецената, 
природознавця, колекціонера, засновника Природознавчого 
музею у Львові тощо. Часто рослини визначав професор 
Г. Лобаржевський (Hiacynt Łobarzewski) – спочатку приватний 
вчитель, а пізніше друг В. Дідушицького. У 1850 р. 
Г. Лобаржевський був професором Львівського університету, а з 
1852 р. – засновником і директором університетського 
ботанічного саду. У 20-му столітті в тій же місцевості вид був 
зібраний тільки один раз: «H. sylvestris Crantz. Львовская обл., 
Золочевский район, Лысая гора у с. Червоне, опушка леса, 12 
июля 1955 г., Бухало».  
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За даними «Atlas Florae Europae» (Jalas et al., 1994, p. 97), H. 
sylvestris доволі компактно поширений в південно-східній 
частині Центральної Європи, крім цього, має три ізольовані 
локалітети: на півночі Чеської Республіки, недалеко від м. Краків 
(Республіка Польща) та в південно-західній частині України. 
Місцезнаходження, наведені нами та F. Dvořák, стосуються якраз 
останнього локалітету. Отже, немає сумніву, що на Росточчі та 
на Опіллі (Львівська і Тернопільська обл.) поширений саме H. 
sylvestris s. str. Ми припускаємо, що H. sylvestris в Україні 
належить до числа ергазіофітів. Можливо, рослини здичавіли з 
культури в ботанічному саду Вищої рільничої школи в Дублянах 
чи в маєтку графа В. Дідушицького, але далеко не поширилися, 
відповідно до своїх екологічних уподобань. 

2. H. suaveolens (Andrz.) Besser ex Steud. 1840, Nomencl. Bot. 
2, 1: 754; Цвелев, 1959, Ботан. мат-лы (Ленинград), 19: 122; Котов, 
1979, Фл. европ. части СССР, 4: 128; Котов, 1987, Опред. высш. 
раст. Укр.: 126; А.П. Ільїнськ. та iн. 2007, в Екофл. Укр. 5: 52; 
Дороф. 2012, Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 383. – В. запашні. 

– H. sylvestris Crantz var. velenovskyi Fritsch, 1896, Verh. Zool.-
Bot. Ges. Wien, 45: 375. – H. velenovskyi Fritsch, 1896, op. cit. 46: 5. – 
H. sylvestris subsp. velenovskyi (Fritsch) Borza, 1947, Consp. Fl. 
Roman. 1: 124; P.W. Ball, 1964, Fl. Europ. 1: 276; P.W. Ball, 1993, Fl. 
Europ. 1: 336.  – H. sylvestris auct. non Crantz: Буш, 1939, Фл. СССР, 
8: 245, p. p.; Котов, 1953, Фл. УРСР, 5: 316, р. р. – Deilosma 
suaveolens Andrz. 1822, in Besser, Enum. Pl. Volhyn.: 27, 71, 83. 

Вид описаний із Східної Європи (України): «іn pratis Ucraniae 
vidi frequentissimam». Лектотип: «Deilosma suaveolens Mihi. E 
Podolia» KW! (Ільїнська, 2002, Укр. ботан. журн. 59(1): 15). 

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості 
(короткі) та залозисті; вісь суцвіття, квітконіжки та квітки голі; 
листки стеблові сидячі, найширші при основі, інколи 
напівстеблообгортні. 

Екологія: луки, чагарники; здебільшого рівнинна рослина; 
узбіччя доріг. 

Поширення в Україні: Західний Лісостеп (схід, рідко), 
Правобережний Лісостеп (рідко), Правобережний Злаково-
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Лучний степ (північ, зрідка); росте в Національному природному 
парку «Подільські Товтри». 

Загальне поширення: Пд.-Сх. Європа. 
До 1822 р. рослини цього виду відносили до H. matronalis: 

«non est H. matronalis L. …» (Besser, 1822, p. 27, 71, 83). Автор, A. 
Andrzejowski, навів для виду наступні діагностичні ознаки: 
прості нерозгалужені та залозисті волоски, різновеликі гострі 
зубчики по краю всіх листків, продовгувато-
оберненояйцеподібні й короткочерешкові стеблові нижні і 
ланцетні, сидячі й серцеподібні при основі й відтягнуто-
загострені верхні листки, голі рахіс (вісь суцвіття) і плодоніжки, 
пурпурові запашні квітки тощо. Свій вид він відрізняв як від H. 
matronalis, так і від H. runcinata Waldst. et Kit., як її розумів A.P. 
de Candolle (1824). Усі ознаки, зазначені вище, характерні для 
гербарного зразка, вибраного нами лектотипом виду (Ільїнська, 
2002). Отже, A.P. de Candolle вважав, що Deilosma suaveolens (=H. 
suaveolens) є синонімом H. runcinata Waldst. et Kit. var. β (разом 
із H. bituminosa Savi), але з опису видно, що видозміна β 
відрізняється від H. suaveolens уже за характером опушення – 
майже липким шовковистим та смолистим, тоді як у останнього 
виду залозисті волоски доволі рідкісні і такого опушення не 
формують. 

Vincze von Borbás (1902) визнав видовий таксономічний ранг 
H. suaveolens і дослідив ареал виду. Автор навів доволі точний 
його опис, в тому числі відзначив розвиток двох залозок при 
основі плодоніжок, які ми також спостерігали на гербарних 
зразках цього виду в гербарії W. Besser (KW). Відміни стосуються 
наявності опушення в нижній частині суцвіття (проти голого за 
протологом), світлішого кольору пелюсток (minores violacei 
проти purpurei speciose) та ступеня щільності опушення: 
A. Andrzejowski не вказує його як щільне. Згідно з V. Borbás, вид 
має доволі широкий ареал, який включає крім Подолії, 
Угорщину та Румунію (наведені за літературними даними), 
Болгарію та гірський Алтай (вказані за результатами 
дослідження гербарних зразків). До складу синонімів віднесені: 
H. velenovskyi Fritsch, H. steveniana Velen. non DC. та H. laciniata 
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Jündz. (Opis rosl. 1830 p. 271) non All. Але в останнього «siliquis… 
glanduloso-hirsutiusculus». Отже, в V. Borbás H. suaveolens мав 
збірний характер. Особливо привертає увагу вказівка щодо 
гірського Алтаю. 

На гербарному матеріалі (LE) Н.Н. Цвелев (1959) детально 
дослідив цей вид і встановив, що H. suaveolens – це південніша і 
здебільшого рівнинна морфолого-географічна раса, порівняно із 
H. sylvestris – гірською, зазвичай. Її морфологічні відміни від 
останнього виду витримані на всій протяжності ареалу. До числа 
синонімів виду він включив тільки H. velenovskyi (Fritsch) Borza. 
Із висновком Н.Н. Цвелева щодо видового таксономічного 
статусу H. suaveolens пізніше погодився F. Dvořák (Dvořák, 1967c). 
Обидва автори були переконані, що H. suaveolens добре 
відрізняється від H. sylvestris голими плодоніжками та голими чи 
майже голими гілочками суцвіття.  

У «Флорі УРСР» М.І. Котов (1953) спочатку також вважав цей 
вид синонімом H. sylvestris, а пізніше не сумнівався в його 
таксономічній відокремленості і наводив для західного регіону, 
згідно з районуванням, прийнятим у «Флоре европейской части 
СССР», та для Балканського п-ова (1953, 1965, 1977, 1979, 1987). В 
Україні вид характерний для Дніпровського, Молдавського та 
Причорноморського регіонів, згідно зі згаданим районуванням. 
У сучасних електронних ботанічних базах даних (наприклад, 
BrassiBase, 2020; POWO, 2020) H. suaveolens відносять до 
синонімів H. sylvestris що обумовлено, можливо, прийнятим 
зазвичай політипним, а не монотипним стандартом виду та 
недостатньою його вивченістю. 

3. H. matronalis L. 1753, Sp. Pl.: 663; Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 
244; Котов, 1953, Фл. УРСР, 5: 315; Цвелев, 1959, Ботан. мат-лы 
(Ленинград), 19: 137; P.W. Ball, 1964, Fl. Europ. 1: 276, p. p.; Котов, 
1979, Фл. европ. части СССР, 4: 128; Котов, 1987, Опред. высш. 
раст. Укр.: 126; А.П. Ільїнськ. та iн. 2007, в Екофл. Укр. 5: 52; 
Дороф. 2012, Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 383. – В. матрони (нічна 
фіалка). 

– H. matronalis L. subsp. matronalis in P.W. Ball, 1993, Fl. Europ. 
1: 337. – H. inodora auct. non L.: M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Сauc. 2: 123, 
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p. p. – H. caucasica Rupr. 1869, Fl. Cauc. 1: 91, p. p. – H. pontica Zapał. 
1912, Bull. Intern. Acad. Sci. Cracovie (Sci. Nat.), ser. B: 1158. 

Вид описаний з Південної Європи (Італії): «Habitat in Italia». 
Лектотип: Herb. Clifford: 335, Hesperis no. 2; BM-000646321 (Ball, 
1993, in Jarvis et al. (ed.), Regnum Veg. 127: 54). 

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості 
(довгі й короткі) і фуркатні (вгорі як домішка); середні стеблові і 
верхні листки з короткими черешками, продовгуваті, ланцетні 
або ланцетно-яйцеподібні із клиноподібною основою і 
невиразно-дрібно-зубчастим краєм.  

Екологія: ліси, чагарники, лісові галявини, луки; до 
верхнього гірського поясу; перелоги, лісосмуги, узбіччя доріг, 
рудеральні місця тощо; розводиться і дичавіє з культури. 

Поширення в Україні: на всій території;  в Карпатах і в Криму 
природно, в інших регіонах культивується і натуралізується.  

Загальне поширення: Ц., Пд., Сх. Європа; Пн. (занесений), 
Пд.-З., Сх. (занесений) Азія; Пд., Пн. Америка (занесений); дуже 
популярна декоративна рослина; занесена на всі континенти 
(GBIF, 2020). 

Вид належить до досить поліморфних і складних у 
систематичному відношенні, що обумовлено гібридизацією та 
давнім культивуванням його рослин. 

Діагноз виду в C. Linné (1753) дуже лаконічний: стебла прості 
й прямі, листки яйцеподібно-ланцетні й зубчасті, пелюстки 
конічні й виїмчасті. Саме такі морфологічні особливості має 
досліджений нами типовий гербарний зразок виду 
(http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification). 
Згідно з останнім, основа середніх стеблових листків 
клиноподібна, звужена, поступово переходить в короткий 
черешок; верхівка верхніх листків відтягнута й загострена; край 
невиразно-дрібно-зубчастий. У C. Linné та в інших авторів 18-го 
та 19-го століть вид був дуже поліморфним – зазвичай включав 
багато інфравидових груп, підгруп та форм, а його ареал вважали 
дуже широким (Linné, 1753, 1800; Candolle, 1821; Ledebour, 1842; 
Fournier, 1866; Буш, 1909).  
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Vincze von Borbás, досліджуючи Hesperis Угорщини, Балкан 
та деяких суміжних територій, одним з перших приділив 
особливу увагу H. matronalis та спорідненим з ним видам 
(Borbas, 1902, 1903). Автор розрізняв H. matronalis s. str. та 
«Species Hesperidis matronalis secundariae» (Borbas, 1903, p. 13). 
Для характеристики H. matronalis s. str. використав не тільки 
типовий матеріал C. Linné, але й гербарні зразки виду з гірської 
Італії. Специфічною видовою ознакою вважав майже черешкові 
або коротко звужені до основи верхні листки, опушені простими 
нерозгалуженими та розгалуженими і залозистими (по краю, 
зрідка) волосками. Природний ареал H. matronalis s. str. 
обмежив гірською Італією. До списку синонімів включив 
таксони здебільшого з Італії та Центральної Європи.  

Досліджуючи хрестоцвіті Кримсько-Кавказького регіону, 
Н.А. Буш також спочатку вказував для H. matronalis дуже 
широкий ареал і включав до його складу шість видозмін (Буш, 
1909). Пізніше, у «Флора СССР», автор залишив у складі виду 
тільки три видозміни (var. robusta N. Busch, var. eriocarpa N. 
Busch та var. glabra Trautv.). Дуже широкоареальну var. runcinata 
Boiss. включив до складу синонімів наведеного H. sylvestris 
Crantz і змінив таксономічний ранг var. meyeriana Trautv. (= H. 
meyeriana (Trautv.) N. Busch).  

Послідовником V. Borbás, певною мірою, був Н.Н. Цвелев 
(1959). Він сформував ряд (series) Martonales Tzvel., до складу 
якого включив види, більш-менш споріднені із H. matronalis s. 
str. Порівняно із V. Borbás, автор дещо розширив обсяг 
останнього (incl. H. sibirica auct. non L.: Borb., 1903, l. c.), а також 
не вказував для рослин цього виду залозистих волосків. У межах 
регіону флори СРСР природний ареал виду обмежив Карпатами 
та Кавказом.  

Наступний етап дослідження H. matronalis пов’язаний із 
працями F. Dvořák (Dvořák, 1964, 1965, 1966a,b,c; 1967a, b; 
1968,1973a, b; 1976a, b; Dvořák, Dádákova, 1976). Автор дослідив 
трихоми типового зразка виду і встановив, що в його опушенні 
відсутні залозисті волоски, а наявні нерозгалужені (довгі й 
короткі) та фуркатні (розгалужені, короткі); їхня кількісна 
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пропорція змінюється: в нижній частині рослини домінують 
нерозгалужені зігнуті і дуже довгі трихоми, а вгорі, в тому числі 
на плодоніжках, – переважають розгалужені (фуркатні); на обох 
поверхнях листків спостерігаються короткі нерозгалужені й 
розгалужені волоски, приблизно рівною мірою. Ці дані мають 
особливо важливе значення для діагностики рослин, зважаючи 
на те, що в протолозі H. matronalis характеристика опушення 
відсутня. Відповідно до визначених хромосомних чисел, F. 
Dvořák до складу H. matronalis subsp. matronalis включив 
європейські рослини H. lapsanifolia Borbás, H. nivea Baumg., H. 
cladotricha Borbás, H. sibirica auct. non L., які також є 
поліплоїдами і мають 2n=24, 26, 28 (Dvořák, 1964; Dvořák, 
Dádákova, 1975, 1976; Raina, 1987). 

У сучасних систематичних та флористичних працях обсяг H. 
matronalis не є однозначним. У «Flora Europaea» P.W. Ball (1993) 
окремо виділив «H. matronalis group», до якої включив 11 видів. 
Діагностичною ознакою H. matronalis вважав наявність 
короткочерешкових середніх і верхніх стеблових листків. Автор 
прийняв вид у складі чотирьох підвидів: ssp. matronalis, ssp. 
candida (Kit.) Hegi et Em. Schmid, ssp. voronovii (N. Busch) P.W. 
Ball та ssp. cladotricha (Borbas) Hayek, які розрізняв за кольором 
пелюсток та за характером опушення нижніх листків. 

В «Конспекте флоры Восточной Европы» (2012а) та в 
«Конспекте флоры Кавказа» (2012б) В.И. Дорофеев розглядає H. 
matronalis у доволі вузькому обсязі, але із двома числами 
хромосом: диплоїдним (2n=14, 16) та тетраплоїдним (2n=24, 26, 
28, 32). У синоніми до нього включив H. caucasica Rupr. в 
повному обсязі, тоді як Н.Н. Цвелев, наприклад, ототожнював із 
H. matronalis тільки частину рослин H. caucasica (Цвелев, 1959). У 
«Flora caucasi» щодо останнього F. Ruprecht підкрелював: «Eodem 
modo polymorpha, ut H. matronalis europaea …» (Ruprecht, 1869, p. 
91). У межах H. caucasica Н.Н. Цвелев виділив чотири групи 
рослин, які характеризував, здебільшого, різною комбінацією 
трихом.  

Для території України М.І. Котов наводив H. matronalis у 
вузькому обсязі (1953, 1965, 1977, 1979, 1987). Щоправда, спочатку 
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він включав до його складу Deilosma suaveolens та var. eriocarpa 
N. Busch (1953), але в пізніших працях ці таксони не 
підпорядковував H. matronalis (l. c.). Природний ареал виду 
автор обмежив Карпатами, в інших регіонах України його 
рослини вважав занесеними чи здичавілими з культури. У 
цілому, на наш погляд, H. matronalis потребує суттєвої ревізії в 
багатьох гербаріях, бо часто під цією назвою фігурують рослини 
інших видів Hesperis. 

4. H. candida Kit. ex Schulzer, Kanitz et Knapp, 1866, Verh. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, 16: 143; Котов, 1950, Визн. росл. УРСР: 470; 
Цвелев, 1959, Ботан. мат-лы (Ленинград), 19: 139; Котов, 1979, Фл. 
европ. части СССР, 4: 128; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 
126. – Дороф. 2012, Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 383. – В. білі. 

– H. matronalis subsp. candida (Kit. ex Müggenb., Kanitz et 
Knapp) Hegi et E. Schmid, 1919, in Hegi, Ill. Fl. Mitteleur. 4, 1: 467; 
P.W. Ball, 1964, Fl. Europ. 1: 276; P.W. Ball, 1993, Fl. Europ. 1: 337. 

Вид описаний з Південної Європи (за сучасним 
адміністративно-територіальним поділом – північно-східної 
частини Хорватії): «In den Weingarten bei Verovitic, zwischen 
Gjurgjic und Drenovac ..., auf Aeckern bei Music ..., in Gebuschen auf 
dem Papuk, in Sirmien..., bei Vukovar..., Cerevic..., Karlovic..., 
Semlin...». 

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості та 
фуркатні (домішка, особливо вгорі); верхні листки ланцетні або 
яйцеподібні, основа клиноподібна; пелюстки білі. 

Екологія: ліси, схили гір, субальпійські луки, чагарники; 
узбіччя доріг; здебільшого верхній гірський пояс. 

Поширення в Україні: Карпати; охороняється в Карпатському 
біосферному заповіднику; вид включений до Червоного списку 
судинних рослин Закарпаття, яким загрожує зникнення 
(Крічфалушій та ін., 1999).  

Загальне поширення: Ц., Пд.-Сх. (Балканський п-ів) Європа. 
Детальний опис виду P. Kitaibel навів у своєму щоденнику в 

1808 р. (Tagebuch vom 4. Juli 1808), а валідизували його тільки в 
1866 р. (Schulzer et al., 1866). Згідно з протологом, автори 
наводили для H. candida тільки прості нерозгалужені волоски. 
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Тоді як у H. matronalis, якому його часто підпорядковують 
(наприклад, Ball, 1964, 1993), можуть спостерігатися фуркатні 
трихоми, особливо на верхній частині рослин. 

Hesperis candida описаний із дев’яти локалітетів, з них 
більшість, згідно із сучасною термінологією, належать до 
антропогенно-трансформованих (виноградники, поля, околиці 
сіл чи містечок) екотопів. Тільки один є, можливо, природним 
(in Gebűschen auf dem Papuk (гірське пасмо на сході Хорватії) in 
Sirmien). Зазвичай вид входить до складу лісових біотопів 
гірських систем Альп та Карпат (Borbás, 1902, 1903), зокрема, до 
верхнього гірського поясу Південної та Південно-Східної Європи 
(Цвелев, 1959). Щоправда, опис виду в Н.Н. Цвелева дещо 
відрізняється від протологу. Автор наводить для виду як прості, 
так і розгалужені волоски, особливо в суцвітті і вгорі на рослині. 
Два досліджені нами гербарні зразки гербарію LWKS («Івано-
Франківська обл., Верховинський р-н, Чивчино-Гринявські гори. 
Долина потоку Добрий. Край смерекового лісу біля мосту. 
09.07.2003 р. О. Кагало, Н. Сичак» та «Львівська обл., 
Сколівський р-н, околиці с. Підгірці, КПП «Сколівські Бескиди», 
3 км на SE від села вздовж дороги, узлісся. 10.06.2004 р. О. 
Кагало, О. Андрєєва») мали тільки прості нерозгалужені 
волоски, а на плодоніжках третього («Львівська обл., 
Турківський р-н, на захід від с. Боберка. Узлісся смерекового лісу 
над р. Сан. 26.07.2000 р.  О. Кагало, Н. Сичак, О. Підгребельна», 
LWKS) спостерігалися також двороздільні (фуркатні) трихоми. 
Верхні листки усіх досліджених рослин мали короткі черешки. 
Отже, у рослин H. candida, як і в близькоспорідненого з ним H. 
matronalis, двороздільні волоски є спорадичними. 
Таксономічний статус H. candida й тепер залишається остаточно 
невизначеним. Його часто розглядають, як H. matronalis subsp. 
candida (Kit. ex Schulzer, Kanitz & Knapp) Hegi & E. Schmid із 
синонімом H. nivea (наприклад, Brassibase, 2020). Зауважимо, що 
стеблообгортна основа верхніх листків, їхній великозубчатий 
край та густе опушення, як вони наведені в протолозі виду, 
зближують H. nivea з H. sylvestris і добре відрізняють його від H. 
matronalis. Паратип H. nivea, вибраний Dvořák у 1965 р. 
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(http://Herbarium.bgbm.org/object/B100241427, image ID: 277254!), 
складається з декількох фрагментів рослини: листок фрагмента 
праворуч, який має клиноподібно звужену основу і майже 
суцільний край, можна ототожнювати із H. candida або H. 
matronalis, а листки фрагментів ліворуч за ознаками (широка 
основа і великозубчастий край) відповідають першоопису H. 
nivea. Цей партип може пояснити, чому H. nivea об’єднують з H. 
candida і підпорядковують H. matronalis, з чим важко 
погодитися. Дуже вірогідно, що H. candida є білоквітковою 
расою H. matronalis, а H. nivea – такою ж расою H. sylvestris. 

Для флори України М.І. Котов наводив спочатку H. nivea 
(1953), а пізніше H. candida (1977, 1979, 1987).  

5. H. voronovii N. Busch, 1937, Тр. Ботан. ин-та АН СССР, сер. 
I, 3: 358, рис. 3; Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 247; Цвелев, 1959, Ботан. 
мат-лы (Ленинград), 19: 140; Котов, 1979, Фл. европ. части СССР, 
4: 128; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 126. – В. Воронова. 

– Н. matronalis L. var. meyeriana Trautv. 1878, in Acta Hort. Petr. 
V, 2: 408. – Н. meyeriana (Trautv.) N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 246. 
– Н. matronalis L. var. runcinata Boiss. 1867, Fl. or. 1: 233; Буш, цит. 
соч. (1910) 658 р. р. non Н. runcinata Waldst. et Kit. – Н. caucasica 
Rupr. 1869, Fl. cauc. I: 91 р. р. – Н. sylvestris auct. non Crantz: Н. 
Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 245 р. р. – Н. matronalis L. var. sylvestris 
Grossh. 1950, Фл. Кавк., изд. 2-е, IV: 232 р. р. non Н. sylvestris 
Crantz. – H. matronalis L. subsp. voronovii (N. Busch) P.W. Ball, 
1963, Feddes Repert. 68: 194; P.W. Ball, 1993, Fl. Europ. 1: 337. 

Вид описаний із Північного Кавказу (Черкесії): «Hab. in 
Circassia, fonts fluvii Belaja, in monte calcareo Fischt. 4 IX 1927, fl., 
fr. mat. G. Voronov et Steup». Голотип: «Растения Черкессии, 
карстовая обл. г. Фишт, истоки р. Белой, 4.09. 1927, Ю. Воронов и 
В. Штеуп» (LE).  

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості 
(довгі й короткі), фуркатні (листки, китиці; домішка) та 
залозисті (домішка, іноді); верхні стеблові листки із широкою 
основою, стягнутою в дуже короткий черешок або сидячі; 
пелюстки білі. 
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Екологія: субальпійські луки, кам’янисті схили, чагарники, 
ліси; здебільшого в субальпійському гірському поясі. 

Поширення Україні: Гірський Крим (букові ліси, рідко). 
Загальне поширення: Сх. Європа (Крим); Пд.-З. (Кавказ, М. 

Азія ?) Азія. 
Уперше для Криму, зокрема для букових лісів середнього 

гірського поясу, цей вид навів Н.Н. Цвелев (1959). Під такою 
назвою автор об’єднав фактично три таксони: H. voronovii N. 
Busch s. str., Н. matronalis L. var. meyeriana Trautv. та Н. matronalis 
L. var. runcinata Boiss. Аналіз та узагальнення літературних 
даних, у тому числі протологів, показали, що для рослин усіх 
трьох таксонів характерно переважання простих нерозгалужених 
волосків із домішкою (особливо вгорі) фуркатних, відсутність 
залозистих трихом, широкі при основі листки із велико-
зубчастим краєм і білі або світло-лілові пелюстки. Для 
кримських букових лісів середнього гірського поясу пізніше цей 
вид вказував М.І. Котов (1979), але без H. matronalis var. 
meyeriana. Розширив обсяг H. voronovii В.И. Дорофеев: включив 
до його складу H. armena auct. non Boiss. та H. sylvestris auct. non 
Crantz, щоправда навів лише для Південно-Західної Азії, 
незважаючи на те, що Н.А. Буш наводив H. sylvestris для Криму і 
не вказував для нього залозисті трихоми (Дорофеев, 2012б; Буш, 
1939). У першоописі H. matronalis var. meyeriana (із синонімом H. 
steveniana C.A. Mey. non DC.) R. E. Trautvetter також зазначив 
«eglandulosa» (1878, p. 408).  

Аналіз гербарних зразків гербаріїв KW та YALT підтвердив 
існування в Криму H. voronovii. Вид належить до числа рідкісних; 
рослини нечасто спостерігаються зазвичай в лісах середнього 
гірського поясу. Як приклад, наводимо кілька досліджених 
зразків: «Hesperis steveniana DC. Ущелье Уч-Кош. 14. V. 1916. С.С. 
Станков» (YALT!), «Hesperis pycnotricha Borbás et Degen. Буковый 
лес с Ай-Йори. 10.VI.77. В.М. Косых, О.Г. Усачова» (YALT!), 
«Hesperis steveniana DC. Романовское шоссе, близ Козьмо-
Демъянского монастыря. 15.V.1916. Wulff» (YALT!).  

6. H. sibirica L. 1753, Sp. Pl.: 663; Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 246, p. 
p.; Цвелев, 1959, Ботан. мат-лы (Ленинград), 19: 123, p. p.; Котов, 
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1979, Фл. европ. части СССР, 4: 128; Котов, 1987, Опред. высш. 
раст. Укр.: 126; А.П. Ільїнськ. та iн. 2007, в Екофл. Укр. 5; Дороф. 
2012, Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 383. – В. сибірські. 

– H. elata Hornem. 1819, Hort. Hafn. Suppl.: 74; P.W. Ball, 1964, 
Fl. Europ. 1: 276; P.W. Ball, 1993, Fl. Europ. 1: 336.  – H. sylvestris 
auct. non Crantz: Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 245, p. p. – H. matronalis 
auct. non L.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 171. – H. pycnotricha auct. non 
Borb. et Degen.: Гейдеман, 1985, Опред. высш. раст. Молд. ССР, 
изд. 3: 249. 

Вид описаний із Сибіру: «Habitat in Sibiria». Лектотип: Herb. 
Linn. No. 841.3, LINN (foto!) (Ebel, 2002, in Cafferty et Jarvis (ed.), 
Taxon, 51: 533).  

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості 
(довгі й короткі) та залозисті (особливо густі на квітконіжках); 
середні і верхні стеблові листки від вузько- до 
широколанцетних, їх основа клиноподібна, край зубчастий або 
майже суцільний. 

Екологія: гірські схили, чагарники, луки, степові схили, 
галявини заплавних лісів (у Степу); піднімається до верхнього 
гірського поясу; залізничні насипи, лісосмуги; інколи 
культивують і дичавіє з культури. 

Поширення в Україні: Лісостеп (здебільшого Лівобережний), 
Степ (заплавні ліси); західна межа природного поширення; росте 
в Луганському («Провальський степ», Станично-Луганське 
відділення), Українському степовому («Хомутовський степ») 
природних заповідниках. 

Загальне поширення: Пн. (занесений), Пн.-Сх., Сх. Європа; 
Пн., Пд.-З. (Кавказ), Ц., Сер., Сх. Азія; Пн. Америка (занесений). 

Цей вид C. Linné (1753) описав з дуже коротким діагнозом: 
стебла прості, листки ланцетні зубчасто-трійчасті, пелюстки 
дуже тупі, суцільні. Автор вважав його близьким до H. matronalis, 
видозміною якого він може бути. Від останнього відрізняв за 
значно вищим стеблом, пурпуровим (проти білуватого) 
віночком, квітками з приквітками, листками вузькими і 
довшими та більш зубчастими, ніж такі в H. matronalis тощо. 
Довгий час видовий таксономічний ранг H. sibirica не визнавали. 
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Так, A.P. de Candolle (1821, 1824) діагностував його тільки за 
вузькими продовгувато-ланцетними й дуже загостреними 
листками і вважав однією з видозмін H. matronalis, але не 
виключав, що C. Linné небезпідставно розглядав його окремим 
видом. Визнали цей вид і детально описали C.F. Ledebour разом 
із C.A. Meyer та A. Bunge в «Icones plantarum …» та у «Flora 
Altaica» (Ledebour, 1831a, b). Ці праці були написані за 
результатами ботанічної експедиції на Алтай. Автори чітко 
окреслили обсяг виду і встановили, що він більше споріднений з 
H. runcinata, H.elata та H. suaveolens, ніж із H. matronalis, від 
якого відрізняється за наявністю залозистих волосків. Автори 
віднесли до числа основних діагностичних ознак розвиток 
тільки простих нерозгалужених волосків та збільшення 
залозистих трихом в напрямі до верхівки рослини, в тому числі 
на зав’язях та плодах. Відмінність між описом виду в C. Linné та в 
авторів флори Алтаю стосується довжини нігтика – удвічі 
довший, ніж чашечка проти дорівнює або дещо довший від такої. 
Пізніше H. sibirica знову був віднесений до числа однієї з 
видозмін H. matronalis (Ledebour, 1842). 

У E. Fournier (1866) – це також одна із семи видозмін, але 
іншого виду – H. sylvestris, яку він характеризував вузькими 
лінійно-ланцетними і звуженими до основи листками, довгими 
простими волосками, пучком таких трихом на верхівці 
чашолистиків і плодоніжками рівними за довжиною чашечці. У 
розумінні E. Fournier ареал виду охоплював Сибір та альпійську 
Трансільванію із посиланням на працю Ph.J.F. Schur. З останнім 
важко погодитися. 

Згідно з поглядами V. Borbás (1902, 1903), H. sibirica – це вид, 
близький до H. matronalis. Автор вирізняв його за вужчими і, 
здебільшого, зубчасто-пильчастими й гострішими листками та 
крупнішими квітками. На відміну від авторів алтайської флори, 
V. Borbás вказує для нього нерозгалужені й розгалужені волоски, 
останні щоправда «rarius», а для суцвіття – зірчасті трихоми (для 
var. brevicuspis Borbás). Із наведених синонімів видно, що 
V. Borbás досліджував переважно європейські рослини цього 
виду, з яких частина належить, мабуть, іншим видам. Він також 
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звернув увагу на те, що в першоописі H. sibirica не цитуються 
праці сибірських авторів і тому припускав, що C. Linné описав 
вид за рослинами, які культивували в Європі. 

Наступний крок у з’ясуванні діагностичних ознак, обсягу 
ареалу та споріднених зв’язків H. sibirica належить Н.Н. Цвелеву 
(1959). Так само, як і автори «Flora Altaica», він не вказував для 
виду розгалужені трихоми, підкреслював його морфологічну 
сталість на протяжності всього ареалу, до числа мінливих ознак 
відносив лише наявність чи відсутність волосків на плодах і 
сумнівався в ідентичності H. sibirica та H. pontica Zapal. 
(описаний із околиць м. Тирасполя). Аналіз протологу H. pontica 
(Zapalowicz, 1912) показав, що в останнього відсутні залозисті 
трихоми, а, отже, він не може бути синонімом H. sibirica. 
Зауважимо, що H. pontica потребує детальнішого аналізу, на що 
вказують не тільки дані протогу, але й ознаки гербарних зразків. 
За даними Н.Н. Цвелева, H. sibirica поширений здебільшого на 
Лівобережжі України, а його загальний ареал на сході 
обмежений західними й північно-західними районами Китаю та 
Монголії. У сучасних флористичних працях (наприклад, Котов, 
1979; Дорофеев, 2012а, б) та в електронних ботанічних базах 
даних (наприклад, GBIF, 2019; BrassiBase, 2020) H. sibirica 
визнають окремим видом. 

7. H. steveniana DC. 1821, Syst. Nat. 2: 452; Буш, 1939, Фл. 
СССР, 8: 246; Цвелев, 1959, Ботан. мат-лы (Ленинград), 19: 146; 
P.W. Ball, 1964, Fl. Europ. 1: 276; Котов, 1979, Фл. европ. части 
СССР, 4: 128; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 126; P.W. Ball, 
1993, Fl. Europ. 1: 337. – В. Стевена. 

– H. matronalis c. steveniana (DC.) Schmalh. 1895, Фл. Ср., 
Южн. Росс., Крыма, Сев. Кавк. 1: 63. 

Вид описаний із Криму: «Hab. in Tauria meridionali (Steven)». 
Голотип: G-DC-178751/1(foto!) “Hesperis n. sp.? (inodora) Taur(ia) 
Merid(ionalis)  Sil(iqua) hisdidae m(issis) Steven. 1820”. 

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості, 
фуркатні й залозисті; квітконіжки густо залозисті, з простими і 
фуркатними трихомами (рис. 1), прикореневі листки ліро- або 
стругоподібні; верхні стеблові – широколанцетні або 
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яйцеподібні, більш-менш сидячі, великозубчасті або виїмчато-
лопатеві. 

Екологія: ліси, чагарники, скелі, узбережжя; узбіччя доріг в 
межах ареалу; піднімається в гори до середнього гірського поясу. 

Поширення в Україні: Крим: ПБК (звичайно), Передгір’я, 
Керченський п-ів (рідко); росте в Ялтинському гірсько-лісовому, 
Карадазькому, «Мис Мартьян» природних заповідниках; 
потребує контролю за станом популяцій; Загальне поширення: 
Сх. (Крим) Європа; кримський ендемік.  

У протолозі A.P. de Candolle (1821) не вказав для цього виду 
залозистих трихом. Можливо тому F.A. Ledebour підпорядкував 
його H. matronalis, але діагностував залозисто-опушеними 
плодами та стругоподібно-пірчасто-надрізаними нижніми 
листками (1842). У E. Fournier (1866) для H. steveniana також 
наведені тільки прості (нерозгалужені й фуркатні) трихоми за 
виключенням залозисто-опушених плодів і вказаний дуже 
широкий ареал: Крим, Кавказ, Сибір, Закавказзя (частина) та 
Персія (частина). Майже незмінним, порівняно з протологом, 
залишився опис виду в Н.А. Буша, але для одного процитованого 
гербарного зразка він відмічає, все-таки, що стебла вгорі 
залозисто-пухнасті (1909, 1939). Автор вважав, що цей вид 
відсутній в М. Азії, Болгарії та Греції і є кримсько-кавказьким 
ендеміком. Ще більше обмежив ареал H. steveniana Н.Н. Цвелев 
(1959). Він зауважив, що типовими є тільки рослини з 
Південного берега Криму, а такі з інших місцезнаходжень 
(зокрема із околиць Новоросійська) не відповідають опису виду 
або відхиляються в бік H. matronalis чи H. voronovii (Кримський 
державний заповідник). Не наводив залозистого опушення для 
H. steveniana М.І. Котов (1965), так само як й інші автори (Буш, 
1909, 1939; Станков, 1947; Ball, 1964, 1993).  

Уперше F. Dvořák з’ясував, що для H. steveniana характерні 
залозисті трихоми (Dvořák, 1967a). Рослини з околиць 
Новоросійська автор описав як новий підвид H. steveniana subsp. 
cinerea F.Dvořák (=H. pseudocinerea (F.Dvořák) V.I. Dorof.), який 
відрізняється від H. steveniana s. str. відсутністю залозистого 
опушення, іншою формою листків та розміром пилкових зерен. 
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Отже, H. steveniana – це кримський ендемік, який особливо 
характерний для Південного берегу Криму. Крім залозистих 
трихом, йому властиві фіолетові пелюстки, але дуже зрідка вони 
можуть бути білими, наприклад: «Hesperis steveniana DC. Гора 
Кошка. 13.05.81. И.В. Голубева» (YALT!). 

 А 

Рис. 1. Опушення плодоніжки (А) та залозистий волосок 
(Б) Hesperis steveniana DC 

 
8. H. pycnotricha Borbás et Degen, 1902, Magyar Bot. Lapok, 1: 

269, 374 et 1903, 2: 17; Цвелев, 1959, Ботан. мат-лы (Ленинград), 19: 
147; P.W. Ball, 1964, Fl. Europ. 1: 276; Котов, 1979, Фл. европ. части 
СССР, 4: 128; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 126; В.И. 
Дороф. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 78; А.П. Ільїнськ. та iн. 2007, в 
Екофл. Укр. 5: 52; В.И. Дороф. 2012, Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 
383. – В. густоволосі. 

– H. matronalis auct. non L.: Шмальг. 1895, Фл. Ср., Южн. Росс., 
Крыма, Сев. Кавк. 1: 62, p. p. 

Вид описаний із Східної Європи (Криму): «In Tauriae locis 
apricis prope praedium Jeni-sala, 29. Mai anni 1900 cl. A. Callier 
ibidem légit». Тип: «Exsicc. A. Callier: Iter tauricum tertium n. 541, 
sub H. steveniana (non DC.)» (LE!). Ізотип: «A. Callier, iter 
Tauricum tertium anni 1900, in locis apricis prope praedium Jeni-
sala, N 541, 29 V, Halácsy» (LE!). 

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: дуже 
короткі фуркатні та прості (дуже рідко); нижні листки 
продовгуваті, верхні стеблові – ланцетні або яйцеподібно-
ланцетні, сидячі або майже сидячі. 

А Б 
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Рис. 2. Опушення краю та абаксіальної поверхні листка 

Hesperis pycnotricha Borbás et Degen 
 
Екологія: світлі ліси, здебільшого у річкових заплавах, 

чагарники, рівнинні та передгірські степи, кам’янисті схили; 
узбіччя доріг; інколи культивують і дичавіє з культури. 

Поширення в Україні: Лівобережне Полісся (зрідка), Лісостеп, 
Степ, Крим; заноситься або дичавіє з культури в інших регіонах.  

Загальне поширення: Ц., Пд.-Сх., Сх. Європа; Пн. (занесений), 
Пд.-З. (Кавказ, М. Азія) Азія; заноситься в інші регіони. 
Причорноморський (понтичний) ендемік, відповідно до 
поглядів Н.Н. Цвелева (Цвелев, l. c.). 

Видовий таксономічний ранг H. pycnotricha не викликає 
сумніву в більшості авторів (Цвелев, 1959; Котов, 1987; Ball, 1993; 
Дорофеев 2012а, б; та ін.), але є й інша точка зору (наприклад, 
POWO, 2020). 

Підрід 2. Deserticolae Borbás, 1902, Magyar Bot. Lapok 1: 344. – 
Sect. Hesperis DC. 1821, Syst. Nat. 2: 447 p. p. ( nom. illeg.) – Sect. 
Hesperidium DC. 1824, Prodr. 1: 188 р. р.; Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 171; 
E.Fourn. 1868, Bull. Soc. Bot. France 13: 332; Цвелев, 1959, Бот. Мат-
лы (Ленинград), 19: 153. – Kladnia Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 
53. – Hesperis L. sect. Lividae Boiss. 1867, Fl. or. 1: 234 р. р. – Hesperis 
L. sect. Lividae Boiss. subsect. Erectae N. Busch, 1909, Fl. Caucas. Crit. 
3. IV: 665; idem, 1939, Фл. СССР, 8: 248. – Sperihedium V.I. Dorof. 
2012, Конспект Фл. Вост. Евр. 1: 379 (nom. superfl.). 

Тип: H. tristis L. 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=77133220-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dsperihedium%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=77133220-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dsperihedium%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
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9. H. tristis L. 1753, Sp. Pl.: 663; Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 248; 
Котов, 1953, Фл. УРСР, 5: 313; Котов, 1979, Фл. европ. части СССР, 
4: 129; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 126; P.W. Ball, 1964, Fl. 
Europ. 1: 275; P.W. Ball, 1993, Fl. Europ. 1: 275. – В. сумні. 

– Deilosma tristis (L.) Spach, 1838, Hist. Nat. Veg. (Phan.), 6: 398. 
– Kladnia triste (L.) Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 53. – Hesperis 
desertorum Velen. 1893, Nachtr. Fl. Bulg. 3: 7. – Hesperidium triste 
(L.) G. Beck ex V. I. Dorof. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 78, comb. 
inval.; G. Beck, 1892, Fl. Nied.-Österr. 2, 1: 474, in syn. – Sperihedium 
triste (L.) V. I. Dorof. 2012, Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 379.  

Вид описаний із Центральної Європи (Угорщини): «Habitat 
in Hungaria». Лектотип: Herb. Linn. No. 841.1, LINN (Ball, 2002, in 
Cafferty et Jarvis (ed.), Taxon, 51: 533). 

Діагностичні морфологічні дескриптори: трихоми: прості, 
фуркатні (домішка, особливо зверху) і залозисті (домішка, іноді); 
нижні листки продовгуваті; верхні стеблові листки продовгуваті 
або ланцетні, сидячі, край від суцільного до зубчатого; пелюстки 
жовтуваті з темно-червоно-фіолетовими жилками. 

Екологія: степові схили, відслонення вапняку, крейди та 
гранітів, кліфи, лісові галявини, чагарники на сухих, піщаних, 
кам’янистих, багатих на азот ґрунтах; штучні ліси (узлісся), 
пасовища, вигони, канави, узбіччя доріг, рудеральні місця. 

Поширення в Україні: Лівобережне Полісся (зрідка), Лісостеп, 
Степ, Крим. 

Загальне поширення: Ц. (південь), Пд.-Сх. (північ), Сх. 
(південь) Європа; Пд.-З. (Стамбул (Туреччина), Передкавказзя), 
Сер. Азія; паннонсько-сарматський вид. 

Важливо зазначити, що суттєві відміни в структурі плодів 
між H. tristis та іншими видами Hesperis першим виявив A. 
Andrzejowski. Він запропонував A.P. de Candolle розділити 
Hesperis на два роди: Hesperis s. str. (тільки H. tristis) та Deilosma. 
Але A.P. de Candolle (1821, 1824), сприйнявши погляди A. 
Andrzejowski в цілому, обсяг Hesperis не змінив, а розділив рід на 
дві секції: Hesperis (пізніше Hesperidium) та Deilosma. До складу 
першої включив H. alyssifolia DC. (=Matthiola alyssifolia (DC.) 
Bornm.=Matthiola albicaulis Boiss.) та H. tristis, а до другої – інші 
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види. Заслуговує на увагу той факт, що A.P. de Candolle 
підкреслив подібність за будовою пелюсток між H. tristis та 
видами Matthiola. Монографи Hesperis протиставляли H. tristis 
більшості видам роду, незалежно від того, яку систему 
останнього вони приймали і який таксономічний ранг 
використовували для їхнього розподілу – секцію, підрід чи рід 
(Fournier, 1866; Boissier, 1867; Borbás, 1902; Цвелев, 1959; Дорофеев, 
2012а). Так, V. Borbás розглядав H. tristis у монотипному підроді 
Deserticolae Borás (l. c.), Н.Н. Цвелев – у секції Hesperidium DC., а 
F. Dvořák, пропонуючи свою систему роду, взагалі не включив 
цей вид до складу Hesperis (Dvořák, 1973a). Родовий 
таксономічний ранг для H. tristis прийняв É. Spach (1838). Але, на 
відміну від A. Andrzejowski та A.P. de Candolle, для останнього 
використав назву Deilosma. В такому розумінні назва не є 
легітимною, бо É. Spach переінакшив авторське (A. Andrzejowski) 
трактування таксону Deilosma. Підкреслимо, що в прийнятій 
системі É. Spach також віддалив Deilosma від Hesperis і зблизив 
його із родом Matthiola. Ареал виду, згідно із É. Spach, включав 
південь Росії, Угорщину, Австрію та Італію. Валідну родову назву 
(Kladnia Schur) для H. tristis запропонував P.J.F. Schur (1866). 

За ознаками квітки (орієнтація, форма та колір пелюсток, 
контрастні за кольором, темно-фіолетові, жилки останніх, які 
формують сітку), H. tristis, дійсно, більше споріднений із родом 
Matthiola, порівняно з Hesperis. Варте уваги й те, що H. alyssifolia 
– найближчий до H. tristis, згідно з поглядами A.P. de Candolle (l. 
c.), пізніше був перенесений в рід Matthiola. Отже, за ознаками 
структури квіток і плодів, у тому числі анатомічними, та за 
характером ареалу – паннонсько-сарматським, H. tristis 
віддалена від інших видів Hesperis. Ми відносимо цей вид до 
окремого підроду Deserticolae Borbás.  

Отже, для флори України характерні дев’ять видів вечорниць 
(Hesperis), які належать до двох підродів. Види Hesperis 
розрізняються за формою листків, особливо верхніх стеблових, 
опушенням, яке формується комбінуванням трьох типів 
(простих, фуркатних та залозистих) трихом, кольором пелюсток 
тощо. Вечорниці вибагливі до вологи і більшість з них входять 
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до складу біотопів лісових, узлісних, чагарникових та лучних 
екосистем. Три види роду (H. matronalis, H. sibirica та H. 
pycnotricha) продемонстрували помітну толерантність до нових 
умов довкілля і натуралізувалися в нових умовах існування. 
Адаптивна потенція інших видів вечорниць щодо освоєння 
антропогенно-трансформованих біотопів потребує подальшого 
дослідження. 

Ключ для визначення видів 
1 Пелюстки жовтувато- чи зеленувато-бурі із 

сіткою виразних, темних, червоно-фіолетових 
жилок, відгин широко-лінійний. Стручок 
мечоподібний, двогострий, плоский, стулки 
виразно кілюваті, удвоє вужчі, ніж губчаста 
перетинка, ребра рамки розширені……..H. tristis 

 
 
 
 
 

– Пелюстки рожеві, рожево-фіолетові чи білі 
(зрідка), відгин майже круглий, 
оберненояйцеподібний чи лопаткоподібний. 
Стручок валькуватий або майже циліндричний, 
стулки випуклі, горбисті, за шириною рівні 
плівчастій перетинці, середня жилка виразна, 
бічні – нечіткі, рамка округлена …………………………..2 
 

 
 
 
 

 
 

2 Середні і верхні стеблові листки поступово 
звужені до основи, не стеблообгортні, більш-
менш коротко- черешкові……………………………………. 

 
 
3 

– Середні і верхні стеблові листки широкі при 
основі, сидячі, майже сидячі або стеблообгортні 
чи напів-стеблообгортні…………………………………... 

 
 
4 

3 Квітки білі. Нижні листки опушені тільки 
простими нерозгалуженими волосками; вгорі 
рослини розсіяно опушені або 
голі…………………………………………………….……H. candida 

 
 
 

– Квітки бузкові або фіолетові. Нижні листки 
здебільшого із нерозгалуженими волосками; 
фуркатні спостерігаються рідко, але на 
квітконіжках та на осі суцвіття помітні або 
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рослини майже голі………………………….H. matronalis 
 

 
 

4 Залозисті волоски в опушенні рослин відсутні.…..5  
– Залозисті волоски в опушенні рослин, особливо в 

суцвітті, спостерігаються (інколи як 
домішка)…………………………………………………………………6 

 
 

5 Рослини, в тому числі квітконіжки, густо опушені 
короткими фуркатними волосками; 
нерозгалужені волоски можуть бути незначною 
домішкою. Верхні листки сидячі чи майже сидячі 
ланцетні або яйцеподібно-ланцетні по краю 
неглибоко-зубчасті…….……………………H. pycnotricha 

 
 
 

 
 

– Рослини опушені простими волосками із 
домішкою в суцвітті та на верхніх листках 
коротких фуркатних волосків. Верхні листки з 
широкою основою, раптово звужені в дуже 
короткий черешок або сидячі.................H. voronovii 

 
 
 

 

6 Листки стеблові більше чи менше дрібнозубчасті 
або майже цілокраї. Рослини опушені довгими й 
короткими простими волосками із домішкою 
залозистих, які в суцвітті 
переважають…………………………………………….H. sibirica 

 
 
 

 

– Листки стеблові по краю різновелико-зубчасті, 
широкі при основі, інколи 
напівстеблообгортні……………………….........................7 

 
 

7 Фуркатні волоски відсутні. Опушення рослин 
складається із простих та залозистих волосків. 
Гілочки суцвіття та квітконіжки голі або майже 
голі………………………………………………………H. suaveolens 

 
 

 

– Фуркатні волоски присутні  як  більша чи менша 
домішка. Гілочки суцвіття та квітконіжки рясно 
опушені залозистими  волосками.…………................8 

 
 
 

8 Рослини густо опушені короткими простими та 
залозистими волосками вгорі з домішкою 
фуркатних трихом. Верхні листки ланцетні чи 
яйцеподібно-ланцетні, по краю 

 
 

 
 



 

166 

 

великозубчасті………………………………………H. sylvestris 
– Рослини опушені довгими й короткими простими 

і довгими й короткими фуркатними (особливо на 
листках) та залозистими волосками. Верхні 
листки яйцеподібні або широко-ланцетні, при 
основі часто з кількома великими зубцями. 
Квітконіжки опушені короткими фуркатними та 
залозистими волосками.…………………,.H. steveniana. 
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A.P. ILYINSKA. THE ROCKET GENUS (HESPERIS, 
BRASSICACEAE) OF UKRAINE 
The purpose of this study was to find out the modern taxonomic 
composition of the genus Hesperis L. based on the concept of a 
monotypic standard of the species and to determine the features of the 
distribution of its species in the flora of Ukraine. The genus Hesperis in 
Ukraine includes nine species that are part of two subgenera: Hesperis 
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(H. sylvestris Crantz, H. suaveolens (Andrz.) Besser ex Steud., H. 
matronalis L., H. candida Kit.ex Schulzer, Kanitz et Knapp, H. 
voronovii N. Busch, H. sibirica L., H. steveniana DC., H. pycnotricha 
Borbás et Degen) and Deserticolae Borbás (H. tristis L.). For each 
species, diagnostic morphological descriptors, environmental 
specificity, distribution in Ukraine and general, the identification key 
for the species are given, as well as the history of the study of the genus 
and its species is briefly highlighted. 
 
А.Ф. ИЛЬИНСКАЯ. ВЕЧЕРНИЦЫ (HESPERIS, BRASSICACEAE) 
УКРАИНЫ 
Целью этого исследования было выяснить современный 
таксономический состав рода Hesperis L. на основе концепции 
монотипного стандарта вида и определить особенности 
распространения его видов во флоре Украины. Род Hesperis в 
Украине включает девять видов, которые входят в состав двух 
подродов: Hesperis (H. sylvestris Crantz, H. suaveolens (Andrz.) 
Besser ex Steud., H. matronalis L., H. candida Kit. ex Schulzer , Kanitz 
et Knapp, H. voronovii N. Busch, H. sibirica L., H. steveniana DC., H. 
pycnotricha Borbás et Degen) и Deserticolae Borbás (H. tristis L.). 
Для каждого вида приведены диагностические морфологические 
дескрипторы, экологическая приуроченность, распространение 
в Украине и общее, ключ для определения видов, а также кратко 
освещена история исследования рода и его видов. 
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ЕКОМЕРЕЖІ ПЛЕЙСТОЦЕНУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

З позицій ландшафтної екології аналізуються існуючі концепції 
розселення термофільних рослин після холодних етапів 
плейстоцену. Показано, що за рахунок мікрокліматичних 
контрастів в певних формах та елементах рельєфу 
перигляціальних рівнин України було можливим виживання 
помірнотеплолюбних широколистих видів у холодні етапи 
плейстоцену, зокрема й в LGM. Здебільшого ці місця розташовані 
на сильно почленованих схилах річкових долин й гіпотетично під 
час зледенінь вони виконувати функцію мікрорефугіумів названих 
видів. Ареали витягнутої форми, в межах яких відстані між 
мікрорефугіумами не перевищують 1 000 м, інтерпретуються як 
біотичні коридори. Багато з них територіально пов’язані, 
утворюючи мережі. Найбільш розгалужені з цих мереж 
покривають поверхні вододільних рівнин і, таким чином, 
біотично з'єднують сусідні річкові басейни. Саме завдяки 
існуванню в плейстоцені екомереж рефугіумів широколистих 
рослин й відбувалась швидка польодовикова реколонізація ними 
східно- та центральноєвропейських рівнин 
 
Ключові слова: екомережа, рефугіум, ландшафт, плейстоцен, 
розселення рослин, Україна 
 

Вступ 
До кола наукових інтересів акад. А.М. Гродзинського 

входили питання територіального поширення рослин та їх 
адаптації до кліматичних та інших умов ландшафту 
(Гродзинский, 1986). Дана стаття належить до вказаної 
проблематики й присвячена виживанню термофільних рослин 
під час холодних етапів плейстоцену та їх розселенню по 
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завершенню цих етапів. Причому до вирішення цього питання 
пропонується ландшафтно-екологічний підхід. 

 
Результати дослідження 
Питанням виживання теплолюбних рослин в льодовиків’я 

переймалося багато природознавців. Серед них – такі 
авторитети, як Й.К. Пачоський, С.І. Коржинський, Г.Е. Гроссет, 
Ю.Д. Клеопов, Є.М. Лавренко, І.Г. Підоплічко, В. Шафер та ін. 
Різноманіття висловлених думок С.Л. Мосякін зі співавторами 
поділяють на дві групи: 1- концепція "іn situ", тобто виживання 
термофільних видів у межах невеликих, вільних від льодовиків 
ділянок, розташованих серед льодовикових покривів, або 
безпосередньо на їхній периферії; 2- концепція "tabula rasa" (лат. 
– чистої дошки), тобто тотального зникнення цих видів у 
гляціальних і перигляціальних областях й їхнього виживання у 
рефугіумах середземноморських півостровів і Балкан (Мосякін та 
ін., 2005). 

Обидві названі концепції не позбавлені дискусійних 
положень. «Вузьким місцем» концепції "іn situ" вважаються 
суворі кліматичні умови холодних етапів плейстоцену, за яких 
термофільні види рослин (зокрема, деревні широколисті) 
вижити не могли (Дідух, 2008 та ін.; Безусько та ін., 2011). Головні 
претензії до концепції "tabula rasa" пов’язані з надто сміливими 
припущеннями щодо швидкості та відстаней розселення 
термофілів з їх південноєвропейських рефугіумів (Stewart, Lister, 
2001, Pearson, 2006, Vittoz, Engler, 2007 та ін.). 

При уважнішому розгляді обмежень кожної з цих 
концепцій, вони не здаються абсолютно неподоланими. Це 
наштовхує на думку щодо можливого поєднання концепцій "іn 
situ" і "tabula rasa", за якого слабко доведені положення однієї 
концепції знаходять пояснення в річищі іншої й навпаки. 
Основою, на якій можливе їх поєднання, може бути концепція 
біотичних мереж сучасної ландшафтної екології, чому головним 
чином й присвячено дану статтю. Однак, спершу слід 
розглянути обмеження, яких не позбавлені концепції "іn situ" і 
"tabula rasa. 
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Почнемо цей розгляд з питання відстаней та швидкості 
розселення термофілів. Хоча публікацій з нього не бракує, але 
визначеності немає. Прибічники концепції польодовикової 
реколонізації європейських рівнин з середземноморських 
півостровів спираються на дві гіпотези: гіпотези LDD (англ. long-
distance dispersal – далеке розселення) та гіпотези істотно 
більшої швидкості міграцій в постгляціальні часи порівняно з 
сучасними умовами. 

Біогеографічна література періодично збурюється 
повідомленнями про наддалеке перенесення насіння суто 
природним шляхом. На їх підставі й робиться припущення щодо 
можливостей занесення насіння від материнської рослини на 
сотні й тисячі км (Дідух, 2008, Gillespie e.a., 2012). Це припущення 
не підтверджується модельними розрахунками. Згідно них, факт 
вдалого приживання рослини на новому місці при перенесенні 
насіння на 100 км трапляється один раз на 100 000 000 років (Ran, 
2006). За такої мізерної ймовірності ецезису швидку 
реколонізацію європейського континенту з середземноморських 
півостровів пояснити гіпотезою LDD надто складно. Якщо це й 
можливо зробити для декількох видів, то для багатьох й різних у 
систематичному та екологічному відношенні видів, які й 
формують сучасний рослинний покрив, гіпотеза LDD виглядає 
ще більш нереалістичною. 

Це стало підставою критики концепції "tabula rasa" у версії 
лише середземноморських рефугіумів й висунення концепції 
північних криптичних рефугіумів (Stewart, Lister, 2001). Згідно 
неї, рослини помірної зони переживали етапи плейстоценових 
зледенінь також і у поза-середземноморських рефугіумах 
Західної та Центральної Європи. Причому, серед рослин, які 
пережили LGM в центрально- та південно-східних криптичних 
рефугіумах, встановлені такі типові для сучасних лісів України, 
як Carpinus betulus, Quercus sp., Corylus sp., Ulmus sp., Tilia sp. 
(Willis e.a., 2000). Фактично, концепція криптичних рефугіумів є 
проміжною між концепціями "іn situ" та "tabula rasa". 

Гіпотеза більшої швидкості біотичних міграцій у 
польодовикові часи, ніж в сучасних умовах, припускає, що 
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розселення теплолюбних та інших рослин на вивільнених з-під 
льодовика рівнинах відбувалось швидшими темпами, ніж на 
рівнинах, з вже сформованим цими видами рослинним 
покривом. Й справді, порівняння оцінок сучасних темпів 
розселення широколистих порід дерев з оцінками темпів їх 
розселення у ранньому голоцені та міжльодовиків’ї свідчить про 
існуючі відмінності. Так, за І.Х. Удрою (1988), сучасні темпи 
розселення дубу, буку, грабу, липи та інших неморальних 
едифікаторів зі своїми супутніми видами становлять від 3 до 10 м 
на рік. Близькі оцінки наводяться й в інших публікаціях (Vittoz, 
Engler, 2007, Meier et al., 2012). 

Натомість, для потепління у першій половині голоцену 
темпи міграції дубу та інших широколистих порід оцінюються в 
200-300 м на рік, а для берези, осики та інших піонерних видів 
дерев з легким рухливим насінням – 500-1000 м на рік 
(Серебряный, 1971). Г. Ланг дає оцінки швидкостей 
постгляціальної реколонізації рівнин Європи, які для дубу 
становлять до 300 м/рік, а для грабу 350-700 м/рік (Lang, 1994). 
Близькими є й оцінки швидкості міграції для рісс-вюрмського 
міжльодовиків’я: для дубу – 250–280 м/рік, для грабу – 530-640 
м/рік (Чепурная, 2009).  

Як можна бачити з наведених даних, швидкість міграції 
широколистих порід під час реколонізації європейських рівнин 
після двох останніх зледенінь оцінені в 50 (для дубу) і 60 (для 
грабу) разів більшими, ніж сучасні темпи їх розселення. 

Пояснення цієї відмінності слід шукати у способах 
отримання наведених оцінок. Сучасні темпи міграції рослин 
визначаються на підставі емпіричних та натурних 
експериментальних даних щодо способу та дальності рознесення 
насіння, початкового віку та періодичності плодоносіння, інших 
біоекологічних характеристик виду. Отримані в такий спосіб 
оцінки слід вважати об’єктивними, тому у різних авторів вони не 
надто розбігаються між собою. Про це свідчать результати 
математико-статистичної обробки наявних даних з темпів 
міграції видів європейської флори (Meier et al., 2012). 
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Оцінки темпів міграції рослин у ранньому голоцені та у 
міжльодовиків’я отримані іншим способом. Він передбачає 
знання часу початку розселення виду та часу, коли він досяг 
певного регіону й закріпився у ньому (за такий час часто 
приймають час максимального вмісту пилку виду у спорово-
пилкових спектрах певного регіону). На основі цих двох 
геохронологічних дат розраховується тривалість розселення 
виду. Слід також знати відстань від ареалу, з якого почалось 
розселення виду до даного регіону. Відношення цих двох 
величин й дає оцінку швидкості міграції виду. Для 
широколистих видів меншою, ніж сотні метрів на рік вона не 
буває. 

Такі високі «палеогеографічні» оцінки швидкості міграції 
дубу, грабу, клену, інших видів суперечать їх біоекологічним, 
морфологічним та іншим можливостям у дисперсії насіння та 
запиленні. Причина цієї суперечності полягає в тому, що у 
палеогеографічних розрахунках міграції за її відстань 
приймається ширина ареалу, який був заселений видом рослин 
за певний проміжок часу. Причому, цей ареал розглядається як 
„tabula rasa” – справжня „чиста дошка”, на якій локальних 
рефугіумів у ранньому голоцені, як також й на початку давніших 
міжльодовикових етапів, не повинно було бути. Довжини 
поперечників таких ареалів для широколистих видів мають 
становити тисячі км. Такі величини й приймаються за вихідні 
при розрахунках темпів міграції видів (див., наприклад, 
Чепурная, 2009). Це призводить до завищених у десятки разів 
оцінок темпів міграції видів. На їхню необґрунтованість 
вказується у численних публікаціях (Stewart, Lister, 2001, Pearson, 
2006, Vittoz, Engler, 2007 та ін.). 

Отже, як гіпотеза LDD, так і гіпотеза пришвидшеного 
розселення рослин у польодовикові часи не виглядають 
переконливими. За їх допомогою не вдається пояснити напрочуд 
швидке заселення багатьма і різними в систематичному та 
екологічному відношенні термофільними рослинами 
постгляціальних рівнин Європи з декількох південних 
рефугіумів. Ці концепції не пояснюють також розселення цих 
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рослин по просторах Східноєвропейської рівнини з криптичних 
рефугіумів Західної та Центральної Європи, оскільки й вони 
надто далеко знаходяться від східних і північних меж ареалу 
широколистих видів дерев. 

Концепція "іn situ" узгоджується з низькими темпами 
розселення рослин, але на заваді її беззастережного сприйняття 
лежить клімат, як лімітуючий чинник поширення термофільних 
видів у холодні етапи плейстоцену. За палеокліматичними 
реконструкціями для північної частини території України 
пересічні температури повітря січня знаходились в інтервалі від 
-24оС для дніпровського етапу плейстоцену до -12оС для 
причорноморського етапу, а пересічні температури липня – від 5 
для дніпровського етапу до 10 оС для тилігульського етапу 
(Сиренко, Турло, 1986). Для пізнього плейстоцену наводяться 
навіть і нижчі оцінки, зокрема для максимуму валдайського 
(=віслянського) зледеніння пересічна температура січня на 
прильодовикових рівнинах України була нижчою від сучасної на 
30оС, хоча за пересічною липневою температурою ця різниця 
становила від 1 до 5оС (Безусько та ін., 2010). За наведених 
зимових температур виживання навіть помірнотеплолюбних 
широколистих видів рослин було малоймовірним. 

Слід, однак, мати на увазі, що існуючі методи оцінки 
кліматичних показників плейстоцену ґрунтуються на їх 
визначенні за флористичними даними, отриманими з 
відповідних пилкових спектрів. В.П. Гричук (1985) похибку таких 
оцінок для середніх температур вважає рівною ±1оС, а для суми 
річних опадів ±50 мм. Це дуже високі оцінки точності 
кліматичних показників. Але вони безпосередньо стосуються 
певного пилкового спектру чи кількох спектрів з близько 
розташованих точок відбору паліноматеріалу. Знахідки в 
новіших розрізах пилку видів рослин (зокрема, термофільних), 
які раніше не були виявлені, здатні дуже сильно вплинути на 
обчислені оцінки й змістити їх на кілька градусів. Між тим, 
прикладів знаходження пилку широколистих порід у відкладах 
холодних етапів плейстоцену (зокрема, навіть і LGM) в межах 
Східноєвропейської рівнини є чимало (Эволюция экосистем, 
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2008, Mitka et al., 2014 та ін.). Це ставить під сумнів точність 
вказаних вище оцінок палеотемператур й змушує розглядати їх 
лише як орієнтовні, які, вірогідно, занижені. 

Інша особливість існуючих оцінок показників палеокліматів 
стосується їх територіального масштабу. За самою природою 
отримання, ці показники характеризують мезоклімат – 
осереднені значення клімату деякого регіону, з якого пилок 
заносився до місця його поховання. Однак, для регіонів зі 
значним вертикальним розчленуванням рельєфу земної поверхні 
відхилення значень кліматичних показників від їх регіонального 
фону можуть бути дуже істотними. Так, різниця денних 
температур повітря у діяльному шарі між схилами північної та 
південної солярних експозицій складає 5-7оС, а восени вона сягає 
11-13оС; різниця в тривалості вегетаційного періоду на схилах 
різних експозицій становить 30 днів тощо; зі збільшенням 
стрімкості схилів ці контрасти зростають (Романова и др., 1983).  

Порівняння цих даних з наведеними вище оцінками 
температурних показників холодних етапів плейстоцену 
свідчить, що за пересічною липневою температурою 
мікрокліматичні відмінності між окремими елементами рельєфу 
співставні (або й більші) з різницею між сучасним кліматом та 
кліматом плейстоценових зледенінь. Співставні ці відмінності й 
для зволоження між різними елементами рельєфу (Романова и 
др., 1983) та між зволоженням часу валдайського зледеніння й 
сучасним (Безусько та ін., 2010). 

Отже, за рахунок мікрокліматичних ефектів теплої пори 
року широколисті види дерев цілком могли пережити 
зледеніння в певних «більш теплих» елементах рельєфу. 
Водночас, зими під час валдайського та дніпровського 
зледеніння були значно більш суворими, й мікрокліматичні 
особливості схилів південної експозиції та інших «теплих» 
елементів рельєфу істотно пом’якшити ці умови, вірогідно, не 
могли. Ця обставина й дала підстави Л.Г. Безусько з колегами 
стверджувати, що під час максимуму останнього зледеніння дуб 
на рівнинній частині території України не зростав (Безусько та 
ін., 2010, 2011). Проте, відомо, що Quercus robur L. відноситься до 
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зимо- та морозостійких видів дерев й здатен перенести морози у 
-35-40оС. Небезпечним для нього є не стільки низькі зимові 
температури, скільки весняні приморозки. За рахунок швидшого 
та кращого прогрівання навесні схилів південних експозицій, 
кращої захищеності від приморозків нижніх частин схилів, днищ 
балок, долин річок, дуб міг пережити зими холодних етапів 
плейстоцену у вказаних елементах рельєфу. Тут могли 
зберегтися й інші широколисті види, що відносяться до 3 і 4-ої 
зон морозостійкості за шкалою USDA-hardiness zones, тобто 
види, здатні витримувати температури від -40 оС (зона 3) і -       
34,5 оС (зона 4). Такими, зокрема, є клен звичайний Acer 
platanoides, липа дрібнолиста Tilia cordata, ясен звичайний 
Fraxinus excelsior, граб звичайний Carpinus betulus та ін.  

Отже, мікрокліматичні дані, біоекологічні особливості 
помірнотеплолюбних видів рослин, а також існуючі свідчення 
щодо присутності їх пилку у відкладах холодних етапів 
плейстоцену Східноєвропейської рівнини (Эволюция экосистем, 
2008, Mitka еt аl., 2014 та ін.) дають підстави припустити, що під 
час зледенінь в південній смузі перигляціальних рівнин цього 
регіону могли існувати локальні рефугіуми широколистих видів 
дерев. Якби таких рефугіумів тут не існувало, то реколонізація 
європейських рівнин термофільними видами зайняла б набагато 
довший час, ніж це насправді відбулось. До прикладу, за 
реальної й доволі «оптимістичної» оцінки швидкості міграції 
дубу в 10 м/рік його поширення на відстань у 1000 км (від 
балканського рефугіуму) мало б зайняти 100 тис. років, в той час, 
як на території України тривалість прилуцького етапу 
(=останнього міжльодовиків’я) тривало лише близько 30 тис. 
років. Тривалість часу останньої постгляціальної реколонізації 
рівнин України від кінця пізнього дріасу до атлантичного 
періоду голоцену, коли дубові ліси тут досягли найбільшого 
поширення, становить не більше 2,5 тис. років. Це – часовий 
інтервал, який в 40 разів коротший, ніж гіпотетичний (за 
концепцією "tabula rasa") час заселення дубу на простори 
України з його рефугіальної середземноморської зони! 
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Припущення щодо існування на  території України ареалів, 
які виконували роль рефугіумів помірнотермофільних видів 
рослин, висловлювало чимало визначних вчених (О.Т. 
Артюшенко, Ю.Д. Клеопов, Є.М. Лавренко, Й.К. Пачоський, В. 
Шафер та ін.). На їхню думку, по завершенні холодних етапів 
плейстоцену, а також під час міжстадіалів такі регіони ставали 
центрами, звідки йшла біотична реколонізація пост-
перигляціальних просторів Східноєвропейської рівнини.  

На заваді беззастережного сприйняття справедливості 
наведених тверджень лежить відсутність їх підтримки 
філогеографічними даними, а також обмаль знахідок пилку 
широколистих видів у лесових відкладах плейстоцену. 
Щоправда, обидва ці аргументи не виглядають достатньо 
переконливими: філогеографчні дані не можуть підтвердити 
існування на території України криптичних рефугіумів, бо ця 
територія досі лишається необстеженою білою плямою 
філогеографії, а обмаль викопного пилку термофілів у лесах 
можна пояснити тим, що ділянки, де вони могли вижити, 
обіймали дуже малу площу. Так, обчислена нами середня площа 
контурів схилів південної експозиції стрімкістю понад 15%, 
нижніх увігнутих частин схилів балок та інших «теплих» 
елементів рельєфу Подільської височини орієнтовно становить 
0,053 км2 , але здебільшого не перевищує 0,03 км2. Лише урочища 
«стінок» долин лівих допливів Дністра обіймають більші площі. 
За цими даними, площа оселищ, теоретично придатних для 
виживання термофілів під час зледенінь, могла складати лише 
кілька відсотків від території Подільської височини. Відповідно, 
й участь пилку в пилкових спектрах холодних етапів 
плейстоцену повинна бути дуже малою, або на рівні поодиноких 
зернин. Саме такою ця участь і є. 

Наявність у перигляціальних рівнинах ділянок, де можливе 
було існування помірнотеплолюбних видів у холодні етапи 
плейстоцену, ще не означає того, що це існування було тривалим 
– аж до завершення цього етапу. Тобто, види-термофіли могли 
зберігатись у ділянках-сховищах якийсь час, але вони не могли 
пережити тут весь льодовиковий етап, чи навіть дочекатися 
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настання його чергового міжстадіалу. На заваді була передусім 
мала площа таких ділянок. Залишаючись лише в їх межах, 
популяція не досягала в них чисельності мінімальної 
життєздатної популяції й майже напевно була приречена на 
вимирання з-за втрати генетичного різноманіття, демографічної 
та середовищної невизначеності, екстремальних умов 
виживання, інших причин. З урахуванням цієї обставини, малі 
ділянки з придатними для виживання термофілів 
мікрокліматичними умовами вважати рефугіумами не вистачає 
підстав. Адже поняття рефугіуму охоплює два еволюційні 
ефекти: виживання популяції під час несприятливих для неї 
умов та розселення популяції, коли ці умови покращуються 
(Keppel, Wardell-Johnson, 2012). Шанси на реалізацію обох цих 
ефектів в кожній окремій малій ділянці були мізерно малими. 
Отож рефугіумами у наведеному строгому розумінні цього 
поняття вони не були. 

Натомість, як виживання, так і розселення видів-термофілів 
з малих ділянок було можливим, якщо між цими ділянками 
існував біотичний зв'язок, тобто було можливим занесення 
насіння, спор, пилку від одного рефугіуму до іншого. Це могло 
забезпечити перехресне запилення (уникнення інбридингу) та 
відновлення субпопуляції рефугіуму, в разі її загибелі чи 
критичного зменшення чисельності (через рознесення насіння 
та ецезис). Значно підвищувалась ймовірність виживання 
термофілів, якщо їх рефугіуми були пов’язані між собою у 
територіальну мережу.  

З ландшафтно-екологічної перспективи, швидка 
реколонізація постгляціальних рівнин Європи термофільними 
видами рослин не могла завдячувати лише наявності кількох 
регіонів-рефугіумів на її півдні. Існування криптичних 
рефугіумів, розташованих значно ближче до «прильодовикової» 
смуги (наприклад, у Середньодунайській низовині, рівнинах і 
середньогір’ях Балкан та ін.), також не є достатньою умовою 
швидкого розселення видів по усій території перигляціальних 
рівнин континенту. Не є такою умовою й лише наявність, хай і 
значного числа, невеликих, але ізольованих ділянок, 
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мікрокліматичні особливості яких уможливлювали виживання 
термофілів. 

Розселення видів-термофілів, зокрема широколистих дерев, 
по території перигляціальних рівнин моглo відбутися завдяки 
існуванню територіальної структури рефугіумів, яка покривала 
собою ці та прилеглі до них рівнини Центральної та Східної 
Європи. Ця рефугіальна структура являла собою мережу, яку 
складали ділянки, в межах яких популяція організмів певного 
виду зберігалась під час похолодань плейстоцену. За розміром 
такі ділянки відповідали геохорам локального масштабного 
рівня (мікро- та мезогеохорам), й їм добре пасує термін 
мікрорефугіум (Rull, 2009). 

Викладені палеогеографічні міркування збігаються з 
концепцією біоцентрично-мережевої структури ландшафту з 
усіма її територіальними елементами (Forman, 1995; 
Гродзинський, 2014,). Так, рефугіуми – це біотичні плями, канали 
міграції – біотичні коридори та інтерактивні елементи, ареали 
перигляціальних та інших рівнин з несприятливими для 
термофілів умовами виживання під час холодних етапів 
плейстоцену – фон ландшафту (його «матриця» за Р. Форманом). 

Успішність і швидкість заселення перигляціальних рівнин 
бореальними та неморальними видами може знайти своє 
пояснення тим, що в межах цих рівнин існувала біоцентрично-
мережева територіальна структура ландшафту, яку складали 
мікрорефугіуми термофілів, частина яких була поєднана 
шляхами міграції. Розгалуженість цієї мережі, «глибина» її 
проникнення на північ не лишалась постійною протягом усього 
часу зледеніння. Під час міжстадіалів, разом з поверненням 
тепла, мікрорефугіми збільшували свою площу, зливались в 
коридори й тоді ефективність дії їхньої мережі набагато 
зростала. Під час холодних стадій рефугіальна мережа 
спрощувалась: площа її територіальних елементів зменшувалась, 
окремі мікрорефугіуми і зв’язки між ними (коридори) могли 
щезати, контрольована мережею територія зміщувалась на 
південь тощо, але остаточно ця мережа не зникала. Саме завдяки 
її існуванню термофільні види опановували простори 
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позальодовикових, і навіть льодовикових рівнин щоразу при 
зміні холодного архетипу ландшафтогенезу на теплий.  

Шляхи розселення біоти по території цих рівнин не являли 
собою коридори, суцільно вкриті термофільною рослинністю. 
Вони були коридорами дисперсного (англ. – stepping stone) типу, 
тобто смугами підвищеної концентрації мікрорефугіумів, 
відстань між якими не перешкоджала ефективній дисемінації та 
перехресному запиленню термофільних рослин. Роль біотичних 
(точніше – «палеобіотичних») коридорів могли виконувати 
річкові долини, особливо зі стрімкими схилами, а також 
витягнуті ареали підвищеного горизонтального та 
вертикального розчленування земної поверхні. В межах цих 
ареалів й були поширені геохори з вказаними вище 
мікрокліматичними особливостями, які допускали можливість 
існування помірнотеплолюбних широколистих видів дерев. 
Особливо сприятливими були підвітряні, увігнуті схили 
південної солярної експозиції, крутизною від 20о до 30о. У цьому 
діапазоні крутизни чітко проявляється фактор солярної 
експозиції схилу при збереженні достатньої потужності ґрунту. 
Для міжбіоцентричного обміну насінням, спорами і пилком, а 
відтак – для формування зв’язної мережі мікрорефугіумів, 
придатними були макросхили височин з густою мережею 
глибоко врізаних річок. Також, зручними для формування 
мікрорефугіумів були глибоко врізані яружно-балкові системи, 
окремі яри та балки яких врізаються своїми вершинами далеко у 
вододільні рівнини. Це повинно було мати особливе значення 
для подолання шляхом міграції вододілів й вихід цих шляхів 
(біотичних коридорів) за межі лише річкових долин. 

Виконаний нами аналіз цифрової моделі рельєфу за даними 
SRTM полягав у встановленні ділянок з вказаними рисами 
поверхні й на виявленні ареалів, в межах яких відстань між цими 
ділянками не перевищувала 1000 м (відстань рознесення насіння 
зоохорним шляхом, якe ще можна вважати ефективним (Vittoz, 
Engler, 2007, Meier e.a., 2012)1. Ці ареали й могли виконувати 
                                                           

1 За побудову вказаних карт автор щиро дякує доценту КНУ, к.г.н. Д.В. Свідзінській. З 
технічних причин навести ці карти у статті неможливо. 
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функцію біотичних коридорів помірнотеплолюбних видів у 
холодні етапи плейстоцену-початку голоцену. 

Отримані для рівнинної частини території України карти 
свідчать, що ділянки з мікрокліматом, де гіпотетично було 
можливе виживання широколистих видів (Carpinus betulus L., 
Quercus robur L.) під час валдайського (=віслянського) 
зледеніння та пізніших похолодань раннього голоцену 
обіймають малі площі (наприклад, для південної частини 
Поділля і Балтської рівнини параметри площі придатних 
ділянок такі: =0,053 км2, xmin=0,012, xmax=1,308, σ2=0,076 км2). 

Знаходяться такі ділянки майже виключно на схилах річкових 
долин і яружно-балкових систем. Причому, за рахунок лінійного 
ерозійного розчленування цих схилів, вказані «теплі» ділянки 
поширені на схилах не тільки південної, а й інших експозицій. 
Більшість з цих ділянок розташовані одна від одної на відстанях, 
довших, ніж 1 км (відстань прийнята нами, як критична для 
біотичної зв’язності субпопуляцій дубу і грабу). Це означає, що 
ділянки зі сприятливим для вказаних видів кліматом могли 
існувати під час зледенінь, але переважна їх більшість були 
ізольовані між собою. Для реколонізації польодовикових рівнин 
такі ділянки мали лиш обмежене значення.  

Разом із цим, виділяються ареали, в межах яких ділянки, 
придатні для виживання широколистих видів, знаходились одна 
від одної ближче 1 км. Більшість таких ареалів мають видовжену 
форму, відповідають схилам річкових долин і глибоко врізаних 
балок. Такі ареали є підстави вважати біотичними коридорами, 
вздовж яких відбувалось розселення широколистих видів по 
території України після завершення холодних етапів 
плейстоцену. Вони є характерними південному макросхилу 
Подільської височини (долини річок Ушиця, Смотрич, Збруч й 
практично усіх інших лівих допливів Дністра), західному 
макросхилу цієї височини (схилам Гологоро-Кременецького 
кряжу), Розточчю (на всьому його протязі), низькогір’ю Карпат 
(долини річок Сірет, Черемош, Прут та ін.), Балтській рівнині 
(долини річок Савранка, Кодима, Кучурган, верхні течії 
Великого та Середнього Куяльника, Тилігулу та ін.), східному 



 

189 

 

макросхилу Придніпровської височини (правобережним схилам 
Дніпра від широти Києва до Запоріжжя), Донецькому кряжу, а 
також прилеглим до території України височинам Молдови – 
Центрально-Молдавській (Кодрам), Придністровській, 
Молдавському плато та ін. 

Для багатьох інших регіонів України властива дещо менша 
щільність мікрорефугіумів. Через це утворювані ними біотичні 
коридори розпадаються на кілька відтинків, розділених між 
собою ареалами, в межах яких відстань між мікрорефугіумами 
перевищує 1 км. При цьому, довжини відтинків зі зв’язними 
мікрорефугiумами (з відстанню між ними менше 1 км) 
становлять десятки км й перевищують довжини відтинків 
річкової долини, де мікрорефугіуми незв’язні. Такі долини 
можна вважати за умовно-зв’язні біотичні коридори. Вони мали 
значно меншу «провідність», але в деяких випадках й за 
особливо сприятливих кліматичних умов, могли слугувати 
каналами міграцій. До регіонів України, де були поширені такі 
біотичні коридори, відносяться центральні частини Подільської 
і Придніпровської височин, західні відроги Середньоруської 
височини. Дещо менше поширення умовно-зв’язні коридори 
мали у південно-східній частині Полтавської рівнини, на 
Волинській височині. 

Деякі біотичні коридори, які відповідають схилам певних 
річкових долин, зливаються між собою в привододільних 
частинах долин річок і балок. Завдяки цьому вони 
простягаються на сотні км й набувають міжбасейнового 
характеру. Зі зв’язних коридорів таким, наприклад, є Розточчя, 
яке поєднує між собою біотичні мережі басейнів Дністра і Вісли. 
Можна припустити, що для польодовикової реколонізації 
Придніпровської височини особливе значення мав коридор, 
який з невеликими лакунами простягався від долини Дністра до 
Дніпра (вздовж схилів річок Лядова, Немия, Мурафа – Ров – 
Десна – Роставиця – Рось – Гнілий Тікич – Вільшанка – праві 
схили Дніпра в обох напрямках вздовж нього: північному до 
Києва і південному до Запоріжжя). 
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Показово, що побудова карт за описаним вище принципом, 
але при прийнятті як критичної відстані між мікрорефугіумами 
не 1 000, а 500 м, дала загалом ті самі ареали біотичних 
коридорів. Щоправда, їх частина з категорії зв’язних для 1 000 м 
перейшла до категорії умовно-зв’язних коридорів при критерії 
мінімальної ефективної зв’язності у 500 м. 

З отриманих схем біотичних коридорів виразно 
простежується диспропорція між право- та лівобережною 
частинами України як за кількістю ділянок, придатних для 
існування термофілів у холодні етапи плейстоцену, так і за їх 
організацією у біотичні мережі. В правобережній частині 
України склались більш сприятливі умови для збереження 
помірнотеплолюбних видів (більша зволоженість, менша 
континентальність клімату, більше вертикальне та 
горизонтальне розчленування рельєфу, ближчі відстані до 
криптичних рефугіумів Центральної Європи тощо). Через це 
Передкарпаття, Подільська височина, південна частина 
Придніпровської височини були охоплені мережею 
мікрорефугіумів, яка формувалась й діяла у холодні етапи 
плейстоцену. Під час потеплінь ця мережа слугувала 
провідником розселення широколистих порід дерев (дубу, буку, 
грабу та ін.), які займали не тільки схили, але й значну частину 
плакорних рівнин Правобережної України. Можна гадати, що 
така реколонізація повторювалась тут після кожного холодного 
етапу плейстоцену. 

Голоцен, як останнє міжльодовиків’я, не став виключенням 
з цього правила. Після похолодань раннього голоцену 
широколисті ліси вийшли зі своїх мікрорефугіумів й по їхній 
мережі, локалізованій переважно по схилах, поширились на 
пологосхилові та плакорні поверхні, сягнувши Волинської 
височини. Тому виділення О.М. Мариничем та П.Г. Шищенком 
зони широколистих лісів лише у правобережній частині України 
(Маринич, Шищенко, 2003) є виправданим не тільки з огляду на 
домінування у сучасному ґрунтовому покриві 
«широколистолісових» ґрунтів (сірих, темно-сірих, чорноземів 
опідзолених), а й з ландшафтно-еволюційної точки зору. 
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На лівобережній частині України поширення широколистих 
порід дерев і формування широколистолісових ландшафтів 
відбувалось за іншим сценарієм. Розгалужених мереж 
мікрорефугіумів тут не було, а, якщо вони й існували, то тільки в 
міжстадіали й були умовно-зв’язними зі значними відстанями 
між мікрорефугіумами. Це істотно утруднювало розселення 
широколистих дерев по рівнинах і пологих схилах Лівобережжя. 
Широколисті та мішані ліси лишались тут переважно в долинах 
річок і балок (байрачні діброви) й лише в небагатьох місцях 
виходили на плакори.  

Заключення  
Автор статті свідомий того, що викладені в ній положення 

мають доволі гіпотетичний характер. Й, хоча вони 
підтверджуються певними емпіричними даними, є й дані, які не 
працюють на користь цих припущень. Такими, зокрема, можна 
вважати наявні (краще було б вважати – відсутні) для території 
України свідчення порівняльної філогеографії. На своє 
виправдання, хотів би акцентувати, що палеогеографічні 
реконструкції неминуче мають гіпотетичний характер. Це – 
інтерпретація наявних емпіричних даних, які de facto майже 
завжди недостатні й суперечливі. Їх можна інтерпретувати по-
різному й гіпотеза існування в холодні етапи плейстоцену 
екомереж помірнотеплолюбних видів може надати можливість 
шукати істину з нових, ландшафтно-екологічних, позицій. 
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M.D. GRODZYNSKYI. PLEISTOCENE ECONETS: MYTH OR 
REALITY? 
From the Landscape ecological perspective, the existing concepts of 
migration of thermophilous plants after the cold stages of the 
Pleistocene are analyzed. Due to microclimatic contrasts within 
certain landforms of the periglacial plains of Ukraine, moderately 
thermophilous deciduous species were able to survive the cold stages of 
the Pleistocene, in particular LGM. Hypothetically, these places served 
as microrefugia for these species during glaciation. Most of them are 
located on the heavily dissected slopes of river valleys. Elongated areas 
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within which the distance between microrefugia does not exceed 1,000 
m are interpreted as biotic corridors. Many of them are spatially 
connected, forming networks. The most branched of these networks 
cover the surfaces of watershed plains and, thus, connect biotically 
neighboring river basins. It is due to the existence in the Pleistocene of 
ecological networks of refugia of deciduous plants that their rapid 
postglacial recolonization of the Eastern and Central European plains 
took place. 
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ДИНАМІКА ВИЛУГОВУВАННЯ ТА АЛЕЛОПАТИЧНИЙ 
ЕФЕКТ ЛИСТКОВОГО ОПАДУ ЕДИФІКАТОРІВ ЛІСОВИХ 
ФІТОЦЕНОЗІВ 
 
Встановлено, що динаміка вилуговування фенольних сполук з 
листкового опаду рослин дуба звичайного та граба звичайного 
описується ступеневою функцією. На підставі емпіричних даних 
побудовано спрощену модель нагромадження у ґрунті колінів, що 
вилуговуються із листкового опаду. Визначено ступінь взаємодії 
фізіологічно активних речовин листкового опаду і утворення зон 
синергічного посилення алелопатичного тиску рослин на 
едафотоп. Формування сумісних міжвидових алелопатичних зон 
з новими емерджентними властивостями в лісових природних 
екосистемах може відбуватися внаслідок топічної взаємодії 
фітогенних полів двох або декількох едифікаторів. 
 

Ключові слова: алелопатія, фенольні сполуки, едифікатори, 
Quercus robur, Carpinus betulus 
 

Один з найважливіших феноменів біотичної трансформації 
біогенних речовин у природних лісових екосистемах пов'язаний 
з взаємодією двох фундаментальних процесів: синтезу біомаси та 
деструкції органічних речовин. Під час розкладання лісової 
підстилки поживні речовини вивільнюються в навколишнє 
природне середовище. Структура підстилки є наслідком 
розвитку системи, яка вирізняє її від мінеральної частини 
ґрунту. Передусім це шари мінералізації, що утворюють 
стратифікований профіль. Кожен з цих шарів є дискретною 
структурою з певними фізичними, хімічними і біотичними 
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властивостями. Підстилкам, як біосистемам, притаманна 
просторова ієрархічність процесів, яка обумовлюється складом 
субстрату і загальною послідовністю реакцій, коли кожний 
наступний етап починається після завершення попереднього. 
Причому активна біотрансформація рослинного матеріалу 
відбуваються, зазвичай, у структурах, які просторово 
розташовані у вищих горизонтах підстилкового профілю. 
Послідовність і темпи розкладання підстилки обумовлені також 
її морфологічною гетерогенністю. Чим складніша структура 
підстилки, тим сильніший її зв´язок з наземними 
едифікаторами. Якщо в деструктивних підстилках продукти 
розкладу легко надходять до поверхневих коренів трав’яних 
рослин і чагарників та суттєво не впливають на живлення 
деревних рослин, то з гуміфікованих підстилок постачання 
мікроелементів до деревостану сягає 76 % загальної потреби в 
його річному прирості.  

Серед головних співвідношень сталості детриту, які 
зумовлюють своєрідність його структури, можна виділити деякі 
особливості взаємодії підстилки і мінеральної частини ґрунту. 
Очевидно, що вплив підстилки на ґрунт тим значніший, чим 
швидше відбувається заміна форм потенційної та актуальної 
стійкості. Бідомінантні дубово-грабові ліси цього унікального 
біогеоценозу сформувались в результаті поступового витіснення 
корінної популяції Quercus robur, яка досягла клімаксової стадії 
розвитку, рослинами Carpinus betulus (Якубенко, Григора, 2007).  

Візуальний аналіз листкового опаду показав, що листки Q. 
robur  і C. betulus, що опали у жовтні, до весни зберігали 
притаманну їм форму й зазвичай мали ознаки лише незначних 
порушень цілісності покривних тканин. Зафіксовані нами 
мікроруйнування внутрішніх структур обумовлені, можливо, 
замерзанням пулів вільної води в міжклітинному просторі та 
розкладанням некротизованих тканин органічними кислотами. 
Наявні деструктивні процеси сприяли вилученню органічних 
сполук з тканин у воду, далі в лісову підстилку і ґрунт. 
Визначено, що листки середнього прошарку опаду 
пошкоджуються спорадичними зовнішніми механічними 
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навантаженнями. Однак, більшість деструктивних процесів все 
ж таки мають біогенне походження і виникають внаслідок 
трофічної діяльності сапротрофних організмів. Біохімічні 
дослідження показали, що листковий опад рослин Q. robur 
містить від 40 до 50 мг танінів на 1 г сухої маси, які легко 
вилуговуються з листкового опаду дощовою водою, мрякою та 
росою. В опаді листків C. betulus виявлено в середньому 38-40 мг 
фенольних сполук. Експериментально доведено, що з листопада 
по квітень, опалі листки рослин Q. robur в Голосіївському лісі 
втрачали від 71 до 75% водорозчинних фенольних сполук, що 
складало 30-35 мг/г сухої маси листків. Надалі процес водної 
екстракції фенольних речовин з листкового опаду значно 
уповільнювався. У наступні 2 та 3 роки їх сумарний вміст в 
рештках тканин майже не змінювався (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка вмісту водорозчинних фенольних 

сполук у листковому опаді рослин Quercus robur в умовах 
грабової діброви 

 

Очевидно, що динаміка вилуговування фенольних сполук з 

опаду C. betulus є подібною до описаної вище для дубових 

листків, але протікала дещо повільніше. Кількість фенольних 

сполук в листках рослин за перші два місяці зменшувалась на 22-

27 %, а до середини весни – 55-60% (рис. 2).  
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Рис. 2. Динаміка вмісту водорозчинних фенольних 

сполук у листковому опаді рослин Carpinus betulus в умовах 
грабової діброви 

 
Отримані нами результати підтверджують дані Г.Г. 

Баранецького (1990), який досліджував листковий опад деревних 
рослин в умовах Львівської області. Динаміка вмісту вільних 
водорозчинних фенольних сполук у листках рослин описується 
ступеневою функцією (достовірність апроксимації R2 = 0,98).  

Для Q. robur вона має вигляд: 
С = 46,11 ∙ t -1,68, де 

С – концентрація фенольних сполук у листках, мг/г; 46,11 – 
емпіричний коефіцієнт, що отриманий експериментально 
(залежить від аутекологічних умов, властивостей тканин листків, 
загального стану та віку дерев); t – час з моменту опаду листків, 
рік; (-1,68) – показник ступеневої функції. 

Для C. betulus рівняння динаміки вмісту фенольних сполук 
має аналогічний вигляд (достовірність апроксимації R2 = 0,99): 

С = 34,01 ∙ t -1,10 
Наближену масову частку загальних фенольних сполук (Мф) 

в листковому опаді (Мл) обраховують за допомогою емпірично 
отриманого коефіцієнта (k). Формулу для визначення загальної 
кількості фенольних сполук, які потенційно можуть потрапити 
до едафотопу, записують у вигляді: 

Мф = k ∙Мл        (1) 
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Таким чином, динаміка вилуговування і нагромадження в 
ґрунті фенольних сполук з листкового опаду рослин Q. robur і C. 
betulus описується наступною формулою: 

  v

ф

фф
t

М
МС  , де                 (2) 

Сф – кількість фенольних сполук, що вилучена з листкового 
опаду за певний час, мг; Мт – загальна кількість водорозчинних 
фенольних сполук, яка міститься в листковому опаді, мг; t – час з 
моменту опадання листків, рік (для даної формули показник t є 
дійсним в інтервалі значень від 1 до 3); v – коефіцієнт 
(ступеневий показник) швидкості екстракції фенольних сполук, 
який залежить від їх рухомості, стійкості до розкладання та 
біогенної трансформації, гідротермічного коефіцієнта 
місцевості, видоспецифічних особливостей рослин. 

За фізико-хімічним змістом, коефіцієнт швидкості 
вилуговування (v) є інтегральним показником впливу комплексу 
екологічних чинників на процес виведення метаболітів з опалих 
листків рослин, серед яких на особливу увагу заслуговують 
температурний режим надґрунтової поверхні, кількість опадів, 
вологість повітря і ґрунту, швидкість дифузії й біотрансформації 
фенольних речовин сапротрофними мікроорганізмами та 
грибами. Враховуючи, що суха маса листкового опаду Q.robur у 
грабовій діброві в середньому складає 450-470 г на м2, кількість 
фенольних сполук, яка вилуговується за перші шість місяців 
становить 10,2 – 10,7 г на м2. Цілком очевидно, що визначені 
показники є досить наближеними. Окрім похибок, які 
виникають під час обрахунків, вони не враховують особливостей 
метаболізму, вікового стану і ярусної мінливості рослин, впливу 
стресових чинників біогенної чи абіогенної природи, від яких 
залежить синтез й вміст фізіологічно активних речовин, а також 
варіації гідрологічного режиму, мікро- та мезорельєфу 
місцевості. Однак, на нашу думку, на початкових етапах аналізу 
алелопатичного потенціалу деревних рослин використання 
наближених середніх показників цілком виправдано. 

Одним з важливих аспектів трансформації біотопу 
рослинами є коливальні зміни в ґрунті показника рН, який має 
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вагоме значення для перебігу процесів проростання насіння, 
метаболізму, росту і розвитку рослин. З того моменту, як листки 
відокремлюються від пагона, починається процес їх поступового 
розкладання шляхом деструкції клітин і тканин. Надалі 
вивільнені з листків органічні речовини потрапляють в 
навколишнє середовище у формі водних розчинів і змінюють 
біохімічні й електрохімічні властивості підстилки та ґрунту. 
Продукти вилуговування підтримують у підстилці та ризосфері 
кисле середовище, що обумовлено їх біохімічними 
властивостями.  

Так, у водному екстракті C. betulus, в якому містилось 13 мг/г 
фенольних сполук, рівень рН = 4,51 (рис. 3).  
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Рис. 3. Залежність показника pH від концентрації 

фенольних сполук у водній витяжці листкового опаду 
рослин Carpinus betulus 

 
Зменшення концентрації танінів удвічі практично не 

впливало на кислотність водного розчину (рН = 4,53). Кислим 
(рН = 5,00) залишався екстракт навіть за умов його 
чотирикратного розбавлення. Майже аналогічна динаміка 
отримана нами і для екстракту з решток листків рослин C. 
betulus 2009 року, де показник рН коливався від 4,6 до 5,0. Кисла 
реакція було характерною і для екстрактів листків рослин Q. 
robur. За умов послідовного розбавлення витяжки 
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дистильованою водою показник рН збільшувався від 4,7 до 5,7 
(рис. 4). Кислотні властивості екстракту з решток листкового 
опаду Q. robur 2008 року були менш виражені. За умов 
розбавлення водою показник рН зростав від 4,6 до 6,6. 
Потрапляючи до верхніх шарів ґрунту, продукти вторинного 
метаболізму деревних рослин значно підкислюють його. Це 
створює передумови для формування грубого гумусу, який є 
несприятливим для проростання насіння і росту рослин на 
кислих ґрунтах.  
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Рис. 4. Залежність показника pH від концентрації 

фенольних сполук у водній витяжці листкового опаду 
рослин Quercus robur  

 
Процес підкислення ґрунтів рослинними фенолами і 

органічними кислотами у лісних біоценозах має сезонний 
характер. Очевидно, що найінтенсивнішим процес 
вилуговування є наприкінці осені і навесні, коли підвищується 
середньодобова температура, а кількість вологи на листковому 
опаді, у підстилці та ґрунті є достатньою для екстракції і 
вертикального перенесення ендометаболітів. Під впливом 
ферментних систем мікроорганізмів і грибів фенольні речовини, 
органічні кислоти та інші сполуки частково метаболізуються, і 
кислотність ґрунту дещо знижується. Водночас вилуговування 
речовин, біодеструкція опаду і підстилки сприяють 
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надходженню важливих макро- і мікроелементів у ґрунт, а також 
накопиченню гумусу. Проведений аналіз показав, що вміст 
гумусу в дослідженій нами грабовій діброві є досить високим 
(табл. 1).  

Таблиця 1.Фізико-хімічні показники ґрунту дубово-
грабового лісу 

Показники ґрунту, 
одиниці вимірювань 

Результати 
випробувань 

Групування 
ґрунтів за 

показниками 
родючості  

Лужногідролізований азот, 
мг/кг 

132,2 ± 13,22 низький рівень 

Нітратний азот, мг/кг 10,1 ± 1,52 дуже високий 
рівень Амонійний азот, мг/кг 31,5 ± 6,30 

Рухомий фосфор, мг/кг 227,9 ± 41,69 високий рівень 

Обмінний калій, мг/кг 92,6 ± 9,26 середній рівень 

рН сольової витяжки, одиниці 
рН 

5,7 ± 0,15 
близькі до 

нейтральних 

рН водної витяжки, одиниці рН 6,2 ± 0,15 - 

Органічна речовина (гумус), % 4,8 ± 0,72 високий рівень 

 

Виявлено також високий рівень нітратного і амонійного 
азоту, а також фосфору. Основні показники якості ґрунту 
вказують на те, що для росту і розвитку трав’янистих рослин, 
чагарників і умови едафотопу в цілому є оптимальними. 
Підтримуючи слабкокислий баланс едафотопу і достатньою 
кількість органічних речовин, рослини Q. robur і C. betulus 
сприяють формуванню у нижньому ярусі синузії трав, яка 
представлена переважно оксифілами. 

Висока алелопатична активність колінів Q. robur і C. betulus 
підтверджена експериментально. Лабораторна оцінка 
алелопатичної активності колінів C. betulus за показниками 
приросту коренів крес-салату показала, що сумарні 
водорозчинні фенольні сполуки в концентрації 13 мг/мл на 100% 
гальмують ріст коренів тест-культури (табл. 2). Тобто комплекс 
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колінів, в тому числі і танінів, у визначеній концентрації є 
летальним для крес-салату.  
Таблиця 2. Вплив ВМ листкового опаду рослин Quercus 
robur і Carpinus betulus на ріст коренів крес-салату (n = 30) 

Примітка: різниця достовірна * за р < 0,05, ** за р < 0,01 

 

Листковий опад Фенольні 
сполуки, 

мг/мл 

Довжина кореня, мм 

Вид рослин Рік х ± SE CV, % 

Carpinus betulus 

2010 

0 (контроль) 14,6 ± 2,5 7,9 

1 21,8 ± 2,9 5,0 
2   12,4 ± 0,5* 1,9 

3     8,0 ± 1,9* 6,4 
7       1,0 ± 0,3** 5,0 

13 Не проросло 

2009 

0,2   11,4 ± 0,9* 3,2 
0,5     9,1 ± 0,9* 4,0 

1     9,7 ± 1,2* 5,2 
2     4,8 ± 0,8* 4,0 

4     5,3 ± 1,7* 6,6 

Quercus robur 

2010 

0 (контроль)  14,6 ± 2,5 7,9 

1    20,9 ± 2,4* 4,5 

2  11,7 ± 1,0 3,6 
4    10,9 ± 2,1* 4,6 

7      10,1 ± 0,4** 7,0 
15      10,0 ± 0,5** 7,0 

2009 

0,1      7,5 ± 2,5* 4,6 

0,2      5,0 ± 1,2* 6,2 
0,5      8,4 ± 1,0* 4,2 

1      8,1 ± 0,9* 5,0 
2      2,4 ± 0,7* 2,6 

Carpinus betulus            
            + 
Quercus robur  
          (1 : 1) 

2010 

0 (контроль)  14,6 ± 2,5 7,9 
0,15    10,3 ± 0,9* 4,0 

0,35      7,3 ± 0,8* 3,9 

1      4,5 ± 1,3* 6,0 
2      3,2 ± 1,2* 8,4 

3 Не проросло 
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За умов зменшення концентрації діючих речовин вдвічі, 
алелопатичний ефект все ще залишався помітним, що 
супроводжувалось пригніченням росту коренів тест-культури. 

Подальше зменшення концентрації фенольних сполук 
призводило до зворотного стимулювального ефекту, на що вчені 
давно звертали свою увагу (Гродзинский, 1973; Юрчак, 2005). 

У наших дослідах стимуляцію росту коренів індукував 
розчин фенольних сполук у концентрації менш ніж 1 мг/мл. 
Водночас, у свіжих опалих листках містяться фітогормони, які в 
низьких концентраціях стимулюють процеси проростання 
насіння рослин. До таких речовин, наприклад, відносяться 
цитокініни, гібереліни, сполуки індольної природи, в тому числі, 
ауксини тощо.  

У серії експериментів показано, що екстракти листкового 
опаду C. betulus з аналогічною кількістю фенольних сполук (1 
мг/мл), не виявили стимулювальної дії на тест-культуру. 
Можливо, таке явище пов'язано з наявністю у напіврозкладених 
рештках листкового опаду рослин фітотоксичних сполук, які є 
продуктами життєдіяльності мікроорганізмів, грибів, мікро- та 
мезофауни.  

Для листкового опаду рослин Q.robur нами встановлені 
дещо інші властивості. За концентрації фенольних сполук від 4 
до 15 мг/мл відбувалось помітне гальмування ростових процесів 
коренів тест-культури. Екстракт листкового опаду Q. robur за 
концентрації 1 мг/мл фенольних сполук, навпаки, викликав 
прискорення ростових процесів коренів рослин крес-салату в 1,7 
рази, хоча за результатами дисперсійного аналізу даний ефект 
виявився недостовірним. Листковий опад Q. robur 2009 року за 
відповідних концентрацій танінів виявляв суттєвий 
пригнічувальний ефект.  

У природних умовах опад без домішок опалих листків інших 
видів утворюється досить рідко. Так у грабовій діброві 
Голосіївського лісу супутником Q. robur виступає Tilia cordata 
Mill., Acer pseudoplatanus L., Betula pendula Roth. У другому ярусі 
домінує C. betulus, але в зонах активної рекреації трапляються 
адвентивні види рослин, як Robinia pseudoacacia L., A. negundo, 
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які за сприятливих умов можуть скласти вагому конкуренцію 
аборигенним видам, у тому числі C. betulus, й порушити стійкі 
закономірності заміни однієї рослинної формації іншою. У 
складі підліску виявлено рослини Sambuсus nigra L., Corylus 
avellana L., Frangula alnus Mill., Euonymus verrucosa Scop., Swida 
sanquinea (L.) Opiz та Padus racemosa (Lam.) Gilib.).  

Листки алелопатично інтерферентних дерев, що опадають 
на суміжних ділянках, можуть частково перекриватись і 
створювати нові специфічні алелопатичні зони, які ми 
пропонуємо називати синфітогенними полями. Площа ділянок 
із змішаним опадом залежить від відстані між деревами, висоти, 
діаметра та архітектоніки крон, загальної кількості листків, 
швидкості та напрямку вітру, орографічних особливостей 
місцевості тощо. Якщо алелопатичне навантаження на едафотоп 
пов’язано, головним чином, з листковим опадом, то 
конфігурація фітогенного поля дерева залежить від зони 
накопичення опалих листків.  

Формалізована схема просторової організації фітогенних і 
синфітогенних полів, що створені листковим опадом рослин, 
представлена на рис. 5. 

Визначити наближену площу ділянки з підвищеним 
алелопатичним тиском, яка природно утворюється внаслідок 
накладення зони опаду листків рослини одного виду на іншу 
(рис. 6, б), можна за формулою: 
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Ss – площа зони із змішаним листковим опадом, м2; l – довжина 
зони, м;  
Н – ширина зони (h1+h2), м; r, R – радіуси кіл опадання листків, м;  
L – відстань між стовбурами дерев, м. 
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Рис. 5. Схематична модель просторової організації і 
потенціалу алелопатично активних зон фітогенних полів 
рослин Quercus robur та Carpinus betulus: а) 1 – зовнішня 
зона опосередкованого впливу; 2 – внутрішня зона 
опосередкованого впливу; 3 – алелопатично активна зона 
Carpinus betulus; 4 – алелопатично активна зона Quercus robur; 5 
– зона синергічного посилення алелопатичного тиску на 
едафотоп; б) схема для обчислення площі зони (Ss) із змішаним 
листковим опадом: r, R – радіуси кіл опадання листків Carpinus 
betulus й Quercus robur, м; h1 , h2 – ширина зони із змішаним 
листковим опадом, м (h1 ≠ h2 за r ≠ R); l – довжина зони, м; L – 
відстань між стовбурами дерев, м. 

 
У наших дослідженнях найвиразнішу алелопатичну дію на 

насінини рослин крес-салату зафіксовано за умов випробування 
екстракту з концентрацією сумарних фенольних сполук – 10 
мг/мл. Цілком можливо, що посилення фітотоксичної дії 
метаболітів з решток листкового опаду Q. robur і C. betulus (2009 
р.) в 2-4 рази (табл. 1) пов'язано не з залишками рослинних 
метаболітів, а з продуктами ферментативного розкладання 
рослинних тканин сапротрофними грибами й мікроорганізмами, 
їх ендо- та екзометаболітами (Горєлов та ін, 2017). 
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У процесі вилуговування змішаного опаду до едафотопу 
надходить складний комплекс суміші колінів не менш як двох 
видів деревних рослин, тому їх фізіологічну активність в 
лабораторних умовах доречно вивчати в суміші (Гродзинський, 
1973). Дослідження ефекту сумісної алелопатичної дії колінів 
проведено нами на сумішах екстрактів свіжоопалих листків 
рослин Q. robur і C. betulus у співвідношенні 1 : 1 (табл.1). У 
результаті було показано, що порівняно з чистими витяжками, 
коліни Q. robur і C. betulus в комплексі діють у чотири рази 
активніше на корені тест-культури.  

Отже, формування сумісних міжвидових алелопатичних зон 
з новими емерджентними властивостями в лісових природних 
екосистемах може відбуватися внаслідок топічної взаємодії 
фітогенних полів двох або декількох едифікаторів. Стає 
очевидним, що функціонально прояв сумісних алелопатичних 
зон залежить від морфометричних параметрів і розташування 
рослин-донорів у просторі, синтезу й динаміки надходження 
колінів до едафотопу, здатності до адитивної або синергічної 
взаємодії, внаслідок якої алелопатичний тиск на біотоп 
посилюється.  
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A.F. LIKHANOV, A.A. KLIUVADENKO, M.D. MELNYCHUK. 
DYNAMICS OF LEACHING AND ALLELOPATHIC EFFECT OF 
LEAF LITTER OF EDIFICATORS OF FOREST PHYTOCENOSES 
It is fixed, that dynamics of extraction of phenolic substances from leaf 
litter of English Oak and European Hornbeam is described by power 
function. On the basis of the empiric facts is making a model of 
accumulation the allelochemicals in the ground. It is defined the 
degree interaction of physiological active substances from leaf litter 
and is developed the model of formation the zones of synergetic 
intensification allelopathy pressure of plants to edaphotope. The 
formation of compatible interspecific allelopathic zones with new 
emergent properties in forest natural ecosystems may occur due to the 
topical interaction of phytogenic fields of two or more edificators. 
 
А.Ф. ЛИХАНОВ, А.А. КЛЮВАДЕНКО, М.Д. МЕЛЬНИЧУК. 
ДИНАМИКА ВЫМЫВАНИЯ И АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ЛИСТОВОГО ОПАДА ЭДИФИКАТОРОВ ЛЕСНЫХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ 
Установлено, что динамика вымывания фенольных веществ из 
листового опада растений дуба обыкновенного и граба 
обыкновенного описывается степенной функцией. На основании 
эмпирических данных построена упрощенная модель накопления 
в почве коллинов, которые вымываются из листового опада. 
Определена степень взаимодействия физиологически активных 
веществ листового опада и образования зон синергического 
усиления аллелопатического давления растений на эдафотоп. 
Формирование совместных межвидовых аллелопатических зон с 
новыми эмерджентными свойствами в лесных природных 
экосистемах может происходить вследствие топического 
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взаимодействия фитогенные полей двух или нескольких 
эдификаторов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПИЛЕННЯ ВИДІВ РОДУ LYSIMACHIA L., 
1753 (L. VULGARIS L., L. NUMMULARIA L., L.PUNCTATA L.) 

Досліджено екологію запилення трьох видів роду Lysimachia (L. 
vulgaris, L. nummularia, L.punctata) у міських біотопах (м. Київ). 
Встановлено видовий склад відвідувачів та їх роль в запиленні. 
Встановлено, що активними та стабільними відвідувачами 
квіток Lysimachia spp. є лише Macropis fulvipes та M. europaea. 
Серед відвідувачів помічено ще 5 видів диких бджіл – 
Lasioglossum politum, L. malachurum, L. calceatum, Bombus 
terrestris та B. lucorum, які не є eфективними запилювачами 
вербозілля.  
Міські біотопи з рослинними угруповання за участі вербозілля, 
де трапляються їх спеціалізовані запилювачі, важливі для 
збереження та підтримки популяцій бджіл роду Macropis. 
 

Ключові слова: Lysimachia, Macropis,екологія запилення 

 

Вступ  

Покритонасінні рослини (Angiospermae) та бджоли 
(Hymenoptera, Apoidea) мають давні відносини, які, як 
вважається, виникли між 70 і 130 млн років тому (Michener, 
Grimaldi, 1988). Харчуючись на квітці, чи заготовляючи провізію 
для потомства, доросла комаха неодмінно відвідує квітки різних 
рослин, паралельно здійснюючи важливу екосистемну послугу – 
запилення. Відомо, що бджоли є найбільш ефективними та 
надійними запилювачами більшості квіткових рослин (Delaplane 
et al, 2000). Але глобальна криза запилювачів є суттєвою 
загрозою для більшості унікальних систем запилення, адже 
ставить під питання стабільного існування сталих відносин між 
квітковими рослинами та комахами, що їх запилюють (Potts et al, 
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2010). Розуміння біології та екологічних особливостей цих 
мутуалістичних взаємовідносин важливе задля захисту, 
збереження та забезпечення існування таких систем. 
Унікальність систем запилення полягає в можливості ефективно 
функціонувати лише при наявності відповідних векторів 
(абіотичних та біотичних) процесу переносу пилку. Насіннєве 
відтворення більшості покритонасінних рослин залежить від 
наявності великої кількості різноманітних запилювачів, проте 
існують рослини, успішність запилення яких залежить  від 
обмеженого кола виключно спеціалізованих відвідувачів їх 
квіток (Delaplane et al, 2000). Крім того, існують специфічні 
відносини між рослинами, що замість нектару продукують олію, 
та бджолами, які в ході еволюції пристосувались до збору та 
використання для потреб гніздобудування та заготовлення 
провізії для розплоду такої квіткової олії. Прикладом такої 
взаємодії є рослини роду Lysimachia L. (Primulaceae) та бджоли з 
роду Macropis Panzer, 1809 (родина Melittidae).  

Зазвичай, представники роду Lysimachia багаторічні 
кореневищні рослини, що зростають у зволожених місцях 
(болотах, берегах річок, заплавних луках, лісах та чагарниках) 
(Екофлора України, 2010). В Україні трапляються 5 видів – L. 
nummularia L., L. nemorum L., L. punctata L., L.verticillaris Spreng., 
L. vulgaris L.  

Рід Macropis з родини Melittidae, включає 16 видів з 
голарктичним, палеарктичним та транспалеарктичним ареалом 
(Michez, Patiny, 2005). Унікальність цього роду полягає в 
вузькоспеціалізованих лектичних зв’язках і відповідних 
морфологічних пристосуваннях для взаємодії з трихомами 
квіток Lysimachia та здобуванням квіткової олії з них. В Україні 
рід представлений 3 видами: M. europaea Warncke, 1973, M. 
fulvipes (Fabricius, 1804) та M. frivaldszkyi Mocsáry, 1878. 

Методика дослідження  
Дослідження проводили у природному середовищі 

зростання L. vulgaris та L. nummularia у Києві (о. Муромець, о. 
Труханів, о.Гідропарк, о. Жуків, НБС ім. М.М. Гришка, ППСПМ 
«Феофанія», парк-урочище «Бабин Яр»). Спостереження за 
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запиленням L. punctatа проводили в місцях їх насаджень, як 
правило – клумбах, декоративних насадженнях на 
прибудинкових територіях (НБС ім. М.М. Гришка, ППСПМ 
«Феофанія», вул. Метрологічна, 4, вул. Заболотного, 156; 
Національний Експоцентр України (ВДНХ), проспект Академіка 
Палладіна, 32).  

На досліджуваних територіях на ділянках 5, 25 або 100 м2 (у 
залежності від особливості локалітету та ступеню його 
трансформації) обраховували число відкритих квіток на 1 м2. Для 
рослинних угруповань з L.vulgaris зроблено 96 обрахувань, для L. 
punctata – 62, L.nummularia – 65. 

Для з’ясування особливостей запилення обраних видів 
Lysimachia фіксували наступні параметри: число відкритих 
квіток кожен день, середня кількість квіток на рослині, середня 
тривалість життя квіток (час від початку цвітіння до втрати 
віночка), видовий склад запилювачів та відвідувачів, 
інтенсивність їх відвідування впродовж дня (з 8.00 або з 10.00 до 
18.00). Для фіксації динаміки цвітіння протягом вегетативного 
сезону було обрано 30 генеративних пагонів L. vulgaris, L. 
nummularia та L.punctatа, кожен з яких був помічений.  

Описову статистику виконували за допомогою програмного 
забезпечення –Statistica StatSoft. ver. 10.  

 
Результати та обговорення 
Аналіз великого числа взаємодій в системі «Macropis – 

Lysimachia» показав, що кожен вид вербозілля відвідується 
присутніми на території видами бджіл Macropis europaea та (або) 
M. fulvipes, але відвідування конкретним видом бджіл залежить 
від періоду квітування вербозілля та його локалізації (Cane et al., 
1983; Simpson et al., 1983; Pekkarinen et al., 2003; Celary, 2004). 
Загалом зберігається тяжіння M. europaea здебільшого до 
L. vulgaris, M. fulvipes до L. nummularia (Westrich 1990; Pekkarinen 
et al. 2003; Michez, 2005), а до L. punctata – лише в місцях 
природного ареалу рослини - Кавказу та території Малої Азії 
(Bassin et al. 2011). Загалом, біологія та етологія двох видів бджіл 
досліджена ретельно, як у природних,  так і в штучно створених 
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умовах (Малишев, 1929; Попов, 1958, Rozen, Jacobson, 1980, Cane 
et al 1983, Buchman, 1987, Celary 2004, Schäffler, Dötterl, 2011). 

 
Динаміка цвітіння видів Lysimachia spp. та видовий 

склад їх відвідувачів  
 

Перші відкриті квітки L. nummularia та L. punctatа на 
дослідній ділянці ППСПМ «Феофанія» зафіксовано в першій 
декаді червня; L. vulgaris в природному місцезростанні (о. 
Муромець) – третя декада червня. 

Період цвітіння L. nummularia складає майже 20 днів, проте, 
при сприятливих погодних умовах при скошуванні 
спостерігається повторне його цвітіння. Період цвітіння L. 
vulgaris у природному місцезростанні триває вдвічі довше, 
окремі квітучі особини L. vulgaris спостерігаються до кінця 
серпня та початку вересня (Таблиця 1). 

  
Таблиця 1. Динаміка цвітіння видів Lysimachia по 

декадам місяців (І-ІІІ) 
Види Lysimachia: Червень Липень Серпень 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

L. punctata + + +       

L. nummularia + + +       

L. vulgaris   + + + + + +  

 

Впродовж весняно-літнього періоду найдовший період 
цвітіння характерний для L. vulgaris. Загалом, фенологія бджіл 
роду Macropis синхронізована з періодом цвітіння Lysimachia 
(Schäffler, Dötterl 2012). Льотний період обох видів – перша 
половина червня – кінець серпня (Сelary, 2004). Відомо, що у 
рослин, принаймні у помірному кліматі, початок цвітіння 
корелює з підвищенням температури повітря, особливо у 
весняний період (Galan et al., 2001). Застосовуючи цей метод, 
було встановлено, що поява М. fulvipes співпадає із цвітінням L. 
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punctata (Dötterl, Schäffler, 2007). Але під час наших 
спостережень лише мінімальне число самичок Macropis 
відвідували L. punctata, надаючи перевагу L. nummularia. 
Можливо, ця перевага пов’язана з тим, що L. punctata в умовах 
досліджуваних територій є інтродукованим компонентом 
рослинності.  

Загалом, стабільними відвідувачами квіток вербозілля є 
саме спеціалізовані запилювачі - М.fulvipes та M. europaea. Проте, 
впродовж періоду квітування ми спостерігали ще декілька 
неспеціалізованих видів диких бджіл, які також збирали пилок 
на квітках цих рослин (Таблиця 2). 

 
Таблиця 2. Склад відвідувачів та запилювачів L. nummularia, 
L. vulgaris, L. punctata 
Вид 
Lysimachia 

Місцезростання  Відвідувачі  

L. 
nummularia 

ППСПМ «Феофанія», 
парк-урочище «Бабин 
Яр», Національний 
Експоцентр України, 
НБС ім. М.М. Гришка 

Macropis fulvipes, Macropis 
europaea, Bombus terrestris 
Linnaeus, 1758, B. lucorum 
Linnaeus, 1761, Lasioglossum. 
politum (Schenck, 1853) 

L. vulgaris ППСПМ «Феофанія»,  
о. Муромець, о. 
Гідропарк, о. Труханів, о. 
Жуків, НБС ім. М.М. 
Гришка 

Macropis fulvipes, Macropis 
europaea, Lasioglossum calceatum 
(Scopoli,1763), L. politum, L. 
malachurum (Kirby, 1802). 

L. punctata НБС ім. М.М. Гришка, 
ППСПМ «Феофанія», 
Національний 
Експоцентр України, 
декоративні насадження 
на вул. Метрологічній, 
14, вул. Заболотного, 156; 
Національний 
Експоцентр України, 
проспект Академіка 
Палладіна, 32 

Macropis fulvipes, Lasioglossum 
calceatum, L. politum 
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За весь час спостереження зрідка реєстрували поодинокі 
відвідування квіток вербозілля особинами B. terrestris та 
B.lucorum (родина Apidae, рід Bombus Latreille, 1802) та L. 
malachurum (родина Halictidae, рід Lasioglossum Curtis, 1833), 
тому ці види можна вважати лише випадковими запилювачами 
цих видів вербозілля. Самички L. calceatum та L. politum 
спостерігались на квітках кожного із досліджуваних видів 
вербозілля протягом всього періоду цвітіння, проте їх 
чисельність для здійснення ефективного запилення дуже мала 
(Таблиця 3).  

 
Таблиця 3. Відносна частка комах–відвідувачів/запилювачів 
видів Lysimachia 
 

Вид 
відвідувачів/запилювачів  

Вид Lysimachia Відносна частка (%) 

M. fulvipes L. punctata 90 

L. vulgaris 5 

L. nummularia 90 
M. europaea L. punctata 1 

L. vulgaris 90 
L. nummularia 5 

B. terrestris/lucorum L. punctata -- 

L. vulgaris 0,5 
L. nummularia 1 

L. politum L. punctata -- 
L. vulgaris 0,5 

L. nummularia 2 
L. malachurum  L. punctata 2  

L. vulgaris 1  

L. nummularia 1 
L. calceatum L. punctata 7 

L. vulgaris 3 
L. nummularia 1 

 

Квітки L. punctata відвідувались спеціалізованими 
запилювачами постійно, але їх чисельність була низькою – до 4 
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особин M. fulvipes на дослідну ділянку одночасно (ППСПМ 
«Феофанія»), а на деяких територіях (проспект Академіка 
Палладіна, 32, ВДНХ) лише 1- 2 особини. Під час одночасного 
цвітіння L. punctata та L. nummularia в одному локалітеті 
(ППСПМ «Феофанія») ці бджоли  надавали перевагу L. 
nummularia. 

 
Динаміка відвідування квіток видів Lysimachia 

спеціалізованими запилювачами 
 
Як згадувалось вище, фенологічно види Macropis 

синхронізовані з початком цвітіння відповідних видів 
вербозілля. Так, самці M. fulvipes з’являються вже на початку 
червня, одночасно з початком квітування L. nummularia, самички 
цього виду реєструються на 4-6 днів пізніше. Самців M. europaea 
нами було зареєстровано лише на 10 днів пізніше, ніж M. fulvipes, 
самичок також реєстрували на 4-6 днів пізніше появи самців 
відповідного виду.  

Самці, як правило, здійснюють патрулюючий політ у 
пошуках самки над агрегаціями вербозілля, а також харчуються 
нектаром на рослинах, що зростають поряд (нами зафіксована 
найбільша відвідуваність самцями квіток Cirsium arvense).  

Самички після запліднення розпочинають активну 
гніздобудівну діяльність. Перші відвідування квіток вербозілля, 
як правило, супроводжуються збором олії для облицювання 
комірок гнізда. Нами не було помічено працюючих самичок в 
період з 7.00 годин до 8.30, що можливо, пов’язано з 
періодичністю виділення трихомами олії. Так само, 
інтенсивність відвідування квіток знижуються до 18.00, після 
чого трапляються лише поодинокі особини. Загалом, протягом 
дня найбільша активність збору пилку та олії спостерігалась в 
період з 11.00 до 13.00 (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Динаміка відвідування M. europaea квіток 
L.vulgaris протягом доби. Примітка: µ - середнє 
арифметичне значення особин 
 

Чисельність бджіл Macropis впродовж сезону змінюється 
закономірно з періодом квітування. Періодичність відвідування 
квіток пов’язана як з гніздобудівною діяльністю, коли самички 
збирають тільки олію, так і з заготовленням провізії для 
личинок - коли самички збирають пилок, змішаний з квітковою 
олією. В проміжку між здійсненням цих двох видів польотів, 
самички також харчуються на рослинах, багатих нектаром 
(наприклад, Cirsium arvense L., Centaurea jacea L., 1753.) Аналіз 
усіх вибірок на співвідношення між числом квіток та числом 
особин Macropis показав відсутність залежності числа бджіл від 
рясності квіток на одиницю площі (м2) (Рис. 2-4). 

 

 
Рисунок 2. Залежність числа особин видів Macropis від 
щільності квіток L. vulgaris 
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Рисунок 3. Залежність числа особин видів Macropis від 
щільності квіток L. nummularia 
 

 
Рисунок 4. Залежність числа особин видів Macropis від 
щільності квіток L. punctata 
 

Отже, ми припускаємо, що на різних територіях 
дослідження присутність або відсутність бджіл не є прямим 
наслідком недостатнього харчового ресурсу. Хоча, при повній 
відсутності цього ресурсу, звісно, бджоли не зможуть існувати. 
Слід зазначити, що місця для гніздування наявні також на всіх 
територіях, проте, ми вважаємо, що ємність середовища 
існування недостатня у фрагментованих локалітетах (як, 
наприклад, вул. Метрологічна, 14). 
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Особливості біології та екології видів Macropis  

Вважається, що на території Європи два досліджуваних вида 
Macropis мають дуже схожі біологічні та екологічні особливості, 
найбільш очевидна різниця між видами спостерігається в 
фенології (від 10 днів до 3 тижнів - в залежності від регіону), в 
лінійних розмірах цих бджіл та деяких елементах 
гніздобудування (Westrich 1990; Michez 2002; Pekkarinen et al. 
2003). На території нашого дослідження фенологічна різниця 
між видами складає саме 10-14 днів. Загалом, поведінкові 
паттерни обох видів під час заготівлі провізії та харчування є 
аналогічними. Вони не залежать від просторового розташування 
вербозілля (L. nummularia - вид, що стелиться, L.punctata і L. 
vulgaris- мають прямостоячі стебла). Ці два види проявляють 
аналогічні пошукові механізми квітки, що продукує олію. Під час 
пошуку квітки для самок Macropis найбільше значення мають 
запахові стимули, що викликають пахучі речовини квітки 
вербозілля, в той час як самці орієнтуються на візуальні стимули 
(Dötterl et al. 2011). Проте, досі не відома конкретна сполука, що 
запускає поведінкову реакцію до збору олії. Нещодавно виділена 
речовина із квіткової олії Lysimachia, діацетин (Schaffler et al. 
2015), викликає стимуляцію вусиків Macropis та не викликає 
подібної реакції у Melitta haemorrhoidalis (Fabricius,1775) 
(близький рід), або у медоносної бджоли (Apis mellifera, Linnaeus, 
1758). Ця речовина є дуже летючою та специфічною, вона 
малопоширена та не викликає зацікавленості у інших 
потенційних запилювачів. Скоріш за все, така реакція 
демонструє специфічну адаптацію хімічного аналізатора комахи 
до виявлення спеціальної речовини, що вказує на наявність 
доступної олії у квітці (Schaffler et al. 2015) та є черговим 
свідченням коадаптації бджіл та рослин. 
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Під час збору пилку та олії самки цих видів бджіл 
вентральною частиною метасоми торкаються маточки квітки, 
закріплюючись лапками за зовнішню поверхню пелюсток 
(Рисунок 5). 

Рисунок 5. Положення M. europaea ♀ на квітках L. vulgaris 

Поступовими рухами комаха зчищує доступну олію та пилок 
у квітці. Пилок накопичується, здебільшого, на метасомі, олія - 
на кінцівках та всьому тілі загалом. Основна маса зібраного 
провіанту накопичується та переміщається на задні ноги комахи 
(Рис.5), а саме на гомілки та лапки, де утримується за допомогою 
жорстких та розгалужених волосків. Вага такого матеріалу може 
складати 0,009-0,012 г (Celary, 2004). 

 

Особливості гніздобудування M. europaea та M. fulvipes  
 
Детальні малюнки та фотографії гнізда, комірок, лялечок та 

їх замірів, біологія гніздування, загалом, містяться в роботах 
Малишева (1929), Phipps (1948), Попова (1958), Cane et al. (1983), 
Vogel (1986), Westrich (1990), Celary (2004), Schäffler, Dötterl (2011). 
Загалом, самки будують гнізда в ґрунтах різного типу, 
вириваючи тунель довжиною до 14 см, де містяться у M. fulvipes 
чотири, у M. europaea дві комірки (Celary, 2004). Спостереження 
за бджолою за допомогою ендоскопу показало, що бджоли 
викристовують олію для облицьовування комірок, після 
облицьовування бджоли обробляють поверхню стінок 
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виділенням лабіальних залоз (Schäffler, Dötterl, 2011). Таким 
чином, бджоли Macropis під час облаштування гнізда для 
оболонок комірки перетворюють зібрану квіткову олію за 
допомогою ферментів, що виділяються із губних залоз. Під дією 
цих ферментів квіткова олія полімеризується, і, можливо, така 
ізоляція комірок має протимікробні властивості.   

Наші дослідження проведені у міських біотопах, які є як 
природними середовищем для бджіл та цих рослин, так і штучно 
створеними. Тим не менш, всі міські біотопи страждають від 
постійного антропогенного пресу, що має негативний вплив на 
популяції досліджуваних видів вербозілля, а тому і на цих 
спеціалізованих бджіл. Адже самички Macropis для заготовки 
провізії личинкам використовують лише олію та пилок 
Lysimachia. Але здатність всіх видів роду Lysimachia 
відтворюватись вегетативно, можливість автогамії та 
відвідування квіток іншими комахами, забезпечує відтворення 
там, де відсутні спеціалізовані запилювачі Macropis (Cane et al., 
1983). Так, наприклад, у Новому Світі Lysimachia широко 
поширена, але бджоли Macropis трапляються  набагато рідше 
(Buchmann, 1987; Franclin 2001). Крім того, ареал видів роду 
Lysimachia є набагато більшим за Macropis (Попов, 1958). Проте, 
успішність відтворення вербозілля без селективних зусиль 
запилювачів є спірним питанням. Відомо, що для Lysimachia 
відсутність оліголектичних бджіл має негативний вплив на 
насіннєву продуктивність (Hoffmann, 2005). Хоча статеве 
розмноження не є необхідним для продовження існуючих 
популяцій кореневищних багаторічників, низька насіннєва 
продуктивність може запобігти створенню нових генотипів, тим 
самим обмежуючи здатність видів до виживання, протистояння 
захворюванням і змінам умов довкілля (Bittrich, Kadereit 1988, 
Franclin, 2001). Для Lysimachia на даний момент немає 
очевидного ризику скорочення популяцій, адже вона росте не 
лише в природному середовищі, але й в середовищі, зміненому 
людиною (Simpson et al., 1983), і крім того, інколи 
використовується (L. punctata) як декоративна рослина. Проте, 
деякі з видів вербозілля L. nemorum, L, verticillaris, L. vulagaris– є 
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урбанофобами (Екофлора України, 2010), чутливими до зміни 
середовища існування. Тож, виходячи із існуючої тенденції 
збільшення міського населення, зростання рекреаційного 
навантаження, розбудови зеленої зони міста та передмість, види 
Lysimachia можуть випадати із рослинних угруповань.  

Бджоли Macropis трапляються локально, передусім, в 
природних місцях зростання Lysimachia. Репродуктивний успіх 
цих комах залежить від наявності у достатній кількості видів 
Lysimachia, і, очевидно, мінімальні декоративні насадження L. 
punctata не в змозі забезпечити потреби цих бджіл. Тому 
питання збереження існуючих природних локалітетів зростання 
Lysimachia spp. у місті досі залишається актуальним. 

 

Заключення  
В Україні серед рослин, що продукують олію відомий рід 

Lysimachia, серед яких у природному середовищі частіше 
трапляються  L. nummularia та L. vulgaris, а L. punctata відомий 
більше у складі декоративних насаджень. Серед спеціалізованих 
запилювачів цих рослин відомі бджоли з роду Macropis, який в 
Україні представлений 3 видами, найбільш поширеними серед 
них є M. fulvipes та M. europaea. 

Сукупний період цвітіння L. nummularia, L. vulgaris, та L. 
punctata розтягнутий майже на весь літній період. Найдовше 
генеративні пагони функціонують у L. vulgaris, повторне цвітіння 
можливе для L. nummularia.  

Ступінь квіткових вподобань видів Lysimachia для Macropis 
має видову специфікацію, але максимум відвідувань 
спеціалізованими запилювачами зареєстровано для L. vulgaris, 
середнє число відвідувань L. nummularia, а мінімальне для L. 
punctata,  

Найбільша чисельність особин M. europaea співпадає з 
періодом інтенсивного цвітіння L. vulgaris – І –ІІ декада липня.  

Серед відвідувачів та потенційних запилювачів, окрім 
спеціалізованих видів, помічено 5 видів диких бджіл – L. politum, 
L. malachurum, L. calceatum, Bombus terrestris та B. lucorum. Для 
виду L. punctata частим відвідувачем є L. calceatum. 
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Стабільними відвідувачами та, відповідно, запилювачами 
квіток L. vulgaris, L. nummularia, L. punctata є лише види M. 
fulvipes та M. europaea. Репродуктивний успіх Macropis залежить 
від наявності у достатній кількості квітучих видів вербозілля, а 
тому місцезростання видів вербозілля та локалітети із 
траплянням їх спеціалізованих запилювачів мають охоронне 
значення для стабільного існування популяцій цих видів та 
збереження унікальної системи запилення.  
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В.Г. РАДЧЕНКО, А.Ю. ГОНЧАР. ОСОБЕННОСТИ 
ОПЫЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА LYSIMACHIA L., 1753 (L. VULGARIS 
L., L. NUMMULARIA L., L.PUNCTATA L.) 
Исследована экология опыления трех видов рода Lysimachia (L. 
vulgaris, L. nummularia, L.punctata) в городских условиях (г.Киев). 
Установлен видовой состав посетителей цветков этих 
растений и их роль в опылении. Установлено, что активными и 
стабильными посетителями цветков Lysimachia spp. являются 
только Macropis fulvipes и M.europaea. 
Среди посетителей замечены также 5 других видов диких пчел - 
Lasioglossum politum, L. malachurum, L. calceatum, Bombus 
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terrestris и B. lucorum, но они малочисленны, и поэтому не 
являются эффективным опылителями Lysimachia spp.  
Городские биотопы с растительными сообществами, 
включающие  исследованные  виды Lysimachia, где наблюдаются 
их специализированные опылители, являются важными 
объектами для сохранения и поддержания популяций пчел рода 
Macropis. 
 
V.G. RADCHENKO, Н.Yu. HONCHAR. FEATURES OF 
POLLINATION OF SPECIES OF THE GENUS LYSIMACHIA L., 
1753 (L. VULGARIS L., L. NUMMULARIA L., L. PUNCTATA L.) 
The ecology of pollination of three species of the genus Lysimachia (L. 
vulgaris, L. nummularia, L.punctata) in urban conditions (Kyiv) has 
been studied. The species composition of visitors to the flowers of these 
plants and their role in pollination have been established. It has been 
established that only Macropis fulvipes and M.europaea are active and 
stable visitors to Lysimachia spp. 
Five other species of wild bees were also spotted among the visitors - 
Lasioglossum politum, L. malachurum, L. calceatum, Bombus 
terrestris and B. lucorum, but they are few in number and therefore are 
not effective pollinators of Lysimachia. 
Urban biotopes with plant communities with the participation of 
Lysimachia, where their specialized pollinators are observed, are 
important objects for the conservation and maintenance of 
populations of bees of the genus Macropis. 
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УРБАНОФЛОРИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ 
 

Представлено огляд результатів дослідження флор міст 
України: структурний аналіз апофітної та адвентивної фракцій 
та загалом урбанофлор різних ботаніко-географічних регіонів 
країни. Встановлено їхні особливості. З’ясовано, що урбанофлори 
мають помірно голарктичний характер з рисами флори аридних 
регіонів Давньосередземноморської області. Особливістю 
систематичної структури урбанофлор є відмінність від такої 
природної флори України складом та позиціями родин у спектрі. 
Певні особливості структури та характеру окремих 
урбанофлор зумовлені впливом зональних і регіональних 
кліматичних умов.  

Ключові слова: флора міст, адвентивна та апофітна 
фракції, структурний аналіз, Україна  

 

Вступ 
Значення урбанізації у перетворенні природного 

середовища планети важко переоцінити. Місто як продукт 
урбанізації і найбільш організована урбаноекосистема чинить 
суттєвий та здебільшого негативний вплив на стан біоти, 
безпосередньо чи опосередковано викликаючи її 
трансформацію. Як зазначає Ю. Одум (1986), швидкі темпи 
урбанізації та розвитку міст змінили вигляд Землі більше, ніж усі 
інші види діяльності людини. У містах суттєво змінені маже всі 
компоненти середовища: атмосфера, клімат, гідрорежим, 
рельєф, ґрунт, флора та фауна.  

mailto:shevera.myroslav@ukr.net
mailto:l.zavialova7@gmail.com
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Міста належать до найбільш важливих антропогенно 
трансформованих екосистем і є відображенням найбільш 
коцентрованої форми людського впливу на природні 
ландшафти. Зростання суцільного антропогенного впливу 
призводить до виникнення нового типу трансформованих флор 
– урбанофлор, які, на думку деяких дослідників, мають спільні 
риси формування в різних природно-кліматичних зонах (Бурда, 
1991; Ильминских, 1993, 2011, 2014). Масштабність, інтенсивність, 
багатоаспектність впливу антропогенного чинника на довкілля в 
урбанізованому середовищі досягли такого рівня, за якого зміни 
всіх компонентів рослинного покриву відбуваються надзвичайно 
швидко, здебільшого стихійно та характеризуються 
незворотністю. Рослинні угруповання в урбанізованому 
середовищі (урбанофітоценози), порівняно з природними, 
характеризуються нижчими кількісними показниками 
елементів, що їх формують і якісно відрізняються слабкими 
внутрішніми зв’язками (Ильминских, 1984; Тохтарь, Фомина, 
2013). 

Вивчення змін, які відбуваються в урбанофлорах, стає дедалі 
актуальнішим, оскільки глобальні тенденції до зростання 
урбанізації зберігаються. До прикладу, в 1800 р. у містах 
проживало близько 14 % населення світу, що відображає низький 
рівень урбанізації, у 1950 р. – 29 % – відповідає середньому рівню, 
а в 1990 р. – 46 % – наближено до високого. Зараз понад 
половина людства (55 %) живе у містах і, за прогнозами, в 2025 р. 
цей показник досягне 60 %, тобто майже 2/3 всього населення 
планети становитимуть міські мешканці (Sukopp, Werner, 1982). 
Частка міського населення як на різних континентах, так і в 
межах окремих їхніх частин чи регіонів відрізняється. За даними 
ООН 2018 р., для Європи вона становить 74 % 
(https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-
revision-of-world-urbanization-prospects.html). На початку XX ст. у 
світі налічувалося 360 великих міст (із населенням понад 100 тис. 
мешканців), у яких проживало лише 5 % усього населення. 
Наприкінці 80-х рр. таких міст було вже 2,5 тис., а частка міських 
мешканців серед світового населення перевищила ¼.  
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М.А. Голубець так характеризує вплив міста на навколишнє 
середовище: "Постає грандіозна картина соціального, 
речовинно-енергетичного обміну між містом і навколишніми 
природними та аграрними екосистемами, розкриваються 
масштаби впливу урбаністичних геосоціосистем на стан і 
функціонування суміжних і віддалених територій (лісових, 
лучних, рільних, водних та інших), на атмосферу і гідросферу" 
(2013). 

Наслідки урбанізації та зростаючий вплив інших 
антропогенних чинників у містах виражені формуванням 
особливих умов існування фітобіоти. Зокрема, урбанізовані 
території відрізняються, у порівнянні з природними, особливим 
мікрокліматом. Характерними особливостями мікроклімату міст, 
порівняно з оточуючим неурбанізованим середовищем, є 
наступні: 

 зниження сонячної радіації внаслідок зменшення 
прозорості повітря, ущільненої багатоповерхової забудови 
(існує сезонна різниця в інтенсивності надходження 
сонячної радіації: взимку місто отримує на 30 % менше 
сонячної радіації, натомість влітку – лише на 5 %); 

 підвищення температури повітря внаслідок зміни 
радіаційного балансу, забруднення, зменшення 
використання тепла на випаровування; 

 зростання тривалості безморозного періоду за рахунок 
підвищення температури від 10 до 15 днів та пізніше настання 
заморозків; 

 наявність місцевої циркуляції та зниження швидкості 
вітру, пов’язані із забудовою;  

 знижена вологість повітря у результаті підвищеної 
температури (може різко варіюватися впродовж доби);  

 сезонні відмінності у розподілі опадів та інших 
атмосферних явищ (снігу взимку випадає на 5 % менше, 
натомість дощів улітку – більше);  

 збільшення хмарності (у містах хмарність та кількість 
днів з туманами вищі взимку, відповідно на 5–10 % та у 2 
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рази, в літній період – на 30 % (Sukopp, Werner, 1982; 
Экология города, 2004; Бичек, 2012). 
 
Результати дослідження 
 
Короткий огляд досліджень урбанофлор України  

 
Ще у середині ХVI ст. на теренах Європи з’явилися перші 

відомості про міський рослинний покрив, що переважно 
пов’язані зі складанням флористичних списків для великих міст, 
які були здебільшого адміністративними, економічними чи 
освітніми центрами. У дослідженнях західноєвропейских 
урбанофлористів, на відміну від східноєвропейських, перевага 
надавалася фітоценологічному або флористико-
фітоценологічному напрямам (Ильминських, 2011). Україна має 
давню історію вивчення рослинного покриву міст та сіл, яке 
відбувалося послідовно і пройшло всі етапи від накопичення 
первинного фактичного матеріалу до сучасних комплексних 
досліджень. Змінилися і підходи до розуміння міської флори. 
Перші відомості про флору м. Львів датовані початком ХІХ ст. 
(Zawadski, 1836). Завдяки подальшому вивченню 
фіторізноманіття міст і опублікуванню переліків видів, 
накопичено багатий флористичний матеріал і стали можливими 
спеціальні дослідження урбанофлор, встановлення 
закономірностей і особливостей формування й розвитку, 
порівняння. Комплексне дослідження флори міст в Україні 
вперше ініційоване Р.І. Бурдою (1982). На сьогодні досліджені 
флора і рослинність окремих великих та малих міст (табл. 1), 
традиційно їхнє вивчення включало як накопичення первинного 
флористичного та/або фітосоціологічного матеріалу, так і 
проблемні питання аналізу складу та структури урбанофлор і 
рослинності міст загалом та окремих фракцій, флорогенезу в 
умовах урбанізованого середовища, охорони раритетної 
компоненти тощо (Burda, 1997; Мойсієнко, 1999; Левон, 1999; 
Яворська, 2001а, б; Яворська, Мосякін, 2001; Мельник, 2001, 2009; 
Mosyakin, Yavorska, 2002a, b; Protopopova, Shevera, 2002, 2008а, b; 
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Епихин, 2002, 2008; Якушенко, 2003; Протопопова, Шевера, 2003, 
2016; Кагало та ін., 2004; Мельник, 2005; Melnyk, 2005; Хлистун, 
2005, 2006; Губарь, 2005, 2006, 2012; Shevera, 2005; Аркушина, 
2007, 2012; Володимирець, Гуцман, 2007; Коцун та ін., 2008; 
Тохтарь и др., 2009; Кучеревський, Шоль, 2009; Гуцман та ін., 
2009 а,б; Zavyalova, 2010, 2018; Аркушина, Попова, 2010; Галаган, 
2010; Гречишкіна, 2010; Протопопова та ін., 2010, 2013; 
Федорончук та ін., 2010; Коржан, 2011; Шоль, 2011а, б, 2012, 2016; 
Зав’ялова, 2012а, б; Барановсъкий та ін., 2012; Гуцман, Рудик, 2012; 
Protopopova et al., 2012; Zvyagintseva, 2015, 2018; Гуцман, 2013; 
Білявський, 2013, 2019; Гуцман, Гуцман, 2014; Дерев’янська, 2014; 
Звягінцева, 2014, 2015; Бредіхіна, 2015; Білявський, Морозюк, 2017; 
Чуба, Мамчур, 2018; Васильєва та ін., 2019; Мальцева, 2019; 
Кармизова, 2019; Коваленко, 2020; Karmyzova, Baranovsky, 2020 та 
ін.). Огляд сучасних досліджень включає відомості про 
рослинний покрив понад 30 міст усіх природних зон України, 
зокрема одного великого (Чернігів) та восьми малих міст 
Полісся, п’яти – Лісостепу, 12 – Степу. Посилання на матеріали, 
опубліковані за результатами флористичних досліджень міст 
України, зібрані у щорічному довіднику "Біологія. Чужорідні 
види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик" 
(2020). 
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Таблиця 1. Основні відомості про міста України, в яких досліджено флори 
 

Місто Площа,
км2 

Населення, 
тис. чол. (рік) 

Перша згадка / 
Магдебурзьке 

право (МП) 
та/або статус 

міста (СМ) 

Загальна 
кількість 

видів флори/ 
апофітів/ 

адвентивнх 
(кенофіти й 
археофіти) 

Джерело 

Ужгород 41,56 115 512 (2020) 872 780/ 
245/215 (кен. – 
148, арх. – 67) 

Protopopova, Shevera, 
2002 

Чернівці 153 
 

260 060 (2020) XII cт./1488 (МП) 1130/ 
235/285 

Коржан, 2011 

Кам’янець-
Подільський 

27,871 98 970 (2020) кінець XII – 
початок XIII ст. 
/1374 (МП) 

1069/ 
271/210 (кен. – 
123, арх. – 87) 

Кагало та ін., 2004 

Кременець 18,138 21 239 (2017) 1227/1431 (МП) 974/ 
(адв. 215: кен. – 
118, арх. – 97) 

Галаган, 2010 

Переяслав  
(кол. 
Переяслав-
Хмельницький) 

32 26 994 (2019) 907/1585(МП) 
 

968/ 
171/180 (кен. – 
96, арх. – 84) 

Федорончук та ін., 2010 

Кременчук 92 219 022 (2019) 1571  785 Некрасенко, 2004 

Пирятин 72,28  15 558 (2017) 1155/1592 (МП) 933 Коваленко, 2020 
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Черкаси 69 274 343 (2020) Друга половина 
XIV ст./1796 
(СМ) 

457/ Осипенко, 2006 

Кропивницьки
й (кол. 
Кіровоград) 

103 227 414 (2019) 1754/1784 (СМ) 1165/ 
288/237 (кен. – 
148, арх. – 89) 

Аркушина, 2007 

Харків 370 1 423 207 (2020) 1654  1094/ 
284/345 (кен. –
235, арх. – 110) 

Звягінцева, 2015 

Дніпро 419,718 990 724 (2020) 1776/1778 (СМ) 932/ 
384/263 (кен. – 
169, арх. – 94)  

Кармизова, 2019 

Рівне 64 246 003 (2020) 1283/1492 (МП) ?/ 
(адв. 230: кен. 
– 158, арх. – 72)  

Гуцман, Гуцман, 2013 

Вараш (кол. 
Кузнецовськ 

11,31 42 350 (2019) 1577/1974 (СМ) 587 (адв. 173) Гуцман, 2013 

Сарни 21,15 29 205 (2019)2 1648/1939 (СМ) 612 (адв. 207) Гуцман, 2013 
Костопіль 15,99 31 306 (2019) XVIII ст./1923 

(СМ) 
640 (адв. 214) Гуцман, 2013 

Дубровиця 8,88 9 394 (2020) 1005/1940 (СМ) 517 (адв. 175) Гуцман, 2013 

Березне 3,5 13 284 (2019) 1445/1584 (МП) 551 (адв. 196) Гуцман, 2013 

Острог 10,9 15 674 (2017) 1100/1585(МП)/17
95 (СМ) 

540/ 
130/163 (кен. – 
101, арх. – 62) 

Губарь, 2006 

Нетішин 24,67 36 921 (2018) 1542/1984(СМ) 719/ Губарь, 2006 
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157/195 (кен. – 
118, арх – 77) 

Славута 20. 35 230 XVII 
cт./1633(СМ) 
/1754 (МП) 

570 
135/164 (кен. – 
99, арх. – 65) 

Губарь, 2006 

Шепетівкп 40. 41 189 (2020) 1594/1619 (МП) 550/000 
133/167 (кен. – 
100, арх. – 67) 

Губарь, 2006 

Коростишів 9,74. 25445 (01.01.2018 1495/1779 (МП) 682/ 
(адв. 155). 

Якушенко, 2003 

Чернігів 79 286 178 (2020) 907/1623  1050/ 
240/285 (кен. –
192, арх. – 93) 

Zavialova, 2010; Зав’ялова, 
2012 

Львів 182,01 724 314 (2020) 1256/1356 (МП) 
 

?/ 
334/329 (кен. –
227, арх. – 102) 

Чуба, Мамчур, 2018 

Суми 95,3858 263 448 (2019) 1672/1789 (СМ) 624 Мельник, 2005 

Донецьк 358,3  908 456 1869/1917 (СМ) 685 Burda, 1997 
Агломерація 
Донецьк–
Макіївка 

358,3+ 
426 

908 456+343 
58(2019) 

1869/1917 
1690/1917 (СМ) 

897/ 
212/253 (кен. – 
172, арх. – 81) 

Дерев’янська, 2014 

Луганськ  286,2 401 297 (2020) 1795 484  
(адв. 112) 

Burda, 1997 

Кривий Ріг 430 619 278 (2020) 1775/1919 (СМ) 1009/ 
(адв. 324) 

Кучеревський, Шоль, 
2009; Шоль, 2016 

Одеса 162.42 1.017699 (2020) 1415 1695/ Васильєва, Немерцалов, 
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676/590 (кен. –  
468, арх. – 122) 

Коваленко, 2019 

Миколаїв 259,8 477 911 (2020) 1789 909/ 
(адв. 244: кен. 
– 151, арх. – 91) 

Мельник, 2001, 2009 

Херсон 145 286 958 (2020) 1778 964/ 
(адв. 274)  

Мойсієнко, 1999 

Маріуполь 134,7 436 539 (2020) 1778 921 Burda, 1997 

Бердянськ 82 109 187 1827/1835 (СМ) 574/ 
(адв. 225)  

Мальцева, 2019 

Приморськ 24,99 11 995 (2017) 1800 (с. 
Обіточне)/ 1967 
(СМ) 

504/ 
(адв. 202)  

Мальцева, 2019 

Генічеськ 6,0383 19 501 (2019) 1783/1903(СМ) 514/ 
(адв. 210) 

Мальцева, 2019 

Сімферополь 107,41 338 319 (2014) 1784 730 Епихин, 2008  
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Узагальнення результатів урбанофлористичних досліджень в 
Україні показало, що кількісний склад сучасних урбанофлор 
варіюється від 457 до 1165 видів судинних рослин. Найбільше 
видів зафіксовано в урбанофлорах Кропивницького – 1165 
(Аркушина, 2007), Чернівців – 1130 (Коржан, 2011), трохи менше 
Харкова – 1094 (Звягінцева, 2015), Чернігова – 1050 (Зав’ялова, 
2012а) та Кривого Рогу – 1009 (Кучеревський, Шоль, 2009). 
Зауважимо, що у конспекті флори Одеси вказано 1695 видів 
(Васильєва та ін., 2019), але до її складу автори включили й види 
культивованих рослин. Найменше видів в урбанофлорах Черкас – 
457 (Осипенко, 2006) та Луганська – 484 (Burda, 1997). Кількість 
виявлених видів залежить як від детальності досліджень, їхньої 
спрямованості, зокрема флористичної, геоботанічної чи іншої, а 
також від географічного розташування міста у певній зоні, історії 
формування та розвитку, площі, кількості та густоти населення, 
інфраструктури, ступеня антропопресії тощо.  

На основі аналізу результатів урбанофлористичних 
досліджень зазначених та інших напрямів, із урахуванням 
здобутків зарубіжних і вітчизняних учених, встановлено низку 
ознак урбанофлор України, які разом з характеристикою подано 
нижче. 

Аномальне видове багатство. Переважно спричинене 
екотонним ефектом, натуралізацією видів адвентивних рослин, 
зокрема ергазіофітів, серед яких значна кількість гібридогенних 
таксонів; значною фрагментованістю рослинного покриву, яка 
призводить до формування більш різноманітних умов, унаслідок 
чого зростає різноманіття типів оселищ.  

Гетерогенність, динамічність та лабільність видового 
складу. У систематичному спектрі досліджених урбанофлор 
відзначено суттєвий відсоток родин, представлених одним 
родом та родів – одним видом. Наприклад, в урбанофлорі 
Чернігова таких нараховується 31 родина зі 115 і 285 з 470 родів 
(Зав’ялова, 2012). Динамічність і лабільність видового складу 
обумовлені часткою ефемерофітів у складі адвентивної фракції 
урбанофлор, а також зникненням урбанофобних видів рослин, 
здебільшого аборигенних, з вузькою еколого-ценотичною 
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амплітудою внаслідок безпосереднього чи опосередкованого 
антропогенного впливу, або прямого знищення їхніх оселищ. Ця 
ознака також суттєво зумовлена екотонним ефектом: чим більше 
створено перехідних зон, тим різноманітнішим буде видовий 
склад урбанофлори.  

Збіднення аборигенної фракції та збагачення адвентивної. Ця 
особливість дещо доповнює та пояснює попередню. Наприклад, в 
урбанофлорі Харкова за 150 років зникло 22 види судинних 
рослин, натомість виявлено 141 нових, з яких 72 – види належать 
до природної фракції та 69 – до адвентивної (Звягінцева, 2015). 
Склад урбанофлори Дніпра за 130 років збіднів на 50 видів, при 
цьому 327 видів, які реєструвалися наприкінці ХІХ ст. на сучасній 
території міста, не зафіксовані, але виявлено 277 нових, серед 
яких здебільшого види адвентивних рослин (Кармизова, 2019).  

Просторова диференціація фіторізноманіття на території 
міст має прямолінійний, розмитий або криволінійний (S-
подібний чи V-подібний) характер урбаністичних градієнтів. 
Характер розподілу рослин у міському середовищі відмінний для 
різних урбанофлор України, що відповідає різним типам 
урбаністичних градієнтів. Наприклад, у Харкові просторова 
диференціація фіторізноманіття відповідає S-подібному 
градієнту (Звягінцева, 2015), у малих містах Малого Полісся – S-
подібному в Острозі та V-подібному в Нетішині (Губарь, 2006), 
що пов’язано зі збереженням фрагментів природних ділянок з 
багатим видовим складом у різних частинах міста.  

Зростання відсоткової участі провідних родин 
систематичного спектра порівняно з регіональними флорами. 
Основні частини спектрів урбанофлор неоднорідні за своїм 
складом, а сумарно участь видів, зосереджених у провідних 
родинах, може досягати показника 60 %, натомість у 
регіональних флорах його значення не перевищує 50 %. Так само 
значення цього показника варіюється і в окремих фракціях 
досліджених урбанофлор: кількість видів, зосереджених у 
провідних родинах таксономічних спектрів, загалом може 
становити до 70 % від їхнього повного видового складу. 
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Термофільність зумовлена високими позиціями у 
систематичних спектрах середземноморських родин Lamiaceae, 
Brassicaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae. Ознака, що пов’язана 
здебільшого із особливостями клімату у містах (міський острів 
тепла), загальними кліматичними змінами та аномальним 
зростанням тривалості та кількості днів із додатними 
значеннями температури повітря протягом доби.  

Зростання ролі давньосередземноморських (для урбанофлор 
лісової зони), широкоареальних і космополітних, а також видів із 
широкою еколого-ценотичною амплітудою. Доповнює і пояснює 
попередню особливість. Відсоткова участь згаданих груп видів у 
складі урбанофлор тим вища, чим вищий ступінь їхньої 
трансформації. 

Підвищення позицій родин Chenopodiaceae та Polygonaceae за 
рахунок зниження таких як Cyperaceae, Juncaceae, Ranunculaceae 
у систематичних спектрах (для урбанофлор лісової зони). 
Здебільшого співвідношення позицій у таксономічних спектрах 
урбанофлор свідчить про витіснення бореальних родин, які 
найчастіше представлені аборигенними видами. Швидке 
поповнення урбанофлор видами адвентивних рослин, серед яких 
досить часто домінують види Chenopodiaceae, Polygonaceae, 
забезпечує останнім високі місця у таксономічних спектрах. 

Зростання питомої ваги терофітів, зниження – хамефітів 
та криптофітів у біоморфологічних спектрах. Ця особливість 
властива всім без виключення урбанофлорам, адже постійне 
зростання трансформованих площ в урбанізованому середовищі 
не сприяє зростанню видів з багаторічними життєвими циклами, 
що, відповідно, збільшує потенційні можливості однорічників.  

Зростання ролі видів відкритих місцезростань. Урбанізоване 
середовище відзначається домінуванням відкритих територій над 
затіненими, відповідно, частка видів, що населяє такі оселища, 
також зростає прямо пропорційно. 

Зниження ролі лісових, болотних, водних видів (для 
урбанофлор лісової зони). Зумовлене трансформацією 
природного середовища на урбанізованих територіях 
перетворення природних водойм, лісів, болотних оселищ 
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спричиняє незворотні зміни в рослинних фітоценозах, які 
призводять до зникнення видів з вузькою еколого-ценотичною 
амплітудою.  

Зростання ценотичної ролі рудеральних та сегетальних 
бур’янів. Властиве всім дослідженим урбанофлорам і зумовлене 
як життєвою стратегією видів, що відносяться до згаданих груп, 
так і значною трансформацією природного середовища у містах. 

Послаблення зональних рис. Виражене у зменшенні кількості 
гідро- та гігрофітів, зростанні – мезофітів (у південних 
урбанофлорах) та ксерофітів (як у південних, так і у північних 
урбанофлорах). 

Нижче наводимо узагальнені відомості щодо структури 
адвентивної та апофітної фракцій урбанофлор України.  

Адвентивна фракція урбанофлор 
Найбільш динамічної групою урбанофлор є види 

адвентивної фракції. Аналіз узагальненого флористичного 
списку свідчить про значне таксономічне різноманіття даної 
групи. Так, найбільша кількість видів адвентивних рослин 
зафіксована в Одесі – 590 (Васильєва, Немерцалов, Коваленко, 
2019) та Києві – 467 (Яворська, 2002), найменша – у Луганську 
(Burda, 1997). У складі досліджених урбанофлор України 
відмічено лише 36 спільних для них видів судинних рослин, тоді 
як понад 270 – відомі лише з одного міста. Тобто, незважаючи на 
подібність міських умов, велику кількість схожих антропогенних 
оселищ, підвищену температуру, більш або менш значну 
засоленість ґрунтів тощо, на формування адвентивної фракції 
урбанофлор значний вплив мають природні умови фізико-
географічних районів, в яких вони розташовані, зокрема 
океанічність/континетальність клімату та розташування в межах 
гумідної, напіваридної, аридної областей. Вагому роль 
відіграють вік, площа, чисельність населення, історичні та 
соціально-економічні зв’язки, інфраструктура міст тощо. 

Систематична структура адвентивної фракції урбанофлор 
України відрізняється від такої для флори України, хоча й 
зберігає риси, характерні для адвентивних фракцій флор 
України та Середньої Європи (Протопопова, 1991). У спектрі 
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провідних родин дослідженої групи перші два місця займають 
Asteraceae та Poaceae, характерні для Голарктичної області, а 
наступні два місця – Brassicaceae та Chenopodiaceae, характерні 
для пустельних регіонів. Інші родини спектру, в основному, 
виявляють зв’язки з середземноморськими флорами. Привертає 
увагу високе (п’яте) місце родини Rosaceae, відсутньої у спектрі 
провідних адвентивної фракції флори України. Це пояснюється 
широким культивуванням рослин цієї родини у містах та 
здичавінням деяких її представників. Особливістю спектра є 
також входження до провідних родини Amarathaceae (10 місце), 
яка об’єднує види американського походження. 

При цьому зауважимо, що позиції родин у спектрах окремих 
міст відрізняються, а деякі родини взагалі не входять до 
провідних. Наприклад, у флорі Київської міської агломерації 
провідною є родина Poaceae (Яворська, 2002), а родина 
Amaranthaceae – відсутня. В урбанофлорі Харкова родина 
Chenopodiaceae займає десяте місце (Звягінцева, 2015), а у флорі 
київської міської агломерації – четверте. 

Результати аналізу спектру біоморф видів адвентивної 
фракції урбанофлор України свідчать про суттєву перевагу в 
їхньому складі терофітів (понад 57 %). Найбільша їхня кількість 
зафіксована звичайно у мегаполісах, наприклад, у Києві – 272 
(Яворська, 2002), Донецький агломерації – 253 (Дерев’янська, 
2014), Харкові – 168 (Звягінцева, 2015). Цей показник чітко 
корелює з таким в адвентивній фракції флори України 
(Протопопова, 1991). Встановлено, що кількість фанерофітів у 
біоморфологічних спектрах адвентивної фракції урбанофлор 
вища. Ця особливість досить чітко відрізняє адвентивну фракцію 
флори міст від апофітної, у біоморфологічній структурі якої 
деревні види практично відсутні або їхня присутність суттєво 
знижена.  

У географічній структурі адвентивної фракції урбанофлор 
України переважають види середземноморського походження, 
дещо менше – американського та ірано-туранського, що також 
загалом відповідає таким пропорціям адвентивної фракції флори 
України (Протопопова, 1991). Аналіз географічної структури 
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адвентивних фракції як урбанофлор, так і флори України 
загалом свідчить про тісний зв’язок з флорами Давнього 
Середземномор’я. Більшість видів мають широкі ареали з 
центрами у ксеротермних областях і основними частинами, 
розташованими на території Давнього Середземномор’я. За 
кількістю видів найкрупнішими групами ареалів є європейсько-
середземноморсько-ірано-туранська, космополіти та 
гемікоспомоліти, голарктичні, європейсько-сереземноморські. 

В узагальненому списку видів проаналізованих урбанофлор 
зафіксовано 497 кенофітів (Protopopova, Shevera, 2008; 
Протопопова та ін., 2010). Лише 26 видів рослин цієї групи 
спільні для флор усіх досліджених міст, що становить 5,2 %. 
Такий показник свідчить про збереження урбанофлорами їхніх 
зональних рис, різноманітність їхнього видового складу, що 
залежить як від природних умов міст, так і від особливостей 
процесів синантропізації і антропогенної трансформації.  

У складі адвентивної фракції урбанофлор України 
(Protopopova, Shevera, 2008; Протопопова. Шевера, 2013), як і у 
флорі України (Протопопова, 1991; Protopopova, Shevera, 2005), 
виявлено 151 вид археофітів, з них лише 20 є спільними для флор 
досліджених міст.  

У досліджених адвентивних фракціях урбанофлор України 
за ступенем натуралізації суттєво переважають епекофіти. 
Найбільша їх кількість зафіксована в Києві – 14,3 % від 
загального числа в усіх досліджених містах (Яворська, 2002), 
трохи поступається чисельність цієї групи в Харкові – 12,7 % 
(Звягінцева, 2015), а найменше їх в Донецьку (6,5 %) та Луганську 
(5,2 %) (Burda, 1997). Досить чисельною є група ефемерофітів: 
найбільше їх в урбанофлорі Києва (47 % від загального числа в 
усіх досліджених містах); у інших містах їх суттєво менше, 
наприклад, у Кам’янці-Подільському – 9,3 % (Кагало та ін., 2004), 
Донецьку – 8 % (Burda, 1997), найменше у Чернігові – 3,5 % 
(Зав’ялова, 2012).  

Незважаючи на динамічність складу адвентивної фракції 
урбанофлор та занесення нових видів, їхнє поширення, навіть у 
містах, не має хаотичного характеру. Наприклад, чітко 
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простежуються напрямки поширення археофітів та кенофітів як 
у зональних флорах, так і в урбанофлорах. Відмічено, що 
кількість кенофітів в урбанофлорах, як і в зональних флорах 
зростає у південному напрямку. Зростання кількості археофітів у 
зональній флорі відбувається у протилежному напрямку 
(Протопопова, 1991; Protopopova, Shevera, 2005), в урбанофлорах 
ця закономірність майже не спостерігається (Protopopova, 
Shevera, 2008 b). 

Апофітна фракція урбанофлор. 

Види апофітів у містах відіграють дуже важливу роль, 
оскільки вони формують природний рослинний покрив на 
антропогенно-трансформованих ділянках, де інші види 
природної флори рости не здатні.  

За даними Г. Сукопа, від половини до двох третин 
аборигенної фракції урбанофлор Центральної Європи складають 
апофіти, тобто види природної флори, які віддають перевагу 
територіям з трансформованим рослинним покривом (Sukopp, 
2006). Подібна ситуація спостерігається й в Україні 
(Протопопова, Шевера, 2016), при цьому багатий та 
різноманітний природний рослинний покрив у містах 
замінюється дуже збідненим та спрощеним складом видів 
рослин різного ступеня антропотолерантності. 

Апофітна фракція в узагальненому списку для урбанофлор 
різних ботаніко-географічних зон України нараховує 1377 видів 
судинних рослин (Протопопова, Шевера, 2016). Відсоток видів 
даної групи у досліджених урбанофлорах варіюється від 21,2 % у 
малих містах Нетішині, Шепетівці, Острозі, Славуті (Губарь, 
2006) та 22,8 % у Чернігові (Зав’ялова, 2012), розташованих в 
лісовій зоні, до 37,2 % у Миколаєві (Мельник, 2001), що 
знаходиться в степовій зоні. Це загалом відповідає тенденції 
збільшення відсотка видів цієї групи у синантропній фракції 
флори України у південному напрямку (Протопопова, 1991).  

Незважаючи на відмінності видового складу апофітів 
урбанофлор України залежно від природних умов, передусім 
едафічних та кліматичних, у містах різних ботаніко-географічних 
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регіонів, характерною рисою є значна кількість спільних видів, 
що надає одноманітності рослинному покриву. 

Систематична структура фракції апофітів урбанофлор 
України відрізняється від такої всієї урбанофлори та флори 
України в цілому. Систематичні спектри апофітних фракцій 
урбанофлор характеризуються високими позиціями певних 
родин, наприклад, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, 
що характерно для середземноморських флор або 
Chenopodiaceae, Brassicaceae, що властиво пустельним флорам. 
Привертає увагу також відносно низьке розташування родини 
Poaceae. Спектри провідних родин апофітної фракції урбанофлор 
України загалом подібні за складом, але в окремих містах вони 
відрізняються порядком розташування деяких родин, навіть 
серед перших трьох. Так, наприклад, у спектрі провідних родин 
урбанофлори Харкова перші три позиції займають Asteraceae, 
Brassicaceae та Caryophyllaceae (Звягінцева, 2015), у Чернігові – 
Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae (Зав’ялова, 2012). Відмінності 
спостерігаються також і у флорах малих міст, наприклад, у 
спектрах урбанофлор Малого Полісся перші три позиції 
займають Asteraceae, Poaceae, Fabaceae (Губарь, 2006), а 
Північного Приазов’я – Asteraceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae 
(Мальцева, 2019). Підвищення ролі родин, походження яких 
пов’язане із ксеротермними областями, залежить як від 
зональних умов, переважно у південних районах, так і від 
високого рівня антропогенного навантаження, що сприяє 
ксерофітизації оселищ.  

Біоморфологічна структура апофітної фракції різних 
урбанофлор України більш подібна за складом. У 
біоморфологічних спектрах урбанофлор, так само як і в 
апофітній фракції синантропної флори України, 
найчисельнішою групою є гемікриптофіти, другу позицію 
займають терофіти відповідно. Особливістю даної фракції у 
флорі міст є маже повна відсутність фанерофітів, а також 
незначний відсоток нанофанерофітів та хамефітів, в той час як 
еколого-ценотична роль цих груп може відрізнятися залежно від 
зональних особливостей урбанофлор.  
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Подібні співвідношення характерні для спектрів гігроморф 
та геліоморф апофітної фракції урбанофлор, які подібні за 
складом до такої апофітної фракції флори України, де суттєво 
переважають види мезофільної групи та геліофіти відповідно.  

У географічному відношенні види апофітної фракції 
урбанофлор України характеризуються здебільшого широкими 
ареалами та тісними зв’язком з Давнім Середземномор’ям. 
Найширшими ареалами видів даної групи є голарктичний, 
палеарктичний, понтично-середземноморсько-західноазійський, 
європейсько-сибірсько-середземноморсько-західноазійський, які 
у значній мірі охоплюють Давнє Середземномор’я, особливо 
Ірано-Туранську, Середземноморську та Понтичну області й 
південно-сибірські регіони (Protopopova, Shevera, Fedoronchuk, 
2012). 

За ценотичною приуроченістю види апофітної фракції 
урбанофлор України відрізняються значно більшою 
різноманітністю, що зумовлено як регіональними 
особливостями, так і історією розвитку та типом забудови міст. 
Так, наприклад, у лісових і лісостепових районах більшість видів 
апофітів пов’язана з мезофільними угрупованнями, зокрема 
лучними, а у степових – з ксеротермними, зокрема ценозами 
кам’янистих відслонень, піщаними та степовими.  

Отже, апофітна фракція урбанофлор є важливим 
компонентом рослинного покриву міст, складає близько 
третини його видового складу, має спільні риси із зональними 
фракціями апофітів природної флори. 

Антропогенна трансформація урбанофлор 
Для оцінки ступеня антропогенної трансформації флори міст 

найчастіше використовують низку індексів, які виражають 
відсоткову участь окремих фракцій в урбанофлорі. Проведено 
порівняння антропогенної трансформації урбанофлор України за 
допомогою індексів (табл. 2), оскільки особливості флори певної 
території найкраще виявляються саме в результаті співставлення 
показників у межах однієї або різних зон. Такий підхід має 
важливе значення, що полягає у встановленні загальних 
закономірностей урбанофлорогенезу та пріоритетних чинників, 
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від яких він залежить; у розв’язанні завдань конкретного 
дослідження (встановлення характеру урбанофлор, оцінки 
ступеня їх антропогенної трансформації тощо). Оцінку 
антропогенної трансформації урбанофлор проведено згідно з B. 
Jackowiak (1990). Всього використано вісім індексів: 
синантропізації (IS), апофітизації (IАp), антропофітизації (IAn), 
археофітизації (IArch), кенофітизації (IKen), модернізації (IM), 
нестабільності (IJ) для тих 15 урбанофлор, для яких вони були 
обраховані (табл. 2). 
 

Таблиця. 2. Ступінь антропогенної трансформації міських 
флор у результаті урбанізації, виражений в індексах 
Міста/Індекси IS IAp IAn IArch IKen IM IJ 

Ужгород* 56,6 32,2 24,3 − − − − 

Кропивницький 53,2 29,2 24 9 11,8 49,4 9,7 
Харків 57,5 25,9 31,6 12,5 27,3 68,3 − 

Дніпро 69,4 41,2 28,2 10,1 18,1 64,3 − 
Острог 41,4 18,4 23 9 13,9 60,6 6,9 

Нетішин 38,8 17,7 21,1 8,5 12,6 59,6 6,9 
Чернігів 50 22,8 27,1 8,85 18,3 67,4 9,9 

Агломерація 
Донецьк-
Макіївка 

51,8 23,6 28,2 9,0 19,0 68,0 − 

Кривий Ріг 58,7 29,0 29,7 9,5 20,2 68,2 − 

Миколаїв 63,0 37,2 25,8 8,5 17,4 48,7 8,3 

Херсон 64,4 36 28,4 9 19,4 68,2 11 
Маріуполь 45,1 24,2 21 8,5 12,5 59,4 6,7 

Бердянськ 68,1 28,9 39,2 12,5 26,5 68 13,1 

Приморськ 70,4 29,6 40,8 14,9 25,8 63,4 13 

Генічеськ 70,8 30,1 40,1 15,1 25,5 62,4 13,3 
* використано дані з відповідних джерел, що цитуються у табл. 1. 
 

Згідно з даними порівняння, найбільш синантропізованими 
є флори приморських міст степової зони Генічеська, Приморська 
і Бердянська та Дніпра, а найменше – Острога і Нетішина на 
Малому Поліссі. Індекси синантропізації флор великих міст 
свідчать про їхню значну трансформованість, проте їхні 
значення відрізняються і, подекуди, досить суттєво. Так, 
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значення цього показника для флор агломерації Донецьк–
Макіївка і Чернігова відрізняються незначно, а от Маріуполя, 
Херсона і Харкова – навпаки, що може бути зумовлено низкою 
чинників: від відмінностей підходів у вивченні видового складу, 
до особливостей формування і розвитку самих міст. 

Апофітизація урбанофлор, згідно зі значеннями відповідного 
індексу, також варіюється в значних межах: від найменших 
значень в Острозі та Нетішині, до найвищих у Дніпрі та 
Миколаєві. Ймовірно, спрацьовує залежність: більше 
антропогенне навантаження → більше типів антропогенних 
оселищ → більша кількість аборигенних видів рослин, які здатні 
спонтанно заселяти такі місцезростання. Зворотна залежність 
спостерігається за відносно незначного антропогенного 
навантаження чи його послаблення. Наближені значення 
показників індексу апофітизації урбанофлор Чернігова і 
агломерації Донецьк-Макіївка, або Кропивницького і Ужгорода 
можна пояснити як застосуванням відмінних підходів у 
дослідженні, так і певними зональними особливостями, 
властивими кожній із згаданих флор. 

Відсоток видів адвентивних рослин відображений 
значеннями індексу антропофітизації. Серед досліджених 
урбанофлор цей показник, в цілому, досить високий, його 
значення варіюються від найменших в Острозі та Маріуполі до 
найвищих – у Генічеську та Приморську. На нашу думку, це 
пояснюється різновеликими площами, ступенем антропогенної 
трансформації та фрагментованості територій, які займають 
порівнювані урбанофлори.  

Варіювання значень індексу археофітизації серед 
досліджених урбанофлор найменше, у порівнянні з іншими 
показниками, що ймовірно зумовлено стабільністю видового 
складу археофітів як в урбанофлорах, так і у регіональних флорах 
чи флорі України загалом. Відмінності у значеннях пов’язані з 
різною загальною кількістю видів, що вагомо для встановлення 
відповідного співвідношення. Так, показники індексу наближені 
у більшості урбанофлор, незалежно від їхньої трансформації, 
збереження зональних особливостей чи інших чинників. 
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Найвищими значеннями індексу характеризуються урбанофлори 
Приморська та Генічеська.  

Індекс кенофітизації, на відміну від попереднього 
показника, варіюється в значних межах: від 11, 8 у 
Кропивницькому до майже втричі вищого (27,3) у Харкові, що 
ймовірно зумовлено різними ступенями антропогенної 
трансформації та значно вищою фрагментованістю рослинного 
покриву Харкова, яка сприяє більш успішній натуралізації 
кенофітів. Значення індексу кенофітизації флор промислових 
міст, зі значними площами трансформованих територій, 
фрагментованістю рослинного покриву вищі, ніж в інших 
досліджених міст. У всіх порівнюваних урбанофлорах відмічено 
значно вищі показники IKen (за відношенням до IArch), що 
вказує на пріоритетну роль кенофітів у процесі синантропізації 
міських флор. 

Індекс модернізації урбанофлор варіює в значних межах, 
зокрема значення цього показника найвищі для флор великих 
урбанізованих територій: Херсона, Кривого Рогу, Харкова, 
агломерації Донець–Макіївка і разом з тим – менших за площею і 
ступенем антропогенного навантаження Бердянська і Чернігова, 
що вказує на кількісну перевагу та пріоритетну роль кенофітів у 
адвентивних фракціях порівнюваних урбанофлор.  

Значення індексу нестабільності урбанофлор, що відповідає 
відсотку видів адвентивних рослин, які слабко натуралізувалися, 
загалом низьке. Найвищими значеннями за цим показником 
характеризуються урбанофлори степової зони, з-поміж яких 
вирізняється лише Маріуполь; найнижчими – урбанофлори 
Малого Полісся. Загалом отримані значення свідчать про 
стабілізацію флорогенезу в умовах досліджених територій за 
рахунок утворення стійких співвідношень між фракціями 
урбанофлор.  

Отже, досліджені урбанофлори є значно 
синантропізованими, оскільки понад половина видів у їхньому 
складі є синантропними. Основними напрямами антропогенної 
трансформації урбанофлор є їхня антропофітизація та 
модернізація, на що вказують високі показники відповідних 
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індексів. Проведене порівняння показників IS, IАp, IАps, IAn, 
IArch, IKen, IM, IJ для урбанофлор різних природних зон (лісової, 
лісостепової та степової), загалом показало, що ступінь їхньої 
трансформації залежить від інтенсивності і тривалості дії 
антропогенних чинників, збереження чи фрагментованості 
природного рослинного покриву. 

 
Заключення 
Узагальнено та проаналізовано літературні відомості щодо 

дослідження урбанофлор України, встановлено зростання 
зацікавленості до вивчення флор міст різних ботаніко-
географічних регіонів, виявлено їхні характерні риси та 
особливості. Встановлено, що за систематичною, 
біоморфологічною та географічною структурами досліджені 
урбанофлори мають помірно голарктичний характер з рисами 
флор аридних регіонів Давньосередземноморської області. Певні 
особливості структури та характеру окремих урбанофлор 
характеризуються впливом зональних і регіональних 
кліматичних умов.  

На сьогодні в Україні накопичено значний масив даних, які 
стосуються рослинного покриву міського середовища. 
Найбільше відомостей характеризують його флористичну 
складову, в той же час інші аспекти фіторізноманіття 
досліджуються дедалі активніше, що суттєво доповнює 
розуміння процесів, в яких відбувається урбанофлорогенез. До 
таких досліджень слід віднести вивчення мікрокліматичних 
особливостей урбанізованого середовища, зокрема «острову 
тепла», формування урбанофітоценозів і популяцій тощо. 
Результати таких досліджень вкрай необхідні для розуміння 
тенденцій формування, розвитку і трансформації рослинного 
покриву міст як частини урбанізованого середовища.  
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M.V. SHEVERA, V.V. PROTOPOPOVA, L.V. ZAVIALOVA. URBAN 
FLORAS OF UKRAINE: OVERVIEW OF MODERN STATE 
An overview of the results of the study of the Ukrainian urban floras is 
presented: structural analysis of apophytic and alien fractions and in 
general urban floras of different botanical and geographical regions of 
the country. Urban floras features are established. It was found that 
the urban floras are moderately Holarctic with the features of the flora 
of the arid regions of the Ancient Mediterranean region. Some features 
of the structure and character of different urban floras are due to the 
influence of zonal and regional climatic conditions. 

 

М.В. ШЕВЕРА, В.В. ПРОТОПОПОВА, Л.В. ЗАВЬЯЛОВА. 
УРБАНОФЛОРЫ УКРАИНЫ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ 
Представлен обзор результатов исследования флор городов 
Украины: структурный анализ апофитной и адвентивной 
фракций, и, в общем, урбанофлор разных ботанико-
географических регионов страны. Установлены их особенности. 
Выяснено, что урбанофлоры имеют умеренно голарктический 
характер с чертами флоры аридных регионов 
Древнесредиземноморской области. Особенностью 
систематической структуры урбанофлор является отличие от 
таковой природной флоры Украины составом и позициями 
семейств в спектре. Определенные особенности структуры и 
характера отдельных урбанофлор обусловлены влиянием 
зональных и региональных климатических условий.  
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РЕКРЕАЦІЙНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ 
РОСЛИН ТА ЇЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ В УМОВАХ 
УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА  
Резистентність видів рослин зумовлена високим рівнем їхньої 
пластичності по відношенню до факторів довкілля і 
проявляється через здатність зберігати та відновлювати 
основні риси структури за умов впливу стрес-факторів, при 
цьому будь-які зміни параметрів відбуваються у межах норми 
реакції. Оцінка рекреаційної складової довкілля як реакційної 
константи по відношенню до видів рослин урбанізованих 
територій дозволяє використовувати похідний термін 
«рекреаційна резистентність» для позначення диференційованої 
стійкості рослин до різного роду порушень, викликаних 
факторами рекреації На засадах біоморфологічного аналізу 
запропонований алгоритм диференціації рекреаційної 
резистентності. Визначені її маркерні ознаки на організмовому, 
популяційному та фітосистемному організаційних рівнях, що 
відповідають проявам аут-, дем- та син-, 
флорорезистентності. За ступенем резистентності серед 
раритетних видів рослин виділені групи: мезорекреатофоби, як 
найбільш стійкі і пристосовані до впливу рекреації; 
олігорекреатофоби та рекреатофоби, відповідно – з середнім та 
низьким рівнями резистентності. Характеристики 
резистентних груп інтегруються за результатами аналізу 
диференціальних ознак резистентності різних рівнів. 
Поглиблений біоморфологічний аналіз видів рослин дає 
можливість обґрунтовувати припущення щодо причин їхнього 
критичного стану та перспектив виживання за умов 
рекреатопресії в урбанізованому середовищі. 
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Ключові слова: біоморфологічний аналіз рослин, рекреаційна 
резистентність, раритетний вид, урбанізоване середовище 
 

Наявність раритетних видів у трансформованих 
урбоекосистемах та напівтрансформованих екотопах створює нові 
можливості розширення знань біології рослин та оцінки 
адаптивного потенціалу в умовах ландшафтної девастації та 
надмірної рекреації. У Київському мегаполісі (КМП) (площею 
понад 850 км2 і майже тримільйонним населенням) антропічні 
чинники набувають своїх максимальних значень, що призводить 
до регресу, елімінації та зникнення популяцій раритетних видів 
рослин. Можливості встановлення причин їхнього критичного 
стану і оцінки перспектив виживання за умов урбанізації 
розширює біоморфологічний аналіз з властивою для нього 
натуралістичної основою – характеристикою фізіономічної 
організації тіла рослин у просторі та часі, яка відображає 
пристосованість виду до умов середовища. Сучасні здобутки 
біоморфології дають підґрунтя для створення методологічних 
основ алгоритму виявлення взаємозв’язків між структурно-
ритмологічною складовою фенотипу виду та резистентністю – 
ступенем його стійкості відносно патогенних факторів.  

Завдання виявлення біологічного потенціалу раритетних 
видів у конкретних умовах актуалізоване сучасним поглибленням 
проблеми збереження біорізноманіття, вимогами розробки дієвих 
заходів збереження і охорони «червонокнижних» видів ex situ та in 
situ. 

Термін «резистентність» ми розуміємо в контексті розробки 
власне біологічного поняття адаптації, яке на сьогодні не має в 
науці однозначного визначення, трактується як процес і як 
результат в онтогенетичному та філогенетичному аспектах. 
Розробка цього поняття здійснюється переважно шляхом 
збагачення його емпіричним матеріалом. Ми конкретизуємо 
поняття «резистентність» в контексті характеристики 
життєздатності різнорівневих фітосистем у комплексі реакційних 
чинників довкілля.  
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У широкому розумінні резистентність рослин зумовлена 
високим рівнем їхньої фізіологічної, структурної та ритмотипної 
пластичності. На біоморфологічному рівні пластичність можлива 
завдяки таким універсальним характеристикам рослин як 
необмежений ріст, мультипотенційність меристем, модульна 
організація, динамічна та структурна поліваріантність 
(Заугольнова и др., 1988). Ступінь прояву біоморфологічної 
пластичності рослин у конкретних умовах дає можливість оцінити 
рівень їхньої резистентності – чутливості до певних факторів 
довкілля. 

Оцінка рекреаційної складової довкілля як реакційної 
константи по відношенню до раритетних видів рослин Київського 
мегаполісу дозволяє нам використовувати похідний термін 
рекреаційна резистентність для позначення диференційованої 
стійкості рослин до різного роду порушень викликаних факторами 
антропопресії. Багатоаспектна регульована та нерегульована 
рекреаційна діяльність часто стає визначальним фоновим 
антропічним фактором щодо регресивних змін урбанофлори. 

Найчутливішими до рекреаційних навантажень є раритетні 
види рослин, які і стали об’єктом дослідження з пріоритетним 
завданням – встановленням маркерних структурних та 
динамічних ознак в оцінці пластичності фітобіоморф, яка 
забезпечує їхню рекреаційну резистентність на різних 
організаційних рівнях. 

Особливої уваги потребує розробка питання методології 
комплексної оцінки структурно-функціональної організації 
рослинних систем за умов еколого-ценотичного оптимуму, а 
також помірної та сильної антропопресії (Малиновський, 2012). 

Виходячи із загальної теорії про адаптацію, встановлення 
закономірностей адаптивних процесів рослин та їх результуючої 
– резистентності, необхідно проводити на різних організаційних 
рівнях: організмовому, популяційному, фітоценотичному 
(флорокомплексному) із виділенням ключових для кожного 
рівня комплексу ознак, які б слугували маркерами стійкості. На 
сьогодні найбільш теоретично розробленим і апробованим 
залишається лише популяційний рівень дослідження. На 
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організмовому рівні досліджень ґрунтується біоморфологічний 
(онтоморфогенетичний) аналіз. У широкому колі публікацій 
показані адаптивні характеристики фітобіоморф. На практиці 
комплексна оцінка адаптаційних властивостей рослин 
одночасно на організмовому та популяційному рівнях частіше 
використовується лише при аналізі їхніх життєвих стратегій 
(Структура…, 1998; Мінарченко, 2007; Прокопів, 2010; Щербакова, 
2010; Суюндуков, 2014 та ін.). Інформативність результатів такого 
аналізу стосовно можливості їхньої інтерпретації для оцінки 
рівня стійкості та прогнозування динаміки популяцій, зумовлена 
застосуванням широкого спектру саме біоморфологічних ознак 
та фітоценотично значимих популяційних характеристик 
(Смирнова, 1987; Заугольнова, 1992, 1994; Структура…, 1998 та ін.).  

У широкій практиці популяційних досліджень частіше 
застосовується підхід визначення стану та прогнозування стійкості 
популяцій через інтегральну оцінку їхніх демографічних 
характеристик з використанням низки математично обчислених 
показників та індексів (Уранов, 1975; Жукова, 1987; Глотов, 1998; 
Животовский, 2001; Garcia, 2003; Rai, 2003; Коваленко, 2005; 
Щербакова та ін., 2018, та ін.). На підставі аналізу вікової структури 
запропоновані різні класифікації популяцій, що відображають її 
стійкість (Уранов, Смирнова, 1969; Животовский, 2001 та ін.). 

Демографічні характеристики популяцій є відображенням 
їхнього реального стану в конкретних умовах місцезростань, 
проте лише їхній аналіз є недостатнім для оцінки резистентних 
потенцій рослин щодо забезпечення формування 
компенсаційної відповіді на зміну зовнішніх факторів окремого 
елементу популяції чи популяції в цілому.  

У зарубіжній літературі широко висвітлюються теоретичні 
аспекти та практичні результати застосування методології 
математико-статистичної моделі комплексного аналізу 
життєздатності окремих особин та популяцій в цілому (PVA – 
«population viability analysis»)(Noon et al., 1999; Menges, 2000; 
Morris et al., 2002; Population…, 2002; 2003 та ін.). Аналіз 
життєздатності популяцій застосовується для оцінки стійкості 
або визначенні загрози повного вимирання видів і вимагає 
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проведення багаторічного моніторингу за динамікою 
демографічних, просторових, фенологічних, репродуктивних та 
багатьох інших характеристик популяцій з урахуванням 
комплексу еколого-фітоценотичних факторів середовища. 
Ґрунтовний літературний огляд та оцінка методології PVA 
проведена Г.О. Клименко, Ю.А. Злобіним (2014).  

Мало розробленим у теоретичному та практичному 
аспектах залишається напрямок досліджень стійкості популяцій 
до впливу антропічних факторів (Заугольнова, 1977; Maschinski et 
al., 1997; Дідух, 1984; Menges, 2000; Коцюбинська, 2001; Menges et 
al., 2006; Глухов та ін., 2011; Лепешкина, Михеева, 2012; Клименко, 
Злобин, 2014 та ін.). Частіше висновки про стан та рівень 
стійкості популяцій рослин по відношенню до антропічних 
факторів ґрунтуються лише на порівнянні популяційних 
демографічних показників, життєвості, еколого-ценотичної 
стратегії видів за умов антропопресії та еколого-ценотичного 
оптимуму. Питання відбору критеріїв оцінки стійкості популяцій 
до антропопресії, зокрема рекреації залишається актуальним. 

Популяційно-ценотичний (біоценотичний) рівень 
дослідження (Шкорбатова, 1982; Дідух, 1984; Заугольнова, 1994; 
Noon et al., 1999 та ін.) окреслено лише в загальних рисах. Він 
передбачає вивчення характеру, напрямку та швидкості зміни 
структури ценозу у зв’язку із змінами у структурі популяцій 
окремих видів, стратегій їхньої поведінки, фітоценотичної ролі, 
зокрема залежно від ступеня рекреації (Дідух, 1984). На цьому 
рівні пропонується оцінка фітоценотичної значущості та 
активності видів (Дідух, 1984), спряженості з певними типами 
фітоценозів і відповідність фенологічного розвитку термінам 
вегетаційного періоду. 

Мета статті – визначити теоретичні аспекти диференціації 
резистентності видів рослин на основі сучасних 
біоморфологічних знань у рамках популяційно-
онтоморфогенетичного напрямку досліджень, для вирішення 
завдань екології рослин та проблем созології. Пріоритетне 
завдання – встановлення маркерних структурних та динамічних 
ознак біоморф рослин та пов’язаних із ними популяційно-
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онтоморфогенетичних характеристик, які забезпечують їхню 
рекреаційну резистентність на організмовому, популяційному та 
ценотичному (флорокомплексному) рівнях.  

Матеріали та методи дослідження 
Основою для складання аутфітосозологічного кадастру 

слугували проведені в межах міста Києва та його субурбанозони 
з 2009 по 2019 рр. численні маршрутні польові дослідження, 
опрацювання гербарних матеріалів (KW, KWHA, Національного 
науково-природничого музею НАН України) та аналіз 
літературних джерел. Встановлено, що раритетними для КМП є 
151 вид судинних рослин. З них міжнародну юрисдикцію мають 
види внесені до: Світового Червоного списку (IUCN…., 2011–2015) 
– 27 видів (LC –25 видів; EN – 1; NT – 1); Європейського Червоного 
списку (European Red List, 2011) – 66 видів (LC– 49; DD – 9; NT – 7; 
EM – 1); Додатку І Бернської конвенції (The Bern Convention, 
1979) – 17 видів; Конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни і флори (CITES, 2016) – 31 вид. Національний 
фітосозологічний статус мають види Червоної книги України 
(2009) – 82 види (зникаючі – 8; вразливі – 40; рідкісні –13; 
неоцінені – 21). Регіональний статус охорони: Київського 
мегаполісу (2004) – 55 видів (зниклі – 7; ймовірно-зниклі – 1; 
зникаючі – 22; рідкісні – 13; вразливі – 6; неоцінені – 6; Київської 
області (2012) – 44 види (зникаючі – 3; вразливі – 32; рідкісні – 5; 
неоцінені – 1 та поза загрозою – 3). 

Біоморфологічний аналіз проводили у традиціях класичної 
школи І.Г. Серебрякова (1952). Враховували сучасні уявлення про 
структурну організацію пагонового тіла рослин, розроблену на 
засадах концепції їх модульної організації (Гатцук, 1994; 
Марфенин, 1999; Савиных, 2008 та ін.); концепцію 
поліваріантності будови та розвитку рослин 
(Поливариантность…, 2006); демографічну класифікацію 
біоморф (Жукова, 1995; Прокопів, 2010 та ін.).  

Дослідження базувалися на аналізі широкого спектру 
наукових публікацій, що, в першу чергу, стосуються діагностики 
стану та стійкості природних популяцій рослин. При відборі 
біоморфологічних маркерів рекреаційної резистентності 
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враховані методики оцінки адаптаційних механізмів формування 
життєвих стратегій (Работнов, 1975; Смирнова и др., 1976; 
Ишбирдин, Ишмулатова, 2004; Ишмуратова, Ишбирдин, 2004 та 
ін.), онтогенетичних тактик (Злобин, 1989) та онтогенетичних 
стратегій (Ишбирдин, Ишмулатова, 2004). Запропонований 
підхід до оцінки рекреаційної резистентності апробований на 
раритетних видах Київського мегаполісу (Новосад, 2013; 
Щербакова та ін., 2017, 2018).  

Для досліджуваних видів субурбанозони КМП із всього 
комплексу рекреаційних навантажень, що, у певній мірі, 
визначають регіональну категорію раритетності, враховували 
передусім фактори прямого впливу на окремі особини, 
елементарні популяційні структури, ценози або флористичні 
комплекси, які призводять до різного роду порушень у їхній 
організації та функціонуванні. 

Результати та обговорення 

В цілому, резистентність (стійкість) розглядається як 
властивість біологічної системи підтримувати рівновагу і 
зберігати основні риси структури і функціонування у відповідь 
на дію стресових факторів і відновлюватися до вихідного стану 
після незначних порушень і знятті навантаження (Одум, 1986; 
Заугольнова, 1994; Злобин, 2009 та ін.). Поняття 
«резистентність» та «адаптація» тісно пов’язані між собою, але 
не тотожні.  

Адаптація – генетично детермінований механізм 
формування стійкості за рахунок фенотипічної та генетичної 
мінливості, шляхом перебудови комплексу структурних ознак та 
функціональних зв’язків рослин, що забезпечує відновлення 
гомеостазу в змінених умовах середовища (Горизонтов, 1981; 
Селье, 1982; Лекявичус, 1986 та ін.). Резистентність рослин – 
результат адаптації.  

Адаптація – безперервний процес, що зумовлений як 
мінливістю природних умов місцезростання, так і 
антропопресією. Завдяки адаптації рослинні систем не лише 
реагують на зміни середовища існування, але й здатні активно 
впливати і змінювати саме середовище (Малиновський, 2012). 
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Різні адаптаційні способи досягнення та підтримання 
стабільності популяцій, а також формування певних 
фітоценотичних позицій розглядаються як життєві стратегії 
(стратегії поведінки) рослин (Раменский, 1938; Pianka, 1979; 
Работнов, 1975; Смирнова и др.., 1976; Grime, 1979; Миркин, 1983 
та ін.). Підкреслюючи подвійну аут- та синекологічну природу 
адаптацій видів рослин, Б.М. Міркін (1983) вводить поняття 
«еколого-ценотичної стратегії». Резистентність проявляється 
через здатність зберігати та відновлювати основні риси 
структури за умов впливу стрес-факторів (короткочасних і 
несуттєвих), при цьому будь-які зміни параметрів відбуваються у 
межах норми реакції. Тоді як адаптація проявляється через 
здатність перебудовувати структуру у сильно змінених умовах 
існування з утворенням нових норм реакцій (Злобин,2009; 
Малиновський, 2012 та ін.). Різні адаптаційні способи досягнення 
та підтримання стабільності популяцій, а також формування 
певних фітоценотичних позицій розглядаються як життєві 
стратегії (стратегії поведінки, еколого-ценотичні стратегії) 
рослин (Раменский, 1938; Работнов, 1975; Миркин, 1983; 
Maschinski et al., 1997; Population…, 2002 та ін.). 

Загальновизнаним є положення про те, що резистентність 
фітосистем на різних організаційних рівнях забезпечується 
поліморфізмом і пов’язаними із ним гетерогенністю (внутрішнє 
структурне та функціональне різноманіття) та пластичністю 
(здатність змінювати співвідношення структурно-
функціональних параметрів) (Коцюбинська, 2001; Жуйкова, 
Безель, 2009; Злобин, 2009; Малиновський, 2012 та ін.). Найвищу 
резистентність проявляють фітосистеми з високим рівнем 
гетерогенності та пластичності. Зокрема Л.Б. Заугольновою 
(1994) сформульований основний принцип стійкості природних 
популяцій, що визначається як неоднорідність їхньої 
демографічної структури у просторі та асинхронність розвитку у 
часі.  

Гетерогенність та пластичність можливі, зокрема, завдяки 
таким універсальним біоморфологічним характеристикам 
рослин як необмежений ріст, мультипотенційність меристем, 
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модульна організація, динамічна та структурна поліваріантність 
(Заугольнова и др., 1988; Шафранова, 1990 та ін.). За проявами 
біоморфологічної гетерогенності та пластичності рослин у 
різних умовах місцезростань стає можливим оцінити рівень 
їхньої резистентності. 

Ми конкретизуємо поняття «резистентність» в контексті 
характеристики життєздатності різнорівневих фітосистем у 
комплексі антропічних чинників довкілля. Для раритетних видів 
рослин у межах субурбанозони міста таким комплексом є 
багатофакторний антропічний вплив. До корінної трансформації 
або знищення природних фітосистем за умов урбанізації 
призводять: інтенсивна забудова, прокладання комунікацій, 
зведення лісових масивів, різні види хімічного, механічного та 
біологічного забруднення, зміна гідрологічної системи за 
рахунок регулювання водотоків та осушення боліт та ін.  

Одним з провідних чинників урбанопресії, які зумовлюють 
деградацію фітосистем, є рекреаційна діяльність. Оцінка 
рекреаційної складової довкілля як реакційної константи по 
відношенню до видів рослин урбанізованих територій дозволяє 
нам використовувати похідний термін рекреаційна 
резистентність для позначення диференційованої стійкості 
рослин до різного роду порушень, викликаних факторами 
рекреації.  

При диференціації резистентності в аспекті характеристики 
взаємодії рослин та середовища на різних рівнях їхньої 
структури та функціонування, відповідний підхід був означений 
похідними термінами ( Новосад, 2013; Щербакова та ін., 2017, 
2018). Так, резистентність індивідууму, як генетично зумовлена 
стійкість до факторів зовнішнього впливу, що порушують 
гомеостаз організму розглядаємо як аутрезистентність – 
резистентність автономної особини, яка проявляється 
фізіономічно в ознаках основної біоморфи;  

демрезистентність – стійкість елементарних популяційних 
структур у певних умовах місцезростання, яка проявляється на 
рівні будови та функціонування внутрішньопопуляційних 
морфологічно однотипних груп особин – онтобіоморф 
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(Мазуренко, 1980), фенобіоморф (Хохряков, 2008), одновікових 
статевих та вегетативних генерацій;  

син-, флорорезистентність – стійкість фітоценотичних 
позицій, конкурентоспроможність («фітосоціальна інтеграція») 
у різновидових саморегульованих природних фітосистемах 
(флорокомплексах, фітоценозах), яка визначається за проявом 
структурної та динамічної поліваріантності просторово-часової 
організації морфогенезу дембіоморф (Смирнова и др., 1976; 
Жукова и др., 1989) за різних еколого-ценотичних та 
антропічних умов.  

Важливими причинами флуктуацій (випадкових відхилень) 
названих рівнів організації виступають фактори рекреації, які 
характеризуються спонтанністю, різноплановістю та 
комплексністю, мають безпосередній або опосередкований 
вплив, тому їх можна вважати комплексно негативними. 

Рекреаційний вплив можна розрізнити за його тривалістю: 
короткочасної та пролонгованої дії; за площею: локальної або 
суцільної дії. Інтегральною є оцінка його інтенсивності: значний 
рекреаційний вплив призводить до суттєвих порушень 
фітосистем на усіх рівнях їхньої організації (від рівня конкретних 
особин до ценотичного або флорокомплексного); помірний – 
спричинює відхилення у структурі та функціонуванні окремих 
особин та популяційних структур без втрати їхніх 
фітоценотичних (флорокомплексних) позицій; незначний – 
призводить до порушень на рівні окремих особин без зміни 
структури на популяційному, ценотичному 
(флорокомплексному) рівнях. 

На рівні окремих особин прямий рекреаційний вплив 
пов’язаний з пошкодженнями, які знижують їхню життєвість 
внаслідок часткового або повного відчуження наземної та 
неглибокої трансформації підземної сфер (витоптування, 
випалювання), що зумовлює зменшення резервів 
меристематичних центрів. Тому резистентно значимими будуть 
такі ознаки організації біоморф, які визначають можливості 
відновлення втраченого життєвого потенціалу конкретної 
особини. 
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У відповідності до методології логістики різнорівневого 
аналізу, біоморфологічні маркери рекреаційної резистентності 
розподілено за рангами, спектрами та значущістю (табл.1). Так, 
ранги відображають рівень диференціації об’єктів 
біоморфологічного аналізу; спектри – відповідають предмету 
біоморфологічного аналізу; значущість – визначена за аспектом 
зв’язку «функція-форма» за комплексом ознак. Основні 
біоморфологічні (популяційно-онтоморфогенетичні) маркерні 
ознаки названі в аспекті зв’язку «форма-функція» в межах 
рекреаційної резистентності.  
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Таблиця 1. Біоморфологічні (популяційно-онтоморфогенетичні) маркери рекреаційної 
резистентності рослин 

 

АУТРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДЕМРЕЗИСТЕНТНІСТЬ СИН-, ФЛОРОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ 
характер впливу рекреаційних факторів 

прямий вплив (витоптування, 
випалювання, відчуження 
частини, пошкодження), що 
призводить до змін на рівні 
рослинного індивідууму 

прямий або опосередкований 
вплив на популяційні 
структури, що призводить до 
зміни їхніх демографічних 
показників  

прямий або опосередкований вплив 
на структуру фітоценозів, 
флористичних комплексів, що 
спричинює зміну фітоценотичних 
позицій виду  

ранг маркерних ознак резистентності рослин (відповідність об’єкту біоморфологічного 
аналізу) 

ознаки основної біоморфи 
конкретного рослинного 
індивідууму (генети, автономні 
парціальні структури – рамети, 
ізольовані компактні клони)  

ознаки біоморфологічно 
однотипних внутрішньо 
популяційних груп особин 
(фенобіоморф, онтобіоморф, 
статевих та вегетативних 
генерацій тощо) 

ознаки дембіоморф (одиниць 
структури фітосистем 
фітоценотичного або 
флорокомплексного рівнів) 

спектр маркерних ознак (відповідність предмету біоморфологічного аналізу) 
статичні морфоструктурні 
ознаки в конкретних умовах 
місцезростання 

морфоструктурні, 
ритмологічні та онтогенетичні 
ознаки реалізовані у певних 
умовах місцезростання 

просторово-часові ознаки 
морфогенезу, прояви структурної та 
динамічної поліваріантності за різних 
еколого-ценотичних та рекреаціїних 
умов  

значущість маркерних ознак (відповідність зв’язку «функція-форма» через комплекс ознак) 
ознаки, що забезпечують 
стійкість, можливість та 
успішність регенерації 
окремого рослинного 
індивідууму 

ознаки, що забезпечують 
самоорганізацію, 
самопідтримання та стійкість 
конкретної популяції у 
рекреаційному середовищі 

ознаки, що забезпечують успішність 
інтеграції та 
конкурентоспроможність популяцій 
виду у багатовидових фіто системах 
та збереження фітоценотичних 
позицій під впливом рекреації 
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маркерні ознаки рекреаційної резистентності (відповідність зв’язку «форма-функція» у межах 
резистентності) 

 ступінь морфологічної 
дезінтеграції, просторова 
орієнтація та потужність 
розвитку вегетативної бази 
рослини;  

 характер просторового 
розподілу, ступінь 
захищеності та потужність 
резерву латентних меристем;  

 різноманітність бруньок 
поновлення за структурою та 
ритмікою розвитку; 

 ступінь морфологічної 
спеціалізації зони 
поновлення пагону;  

 ступінь лігніфікації пагонових 
систем 

 онтогенетична стратегія 
щодо формування 
репродуктивного резерву 
популяції;  

 мультипотенційність 
меристем, що визначають 
сезонну та багаторічну 
динаміку формування 
репродуктивних потенцій 
популяції;  

 морфоструктурні ознаки 
потужності та якості 
репродуктивного резерву 
популяції 

 поліваріантність репродуктивної 
стратегії;  

 поліваріантність онтогенетичної 
стратегії;  

 поліваріантність стратегії 
формування просторово-часової 
структури на рівні інтегрованості у 
фітосистему; 

 поліваріантність комплексу 
диференціальних 
біоморфологічних ознак, що 
визначають поведінку виду 
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Ранги біоморфологічних маркерних ознак по суті 
конкретизують об’єкт аналізу на певних структурних рівнях. Так, 
для встановлення маркерних ознак аутрезистентності 
аналізується основна біоморфа як статичний (для певних умов 
місцезростань) тип зрілих особин репродуктивного віку. Рангові 
ознаки біоморф визначаються, залежно від ступеня структурно-
просторової інтеграції основної біоморфи, на рівнях: генети; 
окремої відносно або повністю автономної парціалі (рамети); 
ізольованого клону тощо. 

На рівні окремих особин прямий рекреаційний вплив 
пов’язаний з пошкодженнями, які знижують їхню життєвість 
внаслідок часткового або повного відчуження наземної та 
неглибокої трансформації підземної сфер (витоптування, 
випалювання), що зумовлює зменшення резервів 
меристематичних центрів. Тому резистентно значимими будуть 
такі ознаки організації біоморф, які визначають можливості 
відновлення втраченої структури та життєвого потенціалу 
конкретної особини; ознаки, що в цілому забезпечують стійкість 
окремого рослинного організму (значущість ознак). 

Конкретними прикладами біоморфологічних маркерних 
ознак рекреаційної резистентності на рівні особини (аутрівні) є: 
- ступінь морфологічної дезінтеграції, просторова 
орієнтація та потужність розвитку вегетативної бази 
рослини визначається за проявами морфологічної дезінтеграції, 
напрямком та інтенсивністю росту її скелетних осей (із 
збільшенням ступеню морфологічної дезінтеграції особини 
зростає відносна автономність окремих частин; із збільшенням 
потужності та маси вегетативного тіла рослини ймовірність її 
знищення, часткового відчуження та ступінь ушкоджень 
знижується); 
- характер просторового розподілу, ступінь захищеності та 
потужність резерву латентних меристем, що забезпечують 
можливість та успішність регенерації особини при частковому 
пошкодженні або відчуженні окремих органів та систем 
надземної та підземної сфер;  
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- різноманітність бруньок поновлення за структурою та 
ритмікою  
- розвитку, що визначає багаторічну та сезонну динаміку 
наростання і галуження осьової пагонової системи і забезпечує її 
посттравматичне відновлення впродовж поточного або 
наступного сезонів вегетації;  
- ступінь морфологічної спеціалізації зони поновлення пагону 
(зміна довжини метамерів, розростання осьової частини, 
здатність до коренетворення, захисна спеціалізація покривних 
листків щодо захисту аксилярних бруньок) визначає певну її 
автономність та захищеність від прямого впливу рекреаційних 
факторів (випалювання, витоптування, часткове відчуження та 
пошкодження вегетативної сфери); 
- При аналізі конкретної популяції слід брати до уваги: ранг 
біоморфологічних ознак, оцінку їхньої значущості та мету 
завдань маркування. В умовах рекреаційного впливу на 
популяцію, що призводить до дестабілізації її демографічної 
структури, важливо визначити такі ознаки біоморфологічно 
однотипних груп особин, які б забезпечували на популяційному 
рівні (демрівні) внутрішнє самопідтримання, поновлення та 
стійкість. Дестабілізаційні процеси, спричинені рекреацією, в 
популяціях передусім проявляються: у змінах (спалахах або 
згасаннях) показників чисельності особин у окремих вікових 
фракціях і у популяції загалом); порушенні балансу 
співвідношення різновікових груп (зміна вікового спектру 
нормального типу); зменшенні репродуктивного потенціалу та 
ін. Відповідні резистентні ознаки визначають структурно-
функціональну гетерогенність особин популяції, завдяки якій 
забезпечується можливість відновлення та стабілізації 
порушеної структури.  
- Для встановлення рівня демрезистентності рослин 
необхідний аналіз структурних та динамічних ознак, внутрішньо 
популяційних груп особин більш-менш однорідних з точки зору 
будови та функціонування:  
- ступінь лігніфікації осьових пагонових систем, наявність 
вторинних захисних покривних тканин (передбачається, що 
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лігнозні біоморфи більш стійкі до травматичних рекреаційних 
факторів: зламування, зривання, випалювання, витоптування та 
ін.). 

- онтобіоморф (дорепродуктивних, репродуктивних та 
пострепродуктивних типів) (Мазуренко, 1980);  

- фенобіоморф (з прихованими ростовими, 
репродуктивними, факультативними та ін. проявами експресії 
ознак конкретної онтобіоморфи впродовж сезону вегетації) 
(Хохряков, 2008); 
-  окремих генерацій (статевих та вегетативних).  
Ознаки структури та ритміки розвитку наведених груп особин, 
реалізовані у певних умовах місцезростання, можуть слугувати 
маркерними ознаками резистентності на популяційному рівні 
(табл. 1): 
• онтогенетична стратегія щодо формування 
репродуктивного резерву популяції: 
- онтогенетична стратегія щодо формування резерву 
репродуктивних особин у популяції оцінюється за 
співвідношенням в онтогенезі тривалості дорепродуктивного та 
репродуктивного періодів, що визначає характер вікової 
структури популяції; накопичення у популяціях зрілих 
репродуктивних особин (які зазвичай по відношенню до 
факторів рекреації є більш стійкими) потенційно збільшує 
резерв генеративних зачатків; швидкий обіг репродуктивних 
поколінь популяції забезпечує швидкі темпи відновлення її 
чисельності та репродуктивного потенціалу; 
- онтогенетична стратегія щодо формування резерву 
нащадків вегетативного походження у популяції оцінюється за 
проявом вегетативного розмноження (відновлення) у 
різновікових онтобіоморф упродовж онтоморфогенезу, 
глибиною омолодження рамет; рання спеціалізація онтобіоморф 
щодо вегетативного розмноження та розростання, яке 
супроводжується омолодженням нащадків, збільшує можливості 
ефективного та швидкого відновлення популяції вегетативним 
шляхом; 
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• мультипотенційність меристем, що визначають 
сезонну та багаторічну динаміку формування 
репродуктивних потенцій популяції: 
 
- поліваріантність шляхів формування резерву зачатків 
вегетативного походження – визначається за проявом 
спеціалізації до вегетативного розмноження на різних етапах 
онтогенезу; поєднання різних способів вегетативного 
розмноження визначає можливість їхньої компенсації та 
доповнення, сприяє зростанню продукції зачатків вегетативного 
походження; 
- багаторічна динаміка репродуктивних потенцій – 
регулярність (щорічно, періодично) формування органів 
генеративного та вегетативного розмноження різновікових 
особин популяції; визначає можливість відновлення втраченої 
частини популяції за рахунок поповнення популяцій новими 
генераціями особин (вегетативного або генеративного 
походження); 
- сезонна динаміка репродуктивних потенцій – розтягнуті 
терміни або поліхронність репродукції окремих особин 
забезпечується безперервним або квантованим утворенням 
репродуктивних пагонів (ітеративне, силептичне галуження), 
вторинним утворенням репродуктивних органів; на 
популяційному рівні пролонгація репродукції забезпечується ще 
й різними строками проходження фенофаз особин; 
мультипотенційність сезонної репродукції визначає можливість 
відновлення втраченого репродуктивного потенціалу популяції 
уже в поточному вегетаційному сезоні; 

• морфоструктурні ознаки потужності та якості 
репродуктивного резерву популяції: 

- здатність до резервації репродуктивних потенцій – 
визначається термінами збереження схожості насіння та, або 
життєздатності вегетативних діаспор (що може залежати від 
тривалості латентного періоду, типу спокою); на популяційному 
рівні характеризується величиною ґрунтового запасу діаспор; 
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визначає перспективи швидкого поновлення популяції новими 
генераціями після небагато-  
або багаторічної перерви, викликаної пролонгованою дією (або 
післядією) факторів рекреації; 
- потужність та якість репродуктивного резерву – 
оцінюється за фактичною продукцією діаспор (насіннєвих та, 
або вегетативних), доброякісністю діаспор (високий коефіцієнт 
зав’язування насіння), енергією їхнього проростання; на рівні 
популяції – за присутністю у її складі нових генерацій молодих 
особин (рамет, генет); визначає ефективність (кількість та 
якість) поновлення популяції за умов рекреації. 

На рівні син-, флорорезистентності для 
багатокомпонентних саморегульованих природних фітосистем 
(фітоценозів, флористичних комплексів), найбільш вагомими 
наслідками впливу факторів рекреації на їхню структурну та 
функціональну організацію є наступні зміни:  
- фізіономічні (видового різноманіття; співвідношень 
біоморф, екоценоморф, гігроморф, клімаморф, геліоморф та ін.; 
характеру просторової структури (регулярність, мозаїчність та 
фрагментарність); видового складу домінантів та асектаторів; 
рівня екотопологічної активності аборигенних та адвентивних 
видів; співвідношення природної та синантропної фракцій);  
- кількісні (видової насиченості, щільності, чисельності, 
рясності та ін.);  
- динамічні (експресивності, ритміки розвитку та ін.).  

В умовах рекреаційної дестабілізації фітосистеми у окремих 
видів виникають додаткові можливості реалізації 
зарезервованого адаптивного потенціалу, ступінь прояву якого і 
визначає рівень син-, флорорезистентності. Саме на цьому рівні 
резистентно значимими стають ознаки, які й визначають 
структурну та динамічну поліваріантність, що забезпечує 
успішність інтеграції та конкурентоспроможність особин або 
популяцій виду в природних ценозах або флорокомплексах. 
Оцінити син-, флорорезистентність виду можливо за умов 
аналізу сукупності його популяцій у різних еколого-ценотичних 
умовах та різним рівнем антропопресії. Серед основних 
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біоморфологічних (популяційно-онтоморфогенетичних) 
маркерів резистентності на цьому рівні першочергового 
значення набувають просторово-часові ознаки морфогенезу 
дембіоморф та прояви їхньої структурної та динамічної 
поліваріантності за різних еколого-ценотичних та рекреаційних 
умов: 
- поліваріантність репродуктивної стратегії (оцінюється за 
регулярністю, ефективністю та можливістю за різних еколого-
ценотичних та антропічних умов компенсації генеративного 
поновлення популяції вегетативним (і навпаки));   
- поліваріантність онтоморфогенетичної стратегії 
(визначається за проявами динамічної та структурної 
поліваріантності онтогенезу за різних еколого-ценотичних та 
рекреаційних умов; враховується повна тривалість простого (без 
зміни вегетативних поколінь у аклональних біоморф) та 
складного (із зміною вегетативних поколінь у клональних 
біоморф) онтогенезів, а також співвідношення та лабільність 
догенеративного та генеративного періодів); 
- поліваріантність стратегії формування просторово-
часової структури дембіоморф на рівні інтегрованості у 
фітосистему (оцінюється за характером просторового 
розміщення структурних частин рослин (основних модулів) та 
ступенем їхньої автономності, з урахуванням інтенсивності та 
швидкості розростання вегетативного тіла (розміри фітогенного 
поля), рівня поліваріантності просторової структури залежно від 
еколого-ценотичних умов місцезростань);  
- поліваріантність комплексу диференціальних 
біоморфологічних ознак, що визначають поведінку виду 
(оцінюється на підставі узагальнюючого аналізу 
диференціальних біоморфологічних ознак виду (Работнов, 1975; 
Смирнова, 1987), що визначають можливість реалізації певної 
стратегії його поведінки в конкретних умовах місцезростання). 

Оцінка біоморфологічних ознак резистентності лише на 
рівні особин та конкретних популяцій в певних умовах 
місцезростань дає можливість визначити їхні потенційні 
можливості і передбачити характер формування відповідної 
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реакції на дію факторів рекреації. Конкретні прояви 
резистентних потенцій та реальні позиції виду встановлюються 
лише при аналізі поліваріантності просторово-часової структури 
дембіоморф за різних еколого-ценотичних та рекреаціїних умов. 

Технологія аналізу інтегральних властивостей 
резистентності включає поетапну оцінку конкретних проявів її 
диференціальних ознак на різних організаційних рівнях 
(Щербакова та ін., 2017). Ступінь резистентності на кожному 
організаційному рівні визначається за співвідношенням 
біоморфологічних (популяційно-онтоморфогенетичних) 
маркерів умовно високої, середньої та низької резистентності у 
проаналізованому комплексі ознак. Прояви біоморфологічної, 
популяційно-онтогенетичної та пов’язаної з ними еколого-
ценотичної пластичності, що зумовлюють максимальну 
швидкість та високу ефективність відповіді на фактори рекреації 
виступають як маркери найвищого ступеня резистентності. При 
низькій резистентності потенцій для формування відповіді на 
фактори рекреації на біоморфологічному рівні не достатньо.  

Інтегральні характеристики резистентних груп видів 
рослин (мезо-, оліго-, рекреатофоби та рекреатофіли) 
складаються синергетично із результатів оцінки ступеню 
резистентності на різних організаційних рівнях (аут-, дем-, син-, 
флорорезистентність)(табл. 2, рис.1).  
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Таблиця 2. Кластерність реалізації резервів резистентності 
виду в рекреаційному середовищі 

І 
ІІ 

І.1 І.2 І.3 

ІІ.1 + – + – + – 

ІІ.2 – + + – + – 
ІІ.3 – + – +  – + 

II.4 ++ ++ ++ 

Рис. 1. Графічні моделі рівнів резервної рекреаційної 
резистентності рослин. Умовні позначення у таблиці 2 та на 
рисунку: І – рівні резервної рекреаційної резистентності 
рослин: І.1 – аутрезистентність, І.2 – демрезистентність, І.3 – 
син-, флорорезистентність; ІІ – кластери реалізації 
рекреаційної резистентності: ІІ.1 – мезорекреатофоби, ІІ.2 – 
олігорекреатофоби, ІІ.3 – рекреатофоби, II.4 – рекреатофіли;  
(++) – найвищий ступінь прояву резистентності, повна 
структурно-функціональна комплементарність за умов 
протидії рекреаційним факторам (абсолютна резистентність); 
(+ –) – достатньо висока або середня резистентність; (– +) – 
знижена резистентність.  

Мезорекреатофоби (ІІ.1 – табл. 2, рис.) діагностуються за 
достатньо високим або середнім ступенем резистентності 
одночасно на усіх організаційних рівнях (у табл. позначається як 
«+–» відповідно для І.1, І.2, І.3). Рекреатофоби (ІІ.3 – табл. 2, рис.) 
мають порівняно низьку аут-, син-, флоро- та демрезистентність 
(«–+» відповідно для І.1, І.2, І.3). Олігорекреатофоби (ІІ.2 – табл. 
2, рис.) характеризуються середньою або іноді достатньо 
високою дем-, та син-, флорорезистентністю у поєднанні із 
зниженою аутрезистентністю («+–» відповідно для І.2, І.3; «–+» 
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для  І.1). Рекреатофіли (II.4 – табл. 2) мають найвищі прояви 
резистентності на усіх організаційних рівнях.  

Зауважимо, що наведені нижче характеристики 
резистентних груп не претендують на вичерпаність, оскільки 
при їх укладанні враховані лише біоморфологічні та пов’язані з 
ними популяційно-онтогенетичні маркери. Залучення до аналізу 
ширшого кола показників (фенологічних, віталітетних, 
різноманітних демографічних індексів, класифікаційних схем 
популяційної структури та активності видів та ін.) безумовно 
дасть можливість доповнити та відкоригувати наведені 
характеристики резистентних груп. 

Характеристика диференціальних ознак рекреаційної 
резистентності наведена у таблиці 3.  

Рекреатофіли – мають найвищий ступінь рекреаційної 
резистентності; за умов рекреації здатні не тільки ефективно і 
швидко відновлювати втрачену структуру (на різних 
організаційних рівнях), а й підвищувати структурне різноманіття 
особин та життєвість, покращувати свої демографічні показники 
та зміцнювати (покращувати) ценотичні позиції у 
трансформованих фітосистемах.   

Прикладами біоморфологічних маркерів високої 
резистентності на організмовому рівні є дифузний тип біоморфи 
із розгалуженою багаторічною пагоновою та пагоново-
кореневою системою. У надземній сфері ці види 
сильногалузисті, розпростерті, сильнорослі, що дозволяє їм 
займати значний простір.  

Сезонна активність брунькових меристем суворо не 
детермінована, характерне галуження і наростання пагонової 
системи впродовж всієї вегетації. Латентні брунькові меристеми 
пробуджуються щорічно, поновлення вегетативної сфери 
регулярне.  

Висока резистентність популяційних структур у певних 
умовах місцезростань забезпечується такою онтогенетичною 
стратегією формування репродуктивного резерву популяції, яка 
призводить до накопичення генеративних (репродуктивних) 
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особин за рахунок більш тривалого їхнього життя у порівнянні з 
дорепродуктивними.  

Також, маркером високої резистентності є здатність особин 
різних онтобіоморф (починаючі з догенеративних) до 
вегетативного розростання та розмноження, що часто 
супроводжується глибоким омолодженням вегетативних 
нащадків.   

Репродукція популяцій регулярна (щорічна), їхній 
репродуктивний потенціал стабільно високий. Насіннєві та 
вегетативні діаспори зберігають життєздатність від 1 до 10 і 
більше років; ґрунтовий запас потужний. 
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Таблиця 3. Характеристика диференціальних ознак рекреаційної резистентності 

Диференціальні 
ознаки резистентності 

Прояви диференціальних ознак, що визначають інтегральні властивості резистентності 
рекрератофільність, 

мезорекреатофобність олігорекреатофобність рекреатофобність 

Рівень аутрезистентності (резистентність конкретної особини) 
розподіл у 
горизонтальній площині 
резерву латентних 
меристем 

дифузний – біоморфи із сильно 
розгалуженою багаторічною 
пагоновою та пагоново-кореневою 
базою (дифузно-кореневищні, 
повзучі та сланкі, столоноутворюючі, 
коренепаросткові та ін.)  

компактний – 
короткокореневищні, 
компактно-каудексові, 
компактно-клоноутворюючі, 
конодієві та ін. біоморфи  

одноцентровий –  
біоморфи одно-, 
маловісні у надземній та 
підземних сферах 

ярусність розподілу 
латентних меристем 

латентні меристеми зарезервовані в 
усіх (геоксильні хамефіти, 
фанерофіти), кількох (гео-
гемікриптофіти, гео-хамефіти) або 
лише у підземній (спеціалізовані 
геофіти) сферах 

виключно приземне 
(гемікриптофіти) або надземне 
(хамефіти, фанерофіти) 
розташування латентних 
меристем   

відсутність латентних 
меристем (терофіти) 

сезонна активність 
латентних меристем 

суворо не детермінована, характерне 
внутрішньо скоординоване, 
природне галуження і наростання 
пагонової системи впродовж всієї 
вегетації (наприклад, ітеративне 
галуження)  

активізація ростових процесів 
пов’язана з початком вегетації і 
в нормі не поновлюється; 
адаптивний пролепсіс 

сезонне пагоноутворення 
відбувається за одну 
хвилю і не поновлюється 
(не здатні до пролепсису) 

Динаміка багаторічної 
активності латентних 
меристем 

латентні брунькові меристеми 
пробуджуються щорічно, поновлення 
вегетативної сфери регулярне 

поновлення вегетативної сфери 
не щорічне, із перервами у 3–5 
років 

поновлення вегетативної 
сфери відбувається дуже 
рідко 

ступінь морфологічної 
спеціалізації зони 
поновлення пагону 

висока морфологічна спеціалізація 
на рівні всієї зони поновлення 
(наприклад, цибулині, 
бульбоцибулинні рослини) 

спеціалізація окремих структур 
зони поновлення (розетковість, 
видозміни листків) 

зона поновлення 
неспеціалізована 

просторова орієнтація та 
потужність розвитку 
вегетативного тіла 
рослини 

сильногалузисті, розпростерті, 
сильнорослі (ліаноподібні, сланкі, 
повзучі, високорослі) 

помірногалузисті, компактні, 
середньорослі  

малогалузисті, мініатюрні 

ступінь лігніфікації 
осьових пагонових 
систем 

повністю лігніфіковані біоморфи напівлігнозні – напівкущі, 
напівкущики 

алігнозні – наземні та 
водні трави 
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Диференціальні 
ознаки 

резистентності 

Прояви диференціальних ознак, що визначають інтегральні властивості резистентності 
рекрератофільність, 

мезорекреатофобність олігорекреатофобність рекреатофобність 

Рівень демрезистентності (резистентність конкретних популяцій) 
онтогенетична 
стратегія щодо 
формування резерву 
репродуктивних 
особин у популяції  

накопичення репродуктивних 
особин у популяції за рахунок 
тривалого (більше 5 років) 
генеративного періоду, темпи 
дорепродуктивного розвитку 
швидкі (1–3(5) років) або 
повільні (більше 5 років); 
віковий спектр клімаксової 
популяції часто 
правосторонній або 
бімодальний 

швидка зміна 
репродуктивних поколінь за 
рахунок скорочених 
дорепродуктивного (1–3(5) 
роки) та репродуктивного (1–
5 років) періодів 

повільна зміна 
репродуктивних 
поколінь: тривалий 
дорепродуктивний 
період (5–10 і більше 
років) та короткочасний 
репродуктивний (1–5 
років) 

онтогенетична 
стратегія щодо 
формування резерву 
зачатків 
вегетативного 
походження у 
популяції 

впродовж онтогенезу 
формується кілька 
послідовних вегетативно-
репродуктивних онтобіоморф, 
особини будь-якого вікового 
стану здатні до вегетативної 
репродукції; омолодження 
вегетативних нащадків 
глибоке 

вегетативно-репродуктивна 
онтобіоморфа формується у 
зрілому стані; омолодження 
вегетативних нащадків 
неглибоке (нормальна 
партикуляція) 

вегетативна 
репродукція 
відбувається лише у 
сенільних особин; 
омолодження нащадків 
незначне (сенільна 
партикуляція) 

мультиваріантність 
шляхів формування 
резерву зачатків 
вегетативного 
походження  

впродовж онтогенезу 
змінюються або поєднуються 
різні типи вегетативного 
розмноження; розмноження 
спеціалізованими 
вегетативними зачатками 

вегетативне розмноження 
моноваріантне, впродовж 
онтогенезу його тип не 
змінюється 

вегетативно не 
розмножуються 

багаторічна 
динаміка 
репродуктивних 
потенцій  

репродуктивний потенціал 
популяції реалізується 
регулярно (щорічно)  

реалізація репродуктивних 
потенцій нерегулярна (з 
кількарічними перервами) 

утворення 
репродуктивних органів 
з багаторічними 
перервами або вкрай 
рідко  

сезонна динаміка 
репродуктивних 

у нормі стабільно високий 
репродуктивний потенціал 

середньотривала репродукція 
популяції; можливість 

репродукція до 2-х 
тижнів, відсутність будь-
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Диференціальні 
ознаки 

резистентності 

Прояви диференціальних ознак, що визначають інтегральні властивості резистентності 
рекрератофільність, 

мезорекреатофобність олігорекреатофобність рекреатофобність 

потенцій  популяції впродовж усього 
сезону вегетації  

атипової вторинної 
репродукції 

яких пристосувань до її 
пролонгації  

резервація 
репродуктивних 
потенцій популяції 

діаспори довго (до 10 і більше 
років) зберігають 
життєздатність, латентний 
період зазвичай середньої (від 1 
до 3(5) років) або великої 
(більше 5 років) тривалості; 
ґрунтовий запас потужній 

схожість діаспор різна, 
тривалість латентного 
періоду лабільна; ґрунтовий 
запас лабільний 

діаспори не здатні 
зберігати життєздатність 
більше року і 
проростають у рік 
дисемінації; ґрунтовий 
запас відсутній  

потужність та якість 
репродуктивного 
резерву популяції 

фактична продуктивність 
діаспор висока, більшість 
діаспор доброякісні, енергія 
проростання висока; високі 
потенції до формування 
великої кількості особин у 
кожній генерації  

більше половини діаспор 
доброякісні, енергія 
проростання та потенції до 
формування великої 
кількості нащадків дещо 
знижені 

низька якість та енергія 
проростання діаспор; 
незначна кількість 
сходів або повна їхня 
відсутність 

Диференціальні 
ознаки 

резистентності 

Прояви диференціальних ознак, що визначають інтегральні властивості резистентності 
рекрератофільність, 

мезорекреатофобність олігорекреатофобність рекреатофобність 

Рівень синрезистентності (резистентність популяцій виду за різних еколого-ценотичних та антропічних умов) 
лабільність 
репродуктивної 
стратегії популяцій  

за різних умов місцезростань 
поновлення популяцій 
генеративним та вегетативним 
шляхом переважно регулярні, 
ефективні, рівноцінні; за умов 
послаблення одного з шляхів 
поновлення відбувається 
доповнення його іншим  

регулярність та ефективність 
поновлення суттєво залежить 
від умов місцезростань; часто 
превалює один шлях 
поновлення популяцій, 
інший проявляється як 
компенсаційний за умов, 
коли основний тип 
розмноження стає 
неможливим   

нерегулярність та 
неефективність 
поновлення, часто 
зумовлена вузькою 
спеціалізацію до 
запилювачів, умовам 
освітлення, зволоження, 
температурного 
режиму, 
мікоризоутворювачам 
та ін. 

лабільність 
онтогенетичної 
стратегії популяцій 

дорепродуктивний період 
онтогенезу найбільш 
лабільний (структурна, 
динамічна поліваріантність), 
що визначає повільні або 
швидкі темпи освоєння нових 

за несприятливих умов 
частіше відбувається 
скорочення темпів розвитку 
(онтогенезу, сезонного 
розвитку – ефемероїдність, 
ефемерність); швидкі темпи 

низький рівень 
лабільності 
(консервативність), 
вузька спеціалізація 
онтогенезу до 
специфічних умов 
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Диференціальні 
ознаки 

резистентності 

Прояви диференціальних ознак, що визначають інтегральні властивості резистентності 
рекрератофільність, 

мезорекреатофобність олігорекреатофобність рекреатофобність 

площ; репродуктивний період 
завжди довготривалий, що 
забезпечує тривалу 
зарезервованість за 
популяційними елементами 
фітоценотичної площі 

освоєння нових площ; 
можливість переходити до 
стану вторинного спокою та 
квізісенільнільності  

місцезростань, швидке 
зникнення за умов 
невідповідності 
еколого-ценотичному 
оптимуму  

стратегія 
формування 
просторово-часової 
структури 
популяцій  

біоморфи поліцентричних 
типів; фітоценотичний простір 
стабільно довгостроково 
зарезервований за елементами 
популяцій, є потенції до його 
поступового розширення 
(розростання); онтогенетична 
стратегія спрямована на 
збільшення площі фітогенного 
поля окремого індивідууму 
(активне вегетативне 
розростання); структура 
елементарних популяцій 
дифузна, їхні площі великі  

біоморфи моноцентричного 
або неявнополіцентричного 
типів; завдяки лабільності 
онтогенезу просторова 
структура динамічна, швидко 
перебудовується залежно від 
зміни умов; елементарні 
популяції компактні; великі 
потенції до розростання 
площ популяцій за 
допомогою активізації 
репродуктивної активності  

біоморфи 
моноцентричного типу,  
просторова структура 
консервативна, погано 
адаптується до зміни 
еколого-фітоценотичних 
умов; площі 
елементарних популяцій 
малі 

лабільність 
комплексу 
диференціальних 
біоморфологічних 
ознак поведінки 
виду 

фітоценотична стратегія 
лабільна, домінують риси 
конкурентності, проявляються 
також експлерентність 
(переважно тимчасово) та 
толерантність 

переважають риси 
експлерентної стратегії, може 
проявлятися толерантна 

фітоценотична стратегія 
переважно 
консервативна – 
толерантна, іноді 
тимчасово проявляється 
експлерентність  
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Маркерами високої резистентності на ценотичному та 
флорокомплексному рівнях є поновлення популяцій 
генеративним та вегетативними генераціями, що більш-менш 
регулярно та ефективно відбувається у різних еколого-
ценотичних умовах та при різному рівні антропопресії. За умов 
послаблення одного з шляхів поновлення відбувається 
доповнення його іншим. Дорепродуктивний період онтогенезу 
найбільш лабільний (структурна, динамічна поліваріантність), 
що визначає повільні або швидкі темпи освоєння нових площ; 
репродуктивний період завжди довготривалий, що забезпечує 
тривалу зарезервованість за популяційними елементами 
фітоценотичної площі. Біоморфи часто поліцентричних типів, 
просторова структура певною мірою незалежна від еколого-
ценотичних умов, фітоценотичний простір стабільно 
довгостроково зарезервований за елементами популяцій, є 
потенції до його поступового розширення (розростання); 
онтогенетична стратегія спрямована на збільшення площі 
фітогенного поля окремого індивідууму (активне вегетативне 
розростання). Такі ознаки біоморфи визначають дифузну 
просторову структуру більшості популяцій та їхні порівняно 
великі площі. Фітоценотична стратегія лабільна, проте 
домінують риси конкурентності та толерантності. 

Виокремлення рекреатофілів серед раритетної компоненти 
флори Київського мегаполісу, яка була об’єктом дослідження – 
мало ймовірне. Прогнозуємо, що найбільше їх представників 
буде траплятися лише в когорті інвазійного елементу. 

Мезорекреатофоби, на відміну від рекреатофілів, 
характеризуються комплексом ознак достатньо високого рівня 
резистентності, які певною мірою нівелюються ознаками 
зниженої резистентності. Це в цілому визначає середній (іноді 
достатньо високий) ступінь рекреаційної резистентності 
мезорекреатофобів одночасно на різних організаційних рівнях. 
За умов помірної рекреації ці види повністю відновлюють і 
надалі зберігають втрачену структуру і ценотичні позиції.   

У підземній сфері висока резистентність зарезервована за 
наявності спеціалізованих органів розростання та вегетативного 
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розмноження. Серед об’єктів дослідження це види із 
структурними ознаками активного підземного вегетативного 
розростання: столоноутворюючі (Allium ursinum L., Lilium 
martagon L., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. та ін.); 
довгокореневищні Equisetum telmateia Ehrh., Gymnocarpium 
dryopteris (L.) Newman, Urtica kioviensis Rogow., Convallaria 
majalis L., Thalictrella thalictroides (L.) Nardi та ін.); 
коренепаросткові (Alnus incana (L.) Moench та ін.). 

Латентні меристеми наявні одночасно у підземній та 
надземній сферах: геоксильні фанерофіти (Alnus incana), 
кореневищні, столоноутворюючі, коренепаросткові 
гемікриптофіти і хамефіти; або лише у підземній сфері –  
спеціалізовані геофіти (Allium ursinum L.). 

Активність брунькових меристем зберігається увесь 
сприятливий для вегетації період    (Trapa natans L., Iris sibirica 
L., Carex brizoides L., Stipa capillata L., S. borysthenica Klokov ex 
Prokudin та ін.).  

Мезорекреатофоби здатні до активного вегетативного 
розростання та розмноження на ранніх етапах онтогенезу. 
Наприклад, у Equisetum telmateia здатність до вегетативного 
розмноження проявляється вже у заростків. У догенеративному 
періоді починається вегетативне розмноження та розростання 
кореневищних видів Urtica kioviensis, Convallaria majalis, 
Thalictrella thalictroides та ін.  

Мезорекреатофоби діагностуються за досить високою 
резистентністю на популяційному та ценотичному 
(флорокомплексному) рівнях. 

Проаналізований комплекс біоморофологічних 
властивостей визначає високий ступінь резистентності. Проте, 
реальний ступінь резистентності конкретних видів групи 
мезорекреатофобів визначається як достатньо високий або 
середній, що пов’язано з неповною відповідністю розглянутим 
проявам біоморфологічних маркерів. Це означає, що поряд з 
ознаками найвищої резистентності у конкретного виду можна 
виділити і деякі маркерні ознаки середньої або низької 
резистентності.  
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Наприклад, маркерами високої резистентності Convallaria  
majalis можуть слугувати: утворення куртин (клонів) за рахунок 
формування плагіотропних кореневищ, що зумовлює високу 
швидкість вегетативного розростання та значну вегетативну 
рухливість; геофілія та контрактильність додаткових коренів, що 
забезпечує захист бруньок поновлення; значна тривалість життя 
окремого парціального куща (15–30 років), багаторазове 
неглибоке омолодження нащадків і невизначено довга затримка 
старіння, це зумовлює значну тривалість утримання 
популяційної площі куртиною (клоном); за активної 
антропопресії – здатність переходити у квазісенільний стан у 
вигляді підземних кореневищ; стабільно високе вегетативне 
розмноження за різних еколого-ценотичних умов; за 
несприятливих умов компенсація генеративної репродукції 
вегетативним розмноженням та ін.  
 Прикладами маркерів низької резистентності у Convallaria 
majalis можна назвати: утворення репродуктивних органів з 
багаторічними перервами або вкрай рідко за умов 
невідповідності еколого-ценотичному оптимуму, що спричинює 
неефективне та нерегулярне насіннєве розмноження, 
унеможливлює формування потужного насінного банку та 
ефективного поновлення популяцій генеративним шляхом; 
стислі строки квітування, відсутність будь-яких пристосувань до 
його пролонгації, що унеможливлює відновлення втраченого 
репродуктивного потенціалу популяції уже в поточному 
вегетаційному сезоні; в цілому низький рівень онтогенетичної 
лабільності (консервативність); неефективність барохорного 
типу дисемінації для активного розповсюдження насіннєвих 
діаспор, низька біоморфологічна лабільність догенеративної 
генерації особин, їхня низька конкурентоспроможність, не 
дозволяють швидко заселяти нові місцезростання та ін. 
 Таким чином, мезорекреатофобність виявляється за 
комплексом біоморфологічних маркерів у якому превалюють ті, 
що визначають достатньо високу резистентність одночасно на 
різних організаційних рівнях, в меншій мірі проявляються 
маркери середньої або низької резистентності.  
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 Основні причини регресії рекреатофілів та 
мезорекреатофобів за умов урбанопресії полягають, головним 
чином, у істотній трансформації середовищ їхнього існування 
(зміна гідрологічного режиму, забудова, розорювання, вирубка 
лісів і т.д.). 
 Олігорекреатофоби – мають в цілому низький ступінь 
рекреаційної резистентності; у рекреаційному середовищі не 
здатні повністю відновлювати структуру на різних рівнях 
організації та надалі зберігати її; на фоні переважаючого 
зниження життєвості, демографічних показників та втрати 
вихідних ценотичних позиції у деяких видів можливі тимчасові 
прояви експлерентності. Олігорекреатофоби часто малостійкі 
до прямих факторів рекреаційного впливу (витоптування, 
зривання, випалювання). Експлерентні властивості 
проявляються тимчасово на порушених внаслідок рекреації 
ділянках («вікнах») з незначною фітоценотичною конкуренцією; 
згодом вони швидко витісняються більш конкурентними 
видами.  

Маркерами низької резистентності є ознаки 
моноцентричних біоморф, особливо із мало- або 
нерозгалуженою пагоновою та пагоново-кореневою базою, при 
цьому ймовірність повного відчуження та ступінь пошкодження 
рослин зростають. 
 Серед об’єктів дослідження прикладами видів 
моноцентричних біоморф є: одно-, малорічні монокарпіки 
(Atocion lithuanicum (Zapał.) Tzvelev, Corispermum insulare Klokov 
та ін.); тубероїдні вегетативні однорічники (Dactylorhiza maculata 
(L.) Soό s.l., D. fuchsii (Druce) Soό, D. incarnata (L.) Soό s.l. та ін.); 
компактно клоноутворюючі бульбокаудексові (Corydalis cava (L.) 
Schweigg. et Koerte, C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.), 
цибулинні та цибулиннокореневищні (Galanthus nivalis L., Scilla 
bifolia L., Lilium martagon L., Veratrum lobelianum L.) та 
бульбоцибулинні (*Crocus reticulatus Steven ex Adams); 
короткокореневищні дернинні малорічні полікарпіки (*Carex 
bohemica Schreber) та щільнокущові (*Adonis vernalis L., Listera 
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ovata (L.) R.Br. та ін.); компактно каудексові (Pulsatilla  bohemica 
(Skalicky) Tzvelev, Pulsatilla  pratensis (L.) Mill. та ін.). 2 
 Хоча, переважна більшість олігорекреатофобів 
моноцентричні; у багатьох з них факультативно може 
проявлятися поліцентричність (виразна або невиразна), зокрема 
на порушених місцезростаннях (Listera ovata, Dactylorhiza 
maculata, D. fuchsii, Lilium martagon та ін.). 

Популяційна структура олігорекреатофобів, у порівнянні із 
мезорекреатофобами, частіше більш динамічна. Лабільність 
популяційних структур на біоморфологічному рівні пов’язана із 
скороченням темпів розвитку (онтоненезу – одно-, малорічність; 
сезонного розвитку – ефемероїдність, ефемерність); 
прискоренням швидкості обігу генерацій завдяки скороченням 
тривалості догенеративного періоду; швидкими темпами 
освоєння нових площ за рахунок високих показників насіннєвої 
продуктивності та високій енергії проростання; незначними 
термінами життя особин і відповідно утримання площі 
елементами популяцій. 

Як приклад, олігорекреатофобів, можна більш детально 
охарактеризувати Lilium martagon. Маркерами зниженої 
резистентності слугують: переважаюча моноцентричність 
біоморфи та відсутність вегетативної рухливості; за 
несприятливих умов значні перерви у квітуванні та затримка на 
різних вікових станах догенеративного періоду; відсутність 
пристосувань до пролонгації квітування, чітка сезонна 
детермінація пагоноутворення, стислі терміни квітування; 
залежність здатності формування квітконосного приросту від 
умов освітлення, що визначає нерегулярність насіннєвого 
поновлення; переважно насіннєвий спосіб поновлення, при 
слабкій конкурентоспроможності сходів за умов значного 
задерніння; нетривалий період зберігання схожості насіння (1–2 
роки) та ін. Такі біоморфологічні особливості, зокрема 
зумовлюють досить низьку щільність популяцій; періодичне 
випадіння з складу популяцій особин різних вікових станів 

                                                           
1
Зірочкою позначені види, які ймовірно зниклі з флори Київського мегаполісу. 
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(найчастіше проростків та генеративних); досить нерівномірна 
просторова структура (переважно контагіозна).  

З іншого боку, рекреаційну резистентність Lilium martagon 
забезпечують, наприклад: висока спеціалізація та певна 
автономність зони поновлення (симподіальна цибулина), її 
глибоке підземне розташування (геофілія); можливість 
реалізації вегетативного розмноження різноманітними 
способами – при одночасному розвитку кількох цибулин з 
бруньок поновлення, окремими лусками, дочірніми цибулинами 
на столонах; лабільність догенеративного періоду, визначається 
можливістю затримки чи прискорення розвитку на кожному з 
вікових станів; пристосування до активних способів 
розповсюдження насіння (балістичного та анемохорного); 
підземний спосіб проростання насіння із формуванням вже на 
стадії проростків запасаючої цибулини (наприклад, визначає 
більшу стійкість проростків до зміни освітлення, 
вологозабезпечення, температури, рівня антропопресії тощо) та 
ін. Завдяки можливості формування ґрунтового банку 
насіннєвих діаспор та цибулин, неглибокому 
морфофізіологічному спокою насіння, середнім показникам 
його схожості, достатньо високим коефіцієнтам зав’язування 
насіння вид здатен проявляти риси експлерентності що 
забезпечує можливість відновлення популяцій після дії 
рекреації. В цілому для виду характерна лабільна вікова 
структура популяцій, що відображає пристосування до 
порівняно широкого спектру еколого-ценотичних умов. 
Переважно лівобічні або бімодальні вікові спектри 
визначаються такими біоморфологічними характеристиками як: 
переважно насіннєвий спосіб поновлення; омолодження 
вегетативних нащадків; затримки на стадіях догенеративного 
розвитку; найбільша тривалість генеративного періоду 
онтоморфогенезу; за несприятливих умов здатність переходити 
до онтобіоморф станів вторинного спокою та квазісенільних. На 
ценотичному рівні у олігорекреатофобів домінують риси 
толерантності, проте часто можливий прояв рис експлерентної 
стратегії. 
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Рекреатофоби – мають найнижчий ступінь рекреаційної 
резистентності; види рекраційно малостійкі на усіх 
організаційних рівнях; за умов навіть слабкої рекреації швидко 
зникають і згодом часто вже не відновлюються.  

Це переважно види моноцентричних біоморф, для яких 
вегетативне розмноження не характерне або не 
супроводжується омолодженням нащадків і ідентифікується як 
старечий розпад: одновісні короткокореневищні (Dryopteris 
lanceolatocristata (Hoffm.) Alston, Polystichum braunii (Spenner) 
Fee, P. aculeatum (L.) Roth, *Drosera anglica Huds, *D. intermedia 
Hayne, *D. rotundifolia L. та ін.); однорічні монокарпіки 
(*Pedicularis palustris L.), тубероїдні вегетативні однорічники 
(Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. 
Chase, *Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze, *Neottianthe cucullata 
(L.) Schlechter, *Malaxis monophyllos (L.) Sw. та ін.); компактно 
каудексові (Dianthus pseudosquarossus (Novák) Klokov, *Carlina 
cirsioides Klokov, Scorzonera purpurea L., *Pulsatilla  grandis 
Wender. та ін.); компактно клоноутворюючі 
короткокореневищні (Dracocephalum ruyschiana L., *Cypripedium 
calceolus L., Parnassia palustris L. та ін.) та ін. 

Для значної частини рекреатофобів характерна висока 
біоморфологічна спеціалізація, пов’язана з вузькою еколого-
ценотичною пластичністю. Остання часто зумовлена і 
вимогливістю до умов освітлення, зволоження, температурного 
режиму, трофності ґрунтів, облігатною або факультативною 
мікогетеротрофністю тощо. Стенотопність рекреатофобів 
корелює з низьким рівнем онтогенетичної, структурної, 
ритмологічної пластичності (консервативністю).  

Маркерами низької резистентності на популяційному рівні 
є: повільна зміна репродуктивних поколінь з тривалим 
дорепродуктивним (5–10 і більше років) та короткочасним 
репродуктивним (1–5 років) періодами; вегетативне поновлення 
не відбувається, або не ефективне (проявляється переважно у 
старих генеративних та постгенеративних особин з незначним 
омолодженням нащадків); утворення репродуктивних особин з 
багаторічними перервами або вкрай рідко; стислі строки 



 

293 

 

репродукції, відсутність будь-яких пристосувань до її 
пролонгації; низька якість та енергія проростання діаспор, 
низька життєвість догенеративної фракції, в цілому, 
неефективне оновлення популяцій новими генераціями. 

За умов зміни еколого-ценотичних умов внутрішніх 
потенцій для збереження фітоценотичних позицій часто 
недостатньо, що призводить до елімінації популяцій або їхнього 
переходу до латентного стану. Просторова структура популяцій 
також консервативна, їхні площі малі. Фітоценотична стратегія 
переважно толерантна, лише іноді тимчасово проявляється 
експлерентність. 

Прикладом рекреатофобів є Dianthus pseudosquarossus, який 
відноситься до зникаючих видів КМП. В цілому, вид 
характеризується вузькоареальністю (полісько-
середньодніпровський ендемік) та стенотопністю (псамофант). 
Маркерами низької резистентності слугують: моноцентричність 
біоморфи, переважно приземне розташування бруньок 
поновлення, повна відсутність вегетативної рухливості та 
вегетативного розмноження; нетривалий період збереження 
схожості насіння, низький відсоток проростання насіння у 
природних умовах, незначна конкурентоспроможність 
догенеративних особин; низький рівень прояву структурної, 
розмірної, ритмологічної поліваріантності та ін. Ці ознаки 
зумовлюють локальну просторову структуру популяцій, їхні малі 
площі, низькі показники чисельності та щільності особин, 
правобічність вікових спектрів із незначною участю 
догенеративної фракції. Серед резистентно значимих ознак 
можна вказати: довготривалість генеративного періоду, що 
забезпечує зарезервованість простору за елементом популяції; 
значний резерв сплячих бруньок та бруньок поновлення на 
резидах каудексу, що визначає можливість відростання 
надземної сфери; високі показники потенційної та фактичної 
насіннєвої продуктивності та поліхронність квітування 
збільшують репродуктивний потенціал популяцій та ін. 

У міському середовищі раритетні види представлені 
переважно олігорекреатофобами, та рекреатофобами, серед 
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останніх найбільша кількість зниклих та ймовірно зниклих 
видів. Цей факт підтверджує значення рекреаційних факторів, 
як одних з провідних, що спричинюють елімінацію раритетних 
видів у урбаекосистемах (Новосад, 2013; Щербакова та ін., 2017).  
 

Висновки 
У межах загальнобіологічного поняття «адаптація» для 

диференціації та оцінки адаптивних ознак раритетних видів 
рослин доцільно використовувати поняття «рекреаційна 
резистентність», підкреслюючи комплексно негативний 
вплив рекреаційних факторів; 

Для оцінки рекреаційної резистентності у теоретичному та 
практичному аспектах нами визначені та використанні 
біоморфологічні та пов’язані з ними популяційно-
онтоморфогенетичні маркери як структурні ознаки 
функціональної стійкості виду рослин на організмовому, 
популяційному та ценотичному (флорокомплексному) рівнях. 

Рекреаційна резистентність – інтеграційне поняття: як 
життєвий потенціал та конкурентоспроможність, формується на 
трьох організаційних рівнях що відповідають аут-, дем- та 
синрезистентності (флорорезистентності). 

Показана можливість та пріоритетність використання 
біоморфологічних (популяційно-онтоморфогенетичних) ознак 
як маркерних в оцінці рівня рекреаційной резистентності. 

Біоморфологічні маркери для кожного рівня рекреаційної 
резистентності розподілені за рангами, спектрами та 
значущістю. 

За запропонованою методикою оцінки рекреаційної 
резистентності, нами означені та попередньо охарактеризовані 
4 категорії резистентних груп видів рослин:рекреатофіли, мезо-, 
оліго- та рекреатофоби.  

Впровадження біоморфологічного аналізу рослин є 
перспективним для ценотичних, флористичних та 
флоросозологічних досліджень спонтанних регіональних та 
урбанофлор, а також популяцій раритетних видів в умовах 
посиленої антропопресії.  
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V. NOVOSAD, O. SCHERBAKOVA, K. NOVOSAD. 
RECREATIONAL RESISTANCE OF RARE SPECIES PLANTS AND 
ITS DIFFERENTIAL SIGNS IN THE CONDITIONS OF THE 
URBAN ENVIRONMENT 
Resistance species of plants caused by their high level of plasticity in 
relation to environmental factors and it is manifested through the 
ability to preserve and restore the main features of the structure under 
the influence of stress factors, with any changes in parameters occur 
within the normal response. Evaluation of the recreational component 
of the environment as a reaction constant in relation to plant species 
in urban areas allows to use the derived term recreational resistance 
to denote the differentiated resistance of plants to various disorders 
caused by recreational factors. On the basis biomorphological analysis 
proposed of differentiation algorithmof recreation resistance. On 
organismal, population and phyto system organizational levels have 
been  identified marker signs, that correspond manifestations of aut- 
,dem-, syn- and flora resistance. As the degree of resistance among of 
rare species plants have been allocated groups: meso-recreatophobia 
as the most stable and adapted to the impact of recreation; oligo- 
recreatophobia and recreatophobia respectively - middle and low 
resistance levels. Characteristics of resistant groups are integrated 
based on the analysis distinctive features on resistance of different 
levels. Biomorphological depth analysis of rare species plants makes it 
possible to justify assumptions  on the reasons for the critical state 
and prospects for survival in conditions of recreational pressure in the 
urban environment. 
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В.В. НОВОСАД, О.Ф. ЩЕРБАКОВА, Е.В. НОВОСАД. 
РЕКРЕАЦИОННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РАРИТЕТНЫХ 
ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЕЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ В УСЛОВИЯХ  УРБАНИЗОВАННОЙ СРЕДЫ 
Резистентность видов растений обусловлена высоким уровнем 
их пластичности по отношению к факторам окружающей 
среды и проявляется через способность сохранять и 
восстанавливать основные черты структуры в условиях 
воздействия стресс-факторов, при этом любые изменения 
параметров происходят в пределах нормы реакции. Оценка 
рекреационной составляющей окружающей среды как 
реакционной константы в отношении видов растений на 
урбанизированных территориях позволяет использовать 
производный термин рекреационная резистентность для 
обозначения дифференцированной устойчивости растений к 
различного рода нарушений, вызванных факторами рекреации. 
На основе биоморфологического анализа предложен алгоритм 
дифференциации рекреационной резистентности. Определены 
ее маркерные признаки на организменном, популяционном и 
фитосистемном организационных уровнях, соответствующих 
проявлениям аут-, дем- и син-, флорорезистентности. По 
степени резистентности среди раритетных видов растений 
выделены группы: мезорекреатофобы, как наиболее устойчивые 
и приспособлены к воздействию рекреации; олигорекреатофобы 
и рекреатофобы соответственно – со средним и низким 
уровнями резистентности. Характеристики резистентных 
групп интегрируются по результатам анализа 
дифференциальных признаков резистентности различных 
уровней. Углубленный биоморфологический анализ видов 
растений дает возможность обосновывать предположения 
относительно причин критического состояния и перспектив 
выживания в условиях рекреационного прессинга в 
урбанизированной среде. 
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В.Б. НЕБЕСНИЙ, Г.А. ГРОДЗИНСЬКА, Г.Ю. ГОНЧАР 

ДУ “Інститут еволюційної екології НАН України”, вул. Академіка 
Лебедева, 43, м.Київ 03143, Україна, е-mail: nebvit@ukr.net, 
a.grodzinskaya@gmail.com 
 
TARAXACUM OFFICINALE  F.H. WIGG – БІОІНДИКАТОР  
ЗАБРУДНЕННЯ УРБОЕКОСИСТЕМ 
 

Для оцінки стану паркових екосистем м. Києва була обрана 
кульбаба лікарська (Taraxacum officinale F.H. Wigg) - 
біоіндикаторний вид, широко розповсюджений і високочутливий 
до ряду чинників техногенного забруднення.  
Аналіз спектрів відбиття листків T. officinale з трьох паркових 
екотопів м. Києва показав середній рівень кореляційних зв’зків 
(0,50 – 0,65) між рядом спектральних індексів і вмістом Cu, Pb, 
Zn, Mn у листках та Pb, Zn, Mn у ґрунтах з кореневмісного шару, 
та високий ступінь зв’язків (0,70 – 0,85) між спектральними 
індексами і вмістом Cr у листках та ґрунтах. Найбільш 
забрудненим парком виявився Маріїнський, в якому були 
встановлені найвищі рівні Cu, Pb, Zn в ґрунтах і Pb, Zn, Ni в 
листках. Підвищені рівні важких металів, а саме Cu, Pb і Cr, були 
зафіксовані в ґрунтах і листках парку КПІ. Найменш 
забрудненим, з огляду на спектральні індекси (що відображають 
фізіологічний стан рослинності) та рівень важких металів в 
листках T. officinale, виявився ППСМП «Феофанія». Отримані 
дані підтвердили наявність чіткої тенденції зміни величини 
вмісту важких металів у ґрунтах і листках T. оfficinale в 
залежності від градієнта транспортного навантаження Таким 
чином, визначено доцільність застосування T. officinale для 
біоіндикації урбоекотопів. 
 
Ключові слова: біоіндикація, паркові екосистеми, Taraxacum 
officinale F.H. Wigg., спектральні відбивні характеристики, важкі 
метали, морфометрія. 
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 Вступ 
Геоінформаційні технології та дистанційне зондування 

Землі широко застосовують для оцінки і моніторингу стану 
міських лісів у багатьох країнах світу. Їх використання 
забезпечує отримання оперативної та достовірної інформації (з 
високим ступенем періодичності), вкрай необхідної для 
прийняття термінових природоохоронних рішень та заходів. 

Паркові зони є невід'ємним елементом ландшафту 
більшості міст світу. Вони являють собою своєрідні екосистеми, 
які за складом і структурою виконують проміжну функцію між 
природними лісами і міськими парками. Загальновизнаним 
фактом є те, що паркові або «зелені зони» виконують 
природоохоронні, рекреаційні, культурно-оздоровчі та 
санітарно-гігієнічні функції, є місцями відпочинку населення 
(Біоіндикація…, 2016). Водночас, глобальна тенденція до 
підвищення температури атмосферного повітря, зростання 
концентрації аеротехногенних викидів, антропогенне 
навантаження, зменшення просторових меж міських деревних 
насаджень викликають стресові явища та порушення 
фізіологічного стану рослин, сприяють ураженню шкідниками й 
хворобами (Дідух, 2012; Iqbal et al., 2015).  

Крім того, на динаміку розвитку паркових зон впливає 
синантропізація флори, розширення міської забудови та 
транспортної інфраструктури (Бурда та ін., 2014). Міське 
середовище, трансформоване під впливом інтенсивного 
техногенного навантаження, в свою чергу, впливає на об’єкти 
біоти, які, як наслідок, зазнають фізіологічних, морфологічних, 
анатомічних, біохімічних та інших змін. Така властивість 
біологічних об’єктів дозволяє ефективно використовувати низку 
представників для біотестування та біоіндикації техногенних 
забруднень (Біоіндикація…, 2016; Важкі метали…, 2019). 

Рослини є надійними та репрезентативними 
біоіндикаторами забруднення довкілля різними токсикантами, 
оскільки вони змушені адаптуватися до стресу за допомогою 
фізіолого-біохімічних і анатомо-морфологічних перебудов 
організму. На сьогодні актуальним є питання розробки експрес-
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методів діагностики стану урбанізованого навколишнього 
середовища з використанням окремих видів рослин і рослинних 
угруповань як біоіндикаторів. 

Наслідком забруднення атмосферного повітря і ґрунту є 
зміни пігментного складу рослин, що, в свою чергу, 
проявляється в змінах спектральних відбивних характеристик 
листків. Низкою досліджень доведено існування залежності між 
зміною оптичних параметрів та фізіологічним станом рослин. 
Зокрема, встановлено, що спектральні коефіцієнти відбиття 
зелених листків корелюють із рівнем їхньої фотосинтетичної 
активності. Оскільки процес фотосинтезу дуже чутливо реагує 
на вплив факторів зовнішнього середовища, то за зміною його 
інтенсивності можна визначати реакцію рослин на стресори, 
зокрема й на забруднення повітря (Кондратьев, Федченко, 1982; 
Nebesnyy et al., 1993; Леванчук и др., 2005; Андреева и др., 2007; 
Khavaninzadeh et al., 2013, 2014). Комплексний аналіз змін цих 
параметрів може слугувати основою для розроблення 
дистанційних методів діагностики стану урбоекосистем 
(Андреева и др., 2007; Сурин, 2011; Khavaninzadeh et al. 2013; 
Небесний, Гродзинська, 2015; Небесний та ін., 2016; Nebesnyi et 
al., 2016).  

Попередні біоіндикаційні дослідження урбоекотопів м. 
Києва з залученням Tilia сordata Mill., бджіл і шапинкових грибів 
показали доцільність використання комплексного підходу для 
оцінки ступеня техногенного забруднення довкілля 
(Біоіндикація…, 2016; Важкі метали…, 2019). 

 У дослідженнях, проведених нами впродовж 20152017 рр., з 
метою комплексної оцінки техногенного забруднення м. Києва 
використано спектрофотометричний метод вимірювання 
відбивних характеристик листків біоіндикаторного виду Tilia 
сordata Mill. Аналіз даних показав чітку тенденцію зростання 
індексу стресу (який обчислювали на базі 
спектрофотометричних показників) залежно від градієнту 
збільшення інтенсивності транспортних потоків. 

Останнім часом з'явилося досить багато публікацій , в яких 
кульбаба лікарська (Taraxacum officinale F. H. Wigg.) є об'єктом 
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біоіндикації забруднених, в тому числі, урбанізованих, територій 
(Никольский, 1990; Савинов, 1998; Стволинская, 2000; Евсеева и 
др, 2002; Жуйкова и др., 2002; Пестова и Рязанцева, 2004; 
Degórska, 2013). 

Так, Н.С. Стволинська вивчала життєздатність насіння T. 
officinale у популяціях м. Москви у зв’язку з автотранспортним 
забрудненням. В. І. Нікольський встановив варіювання довжини 
насіння залежно від умов місцезростання T. officinale. У роботі 
Л.В. Пестової та О.В. Рязанцевої надані результати дослідження 
ступеню впливу міського середовища на фітоценози зелених зон 
м. Барнаул, де як об’єкт дослідження використано популяції T. 
officinale, що зростали як поблизу автомагістралей, так і на 

відстані 810 та 1525 м, а також у місцях, де автотранспортне 
забруднення було мінімальним (міські парки та приміські 
території). Дослідження, проведені за ознаками життєздатності 
та довжини насіння, показали, що популяції, які ростуть поблизу 
магістралей з інтенсивним автомобільним рухом, мають низьку 
енергію проростання та схожості насіння. Встановлено 
статистично достовірне зниження довжини насіння у 
популяціях, що зростають уздовж автомагістралей, порівняно з 
контролем.  

А. Дегорською досліджено особливості накопичення важких 
металів (Zn, Pb, Cd) T. officinale, що зростає у різних частинах 
міста і лісових масивах передмістя м. Катовіце (Польща). 
Підтверджені високі біоіндикаційні властивості T. officinale для 
оцінки ступеню антропогенного забруднення промислових 
центрів.  

Відомо, що для дистанційної оцінки забруднення важкими 
металами за регресійними залежностями кожен індикаторний 
вид рослин має свій, відмінний від інших, набір спектральних 
інформативних параметрів.  

А.А. Тимофеев (2009) встановив, що для кульбаби лікарської 
(T. officinale) показовими є наступні спектральні індекси - R550 / 
R620, R550 / R485, R550 / R620, R450 / R735, R435 / R500, R435 / 
R620, які, в свою чергу, корелюють з вмістом Fe, Cu, Zn (Рис. 1). 
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Рис. 1. Спектри поглинання основних пігментів рослин по 
відношенню до максимуму поглинання хлорофілом b і 
схема вибору довжин хвиль для розрахунку спектральних 
індексів. 
 

Як основні оптичні характеристики використовували 
спектральні індекси, що являють собою відношення СКВ на двох 
різних довжинах хвиль, кожна з яких обрана з урахуванням 
фізіологічних особливостей рослин. Довжини хвиль 
спектральних індексів відповідають екстремумам у спектрі 
поглинання основних кольороутворюючих пігментів - хлорофілу 
а, хлорофілу b, β-каротину. Тому, при будь-яких змінах вмісту 
пігментів в результаті впливу важких металів, спектри відбиття 
рослин, в першу чергу, змінюються на виділених довжинах 
хвиль, що дозволяє найбільш ефективно діагностувати такий 
вплив. 

 
Матеріали і методи 
Біоіндикаторний вид кульбаба лікарська (Taraxacum 

officinale F. H. Wigg.) було використано для оцінки ступеню 
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техногенного впливу на екологічний стан паркових зон м. Києва. 
Вибір цього виду зумовлений його широким розповсюдженням, 
доступністю та високою чутливістю до низки чинників 
техногенного забруднення (Никольский, 1990; Стволинская, 
2000; Пестова, Рязанцева, 2004; Nebesnyі, et al., 2018, 2019).  

Мета досліджень полягала в оцінюванні стану техногенного 
забруднення паркових екосистем Києва на основі комплексного 
аналізу параметрів спектральних відбивних характеристик і 
вмісту важких металів Cu, Pb, Zn, Mn, Ni, Cr в листках T. officinale 
та в ґрунтах з обраних паркових локалітетів.  

Дослідження було проведено в червні 2018 р. на території 
трьох парків Києва: Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
(ППСПМ) «Феофанія», парку Київського політехнічного 
інституту, ППСПМ Маріїнського парку, що знаходяться на різній 
висоті над рівнем моря і мають різний кут нахилу схилів. В 
кожному парку обрано по чотири локалітети (I, II, III і IV), 
розташовані на різній відстані від автомобільних доріг у 
напрямку до центральної частини паркової зони, де забруднення 
вважалося мінімальним (табл. 1).  

У кожному локалітеті було відібрано по 5 зразків ґрунту з 
кореневмісного шару (0–5 см) і по 30 зразків листків T. officinale. 
Вимірювання спектральних відбивальних характеристик листків 
виконано польовим портативним спектрорадіометром ASD 
FieldSpec® 3FR (США), (Hatchell, 1999; FieldSpec…, URL: 
https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-
range/asd-range (дата звернення 07.05.2021)) з робочим 
спектральним діапазоном від 350 до 2500 нм. (Рис. 2). Дані 10-
кратних вимірювань кожного листка автоматично програмно 
усереднювали, а результат використовували для обчислення 
спектральних коефіцієнтів відбиття - СКВ (або R). 
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Таблиця 1. Схема відбору проб у локалітетах паркових зон  
м. Києва 
Локалі

тет 

Місце відбору проб Широта Довгота Висота 

над 

рівнем 

моря, м 

ППСПМ “Феофанія» 

I Автобусна зупинка, 300 м 

від входу до парку 

50°20′24″ 30°28′39″ 186  

II 50 м нижче від входу до 

парку 

50°20′24″ 30°29′00″ 176  

III 30 м нижче адмін. будівлі 

по вул. Лебедєва,  37 

50°20′24″ 30°29′14″ 152  

IV 100 м від озера № 3 50°20′21″ 30°29′25″ 139  

Парк “КПІ» 

I Біля автомагістралі, 

проспект Перемоги 

50°27′05″ 30°27′47″ 153  

II 60 м від проспекту, 

посередині схилу парку 

50°27′03″ 30°27′42″ 160  

III На схилі, 20 м від верхньої 

дороги 

50°27′02″ 30°27′37″ 164  

IV Біля правого крила корпусу 

№ 1 

50°27′02″ 30°27′34″ 165  

ППСПМ «Маріїнський парк» 

I Біля зупинки (навпроти 

Будинку офіцерів) 

50°26′45″ 30°32′21″ 200  

II 50 м від зупинки 50°26′47″ 30°32′21″ 201  

III 25 м від адмін. будівлі 

Міністерства охорони 

здоров’я (МОЗ) України   

50°26′49″ 30°32′24″ 201  

IV Зворотна сторона адмін. 

будівлі МОЗ України 

(початок схилу) 

50°26′53″ 30°32′25″ 193  
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Рис. 2. Спектрорадіометр ASD FieldSpec 3 FR®(США) та його 
технічні характеристики: спектральний діапазон: 350 - 2500 
нм; інтервал відліку 1,4 нм у діапазоні довжин хвиль 350-1000 нм і 
2,0 нм у діапазоні довжин хвиль 1000-2500 нм; спектральна 
розрізненність (повна ширина на половині максимуму): 3,0 нм 
при 700 нм и 10 нм при 1400 нм і 2100 нм; вага: спектрометр 5,6 
кг, блок батарей 1,2 кг, рюкзак 2,4 кг, управляючий комп’ютер 1,6 
кг;габарити: спектрорадіометр 12,7 x 35,6 x 29,2 см, блок батарей 
14 x 8,9 x 3,8 см, рюкзак 30,5 x 61 x 10,2 см, управляючий 
комп’ютер 30,5 x 21,6 x 3,8 см. 

 

Серед різноманіття вегетаційних спектральних індексів, на 
основі аналізу літературних джерел і власних попередніх 
досліджень (Тимофеев, 2009; Черепанов, Дружинина, 2009; 
Roberts, Roth, Perroy, 2011; Khavaninzadeh et al. 2013; Небесний, 
Гродзинська, 2015; Якимчук та ін., 2015; Небесний та ін., 2016; 
Nebesnyi et al., 2016; Index Data Base:.., URL: 
https://www.indexdatabase.de/db/i.php (дата звернення: 
05.06.2021), було відібрано 14, як найбільш інформативних (табл. 
2). 

Вимірювання вмісту важких металів Cu, Pb, Zn, Mn, Ni, Cr в 
зразках ґрунтів і листків досліджуваного виду виконано методом 
мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою на 
аналізаторі ICP-MS Element-2 (Німеччина) за методом О.М. 
Пономаренко зі співавторами (Пономаренко та ін., 2008). 

 
 
 

https://www.indexdatabase.de/db/i.php
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Таблиця 2. Спектральні вегетаційні індекси 

Спектральний вегетаційний 
індекс* 

Назва індексу та його 
фізіологічне значення 

R550/R620; R500/R620; R550/R485; 
R450/R735; R435/R500; R435/R620 

Індекси важких металів - 
характеризують вміст останніх у 
рослині 

NDVI = (R800-R670)/R880+R670) Нормалізований вегетаційний 
індекс – кількісний показник 
фотосинтетичної активності 
фітомаси, який мінімізує вплив 
умов освітлення, ґрунтового 
фону, орієнтації листків, 
метеорологічних факторів 

VI = R800/R670 
 

Звичайний вегетаційний індекс – 
характеризує стан та щільність 
рослинного покриву, нівелює 
різні ефекти альбедо 

SI = R550/R800 Індекс стресу (зворотній 
вегетаційний індекс) - показує 
ступінь пригнічення рослин 
(низькі значення SI відповідають 
більш продуктивному 
фотосинтезу і, відповідно, 
кращому стану екосистеми) 

RESV = ((R718 + R748)/2) – R733) 

 
Індекс стресу червоного краю - 
характеризує ступінь 
фізіологічних змін рослини 
залежно від впливу стресових 
факторів 

HM = (R630/R690)/(R520/R600) Індекс накопичення важких 
металів – характеризує загальне 
накопичення важких металів (в 
першу чергу, заліза) у листках 
рослин 

CI = (R750/R710) – 1; Хлорофільний індекс та 
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LCI = R695/R760 листковий хлорофільний індекс –
вказують на кількісний вміст 
хлорофілу у листках 

PI = R430/R680 Пігментний індекс – 
характеризує стан пігментного 
комплексу листків (в першу 
чергу, каротиноїдів та 
антоціанів, яких у пригніченій 
рослинності значна кількість) 

Примітка. * – цифра – це  значення СКВ на певній довжині хвилі 
у нанометрах. 
 

Результати та обговорення 
Для відібраних з 12 локалітетів листків було отримано та 

проаналізовано біля 1800 спектрів відбиття листків. Графіки 
спектрів відбивання листків T. officinale чітко демонструють 
наявність контрастів в окремих спектральних діапазонах між 
зразками, зібраними в різних місцезростаннях (рис. 3).  
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Рис. 3. Спектри відбиття листків Taraxacum officinale F.H. 
Wigg. з локалітетів ППСПМ «Феофанія», парк КПІ і 
Маріїнський парк м. Києва (червень 2018 р.) 
 

Найбільш інформативними, як і очікувалося, виявилися 
лінії поглинання та відбиття сонячної енергії основними 
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пігментними комплексами рослин – хлорофілом та 
каротиноїдами у видимій зоні спектру та максимуму її відбиття у 
ближній інфрачервоній зоні, яка пов’язана з клітинною 
структурою листка. За показниками СКВ, виміряними у 
зазначених ділянках спектру, було розраховано спектральні 
вегетаційні індекси.  

Аналіз значень спектральних індексів листків T. оfficinale з 
локалітетів досліджуваних парків показав, що найбільш 
інформативними з них є: NDVI, VI, SI, RESV та R450/R735. Так, 
значення індексів NDVI та VI локалітетів, що розташовані 
поблизу автомагістралей, виявилися набагато нижчими від 
індексів з локалітетів центральних частин паркових зон. 
Протилежна залежність спостерігається у випадку індексів SI, 
RESV та R450/R735. Слід відмітити зміну значень (зменшення NDVI 
і VI, та підвищення SI, RESV і R450/R735) у IV локалітеті всіх парків, 
що пов’язано з розташуванням внутрішньої дороги у парках КПІ 
та Маріїнському і активною рекреаційною зоною у парку 
Феофанія. 

Значення спектральних індексів листків T. officinale з 
ППСПМ «Феофанія» суттєво відрізняються від індексів інших 
парків, що підтверджує найменше антропогенне навантаження 
на його екосистему.  

Дослідження листків T. officinale і проб ґрунтів з паркових 
локалітетів показало, що найвищий рівень важких металів було 
виявлено в локалітетах I, розташованих поблизу автомобільних 
доріг і зупинок громадського транспорту (табл. 2). Найбільш 
забрудненим виявився Маріїнський парк, розташований на 
плато в центральній (піднесеній) частині міста. Тут виявлено 
високий вміст Cu, Pb, Zn в ґрунтах і Pb, Zn, Ni в листках. Високі 
рівні вмісту важких металів Cu, Pb і Cr виявлено також в ґрунтах 
і листках з парку КПІ. При цьому підвищений вміст важких 
металів в зразках з ділянки IV, напевно, пов’язаний з її 
розташуванням біля навчального корпусу та безпосередній 
близькості від верхньої паркової дороги. Найменш забрудненим 
є парк «Феофанія», розташований поблизу межі міста і на деякій 
відстані від автомагістралі.  
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Дослідження активності цезію-137 та мінерального складу 
дикорослих макроміцетів з території парку «Феофанія» у 2015–
2017 рр. показали безпечний рівень вмісту важких металів у їхніх 
плодових тілах (Grodzinskaya et al., 2019), що підтверджує 
відносну екологічну чистоту цієї території. Слід зазначити, що в 
окремих випадках високий рівень вмісту металів в зразках 
ґрунту не збігався з їхнім рівнем у біомасі листків. Це явище 
пов’язане, вочевидь, з наявністю рухомих форм важких металів в 
системі «ґрунт–рослина».  

Таблиця 3. Вміст важких металів (мг/кг сухої маси) у листках 
T. officinale (L) та ґрунтах (S) з паркових екотопів м. Києва 

Показник з локалітету 

Вміст важких металів, мг/кг сухої маси 

Cu Pb Zn Ni Mn Cr 

ППСПМ «Феофанія» 

LI 15 8 150 10 400 7 

SІ 50 50 500 40 600 50 

LІІ 10 7 80 4 200 5 

SІІ 40 40 200 20 300 40 

LIII 10 4 80 4 250 4 

SІII 40 30 300 20 350 30 

LІV 6 3 80 3 250 4 

SІV 20 20 300 20 300 20 

Парк КПІ 

LI 80 10 800 8 300 8 

SІ 300 100 3000 30 500 80 

LІІ 50 5 100 5 180 3 

SІІ 100 60 300 20 350 10 

LIII 30 4 100 3 150 5 

SІII 60 40 300 10 300 30 

LІV 30 7 200 4 170 6 

SІV 50 80 500 20 350 40 
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ППСПМ Маріїнський парк 

LI 60 40 250 20 200 8 

SІ 500 300 1000 100 400 40 

LІІ 30 5 130 10 300 3 

SІІ 200 60 450 30 350 10 

LIII 30 4 90 10 250 5 

SІII 80 50 300 30 350 30 

LІV 20 2 100 2 200 4 

SІV 40 20 500 10 300 20 

 

Аналіз спектрів відбиття листків T. officinale з трьох 
паркових екотопів м. Києва та вміст важких металів у листках і 
ґрунтах з місцезростань показав середній рівень кореляційних 
зв’зків (0,50–0,69) між рядом спектральних індексів: R550/R620; 
R550/R485; R450/R735; NDVI; RESV, SI і вмістом Cu, Pb, Mn у листках 
та Pb і Mn у ґрунтах з кореневмісного шару, та високий ступінь 
зв’язків (0,75–0,87) між спектральними індексами R450/R735; NDVI; 
RESV; LCI та вмістом Zn і Cr у листках та ґрунтах (табл. 4). 
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Таблиця 4. Кореляційні зв’язки між вегетаційними спектральними індексами та вмістом важких 
металів в листках T. officinale (L) і ґрунтах (S) з паркових екотопів м. Києва* 

Спектральний індекс 

Вміст металів у пробах  

Cu Pb Zn Ni Mn Cr 

L S L S L S L S L S L S 

R550/R485 -0,646 -0,575 -0,516 -0,534 -0,573 -0,586 -0,455 -0,460 -0,115 -0,501 -0,673 -0,514 

R550/R620 -0,566 -0,571 -0,553 -0,527 -0,649 -0,674 -0,381 -0,461 -0,142 -0,502 -0,735 -0,671 

R500/R620 0,322 0,199 0,114 0,178 0,034 0,033 0,305 0,176 0,096 0,263 0,133 -0,114 

R450/R735 0,668 0,643 0,504 0,504 0,833 0,861 0,456 0,477 0,377 0,657 0,786 0,769 

R435/R500 0,612 0,402 0,196 0,342 0,255 0,242 0,312 0,194 -0,241 -0,050 0,095 -0,101 

R435/R620 0,533 0,345 0,174 0,297 0,172 0,164 0,331 0,199 -0,125 0,068 0,108 -0,123 

NDVI -0,567 -0,514 -0,339 -0,381 -0,844 -0,864 -0,318 -0,364 -0,406 -0,654 -0,772 -0,843 

SI 0,140 0,201 0,147 0,074 0,611 0,633 0,089 0,165 0,561 0,550 0,527 0,716 

VI -0,402 -0,447 -0,453 -0,393 -0,672 -0,699 -0,293 -0,402 -0,351 -0,600 -0,751 -0,758 

RESV 0,669 0,689 0,543 0,543 0,826 0,866 0,376 0,447 0,157 0,438 0,707 0,732 

HM 0,107 0,381 0,534 0,423 0,302 0,334 0,273 0,453 0,159 0,340 0,520 0,517 

CI -0,153 -0,284 -0,266 -0,185 -0,594 -0,623 -0,113 -0,234 -0,395 -0,419 -0,552 -0,711 

LCI 0,465 0,462 0,351 0,316 0,811 0,835 0,250 0,314 0,411 0,576 0,704 0,829 

PI -0,041 -0,038 -0,147 -0,061 -0,442 -0,438 0,071 -0,068 -0,235 -0,410 -0,527 -0,713 

Примітка. Сірим кольором виділено коефіцієнти кореляції більше 0,50. 
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Сучасні підходи до екологічної оцінки стану навколишнього 

середовища повинні бути орієнтовані, в першу чергу, на біотичні 

показники. При цьому застосування методів дистанційного 

зондування для оцінки стану природних і міських екосистем є 

досить перспективним через високу швидкість отримання 

результатів, широту охоплення територій і низьку собівартість. 

Враховуючи те, що запропонований в роботі експрес-метод 

об’єктивно відображає фізіологічний стан рослин у режимі 

реального часу, його можна рекомендувати для впровадження у 

мережу постів спостереження за забрудненням навколишнього 

природного середовища в Києві Центральній геофізичній 

обсерваторії ім. Б. Срезневського, яка належить до Державної 

системи моніторингу довкілля.  

Морфометричні дослідження листків Taraxacum 

officinale F. H. Wigg з паркових локалітетів м. Києва 

Проведено морфометричний аналіз листків Т. officinale. З 

кожної експериментальної ділянки паркових локалітетів 

відібрано біля 30 повністю розвинених листків. Листки 

сканували на сканері (EPSON Perfection 1207) безпосередньо 

після їх збору. Зображення аналізували в програмі Image J. 

Обраховували площу (Al) та довжину листкової (Ll ) пластинки. 

Для кожної ділянки обчислювали середнє арифметичне 

значення, помилку середнього (SE), середньоквадратичне 

відхилення (SD) і коефіцієнт варіації (V, %), середнє геометричне 

(geometric mean), медіану (median), мінімальне значення (min), 

максимальне значення (max), дисперсію (variance), стандартне 

відхилення (std.deviation) (Табл. 5.).  
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Таблиця 5. Морфометричні характеристики значень площі (Al) та довжини (Ll ) листкової 
пластинки Taraxacum officinale з паркових локалітетів м. Києва 

Місце відбору Середнє значення 
(mean) 

Медіана 
(median) 

Мінімальне 
значення (min) 

Максимальне 
значення (max) 

Коєфіціент варіації 
(coef.Var) 

Стандартна помилка 
(standarter) 

Al Ll Al Ll Al Ll Al Ll Al Ll Al Ll 

Маріїнський 
парк (М1) 

18,18 11,41 15,15 11,52 7,35 5,37 54,60 18,25 65,48 26,02 2,81 0,63 

М2 27,53 18,92 28,68 18,81 10,55 9,86 50,58 26,05 47,96 27,02 3,53 1,32 

М3 36,15 16,91 35,68 15,47 9,15 7,94 68,75 25,41 41,82 25,49 3,22 0,90 

М4 19,6 13,14 21,03 13,17 7,43 9,16 36,75 19,78 41,71 22,94 1,66 0,66 

ППСПМ 
«Феофанія(Ф1) 

13,88 11,25 12,90 11,15 7,16 6,230 25,21 15,97 35,07 22,52 0,80 0,39 

Ф2 19,19 11,57 19,39 12,37 8,09 6,25 43,64 16,81 44,78 25,38 1,65 0,56 

Ф3 33,27 19,0 32,09 18,99 12,78 11,61 84,86 27,91 50,93 25,24 3,79 1,07 

Ф4 34,89 19,37 28,02 19,39 14,55 10,87 70,54 28,26 52,90 24,65 4,24 1,07 

Парк «КПІ» (К1) 14,14 9,3 10,1 8,75 5,10 4,66 33,23 15,84 60,14 31,08 1,70 0,56 

К2 37,15 17,65 31,87 17,84 14,14 10,34 80,19 26,21 51,78 24,61 5,55 1,25 

К3 45,53 14,48 48,38 14,60 9,16 8,20 78,60 17,92 39,18 18,73 4,20 0,66 

К4 26,37 12,05 28,55 11,41 8,90 6,31 42,24 16,88 36,60 25,19 2,58 0,81 
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Залежність значень площі та довжини листкової пластинки 
оцінювали за допомогою кореляційного та регресійного аналізу. 
Середні значення площі та довжини листкової пластинки 
порівнювали між собою за допомогою однофакторного аналізу. 
Статистичний аналіз виконано у програмних пакетах Microsoft 
Excel 2013 і SPSS Statisticsfor Windows 22.0 (IBM Corp., 2013). 

Результати аналізу показали, що значення довжини та 
площі листкової пластинки мають досить тісний зв'язок - 
коефіцієнт кореляції Пірсона між їх значеннями дорівнює 0,84 
(p=< 0,05). Форму залежності обрахованих значень описує 
рівняння квадратичної регресії - R 2 = 0.72 (Рис. 4)  
 

 
Рис. 4. Графік залежності довжини листкової пластинки від  
площі листової пластинки, R2 = 0, 72, рівняння регресії: f = 
y0+a*x+b*x^2,  де y0 = 5,9470 ( p = <0,0001),  a = 0,4123 (p= 
<0,0001), b = 0,0018 (p= 0,0002)  

Слід відзначити, що площа листкової пластинки залежить 
не тільки від довжини листка, але і від його форми, адже, як 
відомо, листки кульбаби мають посічену форму. 
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Загалом, середні значення площі листкової пластинки 
змінювалися від 13 см2   до 45 см2 . Мінімальні значення площі 
характерні для групи вибірки з першого типу локалітетів 
кожного дослідженого парку. Максимальні значення - 
здебільшого для третього та четвертого (Рис. 5). Оскільки площа 
листкової пластинки пов'язана із значеннями довжини 
листкової пластинки, розподіл даних середніх значень довжини 
має тенденцію подібну до розподілу значень площі. 
 

 
Рисунок 5. Середні значення довжини та площі листкової 
пластинки. Маріїнський парк:  М1, М2, М3, М4; ППСПМ 
«Феофанія»: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4; Парк «КПІ» : К1, К2, К3, К4 
 

Однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA), проведений 
для значень площі листка, дозволяє стверджувати про наявність 
відмінності між їхніми середніми значеннями у залежності від 
групи територій ( F критерій = 13,003493,  p =0,000) (Рис. 6). Так 
само, для значень довжини листка ( F критерій = 50,5505958, p 
=0,000)( Рис. 7.). 
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Рисунок 6. Середні значення площі листкової пластинки, 
F(11, 237)=13,003, p=0,0000 

 
Рисунок 7. Середні значення площі листкової пластинки, 
F(11, 249)=22,032, p=0,0000  

Згідно обрахованого нами коефіцієнту варіації значень 
площі та довжини листка, для даних характерна значна 
варіабельність (Рис. 8). Причому, для значень площі листка 
варіабельність даних є вищою у порівнянні з довжиною листка: 
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V% площі у групах коливався від 35 до 65%, а довжини листка - 
від 18 до 31 %, відповідно. 

 
Рис. 8. Коефіцієнти варіації значень площі та довжини 
листка Т. officinale 
 

Аналіз морфометричних параметрів Т. officinale показав 
суттєву їх зміну за градієнтом забруднення від периферії до 
центральної частини паркової зони, що може бути використано 
в проведенні комплексної оцінки стану паркових екосистем.  

Висновки 

Встановлено кореляційні зв’язки між оптичними 
показниками листків           T. officinale та накопиченням в них 
важких металів.  

Аналіз вегетаційних спектральних індексів та вмісту важких 
металів у ґрунтах і листках рослин-індикаторів показав 
наявність чіткої зміни цих характеристик в напрямку від 
центральних, менш забруднених паркових зон, до периферійних, 
що зазнають інтенсивного впливу транспортного навантаження. 

Найбільш забрудненою визначено територію Маріїнського 
парку. Високі рівні вмісту важких металів Cu, Pb і Cr виявлено 
також в ґрунтах і листках рослин з парку КПІ. Найменш 
забрудненим є парк «Феофанія», завдяки своєму віддаленому від 
джерел забруднення розташуванню. 
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Обрані в дослідженні спектральні індекси можуть бути 
рекомендовані як для експрес-оцінки стану паркових екосистем, 
залежно від рівня антропогенного забруднення, так і для 
інтерпретації супутникових зображень з метою зонування та 
визначення ступеню цього забруднення.  

Аналіз морфометричних параметрів Т. officinale показав 
суттєву їх зміну за градієнтом забруднення від периферії до 
центральної частини паркової зони, що може бути використано 
в проведенні комплексної оцінки стану паркових екосистем. 
Застосований метод є перспективним та рекомендованим до 
широкого застосування в системі моніторингу довкілля через 
низку переваг у використанні. 
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V.B. NEBESNYI, G.А. GRODZYNSKA, H.Yu. HONCHAR. 
TARAXACUM OFFICINALE F.H. WIGG - BIOINDICATOR OF 
URBAN ECOSYSTEM POLLUTION 
To assess the state of park ecosystems in Kyiv, dandelion (Taraxacum 
officinale F.H. Wigg) - a bioindicator species, widespread and highly 
sensitive to a number of factors of man-made pollution, was chosen. 
Analysis of the reflection spectra of T.officinale leaves from three park 
ecotopes in Kyiv showed the average level of correlations (0.50 - 0.65) 
between a number of spectral indices and the content of Cu, Pb, Zn, 
Mn in the leaves and Pb, Zn, Mn in soils from the root-containing 
layer, and a high degree of connections (0.70 - 0.85) between spectral 
indices and Cr content in leaves and soils. Mariinsky Park was the 
most polluted, where the highest levels of Cu, Pb, Zn in soils and Pb, 
Zn, Ni in leaves were established. Elevated levels of heavy metals, 
namely Cu, Pb and Cr, were recorded in the soils and leaves of KPI 
Park. The least polluted, given the spectral indices (reflecting the 
physiological state of vegetation) and the level of heavy metals in the 
leaves of T. officinale, Park "Feofania" was. The obtained data 
confirmed the presence of a clear tendency to change the value of 
heavy metals in soils and leaves of T. officinale depending on the 
gradient of transport load. Thus, the feasibility of using T. officinale for 
bioindication of urban ecotopes was determined. 
 
В.Б. НЕБЕСНЫЙ, А.А. ГРОДЗИНСКАЯ, А.Ю. ГОНЧАР. 
TARAXACUM OFFICINALE F.H. WIGG – БИОИНДИКАТОР  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРБОЭКОСИСТЕМ 
Для оценки состояния парковых экосистем г. Киева был выбран 
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale F.H. Wigg) -  
биоиндикаторный вид, широко распространенный и 
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высокочувствительный к ряду факторов техногенного 
загрязнения. Анализ спектров отражения листьев T.officinale из 
трех парковых экотопов г. Киева показал средний уровень 
корреляционных связей (0,50 – 0,65) между рядом спектральных 
индексов и содержанием Cu, Pb, Zn, Mn в листьях и Pb, Zn, Mn в 
почвах из корнесодержащего слоя, и высокую степень связей 
(0,70 – 0,85) между спектральными индексами и содержанием Cr 
в листьях и почвах. Найболее загрязненным парком является 
Мариинский, в котором были обнаружены самые высокие уровни 
Cu, Pb, Zn в почвах и Pb, Zn, Ni в листьях. Повышенные уровни 
тяжелых металлов, а именно Cu, Pb и Cr, были зафиксированы в 
почвах и листьях парка КПИ. Наименее загрязненным, учитывая 
спектральные индексы (отражающие физиологическое 
состояние растительности) и уровень тяжелых металлов в T. 
officinale, оказался парк «Феофания». Полученные данные 
подтвердили наличие четкой тенденции изменения уровня 
тяжелых металлов в почвах и листьях T. оfficinale в 
зависимости от градиента транспортной нагрузки. Таким 
образом, определена целесообразность применения T. officinale 
для биоиндикации урбоэкотопов. 
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ІНВАЗІЙНІ  ВИДИ  РОСЛИН  ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ «ХОТІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ» 
 
У спонтанній флорі пам’ятки археології «Хотівське городище» 
виявлено 21 інвазійний чужорідний вид рослин. У результаті 
аналізу встановлено за часом заносу та ступенем натуралізації 
переважання кенофітів та агріо-епекофітів; в результаті 
аналізу життєвих форм досліджуваних видів з’ясовано 
переважання однорічних трав’янистих монокарпіків та 
полікарпіків, за відношенням до вологості переважають 
ксеромезофіти, за відношенням до освітлення геліофіти. В 
результаті аналізу первинних ареалів інвазійних чужорідних 
видів рослин встановлено переважання північноамериканських 
видів. Більшість інвазійних видів городища пройшли Е-бар’єр та 
поширені спорадично по всій території. 
 
Ключові слова: інвазійні рослини, натуралізація, Хотівське 
городище 
 

Сучасний стан флори України характеризується 
збільшенням антропогенного навантаження та значним впливом 
видів-оселенців на екосистеми в цілому. Саме чужорідні види 
рослин як одна із основних загроз біорізноманіття вносять 
непоправимі зміни у рослинний покрив, що призводить до 
збільшення рівня адвентизації флори України загалом, як і 
окремих її регіонів (Протопопова, 1991). В умовах збільшення 
антропогенного впливу зростає трансформація рослинного 
покриву природоохоронних, історико-культурних та 
рекреаційних об’єктів саме через тотальне збільшення 
чисельності чужорідних видів рослин та активне поширення 

mailto:ogubar@gmail.com
mailto:ser681@ukr.net


 

330 

 

інвазійних (Бурда, 2005). Саме тому особливу увагу слід 
приділяти інвазійним рослинам, зокрема їхньому видовому 
складу, поширенню, впливу на рослинні угруповання та 
популяційні дослідження окремих видів. Об'єктом досліджень 
стали інвазійні чужорідні види рослини, що зростають на 
території пам’ятки археології «Хотівське городище» (1965 р.) та 
підлягають контролю і обмеженню поширення. Дослідження 
проводилися маршрутним та напівстаціонарним методом 
протягом 2018-2020 рр. За основу визначення інвазійності видів 
взято список чужорідних видів України з високою інвазійною 
спроможністю (Протопопова, 2002). 

Вивчаючи флору пам’ятки археології «Хотівське городище» 
(далі городище) нами була поставлена мета дослідити інвазійні 
чужорідні види городища у зв’язку з актуальністю питання, 
їхньою активністю поширення та з огляду на те, що подібні 
комплексні дослідження не проводилися, та багато чужорідних 
видів, які не віднесені до інвазійних, можуть стати такими в 
майбутньому, зайнявши через деякий час значні осередки, 
пройшовши адаптивні зміни на генетичному рівні.  

Археологічна пам’ятка загальнодержавного значення 
«Хотівське городище" – городище раннього залізного віку в 
долині р. Віта (кінець VII–VI/V століття до нашої ери) є 
унікальним об’єктом, що зберігає дані часів початку експансії 
скіфів з Причорноморських степів на північ (Хотівське, 2017). 
Територія городища розташована на Правобережжі Дніпра у селі 
Хотів Києво-Святошинського району Київської області та межує 
з урочищем Феофанія, що в Голосіївському районі Києва. 
Географічні координати: 50°20′01″ пн. ш. 30°29′16″ сх. д. Хотівське 
городище є найпівнічнішим відомим городищем скіфського часу 
(Драган, 2007) та входить у групу пам’яток скіфської епохи, і є 
найпівнічнішим представником Києво-Черкаського локального 
варіанта таких пам’яток (Максимов, 2008). 

Підурочище «Хотівське городище» займає високе лесове 
плато та є частиною лісостепового ландшафту Київського плато, 
що з усіх боків оточене долинами струмків. Уздовж його 
південного краю тече струмок Віта, вздовж північно-східного – 
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струмок Феофаніївський (Стратівка), що витікає з парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва Феофанія, а вздовж північно-
західного – нині висохлий безіменний струмок (Добровольський, 
1927). Лише північний виступ плато сполучається з сусідніми 
ярами, пагорбами. Абсолютні позначки рельєфу городища 
сягають висоти 168 м над рівнем моря (Ивакин, 2005) і нахилене 
на південний схід. Його розмір зі сходу на захід – 960 м, а з 
півночі на південь – 700 м. Загальна площа городища становить 31 
га. Північно-західний і північно-східний краї лесового плато 
городища високі та круті. Південний край більш низький, 
частково зруйнований водною ерозією та антропогенною 
діяльністю і подекуди забудований. Під ним проходить щільно 
забудована вулиця Пирогівська. Північна частина городища (крім 
самого кінця північного виступу) у 2009-2010 року була знищена 
будівництвом маєтку з величезним палацом. 

В результаті проведених досліджень для території городища 
виділено 21 інвазійний видів (таблиця). Серед яких за часом 
заносу, за незначною кількістю, переважають кенофіти 12 видів 
рослин (57,1 % від загальної кількості інвазійних чужорідних 
видів), що є характерним і для флори України та свідчить про 
активізацію процесів занесення у сучасний період і більшу 
інвазійну спроможність кенофітів. Археофіти нараховують 9 
видів (42,9 %) та репрезентовані в основному епекофітами (6 
видів). Серед провідних родин відмічені Asteraceae (9 видів), 
Brassicaceae (4) та Fabaceae (3), вони є типовими для спектру 
провідних родин адвентивної флори багатьох регіонів помірної 
зони Голарктики.  

Види чужорідних рослин городища за ступенем 
натуралізації розподіляються на три групи. Найбільшою 
кількістю видів за ступенем натуралізації представлені агріо-
епекофіти (10 видів, 47,6 %). У спектрі біоморф даної групи 
переважають однорічники. На другому місці за кількістю видів 
знаходяться епекофіти (9 видів, 42,8 %). У спектрі життєвих 
форм переважають також однорічники. Епекофіти мають велике 
ценотичне значення, так як домінують в рослинному покриві 
повністю в трансформованих біотопах. Ергазіофіти представлені 
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двома видами (9,6 %). Спектр життєвих форм різноманітний. 
Серед життєвих форм встановлено переважання відразу двох 
груп: терофітів (9 видів рослин (42,8 %), що загалом є 
притаманним для чужорідних видів рослин) та гемікриптофітів 
(9 видів (42,8 %)), що є притаманним більш для аборигенних 
видів флори. Інші групи менш чисельні: фанерофіти – 2 (9,6 %) 
та хамефіти один вид (4,8 %).  

У результаті проведення біоморфологічного аналізу, що 
включає встановлення типів кореневої системи, типів надземних 
та підземних пагонів, типів вегетації тощо, встановлено, що для 
інвазійних видів городища характерне переважання 
літньозеленого типу вегетації (21 вид, 100 %). За типом 
надземних пагонів домінують безрозеткові види рослин (16 
видів, 76,2 %), напіврозеткові (4 / 19,0 %) та розеткові (1 / 4,8 %) 
представлені значно менше. Також для флори городища 
відмічено переважання безкореневищного (9 видів, 42,8 %) та 
каудексового (6 / 28,6 %) типів підземних пагонів. Інші групи 
(коротко- та довгокореневищні, бульбові) представлені кількома 
видами. Серед типів кореневої системи відмічено переважання 
видів із стрижневою кореневою системою (15 видів, 71,4 %). 
Отже, біоморфологічна структура інвазійних видів флори 
городища, як і спектр їх біологічних типів є типовими для флори 
розташованої в зоні широколистяних лісів.  
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Таблиця. Характеристика інвазійних видів рослин пам’ятки археології «Хотівське городище» 

 

№ 
п/
п 

Назва виду 
Походжен- 

ня* 
Ступінь 

натуралізації** 

Життєва 
форма 

*** 

Фактор 
зволоження*

*** 

Фактор 
освітлення 

***** 

Частота 
трапляння 

Бар`єр 

Археофіти 

1. 
Anisantha tectorum (L.) 
Nevski 

сер.-сх.-
тур. 

Agr.-epc. Т xer.-mes. G часто F 

2. Artemisia absinthium L. ір.-тур. Epc. H xer.-mes. Sc.-g. спорадично E 

3. Ballota nigra L. 
сер.-ір.-

тур. 
Agr.-epc. H xer.-mes. Sc.-g. спорадично F 

4. 
Descurania sophia (L.) 
Webb. ex Prantl 

ір.-тур. Epc. T xer.-mes. G звичайно E 

5. Malva neglecta Wallr. ір.-тур. Epc. H mes. G звичайно E 

6. 
Raphanus raphanistrum 
L. 

середземн. Epc. T xer.-mes. G спорадично E 

7. Sonchus arvensis L. середземн. Epc. H mes. Sc.-g. спорадично E 

8. Sonchus oleraceus L. середземн. Epc. T mes. Sc.-g. спорадично E 
9. Viccia villosa Roth середземн. Agr.-epc. T xer.-mes. Sc.-g. часто F 

Кенофіти 
1. Acer negundo L. пн.-амер. Agr.-epc. Ph. xer.-mes. G.-sc. часто F 

2. 
Ambrosia artemisiifolia 
L. 

пн.-амер. Agr.-epc. T xer.-mes. G спорадично F 

3. Amorpha fruticosa L. пн.-амер. Agr.-epc. Ch. mes. Sc.-g. зрідка F 

4. Asclepias syriaca L. пн.-амер. Epc. H xer.-mes. G спорадично E 
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5. 
Diplotaxis tenuifolia (L.) 
DC 

середземн. Epc. Н mes.-xer. G зрідка Е 

6. Cardaria draba (L.) Desv. пд.-євр.аз. Agr.-epc. H xer.-mes. G звичайно E 
7. Erigeron canadensis L. пн.-амер. Agr.-epc. T mes.-xer. G часто F 

8. Helianthus tuberosus L. пн.-амер. Erg. H xer.-mes. G зрідка E 

9. 
Oenothera rubricaulis 
Klebahn. 

пн.-амер. Epc. T xer.-mes. Sc.-g. спорадично E 

10. 
Phalacroloma annum (L.) 
Dumort. 

пн.-амер. Agr.-epc. T xer.-mes. G часто F 

11. Robinia pseudoaсаcia L пн.-амер. Erg. Ph. xer.-mes. Sc.-g. спорадично F 

12. Solidago canadensis L. пн.-амер. Agr.-epc. H xer.-mes. Sc.-g. часто F 

 
Примітка. * – «пн.-амер.» – північноамериканське, «середземн.» – середземноморське, «сер.-ір.-тур.» – 

середземноморсько-ірано-туранське, «сер.-сх.-тур.» – середземноморсько-східно-туранське, «ір.-тур.» – ірано-туранське, 

«пд.-євр.аз.» – південноєвропейське і азіатське. ** – «Epc.» – епекофіт; «Agr.-epc.» – агріо-епекофіт; «Erg.» – 
ергазіофіт. *** – «T» – терофіт, «H» – гемікриптофіт, «Ph.» – фанерофіт, «Ch.» – хамефіт. **** – «mes.» – 
мезофіт, «mes.-xer.» – мезоксерофіт, «xer.-mes.» – ксеромезофіт. ***** – «G» – геліофіт, «G.-sc.» – 
геліосциофіт, «Sc.-g.» – сциогеліофіт. 
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Основними екологічними чинниками, які впливають на 
розподіл видів адвентивних рослин за екотопами, є водні умови, 
ступінь освітлення, рельєф місцевості. За відношенням до 
водного режиму переважають ксеромезофіти – 15 видів рослин 
(71,4 %), друге місце займають мезофіти – 4 (19,0 %), 
мезоксерофіти – 2 (9,6 %).  

За відношенням до світла, як і в більшості адвентивних 
фракцій флор, спостерігається перевага геліофітів (11 видів / 52,4 
%). Сциогеліофіти нараховують 9 видів (42,8 %) та геліосциофіти 
представлені одним видом (4,8 %). 
Результати аналізу первинних ареалів інвазійних чужорідних 
видів рослин городища свідчить про переважання видів 
північноамериканського (10 видів; 47,6 %), середземноморського 
(5 видів; 23,8 %) та ірано-туранського (3 види; 14,2 %) 
походження. Інші групи (середземноморсько-ірано-туранська, 
середземноморсько-східно-туранська, південноєвропейська і 
азіатська) представлені незначною кількістю (по одному виду) та 
становлять 14,4 % від загального числа видів.  
За рівнем адаптації до умов регіону серед інвазійних видів 
досліджуваної флори виділено п’ять груп, в основу 
розмежування яких покладені, передусім, ступінь, масовість 
поширення й ценотична активність видів. 
1. Види, які поширюються активно та масово по всій території. 
Археофіти: Anisantha tectorum, Vicia villosa. Кенофіти: Acer 
negundo, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron canadensis, Phalacroloma 
annuum, Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis. 
2. Види, які поширюються активно та масово в окремих 
локалітетах: Кенофіти: Amorpha fruticosa, Asclepias syriaca, 
Cardaria draba, Oenothera rubricaulis. 
3. Види, які поширені спорадично по всій території і активно 
формують сталі осередки. Археофіт: Descurania sophia. Кенофіт: 
Helianthus tuberosus. 
4. Види, які повсюдно поширені по всій території, але помірно 
активні. Археофіти: Artemisia absinthium, Ballota nigra, Malva 
neglecta, Raphanus raphanistrum, Sonchus arvensis, S. oleraceus.  
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5. Видів з високим ступенем інвазійності у вузьколокальних 
біотопах незафіксовано. 

Оцінюючи характер поширення інвазійних рослин в 
городищі, було встановлено, що більшість із них трапляється 
спорадично (9 видів / 42,8 %), що обумовлено різноманітністю 
біотопів та специфікою рельєфу місцевості. Друге місце 
посідають види, шо поширені часто (6/ 28,6 %), як правило це 
інвазійні види рослин, які активно поширились у всі типи 
біотопів та змінюють їхню структуру. На третьому місці відмічені 
види, які поширені звичайно (3/ 19,0 %), це види які приурочені 
до конкретного типу біотопу та в основному втікачі з культури 
та зрідка (3/ 13,8 %) трапляються види, що зайняли свої біотопи 
та за якихось причин не поширилися далі та види зі значними 
можливостями до проникнення у різні біотопи, проте відмічені 
на території городища відносно недавно та не набули широкого 
поширення. 

Оскільки основу рослинного покриву займають лучні ценози 
(злаково-трав’янисті біотопи), що утворюють щільний покрив, 
проникнення інвазійних видів рослин відмічено на ділянках 
порушеного ґрунтового покриву. Окремо слід виділити 
потенційно інвазійні види рослин, що нині не проявили значної 
активності до поширення, серед них такі види як: Centaurea diffusa 
Lam., Digitaria ischaenum (Schreb.) Muenl., Vicia tetrasperma (L.) 
Schreb. Дані види формують сталі осередки, але їхня активність не 
є постійною та у різні роки відмічалось як активне поширення, так 
і пригнічення розповсюдження. Так як пам’ятка археології 
Хотівське городище знаходиться на межі м. Києва та с. Хотова, а 
основними шляхами проникнення інвазійних видів рослин 
виступають суміжні території, то для означення осередків 
поширення було здійснене порівняння з суміжною територією – 
урочищем Феофанія. Так, при дослідженні урочища Феофанія 
нами виділено 55 інвазійних чужорідних видів, що значно 
переважає кількість інвазійних видів у Хотівському городищі 
(Губарь, 2020). Усі відмічені інвазійні види городища трапляються 
і в урочищі Феофанія, що вказує на їхню міграцію саме з урочища в 
городище. Також слід відзначити, що рослинний покрив 
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городища менш антропогенно змінений, особливо у центральній 
частині де представлені суходільні остепнені луки, які не зазнають 
рекреаційного навантаження та зростають на значній відстані від 
транспортних шляхів.  

Враховуючи специфіку ґрунтово-кліматичних умов 
городища слід відмітити, що поширення інвазійних видів рослин 
чітко залежить від різноманіття ценозів підурочища Хотівське 
городище. Уздовж городища із західної та частково північної 
частини активно поширився Асer negundo та Robinia 
pseudoacacia, утворюючи активний підріст. Лучні ценози 
успішно заселяють Phalacroloma annum, Solidago canadensis, 
Asclepias syriaca, Oenothera rubricaulis та ін. Більшість інвазійних 
видів поширюються по рудеральних ценозах, які в основному 
трапляються зі східної та південної сторони городища, де 
найбільш поширеними є Anisantha tectorum, Erigeron canadensis, 
Ambrosia artemisiifolia та ін.  

Чужорідні види натуралізуючись в нових умовах долають 
певні бар’єри (D. Richardson et al., 2000). Більшість інвазійних 
чужорідних видів городища подолали Е-бар’єр – 11 видів 
(спостерігається репродуктивне поновлення популяції та 
ефективне поширення діаспор по всій території дослідження) 
(табл.). Переважна більшість видів, що подолали цей бар’єр 
зосереджені на біотопах, що зумовлені антропогенною 
діяльністю. Найбільш активні виявляють стабільну тенденцію до 
вкорінення у напівприродні екотопи, де поширені поодиноко або 
невеликими групами, зрідка формують більш або менш значні 
осередки. Серед цих видів переважають археофіти (6 видів). 
Видів, що натуралізувалися на фітоценотичному рівні, тобто 
подолали F-бар’єр, майже стільки ж (10 видів), вони активно 
поновлюють популяції та більш або менш масово поширюються 
як у антропогенних, так і напівприродних екотопах. Серед цих 
видів переважають кенофіти (7 видів). Види, що подолали F-
бар’єр, характеризуються активним поширенням по всій 
території городища; види, які подолали Е-бар’єр, розповсюджені 
переважно спорадично чи локально. 
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Таким чином, дослідження, спрямовані на оцінку поширення 
небезпечних інвазійних видів рослин по території пам’ятки 
археології Хотівське городище, дозволили виявити для території 
21 вид рослин. У результаті аналізу за часом заносу та ступенем 
натуралізації інвазійних чужорідних видів рослин городища 
встановлено переважання кенофітів та агріо-епекофітів, що 
пов`язано з активною інтродукцією суміжних територій. В 
результаті аналізу життєвих форм досліджуваних видів з’ясовано 
переважання однорічних трав’янистих монокарпіків та 
полікарпіків, за відношенням до вологості переважають 
ксеромезофіти, за відношенням до освітлення геліофіти, що є 
притаманним для чужорідних видів рослин. У результаті аналізу 
первинних ареалів інвазійних чужорідних видів рослин 
городища встановлено переважання північноамериканських 
видів. Більшість інвазійних видів городища пройшли Е-бар’єр та 
поширені спорадично по всій території.  
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L.M. GUBAR, S.M. KONIAKIN. INVASIVE SPECIES OF PLANTS 

OF THE ARCHEOLOGICAL MONUMENT OF NATIONAL 

IMPORTANCE “KHOTIV HILLFORT”  

The spontaneous flora of the archaeological monument “Khotiv 
hillfort” identified 21 invasive alien species of plants. As a result of the 
analysis, the predominance of kenophytes and agrio-epecophytes was 
established by the time of introduction and the degree of 
naturalization; as a result of the analysis of the life forms of the 
studied species, the predominance of annual herbaceous monocarpics 
and polycarpics was established, in relation to humidity, 
xeromesophytes predominate, in relation to illumination heliophytes. 
As a result of the analysis of the primary areas of invasive alien plant 
species, the prevalence of North American species was established. 
Most of the invasive species of the archeological monument of national 
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importance “Khotiv hillfort” have overcome the E-barrier and are 
distributed sporadically throughout the territory.  
 
Л.M. ГУБАРЬ, С.Н. КОНЯКИН. ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ 
РАСТЕНИЙ ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ХОТОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ» 
В спонтанной флоре памятника археологии «Хотовское 
городище» выявлен 21 инвазивный чужеродный вид растений. В 
результате анализа установлено по времени заноса и степени 
натурализации преобладание кенофитов и агрио-эпекофитов; в 
результате анализа жизненных форм исследуемых видов 
установлено преобладание однолетних травянистых 
монокарпиков и поликарпиков, по отношению к влажности 
преобладают ксеромезофиты, по отношению к освещению 
гелиофиты. В результате анализа первичных ареалов 
инвазионных чужеродных видов растений установлено 
преобладание североамериканских видов. Большинство 
инвазионных видов городища прошли Е-барьер и распространены 
спорадически по всей территории. 
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АЛЕЛОПАТИЧНА ТА ЦИТОСТАТИЧНА АКТИВНІСТЬ 
ВОДНИХ ЕКСТРАКТІВ УКРАЇНСЬКОГО БУРШТИНУ  

Метою дослідження було визначення біологічної активності 
зразків українського бурштину на фізіологічні процеси вищих 
рослин. Вивчено алелопатичні та цитостатичні ефекти водних 
екстрактів бурштину методами біотестування за методикою 
А.М. Гродзинського в умовах відкритого ґрунту та в культурі in 
vitro. Тест-об'єктом були проростки огірка Cucumis sativus L. 
Активність водних екстрактів бурштину залежить від їх 
концентрації та регіону походження зразків. Згідно з 
результатами, різні за походженням зразки бурштину 
проявляють біостимулюючу дію на вищі рослини. Таким чином, 
водні екстракти бурштину можливо ефективно 
використовувати в певному діапазоні концентрацій для 
вирощування сільськогосподарських рослин in vivo та in vitro 
умовах. Для стимуляції збільшення маси стебла рослин 
рекомендується використовувати бурштин B1, для збільшення 
маси коренів - бурштин B4,та бурштин B2 - для стимуляції 
росту стебла в довжину. 
 
 Вступ 
 Особливістю органічного підходу до землеробства є 
споживання корисних продуктів, вирощених без добрив або 
пестицидів, виключно на органіці. 

Одним з таких природних органічних сполук може бути 
бурштин, який видобувають в Україні у великій кількості - в 
дрібних фракціях, непридатних для ювелірної обробки. Бурштин 
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-  це скам'яніла хвойна смола палеогенового періоду, віком 15-40 
млн років, розміром від 0,02 до 50 см. Регіон, відомий як 
«Балтійсько-Дніпровська бурштинова провінція» (Мацуй, 2016), є 
основним джерелом і постачальником каменю на світові ринки. 
В Україні бурштин зустрічається в Житомирській,Рівненській та 
Волинській областях, а також Львівській та Київській. 
Ідентифікація зразків бурштину за характерними спектрами 
поглинання інфрачервоного світла не показує суттєвих 
відмінностей між ними і зразками з Прибалтики та Білорусі, що 
підтверджує їх походження з Балтійсько-Дніпровської 
бурштинової провінції (Миронов и др., 2019). Передбачувана 
можливість використання бурштину для стимуляції, захисту 
рослин від біотичних та абіотичних факторів засновані на самій 
природі і функціях смоли. Бурштин містить стимулятори 
клітинного обміну, бурштинову кислоту; терпени з 
бактерицидними властивостями; органо-мінеральні комплекси 
та мікроелементи, різні смоляні кислоти з фунгіцидними 
властивостями та фітостероїди, які мають потужну 
протизапальну та антибактеріальну дію. 

Біологічна активність бурштинової кислоти була виявлена 
дуже давно. Останнім часом інтерес до бурштинової кислоти та 
продуктів її трансформації зростає, оскільки вона може 
здійснювати вплив фізіологічні процеси рослин, включаючи 
цикл Кребса та клітинне дихання(Матвєєва, 2015; Миронов и др., 
2016; Levchyketal., 2017). 
 Бурштин, що містить бурштинову кислоту та інші 
компоненти, відповідно до класифікації Елроя Райса (1978) – це 
алелопатичний агент, який є з'єднанням вторинного 
посмертного походження у відмерлих тканинах рослин. Біогенні 
виділення надзвичайно важливі для хімічної взаємодії між 
організмами на різних рівнях їх існування. Вони можуть 
пригнічувати або стимулювати виконання різних життєво 
важливих функцій (проростання спор і пилку, життєздатність 
насіння, ріст проростків і т. д.), що впливають на життя цілих 
біогеоценозів і функцій збалансованих процесів у біосфері.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B9%20%D0%92$
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 Метою нашої роботи було вивчення біологічної активності 
водних екстрактів зразків бурштину з різних регіонів України та, 
за допомогою класичних підходів та методик, охарактеризувати 
їх вплив на фізіологічні процеси вищих рослин.  Ми 
досліджували біологічні властивості і можливості бурштину,  
використовуючи його як ефективний і безпечний біорегулятор 
для культурних рослин.  
 
 Матеріали та методи 
 Для дослідження зразки бурштину з українських родовищ 
диференціювали за кольором на чотири групи: B1 - темніший, 
непрозорий темно-коричневий (або прозорий коричневий) 
колір; В2- світліший, жовтуватий, лимонний, світло-
бурштиновий колір, напівпрозорий і прозорий; B3 - темно-
червоний або вишнево-червоний, напівпрозорий і прозорий; B4- 
механічна суміш перерахованих вище. Переважна кількість 
зразків надійшли з родовищ Житомирської області (Олевський 
район) та Рівненської області (Клесів і Володимирець) та 
належали до груп B1, B2 і B3. Більшість бурштину В4 надійшло з 
Волинської області. 
 Зразки були досліджено з використанням інфрачервоного 
аналізу на спектрофотометрі Vertex-70, Bruker. Фрагменти 
бурштину подрібнювали з використанням лабораторного млина 
Kinematica AG, модель Polymix®PX-MFC 90 D для отримання 
частинок у діапазоні розмірів 50-500 мкм. 
 Дослідження алелопатичної активності водних екстрактів 
різних зразків бурштину було проведено з використанням 
методики А.М. Гродзинського (2011), цитостатичної активності 
водних екстрактів різних зразків бурштину - методики В.Б. 
Іванова (1986). Ми вивчали вплив різних зразків бурштину на 
темпи зростання біомаси тестових рослин, як наземної, так і 
підземної частин. Як тест-рослини використовували проростки 
огірка (Cucumis sativus L.), сорт Конкурент. Біотести для 
виявлення алелопатичної активності проводили на 1 і 3-4-
добових проростках, використовуючи водні екстракти бурштину 
В1-В4 в концентрації 0,1г/л,0,5г/л, 1,0 г/л (твердої фази). 
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 Цитостатичну активність бурштину оцінювали за 
кількістю бічних коренів. Для проведення тестів in vitro насіння 
огірка стерилізували 1 хв. в 70% етанолі, потім упродовж 2 хв. 
0,05% мертіоляту натрію, потім висаджували в культуральне 
середовище MS з додаванням бурштинового порошку в 
концентраціях 0,15г/л та 1,5 г/л, як описано раніше. Експеримент 
проводили в двох повторностях. Результати були оцінені 
морфометрично. Всі лабораторні дослідження проводили при 
+26°С.Дані обробляли статистично з використаннямEXCEL 7.0. 

Ідентифікація зразків бурштину 
Інфрачервона спектроскопія є потужним експрес-методом 

діагностики та ідентифікації бурштину. Можливість отримання 
спектра відбиття дозволяє вивчати та діагностувати камені 
навіть у закріпці. Як і будь-яка органічна речовина, бурштин має 
власний унікальний ІЧ-спектр поглинання, що дозволяє 
відрізнити його від синтетичних імітацій та незрілих смол. Нами 
були проведені дослідження спектральних характеристик 
зразків бурштину методом ІЧ-спектроскопії з метою виявлення 
характерних особливостей. На рис. 1, 2 наведено ІЧ-спектри 
дрібних фрагментів бурштину різних географічних районів 
України: Житомирської обл. (Олевський р-н), Рівненської обл. 
(Клесів). 

Отже, при використанні Фур'є-спектроскопії (ФС) 
спектральна роздільність фактично визначається вже не якістю 
використаної апаратури, а природою досліджуваних об'єктів. 
Завдяки високій роздільній здатності, а також можливості 
вимірювань спектрів значної протяжності, ФС забезпечує істотне 
просування в дослідженні коливально-обертальних спектрів. 
Значне співвідношення сигнал-шум дозволяє також ефективно 
працювати з малопрозорими об'єктами, що є актуальним для 
бурштинів та інших природних смол. 

Проведені дослідження дозволили виявити специфічну 
конфігурацію інфрачервоних спектрів сукциніту, зумовлену 
поєднанням основних смуг поглинання та близьким до 
постійного співвідношенням їх інтенсивності. Смуги 
поглинання, розташовані у короткохвильовій частині спектра 
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між 1270 см-1 і 1120 см-1, саме для сукциніту є діагностичними, 
оскільки унікальною характеристикою цього виду смол є 
наявність широкого горизонтального «плеча» в діапазоні 1250–
1195 см-1 («балтійське плече») у поєднанні з гострим піком, так 
званим «балтійським зубцем» – 1250<1160 см-1, що досягає 
максимальної інтенсивності близько 1170 – 1160 см-1, після чого 
поглинання зменшується дуже швидко. 

 
Рис.1. ІЧ-спектр усереднених 20 дрібних фрагментів 
бурштину Житомирської обл. (Олевський район) 
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Рис. 2. ІЧ-спектр усереднених 20 дрібних фрагментів 
бурштину Рівненської обл. (Клесів) 
З точки зору хімічного складу, зразки бурштину з різних 

географічних регіонів відрізнялись не суттєво, лише за розміром 
та інтенсивністю деяких характеристичних смуг. 

Алелопатична та цитостатична активності бурштину  
Дослідження алелопатичної та цитостатичної активності 

було проведено на чотирьох зразках бурштинових груп. 
Виявлено, що водний екстракт В2 бурштину, незалежно від 
концентрації, мав найбільший ефект алелопатичної активності, 
що проявлялося в стимуляції росту одноденних проростків 
огірків в межах 126,0–133,8%. Водночас на 3-добових проростках 
спостерігалось значне пригнічення росту коренів даним 
розчином в концентрації 0,1 г/л та суттєве стимулювання в 
концентраціях 0,5 г/л та 1,0 г/л. Найбільш ефективним був 
водний екстракт В2 бурштину при 0,5 та 1,0 г/л (рис. 3). 

Підвищення стимуляції також було високоефективним 
(131,48%) при використанні бурштину B1, при концентрації 0,5 
г/л. Стійкий ефект було зафіксовано протягом усіх трьох днів 
експерименту (рис. 3). 
Водний екстракт бурштину В3, незалежно від концентрації, 
виявляв інгібуючу дію впливу на одноденні проростки огірків, 
при концентрації 1,0 г/л він пригнічував також ріст 
чотиридобових проростків. При 0,1 г/л та 0,5 г/л ми спостерігали 
незначну стимуляцію росту чотири добових проростків (рис. 3). 

Екстракт бурштину В4 виявив незначну інгібуючу дію на 
проростки огірка при концентрації 0,5 г/л та 1,0 г/л, тоді як при 
0,1 г/л він мав незначний стимулюючий ефект. Функціональна 
активність бурштинових екстрактів може виникати не тільки як 
алелопатичний вплив на рослину в цілому та її органи, але й на 
клітини, впливаючи на їх проліферацію. Цитостатична дія 
полягає в селективному пригніченні мітозу в основних коренях 
проростків та сильному гальмуванні росту бокових коренів 
(Levchyk et al., 2017). 
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Рис. 3. Алелопатична активність водних розчинів бурштину 
різних зразків (В1, В2, В3, В4 – зверху вниз), в залежності від 
концентрації (%, порівняно з контролем - 100%): 1 - 0,1 г/л, 2 - 
0,5 г/л, 3 - 1,0 г/л 
 

Дослідження цитостатичної активності водних екстрактів 
бурштину B1 різних концентрацій показало значний 
стимулюючий вплив на клітинну проліферацію протягом 
першого дня експерименту, зокрема, ініціювання бокових 
коренів. Відразу після проростання (перший-другий день) 
кількість бокових коренів у дослідних рослинах була 



 

348 

 

підвищеною до рівня 474,4–566,7%, порівняно з контролем (рис. 
4). Однак, на третій день пік активності знизився до 121,0–142,9%. 

 
Рис. 4. Цитостатична активність водних розчинів бурштину 
різних зразків (В1, В2, В3, В4 – зверху вниз) в залежності від 
концентрації (%, порівняно з контролем - 100%): 1-0,1 г/л, 2-
0,5 г/л, 3-1,0 г/л 
 

В2 – екстракти бурштину показали порівняно невелику 
стимулюючу дію, 119,2% у перший день при концентрації 0,5% і 
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123,4% при концентрації 0,1% (рис. 4). Значна стимулююча дія В3 
бурштинового екстракту у перший день проростання насіння 
спостерігалася в межах 106,7–161,7%. Однак, на четвертий день 
при концентрації 0,1 г/л та 1,0 г/л спостерігався незначний ефект 
цитостатичної дії в межах 91,1–96,8%. 

Значна активація проліферації екстрактом В4 у діапазоні 
155,8–194,8%, незалежно від концентрації, спостерігалась в 
перший день проростання насіння, але вона повністю 
нівелювалась на четвертий день. Однак, лише незначна 
цитостатична активність виявлена під час впливу бурштину В3. 
Ефект дії залежить від походження бурштину та концентрації 
екстракту. 
 Таким чином, бурштин та його водні екстракти містять 
біологічно-активні речовини, що активуютьріст та розвиток 
рослин.  

Вплив екстрактів бурштину на ріст та розвиток 
проростків огірків в умовах in vitro 

У даний час проводяться біотехнологічні дослідження 
генетично трансформованих лікарських рослин, які самостійно 
виробляють біологічно активні сполуки (БAC), в т.ч. фруктани, 
артемізинін та рекомбінантні речовини (інтерферон, 
мікобактеріальні антигени) з пребіотичними, 
гепатопротекторними, протидіабетичними, протипухлинними, 
протималярійними, антиоксидантними та УФ-захисними 
властивостями, корисними при лікуванні вірусних, 
бактеріальних та інших захворювань (Матвєєва, 2015). Для 
успішного культивування цих рослин в культуральних умовах з 
метою отримання промислової кількості БАС, важливим є пошук 
нових природних стимуляторів для композиції поживних 
середовищ. 

Експерименти показали, що водні розчини бурштину 
В2,незалежно від концентрації, найбільш ефективно стимулюють 
ріст та розвиток рослин в умовах in vitro, порівняно з B1, B3та В4. 
Ця перевага полягає в більшому розмірі рослин, кількості та 
розмірі листкових пластин тест-рослин. Середні показники були 
отримані на водних розчинах бурштину В3; найнижчі- для B1 і 
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B4.Тест-рослини на культуральному середовищі MS з водним 
екстрактом бурштину В2перевищили контрольні рослини за 
висотою на 28–38% та на 10–48% на середовищі MS зі зразками 
бурштину B1, B3 та B4 (рис. 5, 6). 

 
Рис.5.Морфометричні характеристики тестових рослин in 
vitro в залежності від концентрації водних 
екстрактівбурштину В1, В2, В3, В4 (%, порівняно з контролем 
- 100%) 

 
Рис.6. Восьмидобові проростки огірків на MS +водні 
екстракти бурштину (зліва направо): контроль; 0,15 г/л; 1,50 
г/л 
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Таким чином, дослідження показали, що екстракти 
бурштину сильно стимулюють ріст та розвиток тест-рослин 
протягом раннього періоду їх онтогенезу. Рівень такої стимуляції 
залежить не тільки від концентрації бурштину в культуральному 
середовищі, але також від регіону його походження. Вірогідно, 
що різниця в активності пов’язана з різним якісним та 
кількісним складом зразків бурштину (відсоткового вмісту 
бурштинової кислоти та інших складових компонентів 
бурштину, а також ступенем його подрібненості). 
Було встановлено, що в умовах in vivo екстракти бурштину також 
відрізняються впливом на ріст надземної та підземної частини 
тест-рослин, стимулюючи або інгібуючи його (рис. 7). 

 
Рис.7. Приріст надземної та підземної маси тест-рослин 
залежно від концентрації водних розчинів бурштину B1, 
В2,В3, B4 (зліва направо) 
 

Для встановлення дії екстрактів бурштину ми обирали 
параметри росту надземних та підземних частин тест-рослин: 
маса та збільшення відповідних частин порівняно з сухою 
речовиною,%. 

Максимальний вплив на активацію росту надземної 
частини проростків було видно на водному екстракті бурштину 
B1, дещо нижчі - на B4. Очевидно, що ці зразки бурштину при 
певному розведенні мають оптимальну концентрацію та 
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співвідношення смоляних кислот (абієтова кислота та її похідні) 
до бурштинової кислоти та мікроелементи, оптимальні для 
стимуляції росту надземної частини рослин. 

Також спостерігали тенденцію щодо В1 та В2 зразків, 
незалежно від концентрації, для активації надземного росту 
тест-рослин, а також значного гальмування їх кореневої 
системи. Слід зазначити, що 0,1 г/л та 0,5 г/л концентрації 
бурштину B3 сильно пригнічують як надземну частину, так і 
кореневу систему, порівняно з контролем. Проте при 
концентрації 1,0 г/л його дія практично непомітна. 

Загалом, найвищий надземний приріст тест-рослин у межах 
18–21% спостерігався на водному екстракті бурштину В1, 
незалежно від концентрації. Однак, найвищий приріст кореневої 
системи близько 8% очікується на водному екстракті бурштину 
В4при концентрації 0,5 г/л. 

 
Висновки 
Досліджені дії водних екстрактів бурштину в різних 

концентраціях на алелопатичну та цитостатичну активність, а 
також на культуральні рослини in vitro, показали наступне: 

Найвища алелопатична активність спостерігалась на 
водному екстракті бурштину В2, тоді як його 0,1 г/л концентрація 
мала інгібуючу дію; 

Зафіксовано, що впродовж першого дня, найвища 
стимулююча активність відбувається на водному екстракті 
бурштину В1, незалежно від його концентрації; 

Встановлено, що в умовах іn vitro найвищі стимулюючі 
ефекти досягаються при додаванні до середовища MS бурштину 
зразка В2 в концентраціях 0,15 г/л та 1,5 г/л; максимальне 
гальмування процесів життєдіяльності рослин спостерігалось 
при додаванні бурштину B1 в концентрації 0,15 г/л; 

Бурштинові екстракти in vitro діють диференційовано на 
надземні частини тест-рослин та на їх кореневі системи, 
впливаючи на параметри росту та інтенсивність приросту 
зеленої маси. 
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Для стимуляції збільшення маси стебла рослин можна 
рекомендувати застосовувати бурштин В1, щоб збільшити массу 
підземної частини - бурштин зразка В4, та для стимулювання 
росту стебла - використовувати бурштин зразка В2. Дослідження 
показало, що відходи та дрібні фракції бурштину є цінним  
джерелом природної складної хімічної сполуки для стимуляції 
росту рослин в умовах як in vivo, так і in vitro. Бурштин загалом 
та його водні екстракти зокрема можуть отримати великі 
перспективи застосування в рослинництві. 
 Дослідження в області раціонального використання 
корисних копалин зменшує продаж сировини та прискорює 
впровадження готової продукції органічної хімії в екологічно 
безпечне рослинництво. 
 
Роботу виконано за підтримки Програмно-цільової та 
конкурсної тематики НАН України: науково-технічні проекти 
установ НАН України 2020 року  «Екстракційні технології для 
отримання новітніх матеріалів з викопних смол».  
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O.L. MIRONOV, N.M. KACHALOVA, N.YA. LEVCHIK, A.V. 
LYUBINSKA, O.I.DZYUBA. ALLELOPATHIC AND CYTOSTATIC 
ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACTS OF UKRAINIAN AMBER 
The aim of the study was to determine the biological activity of 
Ukrainian amber samples on the physiological processes of higher 
plants. The allelopathic and cytostatic effects of aqueous amber 
extracts were studied using biotesting methods according to А.М. 
Grodzinsky in open ground conditions and in in vitro culture. The test 
object was cucumber seedlings Cucumis sativusL.. The activity of 
aqueous amber extracts depends on the region of origin of the samples 
and concentration. According to the results, amber samples of various 
origins exhibit a biostimulating effect on higher plants. Thus, water 
extracts of amber in a certain concentration range can be effectively 
used for growing agricultural plants in vivo and in vitroterms. To 
stimulate an increase in the mass of the stem of plants, it is 
recommended to use amber B1 to increase the mass of the roots - 
amber B4 and amber B2 - to stimulate the growth of the stem in length. 
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О.Л. МИРОНОВ, Н.М. КАЧАЛОВА, Н.Я. ЛЕВЧИК,                 
А.В. ЛЮБИНСКАЯ, О.И. ДЗЮБА. АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ И 
ЦИТОСТАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
УКРАИНСКОГО ЯНТАРЯ 
Целью исследования было определение биологической 
активности образцов украинского янтаря на физиологические 
процессы высших растений. Изучены аллелопатические и 
цитостатические свойства водных экстрактов янтаря 
методами биотестирования по методу А.М. Гродзинского в 
условиях открытого грунта и в культуре in vitro. Тест-объект - 
проростки огурца Cucumis sativus L. Активность водных 
экстрактов янтаря зависит от их концентрации и региона 
происхождения образцов. Согласно результатам, различные по 
происхождению образцы янтаря проявляют биостимулирующее 
действие на высшие растения. Водные экстракты янтаря 
можно эффективно использовать в определенном диапазоне 
концентраций для выращивания сельскохозяйственных 
растений in vivo и in vitro условиях. Для стимуляции увеличения 
массы стебля растений рекомендуется использовать янтарь B1, 
для увеличения массы корней - янтарь B4, и янтарь B2 - для 
стимуляции роста стебля. 
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА БІОТОПИ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ 
«МІЖРІЧИНСЬКИЙ» 
 
Обстеження природних оселищ (біотопів) Регіонального 
ландшафтного парку «Міжрічинський» показало, що вони 
характеризуються різноманітністю й відповідно до 
класифікації UNIS належать щонайменше до п’яти типів. 
Найбільш поширеними з них є лісові біотопи.  
Окрім антропогенних впливів значну загрозу цілісності та 
функціональній рівновазі біотопів складають кліматичні 
процеси і фактори. Зафіксовані підвищення температури, 
кількості опадів, частоти та інтенсивності несприятливих 
погодних умов і явищ в регіоні РЛП впливають на загальну 
фотосинтетичну активність рослинного покриву. Показано, що 
найбільш значні впливи на стан біотопів спричинюють 
екстремальні прояви кліматичних процесів – надмірні опади чи 
їх тривала відсутність, періоди високих температур, 
надзвичайні метеорологічні явища.  
На прикладах оселищ (біотопів) РЛПМ показано, що від 
надмірного зволоження може суттєво змінитися видовий склад 
фітоценозу вологих березових лісів, а внаслідок тривалої 
відсутності опадів формуються умови, сприятливі для 
реалізації антропогенних загроз пірогенного характеру. Аналіз 
наслідків пожеж 2020 року свідчить, що дія пірогенного фактору 
є згубною для флористичного компоненту оселищ і на не 
визначений час суттєво змінює їх властивості. В цілому, 
кліматичні фактори змінюють умови, важливі для 
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функціонування біоценозів, і виступають у ролі тригера, який 
запускає низку взаємопов’язаних процесів, що зрештою 
приводять до нового стану біотопів і пов’язаних з ними видів. 
 
Ключові слова: Регіональний ландшафтний парк 
«Міжрічинський», оселища, біотопи, зміни клімату, кліматичні 
фактори, лісові пожежі. 
 

Вступ 
Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» 

(РЛПМ), один з найбільших в Україні, розташований у 
Чернігівській області. Її більша частина, а також частини 
територій північних областей України входять до складу 
Українського Полісся, яке, в свою чергу, виокремлює південно-
західну частину зони мішаних лісів Східно-Європейської 
рівнини. В межах території України виділяють шість фізико-
географічних поліських областей - Волинське, Мале, 
Житомирське, Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське 
Полісся. Всі вони мають багато спільних характеристик, але 
відрізняються певними природними особливостями. Кабінет 
Міністрів України спеціальною постановою закріпив 
адміністративні межі поліських територій України, а основним 
критерієм для цього було обрано їх розташування «у межах 
природно-сільськогосподарської зони Полісся, для якої властиве 
переважання дерново-підзолистих і дернових ґрунтів піщаного 
та супіщаного механічного складу, а також перезволожених і 
заболочених земель (лучних і болотних ґрунтів, включаючи 
торфові)» (Постанова…, 1991). 

Загальна площа Полісся становить близько 113,5 тис. км2, що 
складає майже п’яту частину території України. Територія з 
переважно рівнинним рельєфом та широкими заболоченими 
долинами має розвинуту річкову мережу, до складу якої 
повністю або частково входить понад 220 річок. Позитивний 
баланс вологи обумовлює високий рівень грунтових вод і сприяє 
значному заболоченню земель. Природні та антропогенізовані 
лісові екосистеми займають понад 4001,6 тис. га (близько 38% 
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лісів України), в яких переважають соснові біотопи з домішками 
дубу, ялини, осики, грабу та інших деревних видів. Частка 
стиглих деревостоїв незначна (4%), а молоді, переважно штучні 
насадження займають понад 45% лісовкритих площ (Артюшок, 
2012). 

Все сказане відображує також характеристики території 
РЛП «Міжрічинський», основною природною цінністю якого є 
водні та лісові екосистеми. Парк розташований у міжріччі 
Дніпра й Десни на території Козелецького та Чернігівського 
районів, а його загальна площа становить 78753,95 га 
(Екологічний паспорт…, 2019). Основну частину території 
займають лісові масиви на піщаній боровій терасі (більше 
половини території парку). Окрім цього майже п’яту частину 
території займає акваторія Київського водосховища, 
сільгоспугіддя – до 20%, близько 4% становить територія, 
зайнята пасовищами, сіножатями та ріллею, ще менше (близько 
2%) займають болота та інші землі, переважно піски, чагарники 
та пустища. При цьому землі виділені Парку без вилучення у 
власників і користувачів. Незважаючи на те, що при зонуванні 
території РЛП визначені природоохоронні зони, в тому числі й 
заповідна, господарська діяльність інтенсивно здійснюється, що 
суттєво впливає на природний стан біогеоценозів, перш за все 
лісових.  

Але загрози для природних екосистем РЛПМ як частини 
Чернігівського Полісся не обмежуються тими, що пов’язані з 
втручанням людини. Визнані зміни клімату охопили й цей 
регіон, а їхні прояви і наслідки мають як системний, так і 
точковий вплив на біоценози, види і популяції. Такий вплив має 
прямий і опосередкований характер. При першому, різкі зміни 
кліматичних параметрів, зокрема, температури і опадів, можуть 
спричинити формування умов, сприятливих або ж критичних 
для існування виду чи його популяції в рамках екологічної ніші. 
У другому випадку, внаслідок кліматичних змін відбувається 
трансформація середовища та умов існування видів, що зрештою 
й впливає на видову структуру і функціонування локальних 
біоценозів. В таких випадках кліматичні зміни також сприяють 
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формуванню умов для прояву та ескалації зовнішніх чинників, 
вплив яких на біоценози може бути дуже значним. Тому мета 
цієї роботи полягала в узагальненні результатів власних 
досліджень, а також даних, представлених у наукових 
публікаціях, що стосуються прямого та опосередкованого впливу 
кліматичних факторів на біоценози РЛП «Міжрічинський».  

Методи дослідження  
Вихідними даними для аналізу були результати власних 

польових досліджень видового та оселищного різноманіття 
РЛПМ, а також матеріали відповідних наукових публікацій, 
зокрема (Національний каталог..., 2018; Прядко, 2004). Польові 
дослідження проводили у весняно-осінній період упродовж 2017-
2021 років. 

Стан і динаміку оселищ визначали на основі обробки 
картографічних матеріалів та літературних даних, що 
стосувалися визначених пілотних ділянок РЛП (такі ділянки 
відображали типові та рідкісні оселища, а також території, 
постраждалі від пожеж). Необхідність такого підходу, а саме 
вибору пілотних ділянок, спричинена значною територією РЛП, 
повне дослідження якого потребувало б значних часових і 
матеріальних ресурсів.  

Для картографування об’єктів використовували дані 
географічних карт території РЛП та супутникові знімки високої 
роздільної здатності. Картографічні матеріали обробляли за 
допомогою програмного забезпечення ArcGIS (ArcMap 10.1) з 
використанням супутникової базової карти Esri World Imagery. 
При польових дослідженнях використовувались також 
супутникові знімки Google Maps. Маршрути і координати точок 
спостереження фіксувались в мобільному додатку Google Maps. 

Ідентифікацію та картографування оселищ здійснювали за 
наступними ключовими параметрами та кваліфікаційними 
критеріями: видовий склад, просторовий розподіл, координати 
та особливості розташування ділянок спостереження. Види 
рослин та їх угрупування, а також картини територій поширення 
документували за допомогою фотофіксації зеркальними 
фотокамерами та квадрокоптером Mavic Pro (аерофотозйомка).  
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Ідентифікацію видів проводили в польових умовах, а також 
на основі фотоматеріалів за допомогою електронних 
визначників додатків PlantNet та іNaturalist, але перевіряли, 
використовуючи загальноприйтяті визначники (зокрема, 
Определитель..., 1987). Типи оселищ визначали відповідно до 
класифікації EUNIS (Директива, 2011; Оселищна концепція..., 
2012; European Nature…, 2020).  

Тенденції зміни кліматичних показників (температури, 
опадів, кількості  надзвичайних погодних явищ) визначали при 
аналізі даних довготривалих спостережень, отриманих з 
локальних метеорологічних станцій та накопичених у базах 
Українського гідрометеорологічного центру (Український…, 
2020). Довготривалі сумарні зміни вегетаційної активності 
території оцінювали за показником нормалізованого 
диференційного вегетаційного індексу (NDVI), дані для аналізу 
якого отримали з (University…, 2020).  

Основним джерелом даних про пожежі в природних 
екосистемах стали відкриті матеріали Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій в Україні, зокрема, представлені в 
Національних доповідях про стан техногенної та природної 
безпеки в Україні у 2002 – 2015 рр., аналітичних оглядах стану 
техногенної та природної безпеки в Україні у 2016 – 2018 рр. 
(Державна служба…, 2020а, 2020в, 2020с) та інших звітних 
матеріалах. 

Ключові оселища РЛПМ.  
Польові дослідження засвідчили, що територія МРЛП 

характеризується значним різноманіттям угруповань видів, що 
мозаїчно населяють ті чи інші ділянки. Нерівномірність 
поширення видів залежить від умов, що, у свою чергу, залежать 
від особливостей неорганічного компоненту екосистеми. 
 Притримуючись проглядів Дідуха Я.П. і Кузьманенко О. Л. 
(2010), таку ділянку суходолу або акваторії, однотипну за 
умовами середовища та поширенням тваринного і рослинного 
світу, ми розглядаємо як біотоп. Зважаючи на те, що по 
відношенню до окремих видів, перш за все, видів тварин, такі 
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ділянки є ще й середовищем існування, біотоп, з певними 
обмеженнями, можна розглядати і як оселище.  
        Обстеження території МРЛП дозволило визначити значну 
кількість типів оселищ, ключові з яких представлені в таблиці 1. 
Найбільш характерною та різноманітною групою оселищ РЛП є 
лісові (G), що займають близько 50% від загальної площі парку. 
Лучні (E), водні (С) та болотні оселища (D) є менш поширеними, 
проте також вирізняються значним різноманіттям. Наведені 
типи оселищ належать до рівня 1 за класифікаціє EUNIS 
(European Nature…, 2020). Перелік не враховує ідентифікованих 
типів оселищ, що входять до категорії побудованих, 
промислових та інші штучних типів оселищ (J) та комплексів 
оселищ (X) і не є остаточним.   
 

Таблиця 1. Ключові ідентифіковані типи природних 
оселищ РЛПМ* 

Типи оселищ Коди рівнів класифікації 

Континентальні 
поверхневі води (C) 

C1.22, C1.32 C1.33, C1.34, С2.33, 
C2.34, С3.4, С3.51, C3.21, C3.23, 
C3.24, C3.29 

Трясовини, верхові та 
низинні болота (D) 

D2.31, D2.34, D2.38, D5.21 

Трав’яні угруповання та 
угіддя з домінуванням 
різнотрав’я, мохів або 
лишайників (E)  

E1.9, E3.4, E3.5, E5.4 
 

Пустища, чагарники і 
тундра (F) 

F9.21, F9.22, F9.25  

Ліси та інші заліснені 
землі (G) 

G1, G1.2, G1.21, G1.2111, G1.4112, 
G1.4113, G1.412, G1.5, G1.512, G1.9, 
G1.9111, G1.92, G1.B, G1.B2, G3, 
G3.4F, G3.E2, G4, G4.1, G4.4 

* Переклад назв типів оселищ наведено за Тлумачним 
посібником оселищ Резолюції № 4 Бернської конвенції 
(Тлумачний..., 2017). 
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       Таблиця 2 наводить класифікацію встановлених лісових 
оселищ. Вона також не є остаточною, оскільки територія Парку 
обстежена не повністю, а маргінальні оселища (ті, що 
розташовані на межі різних типів оселищ) можуть з часом 
трансформуватися  або ж зливатися з сусідніми. 
 

Таблиця 2. Ідентифіковані класи лісових оселищ РЛПМ 
 

Код Назва 

G Woodland, forest and other wooded land  (Ліси та інші 
заліснені землі) 

G1. Broadleaved deciduous woodland (Широколистяні ліси) 
G1.2 Mixed riparian floodplain and gallery woodland (Змішана 

прибережна заплави та лісова тераси) 

G1.21 Riverine ash - alder woodland, wet at high but not at low 
water (Річкові ясенево - вільхові ліси, зволожені при 
високій, але не при низькій воді) 

G1.2111 Sedge ash-alder woods (Осокові ясенево-вільхові ліси) 
G1.4112 Elongated-sedge swamp alder woods (Повздовжні 

осокові болотні вільхові ліси 

G1.4113 East European swamp alder woods (Східноєвропейські 
болотні вільхові ліси) 

G1.412 Oligotrophic swamp alder woods (Оліготрофні болотні 
вільхові ліси) 

G1.5 Broadleaved swamp woodland on acid peat 
(Широколистяні болотні ліси на кислих торф’яниках) 

G1.512 Sedge sphagnum birch woods (Осоково-сфагнумові 
березові ліси) 

G1.9 Non-riverine woodland with birch, aspen or rowan 
(Позарічкові ліси з березою, осикою чи горобиною) 

G1.9111 Humid birch woods (Вологі березові ліси) 

G1.92 Aspen woodland (Осикові ліси)  
G1.B Non-riverine alder woodland (Нерічкові вільхові ліси) 

G1.B2 Nemoral alder woods (Неморальні вільхові ліси) 

G3 Coniferous woodland (Хвойні ліси) 
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G3.4F European Scots pine reforestation (Відновлені ліси сосни 
європейської звичайної) 

G3.E2 Nemoral Scots pine mire woods (Неморальні соснові 
болотні ліси) 

G4. Mixed deciduous and coniferous woodland (Змішані 
листяні та хвойні ліси) 

G4.1 Mixed swamp woodland (Змішані болотні ліси) 

G4.4 Mixed Scots pine - birch woodland (Змішані сосново-
березові ліси) 

 
      Рис. 1, який демонструє основні оселища гідрологічної 
пам’ятки природи загальнодержавного значення «Озеро Святе», 
дає уявлення про реальні масштаби і локалізацію основних і 
маргінальних оселищ. Їх структура і територія не є незмінними. 
Зокрема, перехідні трясовини і сплавини з часом поширюються 
на все більшу частину відкритої водної поверхні, мінімізуючи 
поверхню оселища поверхневих вод. Прибережна частина 
залежить від рівня води в озері. При цьому стан озера значною 
мірою залежить від водного живлення, тобто від підземних 
джерел і опадів, а отже й від кліматичних факторів. В роки, 
багаті на опади, підвищення рівня води в озері суттєво впливає 
на стан рослинності прибережних оселищ і навпаки, в посушливі 
періоди рівень води падає і рослинність потерпає від посух. 
 
     Кліматичні умови і тенденції регіону РЛПМ 
     Кліматичні умови на території Регіонального ландшафтного 
парку «Міжрічинський» аналогічні умовам території Київського 
та Чернігівського Полісся. Клімат тут помірно-континентальний 
з нестійкою м’якою похмурою зимою та теплим літом. Для зими 
характерні часті відлиги і тумани. Метеорологічна норма (за 
період 1961-1990 рр.) середньорічної температури становила біля 
7-8 оС. Середня температура найхолоднішого місяця року (січня) 
становить –4.4÷–6.5 оС,  найтеплішого місяця (липня) –  19.0÷20.3 
оС (Клімат України, 2003). 
     Характерна для зони надмірного зволоження річна кількість 
опадів становить 600-650 мм, в теплий період випадає 350-410 
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мм, в холодний – 190-230 мм. Впродовж року атмосферні опади 
випадають головним чином у вигляді дощу (127-153 днів) або 
снігу (50-76 днів). 
 

 
 

Рис. 1. Ключові біотопи озера Святого, Регіональний 
ландшафтний парк «Міжрічинський» 
 

       Зауважимо, що зміни клімату на території України в ХХ - XXI 
ст. позначилися підвищенням приземної температури на 1.2 ± 0.2 
оС / 100 років. При цьому прояви змін клімату мають регіональні 
відмінності. Зокрема, в північних, північно-східних і північно-
західних областях потепління відбувається більш інтенсивно (ΔT 
= 1.7±0.4oC) і супроводжується зниженням кількості атмосферних 
опадів (10-15% за 10 років) (Boychenko et al., 2016). Впродовж 
останніх десятиліть також частішають періоди аномально 
високих літніх температур на тлі значної аридизациї та 
спостерігаються аномально теплі зими з підвищеною мінливістю 
погодних умов і випаданням опадів в основному у вигляді дощу 
або мокрого снігу.  

В регіоні РЛПМ кліматичні зміни стали особливо 
помітними впродовж останнього десятиліття. Зокрема, за період 
2006-2020 рр. на метеостанціях Остер і Чорнобиль зафіксоване 
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підвищення приземної температури на 0,06 та 0,08 оС/рік 
відповідно, а середньорічна температура вже становить 8,9-8,7 оС 
(рис. 2а). Відбулися певні зміни і в режимі зволоження: за рік 
випадає в середньому 550-620 мм, а кількість атмосферних опадів 
помітно знижується (10-12 мм за рік) (рис. 2б). При цьому 
відмітимо, що, не зважаючи на загальну тенденцію, зміни в 
опадах не є однозначними. Зокрема, 2012 і 2013 роки 
відзначилися значними опадами, а 2015, 2016 і 2020 роки навпаки 
були посушливими (Boychenko, Karamushka, 2020). Саме для 
таких років були характерні теплі малосніжні зими, спекотні літа 
та зменшення кількості атмосферних опадів  майже впродовж 
всього року. Саме ці обставини стали причиною дефіциту 
водних ресурсів і сприяли виникненню пожежонебезпечних 
ситуацій в цьому регіоні. 
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Рис. 2. Динаміка середньорічної приземної температури 
повітря (а) та суми атмосферних опадів (б) за даними 
метеостанцій Остер та Чорнобиль за період 2006–2020 рр 
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     Вплив кліматичних факторів на біотопи РЛПМ 
     Інтегральні та локальні наслідки зміни клімату (зміна 
температури і температурного режиму, тривалості вегетаційного 
періоду, структури опадів, їх сезонного і регіонального 
перерозподілу, зростання кількості та інтенсивності 
надзвичайних погодних умов і явищ) не можуть не впливати на 
стан видів, популяцій та екосистем, формуючи, окрім 
можливостей, також значні загрози. У певних випадках такі 
загрози стають критичними для біотопів на значних територіях. 
У цьому контексті можна виділити безпосередній вплив 
кліматичних факторів (зміна фізико-хімічних умов екологічної 
ніші видів), опосередкований вплив на середовище існування 
(зміна середовищ існування видів) та провокування зовнішніх 
впливів (антропогенні впливи та впливи надзвичайних 
природних явищ), які при певних обставинах можуть бути 
критичними для видів і середовищ їх існування на території 
такого впливу. 
 Про те, що в екосистемах Полісся відбуваються повільні 
довготривалі зміни, свідчить рис. 3, на якому представлена 
динаміка інтегрального показника вегетаційної активності 
рослинного покриття території. Тенденції у довготривалих 
змінах значень NDVI корелюють з тенденціями змін 
середньорічних значень сонячної інсоляції, приземної 
температури та кількості опадів, що дає змогу припустити, що 
зміни вегетаційної активності пов’язані зі змінами кліматичних 
параметрів території дослідження.  
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Рис. 3. Багаторічна динаміка значень NDVI (суцільна крива) 
за 2000-2019 рр. для території Українського Полісся. 
Точковий пунктир – лінійний тренд. 
 
 Але за цими інтегральними змінами приховані зміни стану і 
динаміки розвитку біотопів, і окремих видів, що їх населяють. З 
кліматичними змінами (перш за все, температури і вологості) 
пов’язують поширення короїдів у соснових лісах (верхівковий 
короїд та інші ксилофаги (Гетьманчук  та ін., 2017), що 
спричинює масову загибель дерев. У РЛП «Міжрічинський» 
поширення короїдів у соснових біотопах (група G3, табл. 2) не 
набуло масового характеру, але в кількох соснових локалітетах 
осередки дерев Pinus sylvestris L. уражені й більшість з них  
загинули.  

Іншу картину виявлено при обстеженні біотопів озера 
Святого. Характерна особливість його прибережної смуги з 
багатою чагарниковою та болотною рослинністю - наявність 
значної кількості стовбурів загиблих берез. Значна кількість 
стовбурів, ще стоїть, але багато з них вже повалені й 
перегнивають (рис. 4). У цій смузі вже спостерігаються паростки 
молодих берізок, але практично всі багаторічні дерева загинули. 
Ширина смуги варіює і з північно-східної сторони озера 
переважно становить кілька десятків метрів. Ці оселища 
належать до сімейства перехідних неморальних березових лісів 
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на вологих торф’яних субстратах з високим рівнем води. З 
огляду на домінування берези пухнастої (Betula pubescens Ehrh.) 
їх можна віднести до класу G1.512 (Осоково-сфагнумові березові 
ліси).  

В результаті опитування працівників РЛП «Міжрічинський» 
встановлено, що масове відмирання берез саме в прибережній 
смузі озера Святого сталося у 2013 році. Припущення про те, що 
причиною загибелі березового масиву могла стати висока й 
тривала водність, знайшло підтвердження в результаті аналізу 
метеорологічних даних. Осінь  2012 року була особливо 
дощовою, зима 2012-2013 рр. відзначилася значними снігопадами, 
а в 20-х числах березня 2013 р. значну частину Європи накрив ще 
один потужний снігопад. Кількість снігу, що випав, була 
настільки значною, що його танення на території РЛПМ тривало 
до травня місяця. 
 

 
 

 Рис. 4. Фото неморального мішаного перехідного 
лісового поясу з рештками відмерлих берез (7 листопада 
2020 р., озеро Святе, МРЛП)  
 

Рис. 2в, на якому показана динаміка опадів у регіоні РЛПМ 
за даними спостережень місцевої метеостанції Остер, свідчить 
про значне зростання кількості опадів саме у 2012-2013 рр. Можна 
припустити, що тривале покриття водою значної території 
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Парку в період весняного водопілля, перш за все прилеглої до 
озера Святого зони, створило критичні умови для кореневої 
системи берез та, можливо, інших видів, але в результаті цього 
саме багаторічні берези втратили життєздатність. Разом з тим, у 
смузі, раніше окупованій березами, при обстеженнях 2020 р. 
виявлені паростки молодих берізок, що свідчить про 
нормалізацію умов для їх існування і відновлення біоценозу.  

Обговорення наведених ситуацій свідчить про те, що зміна 
кліматичних параметрів створює умови, які можуть бути 
сприятливими для одних видів (зокрема, верхівкового та інших 
короїдів соснових порід) і критичними для інших (берези 
берегової зони озера Святого). При цьому важко простежити 
прямий вплив саме кліматичного фактору чи факторів на 
конкретний вид чи оселище. Як правило, простежується зміна 
певних умов, які сприяють чи обмежують поширення організмів 
певного виду, що, у свою чергу, впливає на інші види й таким 
чином забезпечує еволюцію біогеоценозу до стану його 
рівноваги.    

Розглянуті вище ситуації свідчать про те, що спричинені 
кліматичними факторами зміни фізико-хімічних умов існування 
біотопів впливають на видові й міжвидові взаємодії, що мають 
місце в біогеоценозах. Але в реальності кліматичні фактори 
формують такі умови в навколишньому природному середовищі, 
що можуть стати сприятливими для прояву інших, зовнішніх 
факторів, зокрема, тих, що пов’язані з діяльністю людини. Для 
прикладу такого типу можна згадати спровоковані посушливою 
зимою-весною 2020 р. пожежі, якими була охоплена значна 
територія Полісся, та які спричинили значні руйнації лісових, 
чагарникових, лугових та болотних біотопів. Аналіз причин і 
наслідків таких пожеж (Карамушка та ін., 2020) вказує на виразну 
провокуючу роль кліматичних факторів у їх поширенні. 

Зима 2019 - 2020 рр. на території України відзначилася 
переважно позитивними температурами та незначними опадами 
у вигляді снігу чи дощу. Такою ж маловодною була і весна 2020 
р., що створило пожежонебезпечну обстановку на всій території 
України. Традиційне зловживання землекористувачів легким 
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способом позбутися тогорічного сухостою на 
сільськогосподарських ділянках та пасовищах, а також свідомі 
підпали з метою нанести збитки, що підтверджено у східних та 
північних областях України, і стали причинами масштабних 
пожеж 2020 року, переважно в Поліссі та на Сході України. 

Порівнюючи показники пожеж лише у лісових екосистемах 
України (табл. 3),  можна бачити, що найбільші території лісів 
України були охоплені пожежами саме в посушливий 2020 рік. 
 
Таблиця 3. Кількість і площі пожеж у лісових екосистемах 
України за період з 2009 року (за даними Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, 2020а, 2020в, 2020с). 

Рік Кількість 
лісових пожеж 

Площі 
лісових 

пожеж,  га 

2009 4922 4575 

2010 2368 1239 

2011 1761 612 

2012 1743 3311 

2013 806 220 

2014 1486 16677 

2015 2225 2625 

2016 945 1101 

2017 2371 5474 

2018 1297 1367 

2019 1307 1393 

2020 1537 44679 

 
Одна з таких пожеж виникла на території РЛП 

«Міжрічинський» між селами Сорокошичі і Отрохи. Згідно з 
офіційними даними, це трапилося 8 квітня 2020 р., а 14 квітня 
пожежу було ліквідовано. Відповідно до актів обстеження ДП 
«Чернігівський військовий лісгосп», від вогню постраждали 
лісові насадження на площі 731,6 га, але дані, що висвітлювалися 
в засобах масової інформації, відрізнялися й були 
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суперечливими. Згідно з нашими оцінками на основі даних 
дистанційного зондування землі (ДЗЗ), територія РЛПМ, 
уражена пірогенним фактором, становить близько 657 га 
(Карамушка та ін., 2020). За результатами обстежень, виконаних 
нами у листопаді 2020 р. та у квітні 2021 р., можна стверджувати, 
що від вогню постраждали масиви як лісів природного 
походження, так і ділянки молодих насаджень (рис. 5). Серед 
деревних порід домінувала сосна. Територія вигорання включала 
мозаїчні острівці з кількох дерев, які обгоріли частково або ж 
збереглися повністю і проявляли ознаки відновлення. До кінця 
2020 р. трав’яний покрив у зоні пожежі був практично відсутній, 
але на ділянках молодняка, ураженого вогнем, у багатьох місцях 
з’явилися паростки берези звичайної (Betula alba), рідше можна 
було зустріти молінію голубу (Molinia caerulea), вербу 
розмаринолисту (Salix rosmarinifolia), бузину чорну (Sambucus 
nigra) та деякі інші види. В цілому, оцінка фотосинтетичної 
активності біомаси, що утворюється на цій території, здійснена 
на підставі даних ДЗЗ, показує мінімальні значення 
нормалізованого вегетаційного диференційного індексу NDVI 
саме на території пірогенного ураження і дозволяє визначити її 
площу. 

Як бачимо, вогонь практично знищив лісові біотопи. 
Перетворена на згарище ділянка лісу практично втратила свою 
первинну екологічну ємність і свій рекреаційний потенціал. 
Разом з тим, польові спостереження свідчать про значні відновні 
можливості природних систем. Пройшло всього півроку з часу 
пожежі, що знищила трав’яний покрив і деревостани, а вже 
почалося відновлення деяких деревних, чагарникових та 
трав’яних видів рослин. Станом на квітень 2021 р. територія все 
ще залишається пустельною, а кількість видів рослин, що поки 
що точково проростають на території ураження, дуже обмежена. 
Разом з тим, є всі підстави вважати, що флористична експансія 
на пірогенній території з часом ставатиме все більш 
інтенсивною. 
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Рис. 5. Типові картини згарища після лісової пожежі на 
території МРЛП, листопад 2020 р. Праворуч – фото, 
зроблене з квадрокоптера (модель DJI Mavic Pro). 
 

Звичайно, однозначно стверджувати про виключно 
кліматичні причини лісових пожеж, зокрема, пожежі в РЛПМ, не 
можна. Разом з тим, саме завдяки кліматичним факторам 2020 р. 
в лісових екосистемах створилися умови, які суттєво підвищили 
їх вразливість до пожежних інтервенцій. 
 

Висновки 
Природні оселища (біотопи) Регіонального ландшафтного 

парку «Міжрічинський» характеризуються різноманітністю й, 
відповідно до класифікації UNIS, належать щонайменше до п’яти 
типів (Континентальні поверхневі води С;  Трясовини, верхові та 
низинні болота, D; Трав’яні угруповання та угіддя з 
домінуванням різнотрав’я, мохів або лишайників, E; Пустища, 
чагарники і тундра, F; Ліси та інші заліснені землі, G). Останні 
займають близько 50 % території Парку. 

Найбільшу загрозу цілісності та функціональній рівновазі 
для біотопів складають фактори, пов’язані з антропогенною 
діяльністю. Разом з тим, суттєвий вплив на природні системи 
спричинюють кліматичні процеси і фактори. Зміни клімату в 
регіоні Чернігівського Полісся проявляються у поступовому 
підвищенні температури, сонячної інсоляції, кількості опадів, 
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частоти та інтенсивності несприятливих погодних умов і явищ. 
Такі зміни не можуть не впливати на стан і функціонування 
біоценозів. На це вказують довготривалі тенденції у зростанні 
фотосинтетичної активності рослинного покриву, що 
корелюють зі змінами кліматичних показників. Але найбільш 
значні впливи на стан природних систем спричинюють 
екстремальні прояви кліматичних процесів – надмірні опади чи 
їх тривала відсутність, періоди високих температур, надзвичайні 
метеорологічні явища.  

На прикладах оселищ (біотопів) РЛПМ показано, що від 
надмірного зволоження може суттєво змінитися видовий склад 
фітоценозу (як то сталося з вологими березовими лісами 
навколо озера Святого), а внаслідок тривалої відсутності опадів 
формуються умови, сприятливі для реалізації антропогенних 
загроз пірогенного характеру. Дія пірогенного фактору є 
згубною для флористичного компоненту оселищ і на не 
визначений час суттєво змінює властивості біотопів.  

В цілому, кліматичні фактори змінюють умови, важливі для 
функціонування біоценозів, і здебільшого виступають у ролі 
тригера, який запускає низку взаємопов’язаних процесів, що 
зрештою приводять до нового стану і нової реальності для видів 
та їхніх оселищ.   
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В.И. КАРАМУШКА, С.Г. БОЙЧЕНКО, С.А. МАКАРЧУК. 
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА БИОТОПЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ» 
Обследование природных мест обитания (биотопов) 
Регионального ландшафтного парка «Междуреченский» 
показало, что они характеризуются разнообразием и в 
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соответствии с классификацией UNIS относятся по меньшей 
мере к пяти типам. Наиболее распространенными из них 
являются лесные биотопы. 
Кроме антропогенных воздействий, значительную угрозу 
целостности и функциональному равновесию биотопов 
представляют климатические процессы и факторы. 
Зафиксированные повышение температуры, количества 
осадков, частоты и интенсивности неблагоприятных 
погодных условий и явлений в регионе РЛП влияют на 
фотосинтетическую активность растительного покрова 
(показано по NDVI). Установлено, что наиболее значительное 
влияние на состояние биотопов вызывают экстремальные 
проявления климатических процессов - чрезмерные осадки или 
их длительное отсутствие, периоды высоких температур, 
чрезвычайные метеорологические явления и др. 
На примерах биотопов Парка показано, что от чрезмерного 
увлажнения может существенно измениться видовой состав 
фитоценоза влажных березовых лесов, а в результате 
длительного отсутствия осадков формируются условия, 
благоприятные для реализации антропогенных угроз 
пирогенного характера. Анализ последствий пожаров 2020 
свидетельствует, что действие пирогенного фактора 
губительно для флористического компонента биотопов и на 
неопределенный время существенно меняет их свойства. В 
целом, климатические факторы изменяют условия, важные 
для функционирования биоценозов, и выступают в роли 
триггера, который запускает ряд взаимосвязанных процессов, 
что в конечном итоге приводят к новому состоянию биотопов 
и связанных с ними видов. 
 
V.I. KARAMUSHKA, S.G. BOYCHENKO, S.O. MAKARCHUK. 
IMPACT OF CLIMATE FACTORS ON THE BIOTOPES OF THE 
REGIONAL LANDSCAPE PARK "MIZHRICHINSKY" 
A survey of natural habitats (bitopes) of the Mizhrichynsky Regional 
Landscape Park showed that they are very diverse and, according to 
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the UNIS classification, belong to at least five types. The most 
common of them are forest habitats. 
In addition to anthropogenic influences, climatic processes and 
factors pose a significant threat to the integrity and functional 
balance of habitats. Recorded increases in temperature, precipitation, 
frequency and intensity of adverse weather conditions and 
phenomena in the region of the Park affect the photosynthetic activity 
of vegetation (confirmed by NDVI dynamic). It is shown that the 
most significant influences on the state of biotopes are caused by 
extreme manifestations of the climate processes - excessive 
precipitation or their long-term absence, periods of high 
temperatures, extraordinary meteorological phenomena, etc. 
Observation of the Park habitats (biotopes) show that excessive 
moisture can significantly change the species composition of the 
phytocenosis of humid birch forests.  Vice versa, the long absence of 
precipitation promote conditions favourable for the anthropogenic 
threats of pyrogenic nature. Analysis of the consequences of fires in 
2020 shows that the impact of the pyrogenic factor is detrimental to 
the floristic component of forest habitats and indefinitely changes 
their properties. In general, climatic factors change the conditions 
important for the functioning of biocenoses and trigger a number of 
interrelated processes that eventually result in a new state of habitats 
and related species.  
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1Інститут фізики НАН України 
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4Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ 
ЛЕКТИНОМІСТКИХ ЕКСТРАКТІВ НАСІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ 
РОДУ MAGNOLIA L. 
Досліджено вплив лазерного випромінювання, як стресового 
фактора, на біологічну активність лектиномістких екстрактів 
насіння різних видів роду Magnolia L.Встановлено, що 
опромінення насіння низькоінтенсивним випромінюванням Hе-
Nе лазера сприяє збільшенню гемолітичної активності 
лектинів, але зменшує їх цитостатичні та алелопатичні 
властивості. Таким чином, опромінення насіння магнолій 
лазерним випромінюванням λ=623,8 нм, довжина хвилі якого 
співпадає з максимумом поглинання хлорофілів (644÷662 нм), є 
вагомим чинником у підвищенні гемолітичної активності 
фітолектинів.  
 

Вступ 
Магнолії - найдавніші з покритонасінних рослин на Землі 

(Минченко, Коршук,1987; Гродзинський, 1992; Термена, Турлай, 
1993; Григоренко, 2001; Гузь, Шовган, 2010), відомі всім як 
декоративні рослини, що досить широко використовуються в 
озелененні. 
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Рис. 1. Магнолiя Суланжова‘Ленне’(Magnolia soulageana 

‘Lennei’ ) 
 

Реліктові рослини протягом тисячоліть росли в умовах 
середовища, яке постійно змінювалось, проте зуміли 
пристосуватись і дійти до наших днів. Це пов’язано зі здатністю 
цих рослин швидко змінювати метаболічні процеси, що веде до 
збільшення синтезу деяких речовин, серед яких речовини 
білкової природи. 

Дані про вміст в рослинах роду магнолієвих лектинів, 
інтерес до яких постійно зростає(Bang et al., 2000; Гузь, Шовган, 
2011), на сьогодні в літературі відсутні. Крім того, в останні 
десятиріччя після встановлення протипухлинних властивостей 
ряду рослинних лектинів та їх здатності підвищувати захисні 
сили організму, необхідність їх виділення з різних видів рослин 
та вивчення їх медичного застосування стали очевидними. Слід 
зазначити, що відомі численні дослідження щодо можливості 
використання чистих лектинів та лектиномістких екстрактів для 
регулювання фізіологічних процесів у рослинах та в боротьбі з 
деякими хворобами та шкідниками. 

За таких обставин, актуальною задачею є дослідження 
речовин реліктових рослин, які пов’язані зі стресовими 
реакціями. До недавнього часу ефекти впливу лазерного 
випромінювання на фізіологічні показники магнолієвих не 
вивчали. 

Світлочутливість насіння. Під дією сонячного 
випромінювання ініціювались ланцюги фотохімічних реакцій, 

http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
http://www.nbg.kiev.ua/ukr/collections_expositions/dendrarii-2/PhotoGalleryAttach
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які призвели до синтезу білкових структур. За період свого 
існування люди навчилися не тільки використовувати світлову 
енергію від природних джерел, але й створювати штучні. 
Самими унікальними, за своєю дією, є квантові генератори – 
лазери. Їх активно застосовують в науці і техніці, медичних та 
біологічних дослідженнях. Дія низькоінтенсивного лазерного 
випромінювання на біологічні об’єкти приводить до зміни 
параметрів клітин та їх структурних одиниць. Зокрема, 
особливий інтерес викликає явище світлочутливості насіння 
(Малов, Выговский, 2002). 

Дія лазерного випромінювання на біологічні об’єкти дуже 
різноманітна за своєю природою: термічна, механічна, 
електромагнітна, біологічна. Згідно основного закону 
фотобіології (Малов, Выговский, 2002), біологічний ефект 
викликається лише випромінюванням такої довжини хвилі, при 
якій воно поглинається молекулами та фоторецепторами тих чи 
інших структурних компонентів клітин. Тому важливою 
характеристикою лазерного випромінювання є довжина хвилі.  
Світло, поглинуте біотканинами, збуджує в них атоми і 
молекули та викликає фотохімічні та фотофізичні реакції 
(Инюшин, 1981).  
 У даній роботі для обробки насіння магнолієвих 
використовували He-Ne лазер (див.рис.2). 

 

Рисунок 2. Загальний вигляд He-Ne лазера (λ=623,8 нм). 

Довжина хвилі лазерного випромінювання λ=623,8 нм, 
потужність випромінювання Р = 25 мВт, час експозиції – 20 с.  
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Дослідження гемолітичної активності лектиномістких 
екстрактів насінин магнолій.  

Для виділення лектинів з насінин використовували метод, 
запропонований М.Д. Луциком та Е.Н. Панасюк(1980). Для 
визначення гемолітичної активності кров, відібрану з пальця, 4-5 
разів відмивали за буферним фізіологічним розчином (ЗФР), 
після чого готували 1% суспензію еритроцитів (на відміну від 2% 
за Луциком). Гемолітичну активність лектинів визначали за 
допомогою реакції гемаглютинації з еритроцитами методом 
розведення екстракту в лунках для мікротитрування(Луцик та ін. 
1981). У даній роботі використовували еритроцити людини І та 
ІІІ груп крові (див. Табл. 1).  

 
Таблиця 1. Гемолітична активність лектиномістких 
екстрактів різних видів роду Magnolia L. 
 

N п/п насіння титр аглютинації 

І 
група 
крові 

ІІІ 
група крові 

1 M.obovata  1/8  1/8 

2 M.obovata (л)  1/8192  1/8192 

3 M.kobus  -  1/4 

4 M.kobus (л)  1/8192  1/64 

5 M.sieboldii  -  1/128 

6 M.sieboldii (л)  1/8  1/8192 

7 M.soulangeana  1/4  - 

8 M.soulangeana(л)  1/8  1/8192 

Позначка (л) у таблиці означає, що лектини виділено з 
насінин, опромінених лазером. 

Дослідження гемолітичної активності лектинів насіння 
різних видів магнолій показали, що всі вони в різній мірі 
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викликають аглютинацію еритроцитів, та найвищий бал 
аглютинації відповідає видам 2 і 8 для І групи крові та 4,6,8 для 
ІІІ груп крові. Всі зазначені варіанти – це лектини з насінин, 
оброблених лазером. Крім того, слід зазначити, що була 
виявлена специфічність лектинів до груп крові. Титр 
аглютинації екстрактів з насінин магнолій значно вищий при 
використанні суспензії еритроцитів ІІІ групи крові. Виявилось, 
що лектини з насінин M.kоbusта та M.sieboldii (не опромінених 
лазером) не виявляли гемолітичну активність на І групі крові 
взагалі, также як і лектини з насінин M.soulangeana (не 
оброблених лазером) на ІІІ групі крові. Спостерігалась яскраво 
виражена гемолітична активність лектинів з насінин, 
опромінених лазером, яка в багато разів перевищувала цей же 
показник для лектинів з неопромінених насінин.  

Алелопатична та цитостатична активності 
лектиномістких екстрактів з насінин різних видів магнолій 

Алелопатичну активність визначали за допомогою біотестів 
(Гродзінський, 1973) на коренях огірка (Cucumis sativus L.) cорту 
„Далекосхідний”. Відсортовані насінини огірка висівають на 
фільтрованому папері, зволоженому дистильованою водою, і 
ставлять в темний термостат для пророщування при температурі 
27ºС. Через добу, коли насіння проросте, відбирають ті 
проростки, у яких корені досягли довжини 3 або 5 мм (для 
одного досліду всі мають бути однакові!), і по 20 шт. вміщують в 
чашки Петрі з фільтрами, які зволожуються водою (контроль) та 
розчинами лектинів. Ще через добу вимірюють довжину коренів 
і приріст їх виражають в процентах до приросту контрольних 
проростків, який береться за 100%. 

Повторність дослідів чотирикратна, статистичні помилки в 
дослідах коливались в межах 5%, обробка даних проведена за 
Г.Н. Зайцевим (1984). 



 

384 

 

 

Рис. 3. Алелопатична активність лектиномістких 
екстрактів з насінин магнолій: 1 - M. obovata, 3.-M. kobus, 5. - 
M. sieboldii, 7. -M. soulangeana – не опромінені лазером, 2. - 
M. obovata(л), 4. -M. kobus(л), 6. - M. sieboldii(л), 8. -M. 
soulangeana(л) –опромінені лазером 

З огляду на Рис. 3, можна з впевненістю стверджувати, що 
лазерне опромінення істотним чином впливає на підвищення 
алелопатичної активністі лектиномістких екстрактів з насінин 
різних видів магнолій. 

Ще через 9 діб вели підрахунок кількості бокових у 
проростків огірка для визначення цитостатичних властивостей 
за методикою В.Б. Іванова та ін. (1986). На рис. 4 представлено 
фото, що демонструє цитотоксичну активність лектиномістких 
екстрактів з насінин  M.obovata.  

 

 

Рис. 4. Цитотоксична активність лектиномістких екстрактів 
з насіння магнолії M.obovata: К – контроль (Н2О), 1. -  
M.obovata, 2. –М.obovata(л). 
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У Табл. 2 наведено результати дослідження цитостатичної 
активності лектиномістких екстрактів різних видів роду 
Magnolia L. 

 
Таблиця 2. Цитостатичні властивості лектиномістких 
екстрактів різних видів роду Magnolia L. 
 

N п/п Контроль (Н2О) Кількість 
бокових 
коренів 
(серед.) 

% до контр. 

8 100% 

1 M.obovata 0 0 

2 M.obovata (л) 2 25 

3 M.kobus 0 0 

4 M.kobus (л) 3 37,5 

5 M.sieboldii 0 0 

6 M.sieboldii (л) 0 0 

7 M.soulangeana 0 0 

8 M.soulangeana(л) 0 0 

 
З результатів, наведених у табл. 2 та рис.4 видно, що 

лектини з насінин магнолій виявляють сильну цитостатичну 
дію.  

У всіх варіантах (з лазерною обробкою насінин та без неї) 
спостерігалось майже повне пригнічення росту бокових коренів 
огірка. Проте проростки огірка, що росли в середовищі лектинів 
з насінин M.kоbus та M.sieboldii, оброблених лазером, мали в 
середньому по три бічних корені, що свідчить про дещо нижчу 
цитостатичну активність лектинів з насінин, опромінених 
лазером (див. рис.). 

 
Висновки 
У результаті проведених досліджень було встановлено, що 

насінини різних видів магнолій містить лектини. Алелопатична 
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активність лектинів вища у насінин, не опромінених лазером. 
Лектини з насінин магнолій (неопромінених та опромінених) 
виявляють сильну цитостатичну дію. 

Гемолітична активність лектинів насінин різних видів 
магнолій досить висока, хоча всі вони, в різній мірі, викликають 
аглютинацію еритроцитів. Яскраво виражена гемолітична 
активність лектинів з опромінених насінин. Вона в багато разів 
перевищує цей же показник для лектинів з неопромінених 
насінин. Для деяких видів магнолій виявлена чітка 
специфічність до груп крові. 

Було помічено, що опромінення лазером насінин сприяє 
збільшенню гемолітичної активності лектинів, але зменшує їх 
цитостатичні та алелопатичні властивості. 

Таким чином, опромінення насінин магнолій Hе-Nе 
лазером, довжина хвилі якого (623,8 нм) співпадає з максимумом 
поглинання хлорофілів (644-662 нм), є вагомим чинником у 
підвищенні гемолітичної активності фітолектинів.  
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N.M. KACHALOVA, O.A. KACHALOVA, O.I. DZYUBA. STUDY OF 
THE INFLUENCE OF LASER RADIATION ON THE BIOLOGICAL 
ACTIVITY OF LECTIN-CONTAINING EXTRACTS OF SEEDS OF 
DIFFERENT SPECIES OF THE GENUS MAGNOLIA L. 
The effect of laser radiation, as a stress factor, on the biological 
activity of lectin-containing extracts of seeds of various species of the 
genus Magnolia L. It was observed that irradiation of seeds with low-
intensity He-Ne laser radiation increases the hemolytic activity of 
lectins, but decreases their cytostatic and allelopathic properties. 



 

388 

 

Thus, irradiation of magnolia seeds with laser radiation λ = 623.8 nm, 
the wavelength of which coincides with the maximum absorption of 
chlorophylls (644 ÷ 662 nm), is a significant factor in increasing the 
hemolytic activity of phytolectins. 
 
Н. М. КАЧАЛОВА, Е.А. КАЧАЛОВА, О.И. ДЗЮБА. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНСОДЕРЖАЩИХ 
ЭКСТРАКТОВ СЕМЯН РАЗНЫХ ВИДОВ РОДА MAGNOLIA L. 
Исследовано влияние лазерного излучения, как стрессового 
фактора, на биологическую активность лектинcодержащих 
экстрактов семян различных видов рода Magnolia L. 
Установлено, что облучение семян Hе-Nе лазера с 
низкоинтенсивным излучением способствует увеличению 
гемолитической активности лектинов, но уменьшает их 
цитостатические и аллелопатические свойства. Таким 
образом, облучение семян магнолий лазерным излучением λ = 
623,8 нм, длина волны которого совпадает с максимумом 
поглощения хлорофиллов (644÷662 нм), является весомым 
фактором в повышении гемолитической активности 
фитолектинов. 
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ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ МОХОПОДІБНИХ ДЕНДРОПАРКУ 
«ОЛЕКСАНДРІЯ» (м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл.) 
В історії вивчення бріофлори дендропарку «Олександрія» можна 
виділити три періоди: початок XX ст., кінець XX ст. і початок 
XXI ст. На сьогодні в її складі відомо 90 видів, з яких низка є 
рідкісними для Лісостепу та України. В майбутньому 
планується дослідження різноманіття мохоподібних нових 
територій дендропарку, а саме урочищ «Голендерня» та 
«Будинок лісника». 
 
Ключові слова: мохоподібні, дендропарк «Олександрія», м. Біла 
Церква, НАНУ, Україна  
 

Початок вивчення мохоподібних в Україні пов’язаний із 
створенням Української академії наук (1918 р.) та її підрозділів, 
що відповідали за вивчення спорових рослин – «Комітет для 
виучування нижчих рослин», «Комісія по виучуванню флори 
України», «Ботанічний кабінет та гербарій». В їхньому складі 
працювали бріологами спочатку Д.Я. Персидський і М.Ю. 
Вагнер, потім Д.К. Зеров і А.С. Лазаренко, а ліхенологами - О.З 
Архимович і згодом А.М. Окснер. Очолював ці структури акад. 
О.В. Фомін (Вірченко, 2001, 2003).  

Перші відомості про бріофлору Білоцерківщини знаходимо в 
А.М. Окснера, який в середині 20-х років XX ст. поблизу м. Біла 
Церква провадив свої дослідження. Вивчаючи лишайникові 
угруповання гранітних виходів по р. Рось, він збирав також і 
мохоподібні, які були визначені А.С. Лазаренком. Ось як 
науковець описував результати цих досліджень: «В лісі Кошик, 
що недалеко від Голендерні й що складається головним чином з 

mailto:vir_chen_ko@ukr.net
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дуба з домішкою осики, липи, берези й татарського клену, дуже 
багато гранітових виходів суспіль вкритих по затінених місцях 
листяними мохами Anomodon attenuatus, A. viticulosus, Abietinella 
abietina (Hedw.) M.Fleisch., Hypnum cupressiforme, Homalothecium 
sericeum (Hedw.) Schimp. та печіночниками Porella platyphylla, 
Radula complanata, Frullania dilatata. На менш затінених місцях, 
ближче до краю лісу, мохів вже значно менше, кількість же 
обрісників значно зростає. З мохів, крім деяких ще лісових видів, 
тут вже переважають Orthotrichum anomalum, Hedwigia ciliata й 
Leucodon sciuroides» (Окснер, 1927). За зборами Д.К. Зерова і М.К. 
Гродзинського в лісі Кошик були встановлені такі види як 
Metzgeria furcata (L.) Dumort., Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi, 
Porella platyphylla, Neckera complanata (Hedw.) Huebener і N. 
besseri (Lobarz.) Jur.  

Для урочища «Голендерня», яке тепер входить до складу 
дендропарку «Олександрія», вказували лише три види мохів – 
Grimmia laevigata, Hedwigia ciliata і Hypnum cupressiforme 
(Окснер, 1927). 

В самій Білій Церкві бріологічний матеріал збирали Д.К. 
Зеров, М.В. Дубовик, П.Ф. Оксіюк й інші науковці. Як бачимо з 
таблиці, в перший період дослідження бріофлори дендропарку 
«Олександрія» (1925-26 рр.) для його історичної частини було 
встановлено всього 6 видів: Marchantia polymorpha, 
Conocephalum conicum s.l., Radula complanata, Porella platyphylla, 
Frullania dilatata і Hedwigia ciliata (Зеров, 1939, 1964). При цьому 
згадані дослідники не ставили собі за мету інвентаризувати 
бріофлору парку. 

Таблиця. Відомості про видовий склад мохоподібних 
історичної частини дендропарку «Олександрія» в різні 
періоди дослідження 

№ 
п/п 

Назви видів Періоди дослідження 

1925-26 1984 2017-19 

1 Amblystegium serpens (Hedw.) 
Schimp. 

  + 

2 Amblystegium subtile (Hedw.)   + 
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Schimp. 

3 Anomodon attenuatus (Hedw.) 
Huebener 

 + + 

4 Anomodon longifolius (Schleich. 
ex Brid.) Hartm. 

  + 

5 Anomodon viticulosus (Hedw.) 
Hook. et Taylor 

  + 

6 Atrichum undulatum (Hedw.) P. 
Beauv. 

  + 

7 Barbula сonvoluta Hedw.   + 

8 Barbula unguiculata Hedw.   + 

9 Brachytheciastrum velutinum 
(Hedw.) Ignatov et Huttunen 

  + 

10 Brachythecium rivulare Schimp.  + + 

11 Brachythecium rutabulum (Hedw.) 
Schimp. 

  + 

12 Brachythecium salebrosum 
(Hoffm. ex F.Weber et D.Mohr) 

Schimp. 

 + + 

13 Bryum argenteum Hedw.  + + 

14 Bryum caespiticium Hedw.   + 

15 Bryum capillare Hedw.  + + 

16 Bryum dichоtomum Hedw.   + 

17 Bryum moravicum Podp.   + 

18 Bryum rubens Mitt   + 

19 Bryum ruderale Crundw. et 
Nyholm 

  + 

20 Callicladium haldanianum (Grev.) 
H.A. Crum 

  + 

21 Ceratodon purpureus (Hedw.) 
Brid. 

  + 

22 Cirriphyllum piliferum (Hedw.) 
Grout 

  + 

23 Conocephalum salebrosum 
Szweyk., Buczk. et Odrzyk. (C. 

+ + + 
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conicum s.l.) 

24 Cratoneuron filicinum (Hedw.) 
Spruce 

 + + 

25 Dicranella heteromalla (Hedw.) 
Schimp. 

  + 

26 Dicranum montanum Hedw.   + 

27 Dicranum scoparium Hedw.   + 

28 Dicranum tauricum Sap.   + 

29 Didymodon rigidulus Hedw.   + 

30 Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa   + 

31 Drepanocladus aduncus (Hedw.) 
Warnst. 

  + 

32 Ephemerum serratum (Hedw.) 
Hampe 

(E. minutissimum Lindb.) 

  + 

33 Fissidens taxifolius Hedw.   + 

34 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.        
(F. exiguus Sull.) 

 + + 

35 Frullania dilatata (L.) Dumort. +  + 

36 Funaria hygrometrica Hedw.  + + 

37 Grimmia laevigata (Brid.) Brid.   + 

38 Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.  + + 

39 Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.  + + 

40 Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. + + + 

41 Homalia trichomanoides (Hedw.) 
Brid. 

 + + 

42 Hygroamblystegium varium 
(Hedw.) Mönk. 

 + + 

43 Hygroamblystegium humile (P. 
Beauv.)  Vanderp., Goffinet et 

Hedenas 

  + 

44 Hypnum cupressiforme Hedw.  + + 

45 Hypnum pallescens (Hedw.) P. 
Beauv. 

  + 

46 Leptobryum pyriforme (Hedw.)   + 
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Wilson 

47 Leptodictyum riparium (Hedw.) 
Warnst. 

 + + 

48 Leskea polycarpa Hedw.  + + 

49 Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwägr. 

 + + 

50 Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Dumort. 

 +  

51 Lophocolea minor Nees  +  

52 Marchantia polymorpha L. +  + 

53 Metzgeria furcata (L.) Dumort.  + + 

54 Orthotrichum affine Schrad. ex 
Brid. 

  + 

55 Orthotrichum anomalum Hedw.  + + 

56 Оrthotrichum diaphanum Schrad. 
ex Brid. 

  + 

57 Orthotrichum lyellii Hook. & 
Taylor 

  + 

58 Orthotrichum obtusifolium Brid.   + 

59 Orthotrichum pallens Bruch ex 
Brid. 

  + 

60 Orthotrichum patens Bruch ex 
Brid. 

  + 

61 Orthotrichum pumilum Sw. ex 
Anon. 

  + 

62 Orthotrichum speciosum Nees  + + 

63 Orthotrichum striatum Hedw.   + 

64 Oxyrrhynchium hians (Hedw.) 
Loeske 

  + 

65 Pellia endiviifolia  (Dicks.) 
Dumort. 

 + + 

66 Physcomitrium pyriforme 
(Hedw.)Bruch et Schimp. 

  + 

67 Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

 + + 



 

394 

 

68 Plagiomnium rostratum (Schrad.) 
T. Kop. 

  + 

69 Plagiomnium undulatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

 + + 

70 Platygyrium repens (Brid.) 
Schimp. 

 + + 

71 Platyhypnidium riparioides 
(Hedw.) Dix. 

 + + 

72 Pleurozium schreberi (Willd. ex 
Brid.) Mitt. 

  + 

73 Pohlia nutans (Hedw.) lindb.   + 

74 Porella platyphylla (L.) Pfeiff. + + + 

75 Pseudoleskeella nervosa (Bryd.) 
Nyholm 

 + + 

76 Pylaisia polyantha (Hedw.) 
Schimp. 

  + 

77 Radula complanata (L.) Dumort. + + + 

78 Rhynchostegium murale (Hedw.) 
Schimp. 

  + 

79 Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

 + + 

80 Schistidium apocarpum (Hedw.) 
Bruch et Schimp. s.l. 

 + + 

81 Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) 
Ignatov et Huttunen 

 + + 

82 Syntrichia papillosa (Wills.) Jur.   + 

83 Syntrichia ruralis (Hedw.) F. 
Weber et D.Mohr 

  + 

84 Syntrichia virescens (De Not.) 
Ochyra 

  + 

85 Tortula acaulon (With.) R.H. 
Zander 

  + 

86 Tortula muralis Hedw.   + 

87 Tortula subulata Hedw.   + 

88 Tortula truncata (Hedw.) Mitt.   + 
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89 Weissia brachycarpa (Nees et 
Hornsch.) Jur. 

  + 

90 Weissia longifolia Mitt.   + 

 Загалом: 6 34 88 

 
Другий етап у вивченні мохоподібних дендропарку 

«Олександрія» припадає на початок 80-х років минулого 
століття. Саме тоді провадилось бріофлористичне обстеження 
лісостепової частини Придніпровської височини з метою 
підготовки кандидатської дисертації (Вирченко, 1986). В той час 
особлива увага приділялась мохоподібним гранітних відслонень 
в різних умовах освітлення та зволоження. Так, на освітлених 
сухих виходах Палієвої гори були відмічені типові епіліти 
Grimmia pulvinata, G. ovalis, Orthotrichum anomalum, Hedwigia 
ciliata, Leucodon sciuroides. На камінні біля р. Рось зібрані 
вологолюбні Funaria hygrometrica, Hygroamblystegium varium, 
Leptodyctium riparium та рідкісний Fissidens exiguus Sull. 
(Вірченко, Болюх, 1989). Під шатром дубового лісу на гранітних 
брилах були зареєстровані мезофільні мохи Hypnum 
cupressiforme, Sciurohypnum populeum, Pseudoleskeella nervosa, 
Plagiomnium cuspidatum, Bryum capillare. Низку гігрофільних 
мохоподібних було знайдено в Центральній балці біля джерела 
«Лев». З печіночників слід назвати Pellia endiviifolia, 
Conocephalum salebrosum, а з мохів – Platyhypnidium riparioides, 
Cratoneuron filicinum, Brachythecium rivulare, Plagiomnium 
undulatum, Rhizomnium punctatum й інші (Вірченко, Гапон, 2002). 
Отже, у другий період дослідження бріофлори дендропарку 
«Олександрія» було виявлено 34 види, з яких 30 були новими 
для цієї території.  

Третій етап дослідження мохоподібних дендропарку 
«Олександрія» був розпочатий в 2017 році. Упродовж 2017 – 2019 
років автори планомірно вивчали різноманіття мохоподібних 
історичної частини дендропарку. Дослідженнями були охоплені 
мохи, що росли на різних субстратах: стовбурах дерев (епіфітні 
мохи), пеньках, повалених деревах (епіксильні), фундаментах 
архітектурних споруд, на валунах, малих архітектурних формах, 
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підпірних кам’яних стінках (епілітні) та на поверхні ґрунту 
(епігейні мохи). Результати досліджень показали, що на 
теперішній час мохоподібні історичної частини дендропарку 
«Олександрія» представлені 88 видами, з яких 54 були вказані 
вперше. В сучасному складі бріофітів історичної частини 
дендропарку не виявлені повторно Lophocolea heterophylla та L. 
minor, які були в списку за 1984 рік. Серед виявлених 9 таксонів 
(Barbula сonvoluta, Bryum rubens, Bryum ruderale, Didymodon 
tophaceus, Pellia endiviifolia, Porella platyphylla, Syntrichia virescens 
та ін.), за даними М.Ф. Бойка (2010), є регіонально рідкісними в 
межах лісостепової зони України. Ephemerum minutissimum 
Lindb., знайдений в трансформованому дубовому лісі 
дендропарку, виявився рідкісним для всієї України ефемерним 
мохом (Virchenko, Pleskach, 2019). Також встановлено, що 
видовий склад епілітних мохоподібних дендропарку налічує 51 
вид, епіфітних – 40, епігейних – 35 та епіксильних – 29 видів. 
Найбільше багатство епілітних мохів спостерігається в Східній 
балці (35 видів), де знайдено ряд рідкісних таксонів (Плескач, 
Вірченко, 2018, 2019а,б та ін.). За нашими даними в парку 
трапляються експансивні бріофіти - Orthotrichum diaphanum, 
Syntrichia papillosa та Dicranum tauricum, що на території 
історичної частини, ймовірно, з’явились порівняно недавно 
(Вірченко, Плескач, 2020). 

Таким чином, створення Української академії наук стало 
передумовою для започаткування дослідження мохоподібних 
Білоцерківщини. В наступні періоди (кінець XX ст. і початок XXI 
ст.) цілеспрямовано вивчалась бріофлора саме дендропарку 
«Олександрія». На сьогодні в її складі встановлено загалом 90 
видів, з яких є ряд рідкісних для Лісостепу і всієї України. Під 
час наступних досліджень планується вивчення різноманіття 
мохоподібних нових територій дендропарку, а саме урочищ 
«Голендерня» та «Будинок лісника». 
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В.М. ВИРЧЕНКО, Л.А. ПЛЕСКАЧ. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
МОХООБРАЗНЫХ ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» (г. 
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, КИЕВСКАЯ обл.) 
В истории изучения бриофлоры дендропарка «Александрия» 
можно выделить три периода: начало XX века, конец XX и 
начало XXI века. В настоящее время в ее составе известно 90 
видов, из которых ряд являются редкими для Лесостепи и всей 
Украины. В будущем планируется исследование разнообразия 
мохообразных новых территорий дендропарка, а именно урочищ 
«Голендерня» и «Домик лесника».  
 
V.M. VIRCHENKO, L.Ya. PLESKACH. THE HISTORY OF THE 
STUDY OF BRYOPHYTES OF THE «OLEXANDRIA» 
DENDROLOGICAL PARK (BILA TSERKVA, KYIV REGION) 
The authors distinguish three periods in the history of the study of 
bryophytes of the «Olexandia» dendrological park: the beginning of XX 
century, the end of XX century and the beginning of XXI century. At 
present the bryophyte flora of the dendrological park includes 90 
species, a number of them are rare for the forest-steppe zone and for 
the whole Ukraine. In the future it is planned to study bryophytes of 
new territories of the park, namely «Holendernia» and «Forester 
house» massifs. 
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ОЦІНКА СТАНУ  РОСЛИННОСТІ РАДІОАКТИВНО 
ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
ЗОНДУВАННЯ 
 
Наведено результати оцінювання впливу пожеж на рослинний 
покрив території зони відчуження ЧАЕС і зони безумовного 
обов’язкового відселення (ЗВ і ЗБОВ) природного заповідника 
«Древлянський» засобами дистанційного зондування Землі за 
період з 1986 до 2020 рр. Запропонована методологія і критерії 
оцінки стану рослинного покриву засобами дистанційного 
зондування Землі і методами геоінформаційних технологій. 
Порівнянням космічних знімків території зони відчуження і зони 
безумовного обов’язкового відселення за 1986, 1999, 2013, 2017, 2018, 
2019, 2020 роки, тобто за термін 34 роки після аварії, 
встановлено суттєві зміни в стані земель, які належали до 
лісових і сільськогосподарських угідь. Виявлено зміни меж водних 
об’єктів різної направленості внаслідок: осушення штучних 
водойм, зміни напрямку русла річок, заболочування 
меліоративних каналів і суміжних до них ділянок лісу, зміни 
стану лісів внаслідок пошкодження пожежами, накопичення 
сухих лісових матеріалів, проведення лісовпорядкувальних 
заходів. Зазначено також, що за спектральними даними 
космічних знімків, добре відстежуються ділянки лісу, ушкоджені 
шкідниками. За час, який минув після аварії, сільськогосподарські 
землі категорії рілля перейшли у перелоги з природним 
поновленням дерев, а пасовища та сіножаті у природні луки із 
зміною видового складу трав’янистих рослин. 
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Ключові слова: рослинний покрив, лісові пожежі, згарища, 
природне поновлення рослинності, дистанційне зондування 
Землі, геоінформаційні технології 

 
На забруднених аварійними викидами Чорнобильської АЕС 

територіях природна рослинність відіграє роль стабілізатора 
радіоекологічної ситуації. Радіонукліди, які випали на земну 
поверхню, з плином часу включаються в біологічний кругообіг, 
депонуються в органах і тканинах рослин та лісовій підстилці. За 
стабільної сукцесії, винесення речовини за межі ландшафту 
практично відсутнє, що запобігає вторинному забрудненню 
радіонуклідами прилеглих територій (Соботович и др., 2002). 
Порушення цього процесу збільшує підйом аерозольних 
частинок з поверхні землі. Хвойні ліси є найкращим природним 
фільтром, але саме цей тип лісу найбільш уразливий в разі 
пожежі. Верхові пожежі найчастіше знищують великі ділянки 
хвойного лісу. 

Згідно з фізико-географічним районуванням України, зона 
відчуження ЧАЕС і зона безумовного обов’язкового відселення 
(ЗВ і ЗБОВ) та природного заповідника «Древлянський» 
відносяться до Центрального Полісся з характерними для даної 
природної зони ландшафтними особливостями (Маринич та ін., 
2003). Юридичний статус цих територій визначений 
Постановою КМ України від 23 липня 1991 року № 106, а ПЗ 
«Древлянський», площею 30873 га, організований в 2011 році за 
Указом Президента України в межах виведених з користування 
сільськогосподарських угідь агропідприємств Народицького 
району Житомирської області (13,99 тис. га) та частини земель 
лісового фонду ДП «Народицьке спеціалізоване лісове 
господарство» (16,88 тис. га). 

На момент аварії територія зони відчуження складала 240,6 
тис. га. При цьому, 151 тис. га, або 62,8% складали землі лісового 
фонду, вкриті лісовою рослинністю, а 60,4 тис. га земель – не 
вкриті лісовою рослинністю, з них 56,3 тис. га. - 
сільськогосподарські угіддя, а решту займали землі водного 
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фонду, територія Чорнобильської АЕС, промислові майданчики 
та урбанізовані території (Кучма та ін., 1994). 

До 1986 року ландшафти на території зони відчуження і 
безумовного відселення мали складну структуру. В населених 
пунктах та на незначних відстанях від них угіддя поділялися на 
городи, де вирощували овочеві культурні рослини на родючих 
ґрунтах, кормові угіддя: з культурними травами – на сіножатях 
та покращених пасовищах, а на добре забезпечених вологою 
ділянках розміщалися пасовища з природними трав’янистими 
видами. За час, який минув після аварії, сільськогосподарські 
землі, рілля перейшли у категорію перелогів із зміною видового 
складу рослин. Культивовані види рослин досить швидко були 
витіснені природними (Плюта, Дідух, 2019). На суходільних 
луках, приурочених до сухіших і бідніших ґрунтів, домінують 
формації костриці червоної (Festuca rubra), пирію повзучого 
(Еlуtrigia rереns), тонконога вузьколистого (Роа аngustifolia), 
мітлиці тонкої (Agrostis tinuis). У біоценозах низинних 
заболочених форм рельєфу переважають осоки та водо-болотна 
рослинність. 

Після аварії на ЧАЕС зміни в рослинному покриві та 
об’єктах природокористування у зоні відчуження відбувалися в 
двох напрямках – деструктивному та поновлювальному. У зв’язку 
з припиненням агровикористання на землях, які були зайняті 
ріллею, почали формуватися перелоги. Дослідженнями 
трав’янистого покриву у зоні відчуження встановлено, що 
трав’янисті асоціації за типами розділилися на заплавні 
природні луки та суходільні луки (перелоги) – з чіткою 
залежністю від гіпсометричного рівня місцевості (Паскевич, 
2005; Кірєєв та ін., 2012). Розпочалися процеси сукцесії, тобто 
природного поновлення деревних насаджень. 

Ефективними засобами для вивчення структури рослинного 
покриву є використання даних дистанційного зондування (ДЗЗ). 
Порівняння космічних знімків зони відчуження і зони 
безумовного обов’язкового відселення (далі ЗВ і ЗБОВ) за 1986 і 
1999 роки, тобто за 13 років після аварії свідчило про суттєві 
зміни в стані територій, які належали до лісових земель і 
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сільськогосподарських угідь. З використанням матеріалів 
космічної зйомки були створені векторні картографічні шари 
структури підстильної поверхні та рослинного покриву, що 
фіксували стан території на відповідний момент часу (рис. 1). За 
цей період зникла мозаїчність текстури знімку, характерна для 
ділянок із агровикористанням. На знімках фіксувалися зміни 
меж водних об’єктів внаслідок осушування водойм, зміни 
напрямку русла річок, заболочування території меліоративних 
каналів з прилеглими до них ділянками лісу, зміни стану лісів 
внаслідок пошкодження пожежами та зрубами, обґрунтованими 
заходами лісовпорядкування. Також на мультиспектральних 
космічних знімках добре відстежуються ушкоджені шкідниками 
ділянки лісу.  

 
Рис. 1. Стан території на картах зони відчуження на період: 
а – 1986 р. ( 1-контур ділянок, що вигорять за період до 2000 
р.). 

Матеріали та методи досліджень 
Дослідження стану екосистем на території зони відчуження 

проведено на основі геосистемного підходу та картографічних 
методів. У якості інструментарію були використані програмні 
пакети для геоінформаційного аналізу – ArcGIS та MapInfo. 
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Засоби та інструментарій ArcGIS дозволяють проводити 
аналіз даних, поєднуючи різні шари картографічної інформації з 
точністю у відповідності до визначеного масштабу: карти 
річкових басейнів та їх структурних елементів, шари ґрунтів і 
рослинності за даними космічної зйомки, і таким чином, 
виявляти місцеположення, характерні для різних типів 
рослинних угруповань. 

Для вивчення типу та стану рослинності існує декілька 
видів даних дистанційного зондування. Це: мультиспектральні 
знімки земної поверхні в комбінаціях зон різних довжин спектру 
електромагнітного випромінювання та застосування 
вегетаційних індексів (Шихов та ін., 2020; Кохан, Востоков, 2009; 
Багатоспектральні методи …, 2006; Тараріко та ін., 2019). 
Комбінація спектральних зон утворює контрастне кольорове 
зображення (для супутника Landsat просторове розрізнення – 30-
60 м, для Sentіnel – 10-20 м), таким чином, знімок містить 
дешифрувальні ознаки: текстуру та спектральну яскравість 
об’єктів на Земній поверхні, що визначена в діапазоні шкали з 
255 кольорів. Індекси отримують за виразами, отриманими за 
співставленням відбивальної здатності об’єктів земної поверхні 
(Imagery Digital data LANDSAT [Електронний ресурс]; Imagery 
Digital data SENTINAL-2 BANDS. [Електронний ресурс]).  

Для виділення області дослідження була створення 
векторна карта меж Чорнобильської зони відчуження, яка 
узгоджена із картографічним зонуванням у відповідності до 
Постанови КМ №106 (Атлас. Україна. Радіоактивне забруднення, 
2006). За картографічними даними, площа її склала – 2182 км2, 
що у порівнянні з даними «Атласу. Україна. Радіоекологічне 
забруднення» склало похибку приблизно – 82 км2. Така похибка 
дає можливість використовувати векторну версію 
картографічного шару для аналізу стану території.  

Метою роботи була розробка методології застосування 
засобів дистанційного зондування Землі та розробка критеріїв 
для виявлення і оцінки впливу пожеж на стан рослинності на 
забруднених радіонуклідами територіях Центрального Полісся, 
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тобто зони відчуження Чорнобильської АЕС та природного 
заповідника «Древлянський». 

Результати та їх обговорення 
Антропогенний вплив на об’єкти навколишнього 

середовища (ЗВ і ЗБОВ), направлений в більшості на 
покращення їх стану і пов’язаний з діяльністю наукових, 
науково-виробничих та обслуговуючих організацій, які 
працюють в рамках програм з мінімізації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, обстеження та утримання зони. В 
цих напрямках в зоні працюють більше 10 тис. чоловік. 
Прикладом негативного впливу на об’єкти навколишнього 
середовища є нелегальна туристична діяльність та самовільне 
проживання людей у відселених населених пунктах зони 
відчуження. Такі явища підвищують ризики деструктивного 
впливу на рослинність, зокрема, на виникнення пожеж. За 
впливом на рослинні угрупування, пожежі відносяться до 
факторів прямої дії, тобто факторів, пов’язаних з фізичним 
знищенням рослин (Мусієнко, 2006). Пожежі ушкоджують або 
знищують лісовий покрив, та призводять до розповсюдження 
грибкових захворювань і шкодочинних комах в деревостанах. 
Тому,  для збереження лісів у зонах із підвищеними рівнями 
забруднення особливо важливе застосування профілактичних 
протипожежних та лісівничих заходів.   

У зоні відчуження ЧАЕС за період з 1986 до 1999 р. площа 
лісів, пошкоджених унаслідок лісових пожеж, досягла 18,9 тис. 
га. Найбільша площа насаджень, пройдених пожежами-біля 3 
тис. га, нараховувалася в Опачицькому лісництві ДП 
«Чорнобильська Пуща». Під час лісових пожеж знищується не 
лише деревна рослинність, а також трав’яна і чагарникова 
рослинність, що складає лісові екосистеми в цілому. Це 
призводить до зміни видового складу рослинності на пройдених 
лісовими пожежами територіях.  

У наших дослідженнях області пошкоджених пожежами 
лісових насаджень були виділені за мультиспектральними 
знімками та з використанням індексу NDVI. Як відомо, індекс 
NDVI для пригніченої рослинності приймає низькі значення 
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(Шихов та ін., 2020; Кохан, Востоков, 2009; Багатоспектральні 
методи …, 2006). На космічному знімку за 1986 рік (рис. 5), 
ділянка була вкрита корінним лісом,  а на період 1999 р., за 
розрахованим індексом NDVI, який складав – менше 0,25, 
ділянка віднесена до класу пригніченого рослинного покриву. 
Даними наукових статей підтверджуються знищення пожежею 
цієї ділянки лісу (Борсук, 2011).  

Вивчення космічних знімків Землі за різні періоди часу: 
2013, 2017, 2018, 2019, 2020 із застосуванням технології 
порівняльного аналізу дозволило визначити особливості 
структури території, а також виявити зміни, що відбулися в 
межах області дослідження. Інформація з опублікованих джерел, 
дала можливість пояснити структурні зміни рослинного покриву 
зони відчуження, що сталися після аварії (Кучма та ін., 1994; 
Плюта, Дідух, 2019; Паскевич, 2005; Кірєєв та ін., 2012; 
Таксаційний опис …., 2017).  

На даний час основними природними комплексами зони 
відчуження є хвойні та мішані ліси, суходільні і перезволожені 
луки, біоценози боліт та водно-болотних угідь. До техногенно 
порушених територій відносяться перелоги, території 
відселених населених пунктів, ділянки підприємств основного і 
допоміжного циклу зони відчуження. Просторова структура 
рослинного покриву зони відчуження має досить строкату 
структуру. Векторна карта об’єктів підстильної поверхні та 
рослинного покриву зони відчуження станом на 2017 рік, 
створена із використанням даних дистанційного зондування, 
наводиться на рис. 2. 
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Рис. 2. Карта об’єктів підстильної поверхні та рослинності 
ЗВ, 2017 р. 1 – ділянки згарищ 2015-2017 року.  

Аналіз наведеної карти дозволяє зробити висновок, що в 
складі рослинних комплексів в зоні відчуження домінують ліси, 
територія, вкрита деревною рослинністю, тут складає 65 %, а 35 
% віднесено до невкритих лісовою рослинністю земель, які 
заняті водними об’єктами, суходільними та заплавними луками, 
болотними та водно-болотними екотопами та об’єктами 
інфраструктури підприємств ЗВ. Згідно з матеріалами 
лісовпорядкування 2017 р., площа лісових насаджень у ЗВ 
становить 194,2 тис. га (Таксаційний опис …., 2017). Дані щодо 
розподілу площі деревної рослинності у лісництвах зони 
відчуження наводяться в табл. 1. 

Таблиця 1. Розподіл площі лісів у зоні відчуження, станом 
на 2017 р. 

№ Лісництво 
Площа, га 

Загальна  
Лісових 

насаджень 
Листяні 

насадження 
Хвойні 

насадження 

1 Денисовецьке 16416,0 12360,6 5478,4 6882,2 

2 Луб'янське 48612,8 29808,5 13399,3 16409.2 
3 Паришівське 46789,0 29729,9 18051,4 11678,5 
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4 Корогодське 32569.0 20990,9 4641,2 16270,6 
5 Котовське 3626.0 1386,8 801,2 585,6 

6 Дитятківське 18612,0 14406,1 3830,3 10575,8 

7 Опачицьке 27588,0 18797,7 5756,6 13041,1 
 Усього, га 194212,8 127480,5 51157,4 75443,0 

 
Аналіз породного складу лісів зони відчуження, за даними 

обстежень 2017 року, свідчить, що в складі лісів площа листяних 
насаджень коливається від 22 до 61 %, а хвойних – від 39 до 78 %. 
Тобто, в складі лісів зони відчуження переважають потенційно 
пожежонебезпечні насадження. Це підтверджується також 
даними щодо співвідношення хвойних і листяних порід в 
насадженнях окремих лісництв ДСП «Північна пуща» (табл. 2). 

Зважаючи на те, що радіонукліди 90Sr і 137Cs – біологічно 
активні елементи, які, в значній мірі, визначають забруднення 
рослинності та мають вплив на формування дози зовнішнього і 
внутрішнього опромінення людини, рослинність в зоні 
відчуження, особливо ліси на території з високими рівнями 
забруднення, активно впливають на біогеохімічну міграцію 
радіоактивних речовин і виконують роль біогеохімічних бар’єрів 
на шляху міграції радіонуклідів (Паскевич, 2005; Кірєєв та ін., 
2012; Шихов та ін., 2020). 

Таблиця 2.Співвідношення хвойних та листяних порід (%) у 
лісових насадженнях зони відчуження, станом на 2017 р. 

№ Лісництво 

Площа, % 

Листяних 
дерев 

Хвойних 
дерев 

Лісові 
насадження 

Площа без 
лісу 

1 Денисовецьке 44,0 56,0 75,0 25,0 

2 Луб'янське 45,0 55,0 61,0 39,0 

3 Паришівське 61,0 39,0 64,0 36,0 

4 Корогодське 22,0 78,0 64,0 36,0 

5 Котовське 58,0 42,0 38,0 62,0 
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6 Дитятківське 27,0 73,0 77,0 23,0 

7 Опачицьке 31,0 69,0 68,0 32,0 

 

Екологічне значення лісів пов’язане також із збереженням 
ґрунтів, і таким чином, з нівелюванням ерозійних процесів, 
зниженням вітрового підйому радіоактивних речовин, що 
підтверджено великою кількістю наукових публікацій (Борсук, 
2011; Василенко, 1999; Свириденко та ін., 1999; Давыдчук и др., 
1994). Такі показники, як лісистість (відношення площі вкритої 
лісовою рослинністю до загальної площі зони відчуження) та 
стійкість лісової рослинності щодо захворювань та ураження 
шкодочинними комахами, відображають стан захищеності 
території від дії вітру та критичність до ураження пожежами. 
Найбільш розповсюдженою деревною породою у зоні 
відчуження є сосна, яка від загальної площі лісових насаджень 
складає 59,1 %. Насадження берези повислої в лісах за 
розповсюдженням займають друге місце . 

За час після аварії, виведені з використання с/г угіддя та 
територія нежилих населених пунктів природним шляхом 
заростали деревними видами та чагарниками. Ліси і перелоги 
зони відчуження і зони гарантованого відселення досить часто 
піддаються впливу пожеж. За даними (Борсук, 2011), за період 
1992-2018 рр. площа лісів і перелогів, пройдених пожежами, 
досягла 37,7 тис. га. Лише навесні 1992 року пожежею було 
пройдено 17,0 тис. га території. Великі за площею пожежі на 
радіоактивно забрудненій території зумовлюють загрозу 
вторинного забруднення території радіонуклідами в зоні і за 
межами зони відчуження, і докорінно змінюють характер 
рослинності та підстильної поверхні, знижуючи тим самим, 
шорсткість поверхні. Критичними з пожежестійкості та 
радіоекологічної точок зору, є насадження сосни звичайної тому, 
що соснові ліси уражаються грибковими захворюваннями та 
шкідниками, зокрема, короїдами, що підвищує ризики 
виникнення пожеж і, як наслідок, вторинного забруднення 
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території. У той же час, відомо, що сосна добре пристосовується 
до різних екологічних умов і може рости на ґрунтах з низьким 
вмістом поживних речовин, наприклад, на піщаних ґрунтах.  

Весняні лісові пожежі в природному заповіднику 
«Древлянський», в Чорнобильській зоні відчуження та зоні 
обов'язкового відселення 2020 року вперше були зафіксовані 02 
квітня. За даними осередків вогню NASA (Данные 
радиометрических измерений NASA [Електронний ресурс]), за 
перший тиждень квітня 2020 року утворилися дві великі ділянки, 
охоплені вогнем, на віддаленні 60 та 16 км і три невеликі 
осередки у 30 км на південь від ЧАЕС. З 02 до 17 квітня пожежа на 
ділянці, що охопила перелоги і лісові масиви ЗВ, ЗДОВ, 
природного заповідника «Древлянський» та землі лісового 
фонду ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», 
просунулася у північно-східному напрямку до кордону з 
Білоруссю, вогонь на території в межах 15 км від ЧАЕС 
розповсюдився майже до майданчика ЧАЕС, охоплюючи 
правобережну частину та південну прибережну ділянку водойми 
охолоджувача. З 16 до 29 квітня вогонь охоплював луки у заплаві 
та хвойний ліс на лівому березі р. Прип'ять. Зусиллями 
державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) пожежа в 
межах 30 км від ЧАЕС була практично ліквідована 20 квітня, але 
деякі осередки низової пожежі – існували до кінця квітня.  

Аналіз та оцінка ушкодження рослинного покриву 
внаслідок лісових пожеж за даними супутникових 
спостережень.  

З метою оцінки ушкодження пожежами рослинного 
покриву в Чорнобильській зоні відчуження та зоні безумовного 
відселення була оброблена і проаналізована серія космічних 
знімків для території дослідження. Для порівняння і аналізу 
підібрані знімки за період до і після ушкодження території 
пожежами. Обробка вхідних даних, розробка тематичних 
картографічних шарів та їх аналіз проводилися з використанням 
інструментів та технологій геоінформаційних систем (ГІС) 
професійних картографічних пакетів: ArcGIS, ERDAS IMAGEN та 
MapInfo.  
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Картування виконано інструментами картографічного 
редактора ArcGIS. Робота проводилася за наступними кроками: 

- оцифрування площі ушкодження від пожежі, визначеної за 
дешифрувальними ознаками мультиспектрального знімка 
Landsat 8 та за точковими векторними даними осередків вогню 
NASA (Данные радиометрических измерений NASA 
[Електронний ресурс]); 

- створення структури інформаційної таблиці векторного 
картографічного шару;  

- визначення ступеню ушкодження за 
мультиспектральними знімками Landsat 8, Sentinel 2 та 
класифікацією за показником просторового розподілу 
вегетаційного індексу NDVI;  

- внесення у таблицю картографічного шару атрибутивної, 
адресної інформації та ідентифікаційного номеру.  

Для оцінки впливу пожеж були визначені такі об’єкти: 
природні біоценози – ліс, трав’яниста рослинність, деревно-
чагарникова + трав’яниста рослинність, а також ліс, ушкоджений 
пожежами у минулий період.  

На процес горіння компонентів фітомаси біоценозів, крім 
погодних умов, впливають запаси та структура горючих 
матеріалів, вегетаційний стан біоценозу, тип лісорослинних 
умов і ландшафтні особливості місцевості. 

Дані щодо структури біопалива у різних біоценозах з типу 
пожежі отримані після аналізу наукової інформації за означеною 
тематикою (Погребняк, 1968;  Мелехов, 1983). За отриманими 
даними був сформований класифікатор біопалива 
для досліджуваних біоценозів табл.3.
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Таблиця 3. Класифікатор біопалива для біоценозів визначених у карті 

Назва біоценозу Компоненти фітомаси Тип пожежі 

ліс хвойний 

хвоя в кроні, кора хвойних порід, підстилка, 
хвойний опад, шишки, мох-лишайники, деревина 
гілок та стовбурів захаращення і сухостою, деревина 
підросту, трав’янистих чагарничків 

Верхова пожежа 

хвойний опад, підстилка, мох-лишайники, деревина 
дрібних гілок захаращення, надземний трав’янисто-
чагарничковий покрив  

Низова пожежа 

ліс листяний 

сухостій трави, опад сухого листя листяних порід, 
підстилка, сухе листя в кроні, деревина та кора 
дрібних гілок захаращення і сухостою,  надземний 
трав’янисто-чагарничковий покрив 

Верхова пожежа 

сухостій трави, опад сухого листя листяних порід, 
підстилка, деревина та кора дрібних гілок 
захаращення 

Низова пожежа 

деревно-чагарникова + 
трав'яниста 

сухостій трави, опад листя, деревина гілок, 
стовбурів та кора чагарників та молодих дерев 

Верхова пожежа 

сухостій трави, підстилка, коріння Низова пожежа 

трав'яниста рослинність сухостій трави, коріння Низова пожежа 

ліс ушкоджений 
пожежею 

сухостій трави, деревина та кора дерев природного 
поновлення, гілки та  

Повторне вигорання 



Структура інформаційної таблиці комплексної карти містить 
наступні складові: ідентифікатор – унікальний номер, який 
дозволяє проводити операції із записами таблиці без втрати 
інформації про об’єкт; індексні складові – це атрибутивна 
інформація про об’єкти, їх коди; адресна інформація – це код 
Чорнобильської зони відчуження та обов’язкового відселення. 
Кінцева структура інформаційної таблиці комплексного 
картографічного шару зонування території за ступенем 
ушкодження рослинного покриву «Z_FireUTMall» показана в 
табл. 4. 

Таблиця 4. Структура інформаційної таблиці 
картографічного шару зонування за ступенем ушкодження 
рослинного покриву «Z_FireUTMall» 

№ Назва поля Формат поля Зміст 

1 ID Numeric Short Ідентифікатор 

2 GR_BIO Text Загальна назва біоценозу 

3 CODFLORA1 Text Код групи біоценозу 1 

4 CODFLORA2 Text Код групи біоценозу 2 

5 VEGETATION Text Рослинність 

6 AREA_HA Numeric Double Площа, га 

7 CODZONA Text Код зони за забрудненням 

8 CODDEGREE Text Код ступеню ушкодження 

9 DEGREE Text Ступінь ушкодження 

12 CODFUEL Text Код біопалива 

13 BIOFUEL Text Біопаливо 

14 Effects Text Ефекти дії вогню 

 

      У якості вхідної інформації для оцінки ушкодження 
рослинного покриву від пожеж були використані дані 
спектральних каналів супутників Landsat 8 за 13.06.2020 р. і 
Sentinel за 23.08 і 09.07.2020 р. Порівняння стану об’єктів до 
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пожежі проводилося за знімками Landsat 8 (дата знімання 
17.10.2019 р.) та Sentinel 2 (26.03.2020 р.). 
     Роздільна здатність даних космічного знімання, а саме розмір 
пікселя, що несе інформацію – визначає можливість та точність 
дешифрування об’єктів місцевості за їх візуальним образом на 
геоприв’язаному зображенні земної поверхні (Шихов и др., 
2020). Просторова роздільна здатність даних Landsat 8 для 
різних каналів складала: 30-60м (Imagery Digital data LANDSAT 
[Електронний ресурс]). Дані Sentinel 2 мали високе розрізнення: 
10-20 м (Imagery Digital data SENTINAL-2 BANDS. [Електронний 
ресурс]). З використанням програмних модулів ГІС-пакетів 
роздільна здатність 30 метрових даних Landsat 8 була покращена 
до 15 м. Крім просторового розрізнення супутникові дані мають 
спектральну характеристику каналів, що вимірюються в 
одиницях довжини хвилі електромагнітного випромінювання, 
тобто в нанометрах (нм – 10-9 м) або мікрометрах (мкм – 10-6 м) 
(Шихов и др., 2020). Сенсори супутників Landsat та Sentinel 
реєструють діапазони видимого та інфрачервоного 
випромінювання. Шари зображення, що відповідають 
спектральним каналам супутників, містять характеристики, 
визначені за шкалою 256 відтінків сірого. Отримані дані 
використовують для аналізу властивостей об’єктів, зокрема 
рослинності, на поверхні Землі. Перелік каналів та їх 
характеристики для супутників Landsat та Sentinel, що задіяні 
для аналізу ушкодження рослинності, наведені в табл.5. В оцінці 
ушкодження екосистем від пожежі – стан рослинного покриву 
використовувався як індикатор стану рослинного покриву 
(Шихов и др., 2020; Кохан, Востоков, 2009; Багатоспектральні 
методи …, 2006). 
     Робочим форматом вхідних спектральних даних каналів є 
файл зображення *.img. Растровий формат даних містить 
відомості про: картографічну проекцію, інформацію про шар 
зображення колір, статистику, дані про перетворення (*.aux), 
шар пірамід – відомості про розрізнення даних (*.rrd .ovr).  
Аналіз даних космічної зйомки передбачав створення 
комбінацій різних спектральних каналів для отримання 
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мультиспектрального контрастного кольорового зображення, 
що містить ознаки для дешифрування (Шихов и др., 2020; Кохан, 
Востоков, 2009). До таких ознак відносяться форма, структура, 
текстура та колір об’єкта на зображенні. У обробці вхідних даних 
супутників Landsat та Sentinel застосовувався метод 
синтезування спектральних каналів різних за довжиною хвиль 
електромагнітного випромінювання з використанням 
програмного модулю Layer Stack пакету ERDAS IMAGEN. 
 
Таблиця 5. Канали та спектральна характеристика даних  

супутників Landsat 8 та Sentinel 2 

Landsat 8 Sentinel 2 

Номер 
канала 

Довжина 
хвилі, мкм 

Номер 
канала 

Довжина 
хвилі, мкм 

2 (Blue) 0,45-0,515  2 (Blue) 0,448-0,545 

3 (Green) 0,525-0,60  3 (Green) 0,537-0,582 

4 (Red) 0,63-0,68  4 (Red) 0,645-0,683 

5 (NIR) 0,845-0,885  8 (NIR) 0,763-0,908 

6 (SWIR) 1,56-1,66 11 (SWIR) 1,542-1,685 

7 (SWIR-
2)  2,10-2,30 

12 (SWIR-
2) 2,081-2,323 

 

     Модуль Layer Stack забезпечив функціональний процес 
поєднання спектральних даних каналів у відтінках сірого в єдине 
контрастне кольорове  зображення досліджуваної території.  
За дешифрувальними ознаками різного стану рослинності на 
кольоровому знімку синтезу SWIR-NIR-RED каналів Landsat 8 та 
з урахуванням місцеположення точкових осередків пожеж 
радіометричних даних NASA супутників AQVA/TERA MODIS 
визначена загальна територія, пройдена вогнем, станом на 
червень 2020 р. (рис. 3).  
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     Для виділення ділянок, пройдених пожежею, 
використовувалися властивості згарищ давати низькі 
коефіцієнти у видимій (Blue, Green, Red) та близькій 
інфрачервоній (NIR) зонах спектра і більш високі – у 
короткохвильовій інфрачервоній зоні (SWIR). У синтезі SWIR-
NIR-RED згарища мають темно-рожевий до червоного колір 
(Шихов и др., 2020; Кохан, Востоков, 2009).  

 

Рис. 3. Карта зонування за ступенем ушкодження внаслідок 
пожежі у квітні 2020 р. розроблена з використанням 
радіометричних даних AQVA/TERA MODIS і спектральних 
Landsat 8 BW 

Виділена на карті територія знаходилася під дією вогню у 
квітні 2020 р. Загальна площа, пройдена вогнем, на території 
Чорнобильської зони відчуження склала – 41459 га, а зони 
безумовного відселення – 24814 га.  
Технологічні особливості створення та аналіз 
картографічної інформації. 

Пожежі, внаслідок різної інтенсивності та швидкості 
проходження вогню, а також впливу заходів гасіння пожежі, 
спричинили нерівномірне ушкодження рослинності.  
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Різночасові супутникові знімки високої роздільної здатності 
дали можливість розрізнити неоднорідність структури 
рослинного покриву та порівняти зі станом біоценозів до 
пожежі. За даними Sentinel 2, за серпень-вересень 2020 р. був 
визначений ступінь ушкодження рослинного покриву і 
побудована цифрова карта для Чорнобильської зони відчуження 
та безумовного відселення. На знімках кольором виділяються 
ділянки з відновленою і, практично, повністю знищеною 
пожежею рослинністю (рис.4). 

 

А 

 

б 

Рис. 4. Зони сильного ступеню ушкодження рослинності на 
знімку Sentinel 2 а) 1 – стан ділянок сильно ушкоджених 
пожежею (синтез каналів SWIR-NIR-RED серпень 2020 р); б) 
стан ділянок 1 – до пожежі (березень 2020 р.). 

Найбільшої шкоди завдав вогонь екосистемі хвойного лісу. 
Значна частина рослинного покриву у зоні мінімального ступню 
ушкодження, що утворилася на початку пожежі, а саме 
трав’яниста рослинність і слабо ушкоджені листяні породи 
дерев, що були у початковій стадії вегетації, відновилася на 
протязі декількох місяців.  

Крім різночасових мультиспектральних знімків для оцінки 
стану рослинності був використаний нормалізований 
диференційний вегетаційний індекс (NDVI) (Шихов и др., 2020; 
Кохан, Востоков, 2009; Багатоспектральні методи …, 2006). 
Розрахунок показника NDVI для сильно ушкоджених ділянок 
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проводився засобами Spatial Analyst ArcGIS з використанням 
інструменту Алгебра растрів. На основі растрового шару NDVI 
побудована тематична класифікація за ступенем ушкодження 
рослинності території дослідження. В табл. 6 показано 
інструментарій та функціональні процеси, необхідні для 
розрахунку показника NDVI та аналізу його просторового 
розподілу. Спектральні дані діапазонів NIR та RED супутника 
Sentinel 2 взяті як вхідні для розрахунку вегетаційного індексу 
NDVI та оцінки стану рослинності після пожежі. 

 
Таблиця 6. Інструментарій та функціональні процеси для 
розрахунку нормалізованого диференційного 
вегетаційного індексу 

Інструменти 
програмного 
пакету ArcGIS 

 

Функціональні процеси та 
вхідні формати даних 

Вихідні 
формати 

картографічний 
даних 

Spatial Analyst 
Tools: Map 
Algebra 

Розрахунок значень NDVI, 
растровий 

Растровий шар 

Data Magament 
Tools:Raster 
proccessing  

Перетин растрових шарів 
NDVI з векторним шаром 
зонування території  

Побудова тематичної 
класифікації за NDVI 

Растровий шар 

Conversion 
Tools:from raster 

Конвертація растрового 
шару у векторний  

Векторний 
точковий 

Analysis Tools: 
Spatial Join 

Об’єднання інформації 
векторних шарів: NDVI та 
зонування за ступенем 
ушкодження рослинності 

Векторний 
точковий 

Select by Attribute  Визначення статистичних 
характеристик 
просторового розподілу 

Векторний 
точковий 
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NDVI у біоценозах  

 

Результати розрахунку, отримані у растровому форматі, 
після необхідних функціональних процедур, були переведені у 
векторний точковий формат з кроком 10 м і доповнені 
інформацією з полігонального шару зони ступеню ушкодження 
рослинності. Структура інформаційної таблиці наведена в табл. 
7. Кожна точка шару описує ділянку 0,01 га. Атрибутами у 
запитах до інформаційної таблиці отриманого картографічного 
шару були: номер зони за ступенем ушкодження від пожежі та 
коди біоценозів та інтервал значень NDVI. В залежності від 
кількості біомаси і стану рослинності, значення індексу NDVI 
змінюється від -1 до 1. Інтервал значень до 0 виділяє об’єкти без 
рослинного покриву. Низькі значення характеризують загиблу, 
пригнічену, суху рослинність (Шихов и др., 2020; Кохан, 
Востоков, 2009; Багатоспектральні методи …, 2006).  

У даному аналізі інтервал від -1 до 0,3 був використаний як 
числовий показник ушкодження рослинності від вогню. В 
результаті сформованого запиту вибірки значень NDVI з 
інтервалом від -1 до 0,3 були виділені ділянки верхової пожежі у 
лісі (рис. 4).  

Використання методу оверлейного аналізу картографічних 
даних дозволило визначити тип рослинності, що знаходилася на 
ділянках пройдених пожежею. На основі даних дистанційного 
зондування та розроблених векторних карт розрахована площа 
ушкодженого рослинного покриву на ділянках, пройдених 
пожежею. 

Таблиця 7.Структура інформаційної таблиці просторового 
розподілу значень NDVI після пожежі в квітні 2020 р. 
 

№№ Назва поля Формат поля Зміст 

1 ID Numeric Short Ідентифікатор 

2 CODFLORA1 Text Код групи біоценозу 1 
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3 CODFLORA2 Text Код групи біоценозу 2 

7 CODZONA Text Код зони за забрудненням 

8 CODDEGREE Text Код ступеню ушкодження 

9 NDVI Numeric float Значення NDVI 

10 Long_x Numeric float Координати за довготою 

11 Lati_y Numeric float Координати за широтою 

 
За картографічними даними, площа території з сильним і 

помірним ступенем ушкодження рослинності в зоні відчуження 
склала – 26573 га, в зоні безумовного відселення – 18399 га. 
Розподіл площ за типами рослинного покриву помірного та 
сильного ступеню ушкодження наведено в табл. 8.  

 
Таблиця 8.Розподіл рослинності на ділянках ушкоджених 

пожежею в зоні відчуження та безумовного відселення 
 

Статус території Назва рослинності 
Площа, 

га 

Сума площ 
сильного і 
помірного 
ступенів 

ушкодження, га 

01-зона 
відчуження 

Ліс 20081 26573 

Трав’яниста 
рослинність 

1994 

Деревно-
чагарникова + 
трав’яниста 
рослинність 

2989 

Ушкоджений ліс 1509 

02-зона 
безумовного 
відселення 

Ліс 10493 18399 

Трав’яниста 
рослинність 

1292 

Деревно- 3421 
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чагарникова + 
трав’яниста 
рослинність 

Ушкоджений ліс 3193 

Заповідник 
«Древлянський» 

Ліс   

Компонування комплексної карти ступеню ушкодження 
рослинного покриву внаслідок пожеж, що сталися у квітні 2020 
р. у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення 
(рис. 6), проведено з використанням наступних картографічних 
шарів:  
1. Мультиспектральний знімок Landsat 8; 
2. Відселені населені пункти Чорнобильської зони, де 
фіксувалася пожежа; 
3. Ділянки ушкоджені пожежею до 2020 р.; 
4. Тематичний шар зонування за ступенем ушкодження 
рослинності від пожежі у квітні 2020 р. 

Тематичний шар отримано в результаті оверлейних 
операцій з картографічними шарами: рослинності М 1 : 100 000, 
меж зон відчуження та безумовного відселення, загальної зони 
проходження вогню. На наступному кроці з урахуванням 
фенологічних фаз рослинності, за дешифрувальними ознаками 
різночасових супутникових даних середнього та високого 
розрізнення, був уточнений породний склад лісів шару 
рослинності та підвищена детальність карти до М 1 : 50 000. 
Картографічні об’єкти, визначені як лісова територія, було 
розділено на категорії листяний, хвойний, мішаний та 
розрахована площа визначених категорій різного ступеню 
ушкодження. 
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Рис. 6. Комплексна карта ступеню ушкодження рослинності 
ЗВ та ЗБОВ внаслідок пожежі у квітні 2020 р. 

Висновки 

На забруднених аварійними викидами Чорнобильської АЕС 
територіях природна рослинність відіграє роль стабілізатора 
радіоекологічної ситуації. За стабільних процесів сукцесії, 
винесення речовин за межі ландшафту практично відсутнє і 
значно зменшує вторинне забруднення прилеглих територій 
радіонуклідами. 

Після аварії в зоні відчуження і зоні безумовного 
обов`язкового відселення ЧАЕС зміни в рослинному покриві та 
об’єктах природокористування відбувалися в двох напрямках – 
деструктивному та поновлювальному. Внаслідок припинення 
агровиробництва, сільськогосподарські землі: рілля, сіножаті і 
пасовища, перейшли у категорії перелогів (суходільних луків) та 
заплавних луків із зміною видового складу рослин, окремі площі 
було відведено під ділянки підприємств ЗВ основного та 
допоміжного циклів. Культивовані види рослин досить швидко 
були витіснені природними. На суходільних луках, приурочених 
до сухіших і бідніших ґрунтів, домінують формації костриці 
червоної (Festuca rubra), пирію повзучого (Еlуtrigia rереns), 
тонконога вузьколистого (Роа аngustifolia), мітлиці тонкої 
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(Agrostis capillaris). До біоценозів, що відповідають низинним 
заболоченим формам рельєфу, входять осоки та водо-болотна 
очеретяна рослинність. 
Для створення цифрових карт: просторової структури території, 
пройденої пожежею в Чорнобильській зоні відчуження та 
безумовного відселення за 2020 р., використані дані 
дистанційного зондування за різні часові проміжки та 
розроблені засобами картографічних пакетів (ГІС) тематичні 
шари рослинного покриву зони за 2017 р. Отримана в результаті 
карта просторового розподілу ушкодженої пожежею 
рослинності містить: тип рослинних угруповань (біоценоз), тип 
насаджень лісу (хвойний, листяний, мішаний) та трав’янистої 
рослинності, ступінь ушкодження, їх площу, часові терміни 
пожежі. 
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using spectral data obtained from space satellites of the Earth and 
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methodology provides mapping vegetation through remote sensing 
imagery.Comparing space images of the territory of the exclusion zone 
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changes observed in the boundaries of water bodies because drying of 
artificial reservoirs, changes in the direction of riverbeds, waterlogging 
of drainage canals and adjacent forest areas. The identified effect from 
fires in forests where dry forest materials have accumulated and from 
consequences of forest management. It is also note, that according to 
the spectral data of space images, areas of forest damaged by insects 
are well defined. In the study revealed that in the time that has passed 
since the accident the arable land change to fallow land with natural 
regeneration of trees (succession), and pastures and haymaking field - 
to natural meadows with change in the composition of herbaceous.The 
study showed the effectiveness of using the spectral data of space 
satellites of different time intervals to develop digital maps of 
vegetation changes.To study the type and condition of vegetation 
based on several types of remote sensing data: multispectral images of 
the earth's surface in combinations of zones of different lengths of the 
electromagnetic radiation spectrum, as well as the use of vegetation 
indices to determine vegetation is actual task.The authors emphasize 
that the use of vegetation indices is an effective tool for determining 
areas of riding fire and strong forest litter fire. 



 

426 

 

Л.Я. ПЛЕСКАЧ1, С.Я. КОНДРАТЮК2 

 
1- Державний дендрологічний дендропарк «Олександрія» НАН 
України,  
Біла Церква, 09113, Україна, l.pleskach@ukr.net 
2- Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,  
вул. Терещенківська, 2, Київ, 01004, Україна  
 
ЛІХЕНОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДЕНДРОПАРКУ 
«ОЛЕКСАНДРІЯ» 
Дослідження лишайників дендрологічного парку «Олександрія» 
було розпочате в 1925 році відомим українським ліхенологом А.М. 
Окснером. В подальшому продовжене С.Д. Зеленком, Ю.М. 
Марчук та О.В. Романовським в 2006 році. З метою оцінки стану 
атмосферного повітря дендропарку в 2012 – 2016 рр. методом 
ліхеноіндикації було досліджено історичну частину, урочища 
«Будинок лісника» та «Голендерня». 
 
Ключові слова: лишайники, забруднення, дендропарк 
«Олександрія» 
 

Історія дослідження лишайників дендрологічного парку 
«Олександрія» була розпочата в 1925 році відомим українським 
ліхенологом А.М. Окснером. Збір гербарію провадився в районі 
Палієвої гори, урочищах «Голендерня» та «Кошик». Результати 
дослідження А.М. Окснера та місцевих ботаніків м. Біла Церква: 
П. Оксіюк, М. Дубовик, М. Гродзинського, Лінчевської, Хохол 
опубліковані А.М. Окснером і включені в різні томи і випуски 
Флори лишайників України (Окснер, 1956; Окснер, 1968; Окснер, 
1993; Окснер, 2010). Видовий список лишайників налічував 55 
видів, серед яких були чутливі до забруднення атмосферного 
повітря, такі як Anaptychia ciliaris (L.) Korb. ex A. Massal., 
Candelaria concolor (Dicks.) Stein, Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. 
Blanko, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumsch, Parmelia 
sulcata Taylor, Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumsch, 

mailto:l.pleskach@ukr.net
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Ramalina capitata (Ach.) Nyl., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., 
Cetrelia cetrarioides (Delise) W.L. Culb. & C.F. Culb., Leptogium 
lichenoides (L.) Zahlbr.  

Порівняння літературних даних з оригінальними даними 
щодо сучасного поширення вказаних видів, може пролити світло 
на загальні зміни забруднення атмосферного повітря на 
територіях парку «Олександрія» та прилеглій території. 
В 2006 році С.Д. Зеленком, Ю.М. Марчук та О.В. Романовським 
(Зеленко, Марчук, Романовський, 2006) провадились 
дослідження лишайникового покриву дендропарку як 
модельного об’єкту екологічного моніторингу. Дослідження 
були проведені фрагментарно, на окремих ділянках, і не 
враховували територію техногенно-забрудненої зони. Список 
лишайників нараховував 51 вид. 
            Упродовж 2012 – 2016 років у зв’язку з локальним 
забрудненням середовища дендропарка «Олександрія» з метою 
оцінки стану його атмосферного повітря методом 
ліхеноіндикації науковцями парку в співпраці з відділом 
ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 
НАН України під керівництвом д. б. н. Кондратюка С.Я. було 
досліджено видовий склад епіфітних лишайників (історичної 
частини, урочищ: «Будинок лісника» та «Голендерня», загалом 
402 га). 
 В результаті дослідження видового різноманіття 
лишайникового покриву дендропарку «Олександрія» 
встановлено, що на теперішній час епіфітна ліхенофлора парку 
налічує 94 види і 4 форми лишайників та 5 видів ліхенофільних 
грибів, в тому числі історичної частини - 91 вид, 4 форми 
лишайників та 5 видів ліхенофільних грибів; урочища 
«Голендерня» - 40 видів лишайників; урочища «Будинок 
лісника» - 33 види епіфітних лишайників та 2 види 
ліхенофільних грибів (Плескач, 2016; Плескач та ін., 2017, 2018; 
Pleskach, Kondratyuk, 2019). 
      Дослідженнями показано, що в лишайниковому покриві 
історичної частини парку виявлені рідкісні види такі, як 
Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Korb., Xanthoria pollessica S. 
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Y. Kondr. & A.P. Yatsyna, Ramalina baltica Lettau та ліхенофільні 
гриби Lichenochora obscuroides (Linds.) Triebel & Rambold і 
Tremella phaeophysciae Diederich &.M. S. Christ., а також рідкісний 
для України вид, занесений в Червону книгу України - Gyalecta 
truncigena (Ach.) Hepp. Із виявлених ліхенофільних грибів 
Pyrenochaeta xanthoriae Diederich на Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. 
вперше наведений для Лісостепу України. 

Проведеними дослідженнями виявлено, що в ліхенофлорі 
парку представлена група індикаторних видів (15) старих лісів: 
Arthonia radiata (Pers.) Ach., Arthothelium ruanum (A. Massal.) 
Korb., Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Biatoridium 
monasteriense, Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr., C. 
furfuraceae (L.) Tibell, Flavoparmelia caperata, Gyalecta truncigena 
та інші. Досить широко в насадженнях старовікової діброви 
поширені види роду Chaenotheca, які є індикаторами пралісів і 
показують цілісність лісових систем. 
       Дослідженнями показано, що видовий склад епіфітних 
лишайників парку представлений 50 родами та 25 родинами. 
Найбільшою кількістю видів характеризуються родини 
Physciaceae – 13 видів, Parmeliaceae – 12 видів,  Lecanoraceae – 10 
видів, Teloschistaceae – 9 видів, Ramalinaceae – 8 видів, 
Coniocybaceae - 6 видів, Cladoniaceae – 6 видів. Провідними 
родами виступають Lecanora (8 видів), Chenotheca (6 видів), 
Сladonia (6 видів), Physcia (5 видів), Physconia (5 видів), Ramalina 
(5 видів). 
      Розподіл видів за типами слані показав, що більшість 
виявлених видів (50 %) мають накипну, 33 % - листувату, 10 % - 
кущисту та 7 % - лускату форму. Результати проведених 
досліджень показали, що із групи видів кущистих епіфітних 
лишайників на корі Quercus robur найчастіше представлені 
наступні види: Evernia prunastri (L.) та Ramalina pollinaria. 
Найбільш розповсюдженими із групи листуватих лишайників 
виявились Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier, P. stellaris (L.) Nyl. , 
P. tenella (Scop.) DC.,  Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes та  
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., з групи накипних – Lepraria incana 
(L.) Ash., L. lobificans Nyl. 
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      Дослідження видового складу лишайників основних 
паркоутворюючих та деяких інших деревних порід 
парку«Олександрія» показали, що найбільша кількість епіфітних 
видів лишайників була зафіксована на корі Quercus robur  L. (48 
видів), дещо менше на корі Populus х canescens (Ait.) Smith.(43 
види) та Fraxinus excelsior L. (40 видів). Значно менша кількість 
видів лишайників виявлена на таких форофітах як Populus alba L. 
(26 видів), Tilia cordata Mill. (21 вид), Betula pendula  Roth., (24) та 
Acer pseudoplatanus L. (16 видів), а найменша кількість видів 
епіфітних лишайників була зафіксована на корі Pynus sуlvestris L. 
(7 видів). 

Дослідженнями показано, що найбільш розповсюдженими 
видами епіфітних лишайників, що були виявлені на корі 
більшості деревних видів, були: із накипних видів Amandinea 
punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid., Lecanora carpinea (L.) Vain., 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy, Lepraria incana, Lepraria 
lobificans, Opegrapha rufescens Pers.та Phlyctis argena (Ach.) Flot., із 
листуватих: Parmelia sulcata, Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Physcia adscendens, Ph. 
stellaris, Ph. tenella, Physconia grisea (Lam.) Poelt та Xanthoria 
parietina, із кущистих: Evernia prunastri. 
     У перспективі планується дослідження флори епілітних та 
епігейних лишайників дендропарку «Олександрія» та 
лишайникового покриву урочища «Кошик». 
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Л.А. ПЛЕСКАЧ , С.Я. КОНДРАТЮК. 
ЛИХЕНОИНДИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДЕНДРОПАРКЕ «АЛЕКСАНДРИЯ» 
В работе показано, что история исследования лишайников 
дендрологического парка «Александрия» была начата в 1925 году 
известным украинским лихенологом А.Н. Окснером. В 
дальнейшем изучение флоры мхов парка, как модельного объекта 
было продолжено С.Д. Зеленко, Ю.М. Марчук и А.В. Романовским 
в 2006 году.  В 2012 - 2016 годах в связи с локальным загрязнением 
среды дендропарка «Александрия» с целью оценки состояния его 
атмосферного воздуха методом лихеноиндикации был 
исследован видовой состав эпифитных лишайников 
исторической части, урочищ: «Дом лесника» и «Голендерня», в 
целом 402 га.  
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Вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
МІКСОМІЦЕТІВ  
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАХІДНОГО 
ЛІСОСТЕПУ І УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

Описане таксономічне різноманіття міксоміцетів 
Національних природних парків «Галицький», «Подільські 
Товтри» і Природного заповідника «Ґорґани», розташованих в 
трьох різних ботаніко-географічних регіонах України – Західному 
Лісостепі, Прикарпатських та Карпатських лісах. Вивчена 
видова різноманітність цієї групи грибоподібних організмів, 
встановлена їх субстратна приуроченість та екологічні 
особливості, за допомогою кластерного аналізу і індексу 
подібності PMI проведено порівняльне дослідження видового 
складу для встановлення близькості досліджених мікобіот, що 
дало можливість отримати висновок щодо оригінальності 
видового складу біоти міксоміцетів в кожному з досліджених 
об'єктів природно-заповідного фонду України. 

 

Вступ. Екологічні особливості міксоміцетів визначаються 
низкою факторів, серед них важливими є субстратні уподобання, 
на основі яких здійснюється розподіл цих організмів за 
екологічними групами. Найбільш чисельною є екологічна група 
міксоміцетів-ксилофілів, для яких основним типом субстрату є 
мертва деревина різних лісоутворюючих порід, хоча деякі з них 
водночас здатні розвиватися на корі (кортикулоїдні), листовому 
опаді (децидуофільні), мохоподібних (бріофільні) тощо 
(Кривомаз, 2010). 

В Україні значні обсяги мертвої деревини, яка вважається 
одним з найсприятливіших біотопів для виживання багатьох 
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організмів, накопичуються в широколистяних лісах об’єктів 
природно-заповідного фонду (Dudka, Leontyev, 2011). Метою 
даної роботи було з'ясування субстратних переваг окремих 
представників ксилобіонтного комплексу міксоміцетів, що 
розвивались на мертвій деревині й відмерлій корі переважно 
листяних порід на території окремих національних заповідників 
(далі НЗ) і національних природних парків (далі НПП) поліської 
і лісостепової зон України, із застосуванням методів як 
класичної порівняльної флористики, так і математичної 
статистики. 

Саме тому, для вивчення і порівняння таксономічного 
різноманіття і субстратних уподобань міксоміцетів нами були 
обрані лісові екосистеми об’єктів природно-заповідного фонду 
(далі ПЗФ), розташованих у трьох різних ботаніко-географічних 
регіонах: Західному Лісостепі (НПП «Подільські Товтри»), 
Прикарпатських (НПП «Галицький») та Карпатських лісах (ПЗ 
«Ґорґани»). 

 
 Матеріали і методи  
Дослідження міксоміцетів були здійснені в липні 1999 р. та 

жовтні 2008 р., у грабово-дубових, дубово-грабових та дубових 
лісах НПП “Подільські Товтри” (загальна площа 11,479 тис. га), 
розташованого у межах Західного Лісостепу; у середині серпня 
та наприкінці вересня і на початку жовтня 2010 р. у дубових, 
дубово-грабових, липово-дубових, кленово-липово-дубових, 
букових лісах і нечисленних насадженнях з ялиці, ялини, сосни у 
НПП “Галицький” (загальна площа 14,68 тис. га) , лісові масиви 
якого входять до складу Прикарпатських лісів, та в середині 
серпня 2011 р. в ялинових з домішкою ялиці білої (Abies alba 
Mill.), кедрових з домішкою ялини європейської (Picea abies ), 
соснових з сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) та з сосни 
гірської, або жерепу (P. mugo Turra), ялицево-букових, 
сіровільхових лісах ПЗ “Ґорґани” (загальна площа 5,34 тис. га), 
територія якого пролягає центральною частиною Українських 
Карпат (рис.1). Повний опис лісових угруповань цих трьох 
об’єктів поданий у довіднику з флори та рослинності 
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заповідників і НПП України (під ред. Онищенка і Андрієнко, 
2012). Збір матеріалу здійснювався маршрутно-експедиційним 
методом. Таксономічна структура міксоміцетів обстежених 
об'єктів ПЗФ України проаналізована у попередніх публікаціях 
(Леонтьєв, Дудка, Кривомаз, 2009; Леонтьєв, Дудка, Маланюк та 
ін., 2013; Леонтьєв, Дудка, Маланюк та ін., 2011).  

Зведений список визначених видів міксоміцетів, які 
використовувалися для математичного опрацювання і 
порівняння, складається з 111 видів, з яких у “Подільських 
Товтрах” виявлено 39, “Галицькому” – 66, “Ґорґанах” – 64 види 
цих грибоподібних організмів (табл. 1). Таблиця містить також 
відомості про розподіл видового багатства міксоміцетів за 
субстратами, що дозволяє встановити діапазон субстратних 
уподобань та визначити екологічний статус окремих видів, 
простежити тенденції їх поширення в різних типах лісових 
фітоценозів і з’ясувати подібність біоти міксоміцетів у 
широколистяних і хвойних лісах районів дослідження. 

 

Рисунок 1. Мапа району дослідження 

Для проведення статистичного аналізу біоти міксоміцетів 
використовувалися стандартний пакет STATISTIKA 8.0 (Вуколов, 
2008; Реброва, 2002) методи кластерного аналізу (Ким, Мьюллер, 
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1989), метрика відповідності PMI (Dos Santos, Deutsch, 2010). 
Видові латинські назви міксоміцетів подані за (Lado, 2001) і 
узгоджені з Міжнародним кодексом ботанічної номенклатури 
(Lado, 2010). Написання та скорочення авторів таксонів 
міксоміцетів відповідають сучасним стандартам згідно (Kirk, 
Ansell, 1992). Латинські назви судинних рослин подані відповідно 
до довідника (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). 

Результати та їх обговорення 

За субстратними уподобаннями переважна більшість 
міксоміцетів НПП “Подільські Товтри”, а саме, 37 видів є 
представниками екологічної групи ксилофілів. На листяних 
деревах зареєстровано 36 видів, на хвойних – 3 види 
міксоміцетів, з яких лише один (Comatricha laxa) був знайдений 
в парку тільки на деревині сосни звичайної, а Stemonitis fusca та 
Trichia decipiens були зібрані як на деревині ялини європейської, 
так і декількох видів листяних порід (буку лісового, вільхи сірої 
тощо). 

Таблиця 1. Видовий склад і субстратна приналежність 
міксоміцетів НПП “Галицький”, “Подільські Товтри” і ПЗ 
“Ґорґани” 

№ 
п
/
п 

Назва виду 
НПП “Галицький” 

ПЗ 
“Ґорґани” 

НПП 
“Подільські 

Товтри” 

Субстрати* 

1 2 3 4 5 

1.  Arcyria affinis Rostaf. wCA   

2.  Arcyria cinerea (Bull.) Pers. bBP; b+PT; 
b+QR; 
l+BP; l+FS; m; 
w; wAA; wAP; 
wCA; wCB; 
wFS; wPT; 
wQR 

b+AI; 
wFS; wPC 

wCB; 
wCA; 
b+СВ 

3.  Arcyria denudata (L.) 
Wettst. 

m; w; wCB; 
wFS;  
wQR; wTC 

 wQR 

4.  Arcyria incarnata (Pers. ex 
J.F. Gmel.) Pers. 

w; wCB wPA wQR 
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5.  Arcyria insignis Kalchbr. in 
Kalchbr. & Cooke 

br+(b)FE   

6.  Arcyria major (G.Lister) Ing  wPA  

7.  Arcyria minuta Buchet in 
Patouliar 

wAA; wCB; 
wQR 

bAPp  

8.  Arcyria obvelata (Oeder) 
Onsberg 

wCA; wCB; 
wFS; wQR 

wFS wQR, 
wCB 

9.  Arcyria pomiformis (Leers) 
Rostaf. 

wPT wPA wQR 

10.  Arcyria stipata (Schwein.) 
Lister 

wAA; wQR   

11.  Badhamia melanospora 
Speg. 

wFS b+AI  

12.  Badhamia panicea (Fr.) 
Rostaf. 

 bBP  

13.  Badhamia utricularis (Bull.) 
Berk 

b   

14.  Calomyxa metallica Nieuwl.  bPA; bPM  

15.  Ceratiomyxa fructiculosa 
(Mull.) T. Macbr. var. 
fructiculosa 

b+TC; wCB; 
wFS; wQR; 
wTC 

f; wAA; 
wFS; 
wPA 

wCB; 
b+CB; 
wAP 

16.  Ceratiomyxa fructiculosa 
var. perioides (Alb. et. 
Schwein.) Lister 

wCB wPA  

17.  Clastoderma debaryanum 
A. Blytt 

bBP wPA  

18.  Collaria arcyrionema 
(Rostaf.) Nann.-Bremek. 
Lado 

wAA; wBP; 
wCB; wFS 

 wAP 

19.  Comatricha elegans 
(Racib.) G. Lister 

br+(b)QR br+PC wFS 

20.  Comatricha laxa   wPS 

21.  Comatricha nigra (Pers. ex 
J.F. Gmel) J. Schroet. 

wAA bLD; 
bPA; wPC 

br+QR; 
b+CB 

22.  Comatricha variabilis R.K. 
Chopra&T.N. Lakh. 

 bAA  

23.  Craterium leucocephalum   l+QR; 
wQR 

24.  Craterium minutum (Leers) 
Fr. 

br+CB; l+QR br+PA  

25.  Cribraria argillacea (Pers. 
ex J.F. Gmel.) Pers. 

wAA wAA; 
wPA 

 

26.  Cribraria aurantiaca 
Schrad. 

b+CB; l+CB; 
wQR; wTC 

 wCB 

27.  Cribraria cancellata 
(Batsch) Nann.-Bremek. 
var. cancellata 

w; wQR wFS wQR 
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28.  Cribraria cancellata 
(Batsch) Nann.-Bremek. 
var. fusca (Lister) Nann.-
Bremek. 

w   

29.  Cribraria oregana H.C. 
Gilbert 

 b+PC  

30.  Cribraria persoonii Nann.-
Bremek. 

m; wAG; wFS; 
wQR 

wAA  

31.  Cribraria purpurea Schrad.  wAA  

32.  Cribraria pyriformis Schrad.  wPA  

33.  Cribraria rufa (Roth) 
Rostaf. 

 wPC  

34.  Cribraria tenella Schrad. wAA   

35.  Cribraria vulgaris   wQR 

36.  Diachea leucopodia (Bull.) 
Rostaf. 

gr+   

37.  Dictydiaethalium 
plumbeum 

  wFE, 
wCB 

38.  Diderma effusum 
(Schwein.) Morgan 

br+AG; 
br+CB; 
l+AG; 
l+CB; 

  

39.  Diderma testaceum 
(Schrad.) Pers. 

  wQR, 
l+CB 

40.  Didymium nigripes (Link) 
Fr. 

 l+PA; rPA  

41.  Didymium squamulosum 
(Alb. et Schwein.) Fr. 

 br+PA  

42.  Echinostelium minutum de 
Bary 

bBP bPC; bPS; 
my 

 

43.  Echinostelium paucifilum 
K.D. Whitney 

 bBP; bPA; 
bPM 

 

44.  Fuligo candida Pers. b+QR  l+QR;b+
PS 

45.  Fuligo muscorum Alb. et 
Schwein. 

 M  

46.  Fuligo leviderma H. 
Neubert, Nowotny, K. 
Baumann 

b+FS wFS b+CB 

47.  Fuligo septica (L.) F.H. 
Wigg. var. candida (Pers.) 
R.E. Fr. 

 wPA  

48.  Fuligo septica f. flava 
(Pers.) Y. Yamam. 

br+CB; 
l+CB; l+QR; 
m; 
w; wQR 

wPA; r b+PC; 
wCB 
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49.  Fuligo septica (L.) F.H. 
Wigg. f. septica  

wCB  wQR; 
wCB; 
b+CB 

50.  Hemitrichia clavata (Pers.) 
Rostaf. 

w; wCB; wFS;  
wTC 

  

51.  Hemitrichia serpula (Scop.) 
Rostaf. ex Lister 

bQR; w; wAA; 
wCB; wFS; 
wQR; 
wQRmy 

wAI-m   

52.  Licea kleistobolus G.W. 
Martin 

bLE bPA; bPC  

53.  Licea minima Fr.  bPC; bPS; 
wFS 

 

54.  Licea operculata (Wingate) 
G.W. Martin 

 bAI; bAP; 
bPM 

 

55.  Licea parasitica (Zucal) 
G.W. Martin 

 bLD; 
bPA; bPC; 
bPS 

 

56.  Licea pygmaea (Meyl.) Ing  bAA; bPA  

57.  Licea scintillans R. McHugh 
et D.W. Mitch. 

bQR   

58.  Licea variabilis Schrad.  br+PS  

59.  Lindbladia tubulina Fr.  wPA  

60.  Lycogala conicum Pers. w; wFS wFS  

61.  Lycogala epidendrum (L.) 
Fr. sensu B. Ing 

wb; wAA; 
wCB; 
wFE; wFS; 
wQR; wTC 

wAI; wFS; 
wPA; 
wPC 

wQR; 
wCB 

62.  Lycogala exiguum Morgan br+; w; wFS; 
wTC 

wPA  

63.  Lycogala flavofuscum 
(Ehrenb.) Rostaf. in 
Fuckel 

wMD  b+AP 

64.  Lycogala terrestre Fr. sensu 
B. Ing 

b+CB; wFS   

65.  Macbrideola cornea (G. 
Lister et Cran) Alexop. 

 bAI; bBP; 
bFS 

 

66.  Metatrichia vesparia 
(Batsch) Nann.-Bremek. 
ex G.W. Martin & Alexop. 

w; wCB; wFS; 
wQR; wTC 

wAI wCB 

67.  Paradiacheopsis cribrata 
Nann.-Bremek 

bBP; bFS; 
bLD  

bPM  

68.  Paradiacheopsis longipes 
Hooff&Nann.-Bremek. 

fr+AG   

69.  Paradiacheopsis solitaria 
(Nann.-Bremek.) Nann.-
Bremek 

 bBP; bPM  
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70.  Perichaena chrysosperma 
(Curr.) Lister 

bQR bSF  

71.  Perichaena corticalis 
(Batsch) Rostaf. 

b+PT bFS  

72.  Physarum album (Bull.) 
Cheval. 

bQR-m; 
br+bQR; w; 
wAA; wCB; 
wQR 

bPC; 
wLD; 
wPA 

br+CB; 
wCB 

73.  Physarum bitectum G. 
Lister 

 M  

74.  Physarum bivalve Pers. fr+AG   

75.  Physarum conglomeratum 
(Fr.) Rostaf. 

b+CB   

76.  Physarum contextum 
(Pers.) Pers. 

 b+AI; 
br+AI 

 

77.  Physarum flavicomum Berk.  wAPp; 
bPA 

 

78.  Physarum globuliferum   b+CB; 
wAP 

79.  Physarum leucopus Link  b+FS; 
br+FS; gr 

 

80.  Physarum psittacinum 
Ditmar 

 wAA-m b+CB 

81.  Physarum viride var. 
aurantium (Bull.) Lister 

wQR   

82.  Physarum viride var. viride w; wFS; wQR wFS; wPA wQR; 
br+CB 

83.  Physarum xanthinum   br+CB 

84.  Reticularia jurana Meyl. wQR   

85.  Reticularia lycoperdon Bull. b+CA; wCB; 
wPA 

wAPp  

86.  Stemonaria longa   wCB 

87.  Stemonitis axifera (Bull.) T. 
Macbr. 

b+FS; br+; 
br+CB; wBP; 
wCB;wFS; 
wQR; wQR-
m; wTC 

b+AI; 
wAA;  
wAI; wPA 

br+CB 

88.  Stemonitis flavogenita E. 
Jahn 

wCB  wCB; 
b+CB; 
b+QR 

89.  Stemonitis fusca Roth var. 
fusca 

bCA; br+QR; 
br+TC; w; 
w+m; 
wFS; wQR; 
wTC 

wPA wCB; 
l+QR; 
br+CB; 
wAPp 
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90.  Stemonitis fusca var. 
nigrescens (Rex) Torrend 

b+CB; wCB  wAI; 
wFS; 
wPA 

91.  Stemonitis pallida   wCB 

92.  Stemonitis smithii T. 
Macbr. 

m; w; wFS   

93.  Stemonitis splendens 
Rostaf. 

w; wBP   

94.  Stemonitis splendens var. 
webberi (Rex) Lister 

wFE; wFS   

95.  Stemonitis virginiensis Rex b+; br+AP; 
br+CB; w; 
wCB; wQR 

 wCB 

96.  Stemonitopsis amoena 
(Nann.-Bremek.) Nann.-
Bremek. 

w   

97.  Stemonitopsis gracilis (G. 
Lister) Nann.-Bremek 

 wAA wCB 

98.  Stemonitopsis microspora 
(Lister) Nann.-Bremek. 

b+CB; wQR   

99.  Stemonitopsis typhina var. 
similis (G. Lister) Nann.-
Bremek. & Y. Yamam. 

b+FS; w; wFS   

100.  Stemonitopsis typhina (F.H. 
Wigg.) Nann.-
Bremek.var. typhina 

f+; wPT; wTC  b+CB 

101.  Symphytocarpus 
amaurochaetoides B.Ing 
et Nann.-Bremek. in 
Nann.-Bremek. 

w; w-m  br+CB 

102.  Symphytocarpus flaccidus 
(Lister) B. Ing et Nann.-
Bremek. 

wFE   

103.  Trichia affinis de Bary b+CB; b+FS; 
br+CA-m; 
br+CB-m; w; 
wAA; wFE; 
wFS; wTC 

 b+CB 

104.  Trichia botrytis (J.F. Gmel.) 
Pers. 

wQR b+PC  

105.  Trichia contorta   wCB 

106.  Trichia decipiens (Pers.) T. 
Macbr. var. decipiens 

wCB; wTC wFS wFS; 
wPA 

107.  Trichia favoginea (Batsch) 
Pers. 

b+CB; wAA; 
wFS; wQR 

wAA; 
wFS 

wQR; 
wCA 

108.  Trichia persimilis P. Karst.  wPA  

109.  Trichia scabra Mill. wTC wPA wCB 
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110.  Trichia varia (Pers. ex J.F. 
Gmel.) Pers. 

wCB b+PC  

111.  Tubifera ferruginosa 
(Batsch) J.F. Gmel. 

wAA b+PA; 
br+PA; 
gr; lh; r; 
wAI;  
wFS-m; 
wPA; 
wPA-m 

 

* 

Типи субстратів b – кора живого дерева, b+ кора 

мертвого (сухого) дерева, br+ –

опале гілля, f – плодові тіла 

справжніх грибів, fr – опалі плоди 

рослин, gr – живі трав’янисті 

рослини, gr+ – залишки 

трав’янистих рослин, l+ – опале 

листя, lh – лишайники, m –живі 

мохоподібні, my – плодові тіла 

інших міксоміцетів, r – змішані 

компоненти лісової підстилки 

(залишки деревини, листового 

опаду, плодів тощо), w – мертва 

деревина, wb – обгоріла деревина 

Субстратоутворювальні 

рослини 

AA – Abies alba, AG – Alnus 

glutinosa, AI – Alnus incana, AP – 

Acer platanoides, APp – Acer 

pseudoplatanus, BP – Betula 

pendula, CA – Cerasus avium, CB – 

Carpinus betulus, FE – Fraxinus 

excelsior, FS – Fagus sylvatica, LD – 

Larix decidua, MD – Malus 

domestica, PA – Picea abies, PC – 

Pinus cembra, PM – Pinus mugo, PS 

– Pinus sylvestris, PT – Populus 

tremula, QR – Quercus robur, TC – 

Tilia cordata 
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Міксоміцети ксилофільної групи були виявлені здебільшого на 
деревині (повалені стовбури, опалі гілки, пні) граба (22 види) та 
дуба (12 видів) – домінантів дубових і дубово-грабових лісів 
парку. На субдомінантах у цих типах лісу міксоміцети були 
репрезентовані значно меншою кількістю видів: по 3 види було 
асоційовано з деревиною клена гостролистого та буку лісового, 2 
види виявлено на деревині черешні; на деревині клена-явора, 
ясена, вільхи сірої було відмічено по одному виду. Водночас у 10 
виявлених у парку видів міксоміцетів з групи ксилофілів 
встановлена здатність використовувати для розвитку 
спороношень ширший набір субстратів, ніж деревина різних 
порід. Так, всі ці 10 видів, зібраних в парку переважно на 
деревині, були зареєстровані також на корі дерев, зокрема на 
корі сухих дерев граба (Arcyria cinerea, Ceratiomyxa fruticulosa, 
Comatricha nigra, Fuligo leviderma, F. septica, Physarum leucopus, 
Ph. psittacinum, Stemonitis favogenita, Stemonitopsis typhina та 
Trichia affinis), F. septica був виявлений також на корі сосни 
звичайної, а S. favogenita – дуба. На корі сосни звичайної зібрано 
Fuligo candida, а клена гостролистого – Lycogala flavofuscum. В 
цілому до складу екологічної групи кортикулоїдних міксоміцетів 
у парку належить 13 видів, з яких тільки 5 виявлені тут виключно 
на корі сухих дерев (граба: Fuligo leviderma, Physarum psittacinum, 
S. typhina, T. affinis; клену – L. flavofuscum). На опалому листі 
дерев у складі лісової підстилки зареєстровано 4 види 
міксоміцетів, які входять до децидуофільної (філофільної) 
екологічної групи. Всі вони були зібрані не тільки на листовому 
опаді, а й на інших субстратах. Craterium leucocephalum 
знайдений як на листі, так і на деревині дуба; Diderma testaceum 
– на листі граба і водночас на деревині дуба; Fuligo candida – на 
листі дуба і на корі сосни звичайної; Stemonitis fusca – на листі 
дуба, а також на деревині граба і клена-явора. Отже, субстратні 
уподобання міксоміцетів цього НПП є характерними для лісових 
фітоценозів помірної зони: в складі їх біоти помітно превалюють 
ксилофільні види, спостерігається переважання їх розвитку на 
субстратах, похідних від широколистяних дерев, зокрема від 
видів-домінантів найбільш поширених на території парку 
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дубово-грабових лісів, і водночас відсутність у них вузької 
спеціалізації, що є свідченням їх топічного і в меншій мірі 
трофічного зв’язку з субстратами. 

Детальний аналіз субстратних уподобань міксоміцетів, 
зібраних в лісах НПП “Галицький”, представлений в (Дудка, 
Аніщенко, 2016). Тут подаємо лише кількісний розподіл видів 
міксоміцетів за екологічними групами. Найбільш всього було 
виявлено представників ксилофільної групи загальною кількістю 
49 видів. Оскільки в цьому парку, як і в НПП “Подільські 
Товтри”, поширені дубові, дубово-грабові, липово-дубові, 
кленово-липово-дубові ліси, найбільша кількість міксоміцетів 
пов’язана з мертвою деревиною дуба та граба (виявлено по 23 
види). Значно більші площі, ніж у “Подільських Товтрах”, тут 
займають букові ліси, тому видова різноманітність міксоміцетів, 
асоційованих з деревиною бука лісового, є також доволі багатою 
(21 вид). Істотною домішкою в дубових лісах парку є липа 
серцелиста, на деревині якої зареєстровано 12 видів міксоміцетів. 
Хоча ялиця представлена в НПП “Галицький” лише в 
насадженнях, які не займають значних площ, на деревині цієї 
лісової породи тут виявлено 13 видів. Розвиток значно меншого 
числа видів міксоміцетів підтримує мертва деревина ясена 
(5видів), черешні (4види), берези і осики (по 3 види). Найменше 
видове різноманіття міксоміцетів спостерігалося на деревині 
клена гостролистого та вільхи клейкої (по 2 види) і ялини 
європейської (1 вид). На корі різних деревних порід виявлено 29 
видів міксоміцетів, які складають кортикулоїдну екологічну 
групу. Найчастіше міксоміцети використовували в якості 
субстрату кору дуба (8 видів), граба (7видів), бука (5 видів) та 
берези (4 види). На корі інших дерев виявлено значно бідніший 
видовий склад досліджуваних організмів: по 2 види знайдено на 
корі осики, черешні та модрини, по одному виду – на корі липи, 
яблуні, ясена та ялиці. Децидуофільна (філофільна) екологічна 
група представлена 4-ма видами міксоміцетів, які були зібрані на 
опалих листках граба (3 види), буку і дубу (по 2 види) та берези і 
вільхи (по одному виду). Крім представників трьох наведених 
вище екологічних груп, в НПП “Галицький” були зареєстровані 
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також 4 види з групи гербофілів, що розвиваються на 
трав’янистих рослинах. На живих рослинах та відмерлих 
рештках ожини зібрано Cribraria aurantiaca, D. testaceum та 
Diderma effusum, яка також була виявлена на всохлих рослинах 
яглиці звичайної, а на невизначеній трав’янистій рослині 
знайдено Diachea leucopodia. Ще меншою за видовим 
різноманіттям виявилась карпофільна екологічна група, 
представники якої Paradiacheopsis longipes та Physarum bivalve в 
парку асоційовані з опалими сережками вільхи клейкої. 

Підсумовуючи відомості про субстратні уподобання 
міксоміцетів НПП “Галицький”, слід відзначити загальну 
тенденцію домінування в лісових угрупованнях видів-ксилофілів 
та кортикулоїдів, які і тут надають перевагу субстратам, 
похідним від листяних деревних порід (дуба, граба, бука), що в 
парку є домінантами. Водночас на фоні субстратних уподобань 
міксоміцетів НПП “Подільські Товтри” привертає увагу помітне 
збільшення числа видів міксоміцетів, асоційованих з 
субстратами, сформованими хвойними деревами. Якщо в НПП 
“Подільські Товтри” на деревині і корі хвойних було знайдено 
лише 4 види міксоміцетів, то в НПП “Галицький” ці субстрати 
заселяли 17 видів міксоміцетів, виявлені переважно на деревині 
(13 видів) і корі (1 вид) ялиці білої, а також модрини і ялини 
європейських. 

Cубстратні уподобання міксоміцетів лісових екосистем ПЗ 
“Ґорґани” детально розглядаються в публікації (Дудка, 
Аніщенко, 2016). Наведемо тільки відомості щодо їх 
приналежності до основних екологічних груп і відзначимо 
специфіку їх розподілу за субстратами, що відрізняє біоту 
міксоміцетів ПЗ від такої двох вищерозглянутих НПП. В 
“Ґорґанах” домінуючою екологічною групою також є 
міксоміцети-ксилофіли (43 види). Інший характер лісової 
рослинності заповідника, де на значних площах поширені чисті 
хвойні (ялинові, кедрові, соснові) або мішані (ялицево-букові та 
сіро вільхові з домішкою ялиці та ялини) ліси, визначає 
відповідний розподіл міксоміцетів за субстратами. Найбільша 
кількість, а саме, 24 види міксоміцетів виявлена на деревині 
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ялини європейської. Вдвічі і втричі менше видове різноманіття 
міксоміцетів зареєстровано на деревних субстратах, похідних від 
бука лісового (13 видів) та ялиці (8 видів). На деревині вільхи 
сірої зібрано 6, а сосни кедрової 5 видів цих грибоподібних 
організмів. Незначне видове різноманіття міксоміцетів 
підтримували деревні субстрати таких лісових порід, як клен-
явір (2 види), сосна звичайна та модрина європейська (по 1 виду). 
Кортикулоїдна екологічна група представлена в ПЗ “Ґорґани” 29 
видами міксоміцетів, з яких доволі значна кількість видів 
відмічена на корі сосни кедрової (8 видів), ялини європейської (7 
видів) та вільхи сірої (6 видів). На корі сосни гірської виявлено 4 
види, а на корі берези, бука, модрини, сосни звичайної – по 3 
види. З корою клена-явора та ялиці в заповіднику асоційовано 
по 2, а верби ламкої – один вид міксоміцетів. Всі інші екологічні 
групи представлені в “Ґорґанах” поодинокими знахідками. До 
них відносяться групи міксоміцетів-мікофілів, що розвиваються 
на ризоморфах та плодових тілах грибів і інших міксоміцетів та 
на таломах лишайників (3 види); бріофілів, спороношення яких 
утворюються на мохоподібних, котрі ростуть на ґрунті (2 види); 
гербофілів, що розвиваються на живих трав’янистих рослинах та 
їх рештках (2 види); децидуофілів, єдиний представник яких 
Didymium nigripes сформував спороношення на опалій хвої 
ялини. 

Специфіка субстратних уподобань міксоміцетів лісових 
угруповань ПЗ “Ґорґани” полягає в тому, що при збереженні в 
складі їх біоти чітко вираженого домінування ксилобіонтних 
груп спостерігається перехід низки видів ксилофілів та 
кортикулоїдів з субстратів, сформованих листяними породами, 
до субстратів, похідних від хвойних (ялина, ялиця, кедрова сосна 
та ін.). Різноманітний склад хвойних, значні площі лісових 
угруповань з їх участю, достатні обсяги мертвої деревини, які не 
вилучаються за умов заповідного режиму, сприяли суттєвому 
зростанню видового різноманіття міксоміцетів на деревині і корі 
хвойних. Якщо в НПП “Подільські Товтри” на деревині і корі 
хвойних було знайдено лише 4 види, в НПП “Галицький” – 17 
видів, то у ПЗ “Ґорґани” на цих субстратах виявлено 48, тоді як 
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на мертвій деревині і корі листяних порід тільки 27 видів 
міксоміцетів.  

Досліджувані зразки були зібрані на субстратах (переважно 
деревині), похідних від 18 видів дерев та чагарників, що 
формують лісові фітоценози обстежених об’єктів ПЗФ. Недеревні 
субстрати (листовий опад, живі рослини тощо) були об’єднані в 
окрему категорію. Оптимальний розвиток мікcоміцетів на всіх 
досліджуваних територіях забезпечувала гнила деревина Acer 
platanoides, Fagus sylvatica та Picea abies. 

Для встановлення подібності видового складу НПП 
“Галицький”, Подільські Товтри” і ПЗ “Ґорґани” була побудована 
дендрограма схожості, яка продемонструвала близькість видових 
складів міксоміцетів НПП “Галицький” і “Подільські Товтри” 
(відносна відстань 7,3).  

 

Tree Diagram for 3   Variables

Single Linkage

Power: SUM(ABS(x-y)**p)**1/r

7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0

Linkage Distance

ПЗ “Ґорґани”

НПП “Подільські Товтри”

НПП “Галицький”

 

Рисунок 2. Дендрограма подібності видового складу 
досліджених об’єктів природно-заповідного фонду 

Видовий склад міксоміцетів ПЗ “Ґорґани” відокремився від 
них. Такий розподіл свідчить, що більшість знайдених в 
останньому видів міксоміцетів були унікальними і не співпадали 
із мікобіотою НПП (рис. 2). Крім того, таке відокремлення 
зумовлено домінуванням тут хвойних деревостанів, насичених 
оригінальними лісоутворювальними породами. Так, окрім 
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розповсюджених у Карпатах ялини та ялиці, в лісах з цих порід 
доволі часто трапляється сосна кедрова європейська, збереглися 
ділянки сосни звичайної, на високогір’ї поширена сосна-жереп, 
зустрічається модрина європейська. Таке багатство видів 
хвойних вплинуло на те, що переважна більшість міксоміцетів 
пов’язана з похідними від них субстратами: 28 видів виявлено на 
субстратах з ялини, 13 – з сосни кедрової, 10 – з ялиці. 

Для встановлення близькості видового складу міксоміцетів 
досліджених об’єктів ПЗФ був розрахована міра подібності або 
позитивний індекс відповідності PMI (Positive Matching Index). 
Він більш коректно оцінює близькість між об’єктами і є 
чутливим як до загальної кількості даних, так і до зростання 
кількості спільних видів в парах списків, які порівнюються, що 
відрізняє його від, наприклад, коефіцієнтів Жаккара, Соренсена-
Чекановського чи відносно нового Туллоса. Останні вважаються 
більш “грубими”, а отриманий при їх застосуванні результат 
щодо ступеню близькості між парами досліджуваних об’єктів дає 
більшу похибку. 

За коефіцієнтом PMI найбільш подібними видовими 
складами характеризуються пари НПП “Галицький” ↔ НПП 
“Подільські Товтри” з PMI = 0,560 та НПП “Галицький” ↔ ПЗ 
“Ґорґани” з PMI = 0,543. Найбільш різними виявилися видові 
склади міксоміцетів НПП “Подільські Товтри” ↔ ПЗ “Ґорґани” з 
PMI = 0,391 (табл. 2). Але, виходячи із отриманих коефіцієнтів 
подібності, які навіть в найбільш подібних парах досліджених 
об’єктів ПЗФ не перевищує значення 0,560, можна говорити, що 
видові склади кожного з досліджених об'єктів ПЗФ є все ж таки 
ізолятами, тобто кожний з них має оригінальний склад 
мікобіоти, не дивлячись на деяку подібність видових складів. 

Таблиця 2. Значення індексу відповідності PMI 
досліджених об’єктів  

Об’єкти ПЗФ 
НПП 
“Галицький” 

ПЗ “Ґорґани” 
НПП “Подільські 
Товтри” 

НПП 
“Галицький” 

- 0,543 0,560 
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ПЗ “Ґорґани” 0,543 - 0,391 

НПП “Подільські 
Товтри” 

0,560 0,391 - 

Такий розподіл видового складу підтверджується 
отриманими даними про кількість спільних видів в кожній парі 
досліджених об’єктів ПЗФ, а також унікальних видов на території 
кожного окремого об’єкту (табл. 3). Так, найбільша кількість 
спільних видів була відмічена в НПП “Галицький” ↔ ПЗ 
“Ґорґани” (38), а найменша –“Подільські Товтри” ↔ ПЗ “Ґорґани” 
(21). Крім того, кількість унікальних в останній зазначеній парі 
складала 45 видів в ПЗ “Ґорґани”, що також говорить про значну 
відстань між видовими складами цих двох об’єктів. 

Таблиця 3. Кількісна порівняльна таблиця видового 
складу досліджених об’єктів 

Пари об’єктів, 
які 
порівнювалися 
(a↔b) 

Кількість 
спільних 
видів Nc 
(a↔b) 

Кількість 
унікальних 
видів об’єкту 
Na 

Кількість 
унікальних 
видів об’єкту 
Nb 

НПП 
“Галицький” ↔ 
ПЗ “Ґорґани” 

38 36 28 

НПП 
“Галицький” ↔ 
НПП 
“Подільські 
Товтри” 

32 42 11 

“Подільські 
Товтри” ↔ ПЗ 
“Ґорґани” 

21 22 45 

Висновки 

В усіх трьох об’єктах ПЗФ за субстратною приуроченістю 
встановлено значне переважання видів-ксилобіонтів, серед яких 
домінували представники ксилофільної екологічної групи. В 
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НПП “Подільські Товтри” таких виявлено 37, в НПП “Галицький” 
– 49, в ПЗ “Горгани” – 33 види.  

Аналіз розподілу міксоміцетів за субстратами, похідними 
від основних лісоутворювальних порід, показав високу їх 
лабільність у виборі різних субстратів і водночас певні 
уподобання до субстратів, утворених конкретними деревними 
породами. В НПП “Галицький” найбільшим видовим багатством 
міксоміцетів відрізнялись субстрати з граба (29 видів) та дуба 
(27), в НПП “Подільські Товтри” – граба (16) та дуба (13) і в ПЗ 
“Горгани” – ялини (28) та бука (15).  

Відміна між видовим складом міксоміцетів ПЗ “Горгани” і 
двох НПП “Подільські Товтри” і “Галицький” прослідковується і 
за субстратною приуроченістю цих грибоподібних організмів, 
що відбиває склад видів-домінантів лісових угруповань 
обстежених об’єктів. В ПЗ “Горгани” міксоміцети надають 
перевагу субстратам, похідним від хвойних. В НПП “Подільські 
Товтри” міксоміцети в своєму розвитку асоційовані в основному 
з субстратами, похідними від листяних порід, переважно граба 
та дуба, а також досить часто трапляються на деревині клена, 
бука та ясена. В НПП “Галицький” вони більш або менш 
рівномірно використовують субстрати, утворені як листяними, 
так і хвойними породами.  

Результати порівняльного статистичного аналізу 
міксоміцетів досліджених об’єктів ПЗФ з використанням 
кластерного аналізу, індексу подібності PMI продемонстрували 
відносну близькість видових складів НПП “Подільські Товтри” та 
“Галицький” та певну відокремленість видового складу ПЗ 
“Горгани”. Отримані коефіцієнти близькості досліджених 
об’єктів ПЗФ Західного Лісостепу, Прикарпатських та 
Карпатських лісів продемонстрували, що видовий склад кожного 
з них є особливим, тобто характерним тільки для цього 
конкретного об'єкту ПЗФ, не дивлячись на певну близькість 
мікобіот.  

Підсумовуючи наші дослідження з вивчення 
таксономічного різноманіття міксоміцетів Західного Лісостепу, 
Прикарпатських і Карпатських лісів, а раніше й деяких об'єктів 
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ПЗФ Західного та Лівобережного Полісся України, які 
характеризуються як іншими фізико-географічними умовами, 
так і відмінними субстратними комплексами, нам не вдалося 
знайти подібні або близькі біоти, не дивлячись на наявність 
ідентичних видів міксоміцетів у порівнюваних об'єктах. Отже, на 
території кожного з об’єктів ПЗФ переважну більшість складали 
міксоміцети, що характеризували лише окрему територію. Нам 
видається дуже цікавим продовження цих досліджень, які 
допоможуть визначити фактори, які впливають на різноманіття 
міксоміцетів навіть близьких за природними умовами об'єктів 
ПЗФ України, а також слугуватимуть подальшому вивченню 
мікобіоти в цілому. 
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CARPATHIANS 
The taxonomic myxomycetes diversity оf the National Natural Parks 
"Galitsky", "Podilsky Tovtry" and the Natural Reserve "Gorgany", wich 
located in three different botanical and geographical zones of Ukraine, 
such as Western Forest-Steppe, Carpathian and Precarpathian forests, 
was described. The species diversity of this mushroom-like organisms 
group was studied; their substrate confinement and ecological features 
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were established. For determine the proximity of the studied 
mycobiotas was carried out a comparative study of the species 
composition by used the methods of cluster analysis and the PMI 
similarity index, which made it possible to draw a conclusion about the 
originality of the species composition by myxomycetes biota in each of 
the studied objects of the natural reserve fund of Ukraine.  
 
И.Н. АНИЩЕНКО, И.А. ДУДКА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ МИКСОМИЦЕТОВ ПРИРОДНО-
ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ И 
УКРАИНСКИХ КАРПАТ 
Описано таксономическое разнообразие миксомицетов 
Национальных природных парков «Галицкий», «Подольские 
Товтры» и Природного заповедника «Горганы», расположенных в 
трех разных ботанико-географических зонах Украины – 
Западной Лесостепи, Прикарпатских и Карпатских лесах. 
Изучено видовое разнообразие этой группы грибоподобных 
организмов, установлена их субстратная приуроченность и 
экологические особенности, для определения близости 
исследуемых микобиот проведено сравнительное исследование 
видового состава с использованием методов кластерного 
анализа и индекса подобия PMI, что позволило сделать вывод об 
оригинальности видового состава биоты миксомицетов в 
каждом из исследуемых объектов природно-заповедного фонда 
Украины. 
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 Все - отрута, все - ліки; те й інше визначає доза 

Філіпп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм 
 
МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ДИКОРОСЛИХ  
ЛІКАРСЬКИХ ТА ЇСТІВНИХ МАКРОМІЦЕТІВ 
Результати мас-спектрометричного (ICP-MS) 
мультиелементного дослідження плодових тіл 29 видів 
дикорослих макроміцетів, зібраних на ділянках лісових екосистем 
зі збереженим рослинним покривом і слабо вираженим 
антропогенним навантаженням, показали, що концентрації 
елементів варіюють у широкому діапазоні. Так, вміст 
макроелементів  P і Mg, відповідно, знаходився у межах від 4000-
10000 та 713-1464 мг/кг с.м. Мінімальні і максимальні рівні 
досліджених мінеральних елементів знаходились в діапазонах – Fe 
(25-5044), Zn (24-559), Cu (4-142), Mn (3,7-600), Ni (0,06-2,2), Ti (0,02-
300), V (0,01-50), Cr (1,1-5), Ce (100-200), La (30-80), Nb (1-2), Ba (0,26-
1654), Zr (0,02-80), Sr (0,02-5,8), Be (0,007-2), Bi (0,0015-3), Pb (0,003-
7,12), As (0,001-22,89), Hg (0,0025-0,9), Cd (0,001-6,12), Se (0,02-32,5), 
Ge (0,001-0,099), Mo (0,01-30,2), Ag (0,36-40 ) і Au (0,075-0,3 ) мг/кг 
с.м. У представників родини Boletacеae спостерігається 
підвищена біоакумуляційна здатність як щодо токсичних 
мікроелементів Сd, Pb, Hg, Be, так і важливих ессенціальних 
елементів, що мають фармакологічне значення – Se, Ge, Ag, Au. 
Види роду Amanita, поміж інших, є акумуляторами ванадію. 
Підстилкові і гумусові сапротрофи з родини Agaricaceae 
рекомендовані як біондикатори забруднення ґрунтів важкими 
металами. 
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Ключові слова: біоакумуляція, мінеральні елементи, важкі 
метали, лікарські гриби, макроміцети.  

 
На сьогодні нараховують близько 16 тисяч видів шапинкових 

грибів, серед яких є їстівні різного ступеню якості, неїстівні, 
отруйні, галюциногенні та лікарські. Насправді, вважають, що це 
лише 10% від загальної кількості видів, ще невідомих науці 
(Wasser, 2010). Через неповторні смакові якості, аромат і харчову 
цінність дикорослі шапинкові гриби (макроміцети) слугують 
традиційним делікатесом багатьох народів світу. На сьогодні 
інтерес до них невпинно зростає не лише завдяки їх біологічним 
особливостям і здатності слугувати функціональним продуктом 
у здоровому харчуванні, але й як до джерела новітніх 
фармацевтичних препаратів. Дійсно, макроміцети є 
невичерпним і, до останнього часу, нереалізованим джерелом 
біологічно активних речовин широкого спектру дії. Загалом нині 
описано понад 130 фармакологічних ефектів вищих грибів, серед 
яких – протипухлинний, серцево-судинний, 
гепатопротекторний, антиоксидантний, імуностимулюючий, 
антибактеріальний, детоксифікуючий, антидіабетичний, 
противірусний, проти ожиріння, проти старіння, 
нейрорегенеруючий тощо (Wasser, 2010; 2017; Макромицеты…, 
2012; 2016). Найбільш активне впровадження препаратів з 
лікарських грибів та грибних харчових додатків пов’язане з 
запобіганням та лікуванням порушень імунітету, особливо у 
хворих з імунодефіцитом, імунодепресивними синдромами, 
грибні препарати корисні для онкохворих після курсів хіміо- та 
радіотерапії, у випадках різних типів пухлин, хронічних вірусних 
захворювань крові (гепатитів В, С і D), ВІЛ/СНІД, різних типах 
анемій, вірусі Eпштейна-Барра, для хворих хронічним гастритом 
та виразкою шлунку, що викликана Helicobacter pylori, для 
хворих на деменцію, особливо у випадку хвороби Альцгеймера. 
Швидко зростаючий ринок грибних біододатків нині оцінюють у 
18 млрд $ США (що складає 10% усього світового ринку БАДів) 
(Вассер, 2010, 2017; Chang, Wasser, 2012; Wang et al., 2016). 
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Відомо, що концентрації деяких макро- і мікроелементів в 
плодових тілах вищих Basidiomycetes істотно відрізняються від 
мінерального складу рослин, що обумовлене, в першу чергу, 
відмінностями в характері метаболізму (Шиврина и др., 1969).  

Завдяки ефективному механізму акумуляції з 
ґрунту/субстрату макроміцети нерідко мають підвищені 
концентрації важких металів і токсичних елементів (кадмію, 
свинцю, міді, нікелю, ртуті, кобальту, хрому, олова, цинку, 
миш’яку) у плодових тілах, що зростають у техногенно 
забруднених локалітетах (поблизу металургійних підприємств, 
автомагістралей з інтенсивним рухом тощо). Це створює 
потенційну загрозу для здоров’я людини при включенні цих 
елементів у трофічні ланцюги (Seeger, 1982; Vetter, 1993; Каlač, 
Svoboda, 2000; Falandysz, Bielawski, 2001, 2007; Svoboda et al., 2006: 
Alonso et al., 2004; Elekes et al., 2010; Kalač, 2010; Sarikurkcu et 
al.,2015; Falandysz et al., 2017; Каlač, 2019; Pajak et al., 2020). 
Акумуляційні властивості макроміцетів, з одного боку, 
дозволяють використовувати їх для оцінки і контролю 
забруднення довкілля, з іншого, створюють небезпеку за умов їх 
лікарського та харчового споживання. Численні публікації 
останніх десятиліть присвячені біоакумуляційним властивостям 
грибів, дослідженню механізмів накопичення, зокрема, важких 
металів дикорослими макроміцетами в умовах антропогенного 
забруднення, потенційним токсикологічним наслідкам їхнього 
високого вмісту у плодових тілах, визначенню ролі іонів металів 
і окремих рідкоземельних елементів у фізіології грибів, 
дослідженню вмісту ессенціальних елементів в дикорослих 
макроміцетах, «фортифікації» лікарських грибних продуктів (так 
званих функціональних грибних харчових додатків) цими 
елементами, явищу видоспецифічності накопичення, 
біоіндикаційним властивостям макроміцетів, застосуванню 
макроміцетів для біоремедіації забруднених ґрунтів тощо 
(Cоломко и др., 1986; Поддубный и др., 1998; Kalač, Svoboda, 2000; 
Костычев, 2009; Petrini et al., 2009; Elekes et al., 2010; Kalač, 2010; 
2019; Гродзинська та ін., 2010; Bhatia et al., 2013; Falandysz, 
Borovička, 2013; da Silva et al., 2013; Mleczek et al., 2016; Rzymski et 
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al., 2016; Yamaç et al., 2016; Сазанова и др., 2017; Важкі метали…, 
2019, Grodzinskaya et al., 2019a,b; Grodzynska et al., 2019, Siwulski et 
al., 2019). 

Склад субстрату і різні співвідношення у ньому певних 
хімічних форм елементів (обмінних, пов’язаних з органічними 
речовинами тощо) є найважливішим фактором, який впливає на 
рівень біоакумуляції мінеральних елементів плодовими тілами 
(Каlac, 2010; 2019; Nogaj et al., 2012). Ще одним суттєвим 
фактором, що сприяє зростанню рівнів накопичення, P.Kalač 
(2019) вважає вік міцелію і більш тривалий період між «хвилями» 
плодоношень. Також відомо, що більшість елементів 
розподіляється нерівномірно у плодовому тілі, і зазвичай 
найвищий вміст спостерігається у спороутворюючому шарі 
шапинки (проте, не в спорах), середній – в інших частинах 
шапинки, і найнижчий – у ніжці, в той же час, іноді вміст деяких 
елементів вище у ніжці, ніж у шапинці (Kalač, 2019). 

А.I. Іванов та ін. (2008) встановили, що представники 
сапротрофних базидіоміцетів проявляють здатність до 
накопичення свинцю, цинку і миш'яку, тоді як ксилотрофи - 
заліза, марганцю і хрому, а симбіотрофи – до біоабсорбції 
кобальту. Автори підкреслюють, що здатність до накопичення 
хімічних елементів плодовими тілами виражена в різному 
ступені в усіх еколого-трофічних групах і носить специфічний 
характер, крім того, біоабсорбцію деяких з досліджених 
елементів вони пов'язують із таксономічною належністю видів. 
Результати 20-річних досліджень елементного складу плодових 
тіл аскоміцетів і базидіоміцетів (близько 9000 зразків) свідчать 
про видоспецифічність накопичення деяких з них, хоча склад 
субстрату також може впливати на присутність важких металів у 
міцелії та плодових тілах (Petrini et al., 2009). Дослідження 
біоакумуляції важких металів дикорослими їстівними 
сапротрофними і ектомікоризними грибами, проведене  I. Širić 
та ін. (2016), показало, що концентрація всіх важких металів 
суттєво відрізнялася у цих екологічних груп. Н.O. Голубкіна та 
В.Є. Міронов (2018), зокрема, зазначають, що значне екологічне 
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навантаження посилює міжвидові відмінності в акумуляції 
елементів грибами. 

В той же час, К. Сазанова та ін. (2017), аналізуючи літературні 
дані, стверджують, що незважаючи на припущення щодо 
таксономічної специфічності накопичення, наразі неможливо 
виділити групу видів, яка становить найбільшу небезпеку як 
акумулятор металів. 

Незважаючи на численні літературні дані щодо 
мінерального складу макроміцетів, біологічний сенс 
накопичення окремих елементів та їх фізіологічна роль у 
метаболізмі грибів, механізми акумуляції і біодоступність 
елементів за умов споживання грибів до останнього часу 
залишаються вивченими недостатньо і потребують проведення 
багатовекторних досліджень. 

Визначення елементного складу різних видів їстівних і 
лікарських макроміцетів становить особливий інтерес, з огляду 
на те, що вони є потенційним джерелом фізіологічно важливих 
елементів у сучасному здоровому харчуванні.  

 
Матеріали та методи 
Методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою 

(ICP-MS) (Element-2, Німеччина) (Пономаренко та ін., 2008) 
досліджували вміст  27 елементів (Mg, Fe, Mn, Ni, Ti, V, Mo, Zr, 
Nb, Cu, Pb, Se, Ag, Bi, Zn, Be, Ce, La, P, Sr, Ba, Cr, Hg, Cd, Au, As і 
Ge) у плодових тілах 29 видів дикорослих макроміцетів (Табл. 1), 
зібраних у Київській, Житомирській, Чернігівській, Рівненській, 
Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях 
України на ділянках лісових екосистем зі збереженим 
рослинним покривом і слабо вираженим антропогенним 
навантаженням. Для оцінки ступеню біоакумуляції елементу 
плодовими тілами обраховували коефіцієнт біоакумуляції - Кб, 
що дорівнює співвідношенню вмісту елементу у грибі до вмісту 
його в ґрунті (субстраті) у місці збору. Плодові тіла грибів 
ретельно очищували від решток ґрунту та субстрату, сушили при 
60оС, потім подрібнювали до дрібнодисперсного стану і 
досушували при температурі 100оС упродовж 12 год. Для аналізу 
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використовували середні проби з 3-5 плодових тіл кожного 
збору.  

 
 
Таблиця 1. Види дикорослих лікарських та їстівних 

макроміцетів, залучені до мас-спектрометричного аналізу 
(ICP-MS) 
 

№ Вид, автор 

1 Amanita muscaria (L.) Lam. 

2 Amanita rubescens Pers. 

3 Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm. 
4 Boletus edulis Bull. 

5 Boletus pinophilus Pilát & Dermek 

6 Cantharellus cibarius Fr. 

7 Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga 

8 Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 

9 Grifola frondosa (Dicks.) Gray 

10 Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. 

11 Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 

12 Imleria badia (Fr.) Vizzini 

13 Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray 

14 Leccinum scabrum (Bull.) Gray 

15 Macrolepiota procera (Scop.) Singer 

16 Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm. 
17 Rhodofomes roseus (Alb.& Schwein.) Kotl.&Pouzar 

18 Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 

19 Russula vesca Fr. 

20 Russula virescens (Schaeff.) Fr. 

21 Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. 

22 Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 

23 Suillelus luridus (Schaeff.) Murrill (=Boletus luridus) 

24 Suillus bovinus (L.) Roussel 

25 Suillus luteus (L.) Roussel 

26 Suillus variegatus (Sw.) Richon &Roze 

27 Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 
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28 Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara 

29 Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. 
 

 Застосовувані розчини і реактиви – лужні плавкі 
Na2O2, LiBO2 (ч.д.а.), очищували з використанням системи 
SUBBOILING. Воду з опором 18,2 Мом/см2 отримували з 
допомогою системи DIRECT-03 фірми MILLIPORE. Розчинення 
проб проводили у MX-печі ETHOS фірми MILESTONE (Італія). 
Робоча частота MX-випромінення -2450 MГц, максимальна 
потужність – 1600 Вт. Як внутрішній стандарт використовували 
індій - 115I, зовнішній – стандартні зразки габро-есекситового 
(СГД-1А; СГД-2) і хвостів золотоносної руди (СЗХ-3).  
 

Результати та обговорення 
Відомо, що біогенні елементи N, P, K та деякі інші, які є 

невід’ємною складовою метаболічних процесів і компонентів 
грибної клітини, у загальному мінеральному складі грибів 
представлені макрокількостями. Вміст Р в досліджених 
макроміцетах знаходився в межах від 4000 до 10000 мг/кг сух. 
маси (максимальне значення було виявлене в зразках X. 
chrysenteron, Київ. обл., Вишгородський р-н, смт Димер). У 
більшості зразків Кб фосфору знаходився у межах 2-2,5, лише у 
A.muscaria (Київ. обл., Іванківський р-н, с. Феневичі) він досягав 
13,3. М. Мleczek et al. (2020) для лігнотрофних видів макроміцетів 
наводять ширший діапазон значень P – від 1100 до 15000 мг/кг 
с.м., а P. Kalač (2009) зазначає, що концентрації акумульованого 
фосфору у плодових тілах у 10-50 разів більші за його вміст у 
субстраті.  

Слід зазначити, що у довкіллі, за ступенем небезпечності, 
хімічні елементи розділяють на три класи (ДСТУ 4287:2004): 1 
клас – As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, F; 2 клас – B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; 3 
клас –Ba, V, W, Mn, Sr. В той же час, біологічна роль і вплив на 
організм людини окремих елементів є надзвичайно важливими. 
Так, за впливом на живі організми, виділяють: 1) фізіологічно 
необхідні мікроелементи, що беруть участь у диханні (Fe, Cu, Mn, 
Co), синтезі білків (Mn, Co, Cu, Ni, Cr), кровотворенні (Fe, Co, Cu, 
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Mn, Ni, Zn), обміні речовин (Mo, V, Co, Mn, Zn, W) тощо та 2) ті, 
що мають переважно токсикологічне значення (Hg, As, Be, Cd, 
Pb) (Важкі метали…, 2019). У своїй фундаментальній оглядовій 
праці, присвяченій мінеральному складу та радіоактивності 
їстівних грибів, P. Kalač (2019) серед мікроелементів виділяє три 
групи, відповідно до їхньої фізіологічної ролі в організмі 
людини: 1. Головні (незамінні, обов’язкові)- B, Co, Cr, Cu, F, Fe, I, 
Mn, Mo, Ni, Se, Si і Zn. 2. Токсичні (detrimental) елементи: Ag, As, 
Ba, Be, Cd, Hg, Pb і Tl. 3. Неосновні (Nonessential) елементи: Al, 
Au, Bi, Br, Cs, Li, елементи платинової групи (ПГЕ), рідкоземельні 
елементи, Rb, Sn, Sr, Te і V, загалом  близько 40 елементів. 

Дослідження елементного складу макроміцетів різних 
екологічних груп з локалітетів України зі слабо вираженим 
антропогенним навантаженням показало високий рівень вмісту 
фізіологічно важливих, незамінних для людини металів – Mg, Fe, 
Zn, Cu, Mn i Mo. Вміст Mg, який також належить до 
макроелементів у мінеральному складі макроміцетів, і відіграє 
надзвичайно важливу роль у метаболічних процесах організму 
людини (зокрема для нормального функціонування м’язів, 
нервової системи, регулювання рівня цукру у крові тощо), був у 
межах від 713 до 1464 мг/кг с.м., причому максимальні його рівні 
відмічені у мікосимбіотрофних видів. Слід зазначити, що ми 
спостерігали високу варіабельність вмісту цього елементу в 
плодових тілах різних видів р. Russula з Національного 
природного парку «Синевир» (Закарпатська обл., Хустський р-
н), від 715 у R. xerampelina до 1476 мг/кг с.м. у R. virescens. У 
публікації P. Kalač (2009) – наведений середній вміст Mg у грибах 
- 800-1800 мг/кг с.м., а Y. Uzun et al. (2011) для досліджених 45 
видів дикорослих грибів з двох провінцій Туреччини наводить 
значення від 180 до 1930 мг/кг с.м. P. Kalač (2019) зазначає, що 
найвищі рівні Mg були встановлені у культивованих видів, 
зокрема, Lentinus edodes (до 4560 мг/кг с.м.). Слід зазначити, що 
на добу дорослим чоловікам необхідно 250-350 мг магнію, 
жінкам – 200-300 мг, при сильних стресах 500-700 мг 
(Перепелиця, 2004). 
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Як відомо, середня рекомендована добова доза Fe складає 
10-15 мг. Залізо в організмі людини потрібне для перенесення 
кисню еритроцитами, функціонування низки ферментів, роботи 
м’язів, імунної системи, щитоподібної залози та печінки, синтезу 
ДНК тощо. Середнє значення Fe у досліджених видів 
сапротрофів було в межах від 62 (Сh. rhacodes) до 187 мг/кг с.м. 
(C. comatus) з ППСПМ «Феофанія» (м. Київ), Кб – від 0,03 до 0,08. 
Майже у такому діапазоні знаходились рівні Fe в плодових тілах 
лігнотрофів - від мінімального 66 мг/кг с.м. у G. frondosa 
(ППСПМ «Феофанія») до 199 мг/кг с.м. у Rh. roseus (НПП 
«Синевир»), Кб  - від 0,01 до 0,05. Для мікоризоутворювачів була 
характерною тенденція зростання рівнів Fe у послідовності від 
представників родів Russula (25-52 мг/кг), Leccinum (40-145 мг/кг 
с.м.), Amanita (80-140 мг/кг с.м.), до Boletus edulis (7-300 мг/кг 
с.м.), Imleria (98-400 мг/кг с.м.), Boletus (41-500 мг/кг), S. luteus -
152-500 (інші Suillus spp – 70-130 мг/кг с.м.), С. cibarius (320-480 
с.м.). P. Kalač & L. Svoboda (2000) виокремлюють саме S. 
variegatus як вид-акумулятор заліза. Найвища варіабельність 
значень вмісту заліза відмічена в зразках G. cyanescens від 36,1 
(ППСПМ «Феофанія») до 5044 мг/кг с.м. (берег оз. Синевир). 
Водночас у зразку близького виду (G. castaneus) з останнього 
локалітету рівень Fe досягав лише 67,4 мг/кг с.м. Кб у 
мікосимбіотрофів був у межах від 0,013 (L. aurantiacum, Київ. 
обл., Бородянський р-н, с. Микуличі) до 2,4. (G. cyanescens, 
ППСПМ «Феофанія»). В той же час M. Mleczek et al. (2016) для 
для Boletus badius (= I.badia) з незабруднених та забруднених 
локалітетів Польщі наводить відповідно наступні рівні Fe – 1313-
1569 та 3820-6599 мг/кг с.м. У публікації P. Kalač (2019) середній 
вміст Fe наведений у межах від 50 до 1000 мг/кг с.м., автор 
зазначає, що часто рівень заліза понад 1000 мг/кг спостерігається 
у видів роду Boletus. Екстремально високі рівні заліза - 24600, 
6760, 4660 і 4200 мг/кг с.м. були виявлені відповідно у L. 
perlatum, в ніжках X. spadiceous, в шапинках B. edulis і у Amanita 
caesarea (цит. за Kalač, 2019). 

Біологічне значення цинку надзвичайно важливе, він бере 
участь в усіх видах обміну, входить до складу 7200 ферментів, 
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грає роль у синтезі білку та нуклеїнових кислот, є необхідним 
для стабілізації структури ДНК, РНК та рибосом, відіграє 
важливу роль в процесі трансляції, росту та ділення клітин, 
формуванні антиоксидантного статусу як протектор 
вільнорадикальних реакцій, впливає на імунну систему, 
остеогенез, гемопоез, клітинне дихання, формування мозку та 
його трансмітерну функцію, репродукцію та розвиток плоду, 
здатність до механізми памяті (цит. за Преснякова та ін., 2019). У 
більшості досліджених нами зразків макроміцетів вміст Zn 
знаходився у межах від 30 до 100 мг/кг с.м., а Кб – від 3,0 до 5,8 
(найвищі значення Кб –14,7 та 10,9 були відмічені, відповідно, у 
M. procera та A. mellea (ППСПМ «Феофанія»). Найвищі рівні 
цього елементу були виявлені нами у мікосимбіотрофів I. badia – 
до 560 мг/кг (Житом., Черніг. обл.) та S. luridus –350 мг/кг, а 
також лігнотрофа T. rutilans (Київ. обл., Іванк. р-н) - 300 мг/кг 
с.м. У публікації Y. Uzun et al. (2011) вміст Zn в деяких дикорослих 
грибах складав 15-450 мг/кг с.м. Для незабруднених територій   
P. Kalač (2009) наводить середній вміст Zn у плодових тілах 
шапинкових грибів в межах від 30 до 150 мг/кг с.м., зазначаючи 
при цьому, що акумуляторами цього елементу є 
мікосимбіотрофи S. variegatus, S. luteus і сапротрофний вид 
Lycoperdon perlatum. M. Mleczek et al. (2016) для Boletus badius (= 
I. badia) з незабруднених та забруднених локалітетів Польщі 
наводить рівні Zn відповідно – 16-21 і 40-47 мг/кг с.м. 

Мідь є кофактором ферментів антиоксидантного захисту, 
бере участь в підтримці еластичності зв'язок, сухожиль, шкіри і 
стінок легеневих альвеол, стінок капілярів, а також міцності 
кісток. Мідь входить до складу захисних оболонок нервових 
волокон, бере участь в процесах пігментації, впливає на 
вуглеводний обмін і має протизапальні властивості. За даними 
О.П. Перепелиці (2004), потреба у Сu складає для дорослих за 
звичайних умов 1,5-3 мг, а при напруженій м’язовій роботі -4-5 
мг. У більшості досліджених зразків середній вміст Сu складав 
30-60 мг/кг с.м. (Кб від 1,5 до 10). Найнижчі значення (4 мг/кг 

с.м.) були виявлені нами у мікосимбіотрофа S. bovinus (Черніг. 
обл., Козелецький р-н, окол.с. Смолин) та лігнотрофа T.rutilans 
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(Київ. обл., Іванк. р-н, с. Феневичі), високі (до 100 мг/кг с.м.) - в 
деяких зразках M. procera (Кб-до 29), B.edulis (Кб – 5-10),                 
L. aurantiacum (Кб – 6,25–8) (Черніг. обл., Коз. р-н, окол. с. 
Смолин та м. Київ, ППСПМ «Феофанія») і найвищий рівень 
(понад 140 мг/кг с.м., Кб- до 62,3) у Ch. rhacodes (ППСПМ мг/кг 
с.м.). Слід зазначити, що вміст міді навіть в плодових тілах 
макроміцетів одного виду з одного місцезнаходження сильно 
варіював (наприклад, у G. cyanescens - 10 – 60 мг/кг с.м., Волин. 
обл. Шацький НПП; у M. procera – 20 - 96 мг/кг с.м., ППСПМ 
«Феофанія» тощо). У публікації Y. Uzun et al. (2011) для 
дикорослих грибів зазначений діапазон вмісту Cu – 5-23 мг/кг 
с.м.). P. Kalač (2009) наводить середній вміст Cu у плодових тілах 
грибів з незабруднених територій від 10 до 70 мг/кг с.м., 
вказуючи серед акумуляторів цього елементу сапротрофні види – 
Agaricus spp., M. procera, M. rhacodes (= Сh.rhacodes). Надалі          
P. Kalač (2019) відмічає, що у культивованих видів макроміцетів 
вміст міді зазвичай нижчий – до 30 мг/кг с.м. Найвищий Кб  для 
Cu (до 66,3) був встановлений для M. procera, а дуже низькі Кб  – 
0,1-0,2 відмічені у X. badius (= I. badia) (в умовах зростання на 
сильно забруднених субстратах). 

Як відомо, в організмі людини Mn є важливим елементом 
для репродуктивних функцій і нормальної роботи нервової 
системи, входить до складу ферментів, або активує інші 
ферменти, бере участь у синтезі нейромедіаторів, забезпечує 
розвиток сполучної та кісткової тканин, підсилює ефекти 
інсуліну. Щоденна потреба у Mn для дорослої людини складає 2-
3 мг (Перепелиця, 2004). Вміст Mn в лігнотрофних макроміцетах 
у більшості досліджених зразків був у межах від 20 до 40 мг/кг 
с.м. (Кб – 0,07-0,15), але встановлений діапазон значень для цієї 
екологічної групи був від 3,7 (Rh. roseus, НПП «Синевир») до 200 
мг/кг с.м. T. rutilans (Київ. обл., Іванк. р-н, с. Коленці). У 
сапротрофних макроміцетів вміст Mn був у діапазоні від 20        
(C. comatus, ППСПМ «Феофанія»).до 100 (Ch. rhacodes, Черніг. 
обл., Коз. р-н, с. Карпилівка). У мікосимбіотрофів, зокрема, 
представників родини Boletaceae, відмічені суттєві коливання 
вмісту цього елемента в плодових тілах з різних 
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місцезнаходжень, зокрема, у B. edulis – від 9,9 (півд.-сх. окол. м. 
Києва, Бортничі) до 300 мг/кг с.м. (Київ. обл., Вишг. р-н, смт 
Димер), а у I. badia – від 22,5 (Черніг. обл., Коз. р-н, окол. с. 
Смолин)до 200 мг/кг с.м. (Київ. обл., Іванк. р-н, окол. м. Іванків), 
у L. aurantiacum – від 11,6 (Жит. обл., Луг. р-н, окол. смт 
Лугини)до 210 мг/кг с.м. (Київ. обл., Бород. р-н, с. Микуличі),     
S. luteus – від 19,7 (Черніг. обл., Коз. р-н, окол. с. Смолин) до 600 
мг/кг с.м. (Київ. обл., Іванк. р-н, окол. м. Іванків). У видів             
р. Russula  вміст Mn був у межах від 19,5 до 36,0 мг/кг с.м.,            
р. Amanita – від 80 до 160 мг/кг с.м. Загалом, Кб марганцю у 
мікосимбіотрофів знаходився у межах 0,04-0,12. У публікаціях     
P. Kalač серед видів-акумуляторів Mn наведено Agaricus spp., а 
середній вміст Mn в грибах був у межах 25-75 мг/кг с.м., 
коефіцієнт біоакумуляції був зазвичай -0.5, і дуже рідко більше 1, 
тобто Mn відноситься також до біоексклюзорів (Kalač,2009; 2019). 

В організмі людини Ni входить до складу низки ферментів, 
його нестача призводить до інгібування печінкових ензимів, 
дезорганізації функціонування ендоплазматичного ретикулуму 
гепатоцитів, дихальних процесів в мітохондріях, змінює вміст 
ліпідів в печінці. В організмі людини з середньою вагою 70 кг 
знаходиться у середньому 10 мг (5-13,5), біля 49% мікроелемента у 
м’язовій тканині, крім того – у легенях, шкірі, печінці. Нікель, що 
потрапив в організм з їжею або водою, всмоктується у кількості 
3-10% переважно у верхніх відділах тонкої кишки (Перепелиця, 
2004). У публікації Kalač (2019) наведений середній вміст Ni у 
грибах - 0,5-5 мг/кг с.м. Головним чином, низькі рівні Ni 
спостерігалися у культивованих видів, досягаючи у дикорослих 
понад 20 мг/кг с.м., а надзвичайно високі – 58,6 і 55.0 мг/кг с.м. 
були виявлені відповідно у С. сomatus  і L. perlatum. Автор 
зазначає також значні коливання вмісту цього елементу, зокрема 
у C. cibarius і X. badius (Kalač ,2019). У досліджених зразках нами 
встановлені доволі низькі рівні у лігнотрофів – 0,06 (S. crispa), 
0,07 (P. ostreatus), 0,08 (A. mellea), 0,17 (Rh. roseus), виключення 
складав лише T. rutilans – до 1 мг/кг с.м. У сапротрофів рівень Ni 
був у межах від 0,07 у M. procera до 0,09 мг/кг с.м. у Сh. rhacodes і 
С. comatus. У мікосимбіотрофів з р. Russula рівні Ni були у межах 



 

465 

 

від 0,09 (R. xerampelina) до 0,66 (R. cyanoxantha). Підвищені рівні 
були у болетальних видів, зокрема, найвищий рівень був 
виявлений у G. cyanescens -2,2 (на березі оз.Синевир), у B. edulis 
до 2,0 (Київ. обл., Вишг. р-н, смт Димер), до 1,1 у С. сіbarius (НПП 
«Синевир»), до 1,01 і 1,0 мг/кг с.м. відповідно у B. pinophilus (Жит. 
обл., смт Народичі, Древлянський ПЗ ) та I. badia (Київ. обл., 
Іванк. р-н). 

Вміст Ті (біологічна роль якого до останнього часу 
лишається не з’ясованою) в плодових тілах лігнотрофних 
макроміцетів був у межах від 0,1 у Rh. roseus (НПП «Синевир») до 
110 мг/кг с.м. у T. rutilans (Київ. обл., Вишг. р-н, смт Димер), Кб – 
0,01-0,02. У сапротрофних видів вміст Ti був від 3,8 (С. comatus, 
ППСПМ «Феофанія») до 64 мг/кг с.м. (Ch. rhacodes, Черніг. обл., 
Коз. р-н, с. Карпилівка). У мікосимбіотрофних видів також 
спостерігається висока варіабельність вмісту Ti в плодових тілах 
тих самих видів з різних локалітетів – наприклад, у                       
Х. сhrysenteron від 0,6 (Ів.-Фр. обл., Галицький НПП) до 80 мг/кг 
с.м. (Київ. обл., Вишг. р-н, смт Димер), Х.subtomentosus від 0,18 
(Галицький НПП) до 50 мг/кг с.м. (Київ. обл., Вишг. р-н, смт 
Димер), у G.cyanescens – від 0,03 (ППСПМ «Феофанія») до 82 
(Шацький НПП). Вміст Ti у видів р. Boletus знаходився у межах – 
від 0,49 (B. pinicola, Жит. обл., смт Народичі, Древлянський ПЗ) 
до 100 мг/кг с.м. (B. edulis, Київ. обл., Вишг. р-н, смт Димер),        
р. Amanita - від 30 до 80 мг/кг с.м., найвищий вміст цього 
елементу встановлений у L. аurantiacum - до 300 мг/кг с.м. (Київ. 
обл., Бород. р-н, с. Микуличі).  

Біологічна роль V полягає у пригніченні ряду 
біосинтетичних процесів, він виступає інгібітором багатьох 
ферментів, має чітко виражений гонадо- і ембріотоксичний 
ефекти, проявляє алергізуючу дію тощо. В той же час V бере 
активну участь у регулюванні жирового обміну, синтезі 
тригліцеридів, процесах мінералізації кісткової тканини, грає 
роль у метаболізмі глюкози і глютаміну (Перепелиця, 2004). В 
досліджених зразках макроміцетів вміст токсичного елементу V 
знаходився у межах від низьких значень - 0,04 (X. subtometosus, 
Галицький НПП), 0,053-0,21 (види р. Russula) та 0,06 мг/кг с.м. у 
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Rh. roseus (НПП «Синевир», до середніх значень 0,38-5,74 мг/кг 
с.м. у мікосимбіотрофів (Boletus spp., Leccinum spp., I. badia, 
Gyroporus spp., Suillus spp.), 2,2 – 2,4 мг/кг с.м. у лігнотрофів      
(G. frondosa, A. mellea) і 2,4-2,6 мг/кг с.м. у підстилкових 
сапротрофів – (M. procera, Ch. rhacodes), а найвищі рівні -26-50 
мг/кг с.м. (Кб- 5-10) були виявлені у зразках A. muscaria і                
A. rubescens (Київ., Жит. обл.). Слід зазначити, що Кб  у більшості 
видів з низким та середнім рівнем акумуляції ванадію були < 1. У 
попередньому дослідженні мінерального складу деяких  
культивованих і дикорослих видів Ваsidiomycetes нами також був 
встановлений підвищений вміст V в плодових тілах A. muscaria – 
до 76,46 мг/кг с.м. (Соломко та ін., 1986). 

Cr належить до біогенних елементів, він бере участь в 
метаболічних процесах, зокрема регулює баланс цукру в 
організмі за рахунок підвищення сприйнятливості клітин до 
інсуліну, забезпечує розщеплення жирів, знижує ризик 
утворення холестеринових бляшок. Разом з тим, токсичність 
сполук хрому залежить від його валентності, хром має 
канцерогенний ефект, уражує центральну нервову систему, 
проявляє пошкоджуючу дію на репродуктивну функцію, хром 
(VI) має мутагенну дію, проникає через плаценту, виділяється з 
грудним молоком. Хром (III) негативно впливає на гонади, 
металічний Cr і Сr (II) менш токсичні (Перепелиця,2004). В 
досліджених зразках макроміцетів середній вміст Cr був на рівні 
2-3 мг/кг с.м., мінімальне значення 1,1 мг/кг с.м. було виявлене у 
C. comatus і P. ostreatus (ППСПМ «Феофанія»), а найвищий 
рівень– до 5 мг/кг с.м. у зрілих плодових тілах I.badia (півд. окол. 
м. Іванків). Значення Кб хрому були  від 0,2 у A. muscaria (Київ. 
обл., Іванк. р-н, с. Феневичі), 0,25 у T. rutilans (Київ. обл., Іванк. р-
н, с. Коленці) і 0,4 L. aurantiacum (Київ. обл., Бород. р-н, с. 
Микуличі) до понад 30 у M. procera, Ch. rhacodes і A. mellea з 
ППСПМ «Феофанія». P. Kalač (2019) наводить середній рівень 
хрому від 0,5 до 10 мг/кг с.м., зазначаючи, що підвищені рівні 
цього елементу (понад 20 мг/кг с.м) були виявлені у деяких 
культивованих видів. 
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На сьогодні недостатньо відомостей щодо біологічної ролі 
церію, лантану та ніобію. У більшості досліджених зразків 
макроміцетів середній вміст рідкоземельних елементів Се був 
відповідно в межах 100-200, La - від 30 (у лігнотрофа T. rutilans) 
до 50-80 мг/кг с.м. у мікосимбіотрофів з родів Boletus, Leccinum, 
Suillus та Amanita. Вміст Nb у більшості досліджених видів був у 
межах 1-2 мг/кг с.м. 

P. Kalač (2019) вказує, що серед культивованих і дикорослих 
видів найчастіше вміст Ba складає до 2 мг/кг с.м., а Кб – нижче 
0,5. У публікації M. Mleczek et al. (2016) – вміст барію у Boletus 
badius (= I. badia) з незабруднених та забруднених територій 
Польщі відповідно був у межах 14-16 та 37-141 мг/кг с.м.                  
J. Falandysz et al. (2017) для видів р. Boletus з поліметалевих 
ґрунтів півд.-зах. Китаю наводять вміст Ba від 4 до 12 мг/кг с.м. У 
більшості досліджених нами зразків макроміцетів України  він 
був у межах від 5 до 150 мг/кг с.м. і, в той же час, дуже високі 
рівні Ва були виявлені у зразках мікосимбіотрофних видів – B. 
pinophilus – 1146 мг/кг с.м. (Жит. обл., Нар. р-н, Древлянський 
ПЗ) і B. edulis – 1653 мг/кг с.м. (Київ. обл., Макар. р-н, с. 
Миколаївка). 

До останнього часу біологічна роль цирконію залишається 
нез’ясованою, проте він був виявлений у всіх досліджених 
зразках макроміцетів. Низькі рівні Zr були виявлені у 
мікосимбіотрофів з р.Russula з заходу України - від 0,02 (R. vesca, 
НПП «Синевир») до 0,4 (R. virescens, НПП «Галицький»), рівні 
від низьких до середніх були виявлені у лігнотрофів – 0,136 мг/кг 
с.м. (S. crispa, Київ. обл., Вишг. р-н, с. Катюжанка), Rh. roseus 
(НПП «Синевир»), 6-50 мг/кг с.м. у T. rutilans (Київ. обл., Вишг., 
Іван. р-ни) та зразків з ППСПМ «Феофанія» - P. ostreatus – 31,0,   
A. mellea і G. frondosa - 30-40 мг/кг с.м. У сапротрофних видів 
рівень Zr був у межах від 0,37 (С. comatus), 30-40 (M. procera) і 30-
60 мг/кг с.м. (Сh. rhacodes). Для болетальних грибів 
спостерігався підвищений вміст Zr, і разом з тим, велика 
варіабельність вмісту в зразках одних видів з різних 
місцезнаходжень. Так, у B. edulis – від 0,18 (Київ. обл., Макар. р-н,, 
с.Миколаївка) до 80 мг/кг с.м. (Київ. обл., Вишг. р-н, смт Димер), 
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L. scabrum – 0,37 (Київ. обл., Макар. р-н, с. Миколаївка) до 20 
(Рівненський природний заповідник і Київ. обл., Іванк. р-н), у   
G. cyanescens – від 0,39 (ППСПМ «Феофанія») до 32-40 (Шацький 
НПП), S. bovinus - від 0,112 (Черніг. обл., Коз. р-н, с. Смолин) до 
30 мг/кг с.м. (Шацький НПП), X.chrysenteron від 0,33 (НПП 
«Галицький») до 20 мг/кг с.м. (Жит. обл., Радомишльський р-н, 
с. Кочерів), X. subtomentosus від 1,15 (НПП «Галицький») до 40 
мг/кг с.м (Шацький НПП) у L. aurantiacum – 30-60 мг/кг с.м., а     
I. badia – 30-80 мг/кг с.м. У зразків Amanita spp рівень Zr був 20-
40 мг/кг с.м.  

Для досліджених 433 видів їстівних, неїстівних та отруйних 
видів грибів R. Seeger et al. (1982) наводить cередній вміст Sr - 
7.0±0.43 мг/кг с.м. У публікації P. Kalač (2019) середній вміст Sr 
близько 2,0,  проте автор зазначає, що нерідко зустрічаються 
рівні до 25 мг/кг с.м. У досліджених зразках вміст Sr був у межах 
від 0,02 (R. vesca, НПП «Синевир»), до 5,8 мг/кг с.м. (B. edulis) 
(Київ. обл., Макар. р-н, c. Миколаївка).  

P. Kalac (2019) повідомляє, що Be не завжди визначається у 
плодових тілах, так у дослідженні 489 дикорослих видів R. Seeger 
et al. (1984) встановили його середній вміст - 0,08-0,57 мг/кг с.м., 
причому у 27% зразків він взагалі не був виявлений (Seeger, 
Schleicher, and Schweinshaut, 1984). У деяких з досліджених нами 
зразків макроміцетів був виявлений Be, причому найвищі його 
рівні були встановлені у старих плодових тілах I. badia – до 2,0 
(Київ. обл., Іван. р-н, півд. окол.м. Іванків), В.edulis – до 1,0 (Київ. 
обл., Вишг. р-н, смт Димер), середні рівні –0,021 у S. crispa (Київ. 
обл., Вишг.р-н, с. Катюжанка), 0,02 у B. pinophilus (Жит. обл., 
Древлянський ПЗ), 0,013 – у G. cyanescens (НПП «Синевир») та   
L. scabrum (Київ. обл., Макар. р-н, с. Миколаївка), та низькі – у  
G. castaneus – 0,007 (на березі оз. Синевир) і C. cibarius - 0,002 
мг/кг с.м. (НПП «Синевир»). 

Сполуки вісмуту застосовуються у медичній практиці для 
лікування шлунково-кишкових розладів, а також як 
протимікробні й підсушуючі засоби для зовнішнього лікування 
шкірних запальних процесів. Вміст Ві був достатньо низьким у 
досліджених видів, у більшості зразків від 0,01 до 1,0 мг/кг с.м. 
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Мінімальне значення - 0,0015 було встановлене у                            
B. subtomentosus (Галицький НПП), максимальне (3 мг/кг с.м.) у 
X. chrysenteron(Київ. обл., Вишг. р-н, смт Димер). У публікації    
P. Kalač (2019) наведене середнє значення Ві для дикорослих і 
культивованих видів -< 0.1 мг/кг с.м. Dimitrijevic et al. (2016) 
виявили підвищені рівні вісмуту в плодових тілах болетальних 
видів - 0.44, 0.45, і 1.40 мг/кг с.м., відповідно у B. edulis,B. regius, і 
B. rhodoxanthus. 

Особлива увага була приділена акумуляції дикорослими 
макроміцетами високотоксичних елементів – Сd, Pb, As і Hg.  

Pb, токсикант широкої дії, викликає отруєння з 
різноманітними клінічними проявами: він уражає центральну та 
периферійну нервову системи, кістки, кістковий мозок, судини, 
негативно впливає на синтез білка, генетичний апарат клітини, 
виявляє гонадотоксичну та ембріотоксичну дії. Щоденно в 
організм людини надходить 20-400 мкг Pb, з них 90% - з їжею 
рослинного походження, решта – з водою та атмосферним 
повітрям (Перепелиця, 2002). Середній вміст Pb у більшості 
досліджених видів знаходився у межах 1-2 мг/кг с.м. Низькі 
значення, головним чином, були зафіксовані у зразках з західних 
областей України – 0,003 мг/кг с.м. у Х. subtomentosus і                
R. cyanoxantha (Галицький НПП), 0,03 мг/кг с.м.                               
(Х. subtomentosus ), 0,04 мг/кг с.м. (C. cibarius) 0,42 мг/кг с.м.     
(G. castaneus) з НПП «Синевир». Максимальне значення – 7,12 
мг/кг с.м. було виявлене у B. edulis (Київ. обл., Макар. р-н, с. 
Миколаївка). У всіх досліджених зразків Кб для Pb був < 1, і лише 
у випадку Сh. rhacodes (ППСПМ «Феофанія») – 1,15. Цікаво 

зазначити, що P. Kalač  (2009) наводить серед видів-акумуляторів 
свинцю M. rhacodes (= Ch. rhacodes), M. procera, L. perlatum, 
Agaricus spp., Lepista nuda. Y. Uzun et al. (2011) у результатах 
дослідження 45 видів дикорослих їстівних грибів наводить вміст 
Pb у межах - <0,010-2,3), а P. Kalač  (2019) - до 5 мг/кг с.м. як у 
культивованих, так і дикорослих видах. Зазвичай рівні Pb були 
вищими у сапротрофних, ніж у мікоризних видів і дуже високі 
рівні Pb - 100-300 мг/кг с.м. були встановлені у деяких видів, 
зібраних поблизу плавильних заводів (Kalač, 2019). У дослідженні 
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I. Širić et al. (2016) найвища концентрація Pb (1,67 мг/кг с.м.) була 
встановлена у M. procera, а Hg (2,39 мг/кг с.м.) – у B. edulis.         
M. Mleczek et al. (2016) для B. badius з незабруднених локалітетів 

Польщі наводить рівні Pb – 3,86 і 5,23, а з забруднених - 79,0 і 476 

мг/кг с.м.  
До більшості харчових продуктів As входить як природна 

складова, з денним раціоном в організм людини надходить до 1 
мг. Через високу токсичність сполуки As у харчовій 
промисловості не застосовуються, а у медицині арсенітна 
кислота, 1% розчин арсеніту натрію, 1% розчин арсеніту калію 
застосовуються для лікування анемій, неврастенії, виснаження, 
псоріазу, пульпітів (Перепелиця, 2004).  

Середній вміст As у досліджених зразках був у межах 0,03-
0,2 мг/кг с.м., а Кб ˃ 1. Найнижчі рівні були виявлені в плодових 
тілах R. virescens (0,001 мг/кг с.м.), Rh. roseus (0,003 мг/кг с.м.) та 
C. cibarius (0,004 мг/кг с.м.) з НПП «Синевир». Аномально 
високий вміст As – 22,89 мг/кг с.м. був виявлений нами в 
плодових тілах G. cyanescens (ППСПМ «Феофанія»). В той же час 
вміст As у G. cyanescens з НПП «Синевир» був майже у 90 разів 
меншим – 0,257 мг/кг с.м., а у близького виду G. castaneus з цього 
ж локалітету – 0,043 мг/кг с.м. J. Vetter (2004) у дослідженні 37 
видів грибів для 13 з них наводить рівень  As нижче 0,05 мг/кг 
с.м., тоді як види з родів Agaricus, Calvatia, Collybia, Laccaria, 
Langermannia, Lepista, Lycoperdon і Macrolepiota були віднесені 
ним до біоіндикаторів. M. Mlezcek et al. (2016) для макроміцетів з 
незабруднених локалітетів Польщі наводить рівні As – 0,21 і 0,41, 
а з забруднених – 8,80 і 21,4 мг/кг с.м. J. Falandysz et al. (2017) для 
трьох досліджених болетальних видів з поліметалічних ґрунтів 
південно-західного Китаю наводить рівні As – від 0,79 до 53 мг/кг 
с.м.  

Hg належить до ферментативних токсикантів і 
відзначається високою токсичністю для любих форм життя, має 
кумулятивні властивості (Перепелиця, 2004). За даними 
літератури, загальний вміст ртуті в макроміцетах (що включає 
органічні та неорганічні сполуки) знаходиться в діапазоні – 0,5-5 
мг/кг с.м., було показано, що деякі види родів Agaricus, Boletus, 
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Lepista nuda і M. procera є біоакумуляторами, а культивовані види 
накопичують менше Hg (Kalač, 2010,2019). Дослідження вмісту Hg 
у плодових тілах S. bovinus з 13 місцезнаходжень північної 
Польщі упродовж 1993-2013 рр. показало, що вміст у шапинках 
знаходився у межах від 0,10 до 0,79, в ніжках – від 0,083 до 0,51 
мг/кг с.м., а спостережувані високі коефіцієнти біоакумуляції – 
від 6,4 до 45 у шапинках і 3,8 до 29 у ніжках дозволили M. Saba et 
al. (2016) рекомендувати цей вид як ефективний акумулятор, 
особливо на слабо забруднених ґрунтах. J. Falandysz & J. 
Borovicka (2013) також наголошують, що за малих концентрацій у 
лісових грунтах, Hg єфективно акумулюють багато видів грибів, 
наприклад, у шапинках М. procera Кб був у межах від 16 до 220 у 
шапинках, а у B. edulis – від 41 до 130. У публікації P. Rzymski et al. 
(2016) показано, що культивовані види при вирощуванні на 
забруднених Hg (0,1-0,5 mM) субстратах демонстрували залежне 
від концентрації зростання акумуляції ртуті, найвищі значення 
були встановлені відповідно у A. bisporus – 116, Hericium erinaceus 
– 53, і   P. ostreatus – 44 мг/кг с.м. 

Слід зазначити, що в досліджених нами зразках вміст Hg 
був достатньо низьким. Мінімальний рівень Hg (0,0025 мг/кг 
с.м.) зафіксовано у лігнотрофах – S. crispa (Київ. обл., Вишг. р-н, 
с. Катюжанка) і Rh. roseus (НПП «Синевир»), а  максимальні  – до 
0,90 у С. cibarius (НПП “Синевир») і до 0,65 мг/кг с.м. у                 
B. рinophilus (Жит. обл., Древлянський ПЗ).  

Токсичний мікроелемент Сd належить до основних 
полютантів довкілля. Незалежно від форм хімічних сполук 
кадмію, які надходять в організм, направленість дії та відомі 
механізми розвитку інтоксикації близькі. В організмі Сd знижує 
активність травних ферментів, пригнічує активність каталази у 
печінці і у крові, гальмує синтез глікогену у печінці, може 
утворювати комплекси з ферментами, змінюючи їх біохімічну 
функцію, високі концентрації спричиняють дистрофічні і 
некротичні ураження внутрішніх органів, крововиливи, 
інгаляційні отруєння викликають токсичну пневмонію і набряк 
легенів (Перепелиця, 2004). P. Kalač (2019) наводить середній 
вміст кадмію у грибах – 1-5 мг/кг с.м., зазвичай його вміст є 
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вищим у шапинках (особливо у спороутворюючому шарі), ніж у 
ніжках. Для широко вживаних в їжу видів B. edulis і L. scabrum 
відомо, що вони є помірними акумуляторами кадмію (Kalač, 
2010) Серед накопичувачів  цього елементу відомі види р. 
Agaricus, зокрема A. arvensis, A. sylvaticus, A. sylvicola. За даними 
Yu.Uzun et al. (2011), серед 45 досліджених дикорослих їстівних 
видів з двох провінцій Туреччини, найвищий вміст Сd – 19,1 
мг/кг с.м. був виявлений у A. silvicola var. silvicola. P. Kalač 
зазначає також, що на забруднених територіях 
середньоакумулюючі види здатні накопичувати десятки, а 
сильноакумулюючі – навіть сотні мг/кг с.м. (Kalač, 2010, 2019). За 
даними I. Širić et al. (2016), cеред макроміцетів Національного 
парку «Medvednica» (Хорватія) найвищий вміст Сd – 2,67 мг/кг 
с.м. був виявлений у A. campestris. M. Mleczek et al. (2016) для B. 
badius з незабруднених і забруднених локалітетів Польщі 
наводить відповідно рівні Сd – 0,24-0,31 та 0,51 – 1,33 мг/кг с.м. За 
нашими даними, найнижчі рівні Cd виявлені у A. mellea і             
С. сomatus (0,001 мг/кг с.м., ППСПМ «Феофанія») та S. crispa 
(0,007 мг/кг с.м., Київ. обл., Вишг. р-н, с. Катюжанка), низькі 
рівні Cd (до 0,1 мг/кг с.м.) були встановлені у більшості зразків 
макроміцетів різних екологічних груп із заповідних територій 
Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Волинської 
областей, середні – у сапротрофа Сh. rhacodes – 0,4-0,8 мг/кг с.м., 
мікосимбіотрофів Amanita spp. - 0,2-0,3, I. badia – 0,21-3,1, L. 
aurantiacum – 0,22-0,3, L. scabrum – 0,03-0,3, X. chrysenteron – 0,54 
– 5,43 мг/кг с.м. Максимальний рівень Сd - 6,12 було встановлено 
у B. edulis (Жит. обл., окол. Лугини), в той же час мінімальна 
концентрація цього елементу – 0,053 мг/кг с.м. була у зразках B. 
edulis з Київської обл. (Макар. р-н, с. Миколаївка). 

Враховуючи інтерес до потенційного фармакологічного 
використання лікарських макроміцетів, ми досліджували також 
вміст ессенціальних елементів елементів зі встановленою 
антиоксидантною, протипухлинною (Se, Ge, Mo), а також 
бактерицидною дією (Ag, Au) (Таблиця 2). 

В останні роки особлива увага фармакологів та спеціалістів 
з біомедицини зосереджена на селені. Se — ессенціальний 
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елемент, який, окрім вираженої антиоксидантної та 
протипухлинної дії, підвищує імунітет, сприяє нормальному 
функціонуванню ендокринної системи. Деякі захворювання, 
зокрема хворобу Кешана, дисфункцію щитоподібної залози, 
остеоартрити, пов’язують саме з дефіцитом селену в організмі. 
За даними О.П. Перепелиці (2004), оптимальна середньодобова 
доза селену для людини складає від 0,139 до 0,185 мг, тоді як 
добове надходження селену у дозі 1 мг/кг може викликати у 
людини хронічне отруєння. Металоїд Se за своїми фізико-
хімічними властивостями подібний до сірки (S). Se та його 
біологічно активна форма представлена амінокислотою селен-
цистеїном. Селен входить до складу широко відомої 
мультивітамінної та мультимінеральної добавки «Сentrum» 
(фірма Pfizer, США) у кількості 55 мкг, що складає 79 % добової 
потреби дорослої людини. Проведене культуральне дослідження 
акумулятивної здатності видів р. Pleurotus щодо сполук селену, 
германію і молібдену у рідкому живильному середовищі, 
зокрема показало, що серед досліджених штамів, біомаса P. 
eryngii найбільш активно акумулювала селен — при 
максимальній доданій концентрації його вміст зростав до 847 
мг/кг с. м. (Кб — 763). Водночас Кб для селену у P. ostreatus (штам 
198) був вищим — 2118, а вміст у біомасі досягав 826 мг/кг с. м. 
(Гродзинська та ін., 2019). 

За нашими даними, вміст Se в плодових тілах тих самих 
видів з різних локалітетів суттєво відрізнявся, інколи до сотень 
разів (Табл. 2). Низькі рівні виявлені у макроміцетів з НПП 
«Синевир» і «Галицький» (наприклад, у Russula spp.), високі – S. 
luridus (16,0 мг/кг с. м., Київ. обл., Вишг. р-н, с. В. Дубечня), 15,9 у 
A. rubescens (Жит. обл., Попільнянський р-н, с. Квітневе), T. 
rutilans до 20 (Київ. обл., Іванк. р-н, с. Коленці), з НППСПМ 
«Феофанія» у Ch. rhacodes –до 22,0, A. mellea – до 24,0, M. procera 
–до 26 мг/кг с. м., і у L. aurantiacum (Шацький НПП) -до 24 мг/кг 
с. м. Найвищий рівень Se – до 32,5 мг/кг с. м.був встановлений у 
B. edulis (Черніг. обл., Коз. р-н, с. Смолин). Водночас, вcі 
досліджені зразки I. badia відрізнялися невисоким рівнем селену 
– у межах 0,05-0,27 (сер. 0,156 мг/кг с. м.). Ці результати подібні 
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даним M. Mleczek et al. (2016) щодо вмісту Se у B. badius з 
незабруднених і забруднених локалітетів Польщі, відповідно – 
0,02-0,03 і 0,21-0,65 мг/кг с. м. P.Kalač (2019) зазначає, що 
звичайно вміст селену в культивованих і дикорослих грибах 
знаходиться в межах 0,5-5 мг/кг с. м., нерідко спостерігаються 
вищі концентрації серед видів роду Boletus, особливо у 
«справжніх» болетових - B. edulis, B. pinophilus і B. aestivalis, а 
також у видів р. Agaricus, а саме - A. bisporus, A. bitorquis, A. 
macrosporus і A. sylvaticus, які є біоакумуляторами селену. 
Водночас інші види болетових, наприклад, Xerocomus badius i X. 
chrysenteron є біоексклюдорами селену. Найвищі рівні селену у 
межах 42-367 мг/кг с. м. зафіксовані у Albatrellus pes-caprae і 
близького виду A. ellisii (Kalač, 2019). 

 

 

 

Таблиця 2. Вміст ессенціальних елементів Se, Ge, Mo, Ag і Au 
у плодових тілах дикорослих лікарських макроміцетів 

(мг/кг с.м.) 

Вид гриба Se Ge Mo Ag Au 

Мікосимбіотрофи 

Amanita 
muscaria 

3,2-7,4  1,0-2,0 4,0  

Amanita 
rubescens 

11,0-16,0  0,4-1,0 1,1-1,5 0,26 

Boletus edulis 5,1-32,5 0,055 0,18-15,5 6,05-
35,0 

 

Boletus 
pinophilus 

8,75 0,099 0,18   

Cantharellus 0,17  0,18  0,08 
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cibarius 

Imleria badia 0,05-
0,27 

 0,66-19,8 0,24-2,0  

Gyroporus 
castaneus 

0,305 0,002 0,044   

Gyroporus 
cyanescens 

0,5-10,0 0,002-
0,005 

0,032-1,0 0,8-1,1 0,1 

Leccinum 
aurantiacum 

1,24-24,0  0,6-30,2 1,4-40,0 0,1 

Leccinum 
scabrum 

0,23-14,0 0,002-
0,003 

0,04-2,35 0,36-1,1 0,15 

Russula 
cyanoxantha 

0,073 0,001 0,18   

Russula vesca 0,24 0,002 0,2   

Russula 
virescens 

0,17 0,001 0,11   

Russula 
xerampelina 

0,17 0,002 0,18   

Suillellus 
luridus 

15,9  0,49 10,9  

Suillus luteus 0,22-1,37  1,0-6,27 0,49-1,0 0,1 

Suillus bovinus 0,02-12,0 0,002 0,6-2,0 0,8-1,5 0,1-0,3 

Suillus 
variegatus 

2,0  0,6 1,0 0,1 

Хerocomellus 
chrysenteron 

0,08-
0,09 

0,003 0,07-5,0 0,96-2,0  

Xerocomus 
subtomentosus 

0,03-13,0 0,001 0,01-1,0 2,1 0,1 
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Сапротрофи 

Сhlorophyllum 
rhacodes 

10,0-22,0  1,0-2,0 3,6-5,0 0,3 

Coprinus 
comatus 

0,17 0,002 0,01   

Macrolepiota 
procera 

20,0-
26,0 

 1,1-1,6 1,1-4,0 0,2 

Лігнотрофи 

Armillaria 
mellea 

20,0-
24,0 

 1,0-2,0 1,1-10,0 0,2 

Grifola 
frondosa 

10,0-14,0  1,0   

Pleurotus 
ostreatus 

3,0-4,2  0,8 2,0 0,1 

Rhodofomes 
rosea 

0,003 0,001 0,18   

Sparassis 
crispa 

0,18 0,002 0,61   

Tricholomopsis 
rutilans 

0,23-
20,0 

 1,4-3,0 1,0-5,0 0,08 

 

Біологічна роль Ge полягає у підсиленні процесів 
кровотворення у кістковому мозку, антиоксидантній та 
протипухлинній дії. У трьох досліджених штамів культивованих 
видів р. Pleurotus рівень акумуляції германію міцеліальною 
біомасою достовірно корелював з доданими до рідкого 
живильного середовища концентраціями, коефіцієнт 
біоакумуляції досягав 102-103, максимально зафіксований рівень 
накопичення елементу становив 797,7 мг/кг с. м. у P. eryngii 
(Гродзинська та ін., 2019). В той же час, серед деяких 
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досліджених зразків дикорослих макроміцетів середній рівень 
Ge знаходився у межах 0,001-0,002 мг/кг с.м. Найвищі рівні були 
встановлені у B. pinophilus – 0,099 (Жит. обл., Древлянський НЗ) і 
B. edulis – до 0,055 мг/кг с.м. (Київ. обл., Макар. р-н, с. 
Миколаївка). У дослідженні Е.Ф. Соломко та ін. (1986) cеред 3 
культивованих і 7 дикорослих видів базидіоміцетів, германій був 
виявлений лише в 4 зразках: підвищений вміст германію – 0,19 
мг/кг с. м. у дикорослому лігнотрофі Pholiota squarrosa, 0,16 і 0,17 
мг/кг с. м. відповідно у двох культивованих штамів 
підстилкового сапротрофу Stropharia rugosoannulata, і 0,04 мг/кг 
с. м. у дикорослому мікосимбіотрофі A. muscaria. За даними       
P. Rzymski et al. (2017), вміст Ge в плодових тілах трьох 
комерційних культивованих видів р. Agaricus Польщі був нижче 
межі вимірювань. 

Мо, що відноситься до ессенціальних елементів, бере участь 
у тканинному диханні, впливає на пуриновий обмін, синтез 
аскорбінової кислоти, вуглеводний обмін та ін. В досліджених 
зразках грибів Mo знаходився в межах від 0,01 (C. comatus, 
ППСПМ «Феофанія» та X. subtomentosus, Галицький НПП) до 
30,2 у L. aurantiacum (Жит. обл., Луг. р-н, окол. смт Лугини), Кб 
був у межах від 0,5 у A. muscaria (Київ. обл., Іванк. р-н, с. 
Феневичі) до максимальних значень – 167 у A. mellea і 333 у Сh. 
rhacodes (ППСПМ «Феофанія»). Була відмічена висока  
варіабельність вмісту Мо в тих самих видах макроміцетів з 
різних локалітетів. Зокрема, це стосується болетальних видів, 
так у B. edulis вміст молібдену був у межах від– 0,18 (Київ. обл., 
Макар. р-н, c. Миколаївка) до 15,48 мг/кг с.м. (окол. м. Київ, 
Бортничі), L. scabrum – від 0,04 (НПП «Синевир») до 2,35 мг/кг 
с.м. (Київ. обл., Макар. р-н, c. Миколаївка), I. badia – 0,66 (Черніг. 
обл., Коз. р-н, c. Смолин) до 19,8 (Київ. обл., Іванк. р-н, с. 
Феневичі), X. subtomentosus – від 0,01 (Галицький НПП) до 1 
мг/кг с.м. (Шацький НПП) тощо. Експериментальні дослідження 
здатності до накопичення молібдену з рідкого живильного 
середовища міцеліальною біомасою видів р. Pleurotus показали, 
що Кб Мо знаходився у межах 10-102(Grodzynska et al., 2019). M. 
Mleczek et al. (2016) наводять вміст Мо у B. badius ( = I. badia) з 
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незабруднених та забруднених територій Польщі відповідно 
0,28-0,32 і 12,9-17,1 мг/кг с.м. 

Біологічна роль Ag полягає, головним чином, у 
антисептичній дії. Ag належить до елементів, що активно 
поглинаються макроміцетами, коефіцієнт біоакумуляції в усіх 
випадках був ˃ 1. Отримані дані свідчать, що вміст срібла в 
досліджених видах знаходився у межах від  0,36 у L. scabrum 
(Київ. обл., Бориспільський р-н, с. Старе) до 35,0 у B. edulis (Київ. 
обл., Вишг. р-н, смт Димер) і 40 мг/кг с.м у L. aurantiacum (Київ. 
обл., Бород. р-н, с. Микуличі).  

P. Kalač, L. Svoboda (2000) cеред акумуляторів Ag наводять 
види роду Agaricus, B. edulis і Lycoperdon perlatum. P. Kalač (2019) 
вказує, що середній вміст срібла в грибах складає до 5 і до 0,5 
мг/кг с.м., відповідно у дикорослих і культивованих видах, 
значно вищі рівні спостерігалися в грибах з забруднених 
територій. До списку біоакумуляторів срібла автор додає 
Amanita strobiliformis, A. arvensis, A. campestris, A. augustus і        
M. procera. Навіть при дуже низькому природному рівні срібла у 
ґрунті (нижче 1 мг/кг с.м.) види р. Amanita можуть містити його 
у 2000 разів більше, найвище встановлене значення досягало 1253 
мг/кг с.м. (Falandysz, Borovička, 2013). За даними J. Falandysz et al. 
(2017), для Boletus luridus ( = S. luridus), B. magnificus і B. 
tomentipes з поліметалевих ґрунтів південно-західного Китаю 
вміст Ag знаходився у межах 1,3-3,7 мг/кг с.м., хоча для 
європейських досліджень з колишніх уранових і срібних 
родовищ рівні накопичення срібла значно вищі (Kalač, 2019). 

Біологічна роль Au полягає у бактерицидній дії, деякі його 
препарати використовують у медицині для лікування пухлин і 
вовчанки (Перепелиця, 2004). У давнину золото 
використовували як панацею від усіх хвороб, існує тривалий 
історичний досвід використання його у народній медицині. J. 
Borovička et al. (2010) при дослідженні грибів, зростаючих на 
незолотоносних і незабруднених ґрунтах, виявили середній 
вміст – 0,02 мг/кг с.м. Серед мікоризних видів найвищі рівні Au – 
0,14, 0,15 і 0,24 мг/кг с.м. були виявлені відповідно у A. 
strobiliformis, Russula claroflava і B. edulis, серед сапротрофних – 
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найвищі рівні – 0,16 і 0,19 спостерігали відповідно у Langermannia 
gigantea і Morchella esculenta. Cуттєво вищим був вміст золота в 
макроміцетах з золотоносних місцезнаходжень, максимальний 
рівень серед мікосимбіотрофів – 0,61 мг/кг с.м. у B. edulis і cеред 
сапротрофів – 4,23, 5,54 і 7,74 мг/кг с.м. відповідно у A. sylvaticus, 
A. arvensis і Lycoperdon perlatum (Borovička et al., 2010).  

Серед деяких досліджених нами зразків мікосимбіотрофів 
золото було виявлене у S. bovinus - 0,3, L. aurantiacum,                    
X. subtomentosus і G. cyanescens - 0,1 мг/кг с.м. (Волинська обл., 
Шацький НПП), у A. rubescens – 0,26 мг/кг с.м. (Жит. обл., 
Попільн. р-н, с. Квітневе), у L. scabrum - 0,15 мг/кг с.м. 
(Рівненська обл., РПЗ), у C. cibarius -0,075 (НПП «Синевир») 
тощо. У ППСПМ «Феофанія» для сапротрофних видів                 
Ch. rhacodes і M. procera рівень Au був, відповідно,0,3 i 0,2 мг/кг 
с.м., а лігнотрофних A. mellea і P. ostreatus – 0,2 і 0,1 мг/кг с.м., у 
лігнотрофа   T. rutilans – 0,08 мг/кг с.м. (Київ. обл., Іванк. р-н, с. 
Коленці). 
 

Висновки 

Завдяки ефективному механізму біоакумуляції деякі види 
грибів є джерелом ессенціальних елементів, таких як Mg, Cu, Fe, 
Zn, Cr, Se, Ge, Mo, Mn тощо.  

Насиченість і різноманіття елементного складу дикорослих 
макроміцетів, у поєднанні з високим вмістом білків, вуглеводів, 
вітамінів, ферментів та інших біологічно активних сполук, 
свідчать про потенційну додаткову цінність даних об’єктів як 
функціонального харчового і лікарського продукту. 

Для оцінки біодоступності і безпеки акумульованих в 
плодових тілах дикорослих макроміцетів мінеральних елементів 
для організму людини потрібні додаткові медико-біологічні 
дослідження. 

При розробці харчових додатків зі збагаченої 
ессенціальними елементами грибної біомаси, слід досягати 
оптимального вмісту цих елементів у біомасі, з урахуванням 
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добових потреб організму людини у конкретному елементі і 
рекомендованих лікарських доз. 

Спостережувана видова та екологічна специфічність у 
накопиченні окремих мінеральних елементів деякими видами 
дикорослих макроміцетів дозволяє використовувати їх для 
біоіндикації техногенного забруднення довкілля. 
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collected in forest ecosystems with preserved vegetation and weak 
anthropogenic loads showed that the concentrations of elements vary 
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the ranges - Fe (25-5044), Zn (24-559), Cu (4-142), Mn (3.7-600), Ni 
(0.06-2.2 ), Ti (0.02-300), V (0.01-50), Cr (1.1-5), Ce (100-200), La (30-
80), Nb (1-2), Ba (0.26-1654), Zr (0.02-80), Sr (0.02-5.8), Be (0.007-2), 
Bi (0.0015-3), Pb (0.003-7) , 12), As (0.001-22.89), Hg (0.0025-0.9), Cd 
(0.001-6.12), Se (0.02-32.5), Ge (0.001-0.099) , Mo (0.01-30.2), Ag (0.36-
40) and Au (0.075-0.3) mg/kg d.m. Representatives of Boletaceae 
family have increased bioaccumulative capacity for both toxic trace 
elements Cd, Pb, Hg, Be, and important essential elements of 
pharmacological importance - Se, Ge, Ag, Au. Amanita species, among 
others, are vanadium accumulators. Litter and humus saprotrophs 
from the family Agaricaceae are recommended as bioindicators of soil 
contamination with heavy metals. 

А.А. ГРОДЗИНСКАЯ, В.Б. НЕБЕСНЫЙ, А.И. САМЧУК, 
К.В. ВОВК. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДИКОРАСТУЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ И СЪЕДОБНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ 
Результаты масс-спектрометрического (ICP-MS) 
мультиэлементного исследования плодовых тел 29 видов 
дикорастущих макромицетов, собранных на участках лесных 
экосистем с сохраненным растительным покровом и слабо 
выраженной антропогенной нагрузкой, показали, что 
концентрации элементов варьируют в широком диапазоне. Так, 
содержание макроэлементов P и Mg, соответственно, 
находилось в пределах от 4000-10000 и 713-1464 мг/кг сух. массы. 
Минимальные и максимальные уровни исследованных 
минеральных элементов находились в диапазонах - Fe (25-5044), 
Zn (24-559), Cu (4-142), Mn (3,7-600), Ni (0,06-2,2), Ti (0,02-300), V 
(0,01-50), Cr (1,1-5), Ce (100-200), La (30-80), Nb (1-2), Ba (0,26-1654), 
Zr (0,02-80), Sr (0,02-5,8), Be (0,007-2), Bi (0,0015-3), Pb (0,003-7, 12), 
As (0,001-22,89), Hg (0,0025-0,9), Cd (0,001-6,12), Se (0,02-32,5), Ge 
(0,001-0,099), Mo (0,01-30,2), Ag (0,36-40) и Au (0,075-0,3) мг/кг с.м. 
У представителей семейства Boletacеae наблюдается 
повышенная биоаккумуляционная способность в отношении как 
токсичных микроэлементов Сd, Pb, Hg, Be, так и важных 
эссенциальных элементов, имеющих фармакологическое 
значение - Se, Ge, Ag, Au. Виды р. Amanita, среди других, являются 
аккумуляторами ванадия. Подстилочные и гумусовые 
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сапротрофы из семейства Agaricaceae рекомендованы как 
биоиндикаторы загрязнения почв тяжелыми металами. 
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Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 
01004, Київ, вул. Терещенківська, 2, Україна 
e-mail: mikhajlova.ok@gmail.com 
 
ЗБЕРЕЖЕННЯ EX SITU РІДКІСНОГО ЛІКАРСЬКОГО 
МАКРОМІЦЕТА FOMITOPSIS OFFICINALIS 
(FOMITOPSIDACEAE, POLYPORALES) 

Представлено результати дослідження біологічних 
особливостей рідкісного лікарського макроміцета Fomitopsis 
officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer в чистій культурі. Проведено 
верифікацію штамів F. officinalis з Колекції культур шапинкових 
грибів (ІВК) із застосуванням молекулярно-генетичних і 
культурально-морфологічних методів дослідження. Вивчено 
мікроструктури вегетативного міцелію методами оптичної та 
сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ). Підібрано склад 
живильних середовищ, джерела вуглецевого та азотного 
живлення, рН середовища, температуру інкубації, за якими 
культури F. officinalis зберігають життєздатність і не 
втрачають своїх біологічних властивостей протягом 
тривалого часу.  
 
Ключові слова: Колекція культур шапинкових грибів (ІВК), 
біорізноманіття, чисті культури, біологічно активні речовини, 
культурально-морфологічні властивості, мікро- та 
макроморфологія, джерела вуглецевого та азотного живлення 

Вступ 

У сучасному світі надзвичайно зріс інтерес громадськості і 
науковців до проблем охорони природи, зокрема до збереження 
біологічного різноманіття в цілому і особливо його раритетної 
складової. В останні десятиліття об’єктами созологічних 
досліджень стають організми, охороні яких раніше практично не 
приділялось уваги. До них належать і представники царства 
грибів (Fungi). Зрозуміло, що для дієвого збереження видів 
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рослин і грибів та невиснажливого використання ресурсів живої 
природи неможливо обмежуватися лише складанням «червоних 
списків» та «червоних книг». Необхідно глибоко розуміти 
таксономічні, біологічні, біогеографічні та екологічні 
особливості видів, у тому числі, важливо дослідити специфіку їх 
розвитку, динаміку та структуру популяцій, мати детальні дані 
про умови зростання, оцінити вплив факторів середовища та, 
зрештою, на основі цього планувати і впроваджувати практичні 
заходи зі збереження цих видів (Дудка, 2014). Саме тому, 
підтримка рідкісних і зникаючих видів грибів у культурі в умовах 
спеціалізованих колекцій (ex situ) з метою збереження 
генофонду, пізнання різних аспектів біології цих організмів для 
наукових і практичних цілей розглядається на сьогодні нарівні з 
традиційним способом збереження in situ (Hawksworth, 2004; 
Белова и др., 2005; Псурцева, 2008; Сухомлин, 2010;). 

Найбільші світові колекції, в яких зберігається понад 10000 
штамів грибів із різних таксонів та екологічних груп, 
знаходяться у США – ARS колекція культур (NRRL), 
Американська колекція типових культур (АТСС) та Нідерландах 
– Центральне бюро плісеневих культур (CBS). Прикладом 
спеціалізованих Європейських колекцій культур грибів є 
колекція культур Інституту мікробіології Чеської АН (ССBAS) та 
дві колекції РФ – Всеросійська колекція мікроорганізмів (VKM) і 
колекція культур базидієвих грибів Ботанічного Інституту ім. 
В.Л. Комарова РАН – LE BIN (Псурцева, 2008; Озерская, 2012; 
Ломберг та ін., 2015). 

В Україні, починаючи з кінця 60-х років минулого століття, 
культури базидієвих і сумчастих макроміцетів підтримуються в 
Колекції культур шапинкових грибів (ІBК) Інституту ботаніки ім. 
М.Г. Холодного НАН України, яка є об’єктом національного 
надбання України та внесена до міжнародної бази даних 
Всесвітньої федерації колекцій культур - WFCC (код доступу 1152; 
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/1152) 
(Ломберг та ін., 2015; Bisko et al., 2016). Значна увага в Колекції 
(ІВК) приділяється створенню таксономічного та штамового 
різноманіття переважно їстівних і лікарських макроміцетів. У 
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Колекції зберігаються дикаріотичні штами базидієвих та 
сумчастих макроміцетів різних таксономічних та екологічних 
груп грибів широкого географічного походження, які 
представляють, насамперед, різноманіття мікобіоти України. 
Сьогодні Колекція IBK є найбільшою офіційною спеціалізованою 
колекцією культур макроміцетів в Україні і однією з найбільших 
за кількістю видів та штамів у Європі. Важливим напрямом 
роботи у Колекції є інтродукція в культуру і збереження 
рідкісних видів макроміцетів України. Особлива увага 
приділяється культурам видів грибів, занесених до «Червоної 
книги України», а також видам грибів, що зникають (Bisko et al., 
2018). Морфологічні та фізіологічні характеристики культур 
Колекції IBK досліджуються за програмою поетапного скринінгу 
(Бухало, 1988). У процесі відбору штамів, перспективних для 
біотехнологічного застосування, важливо з’ясувати кореляцію 
між певними морфологічними, фізіологічними, біохімічними 
характеристиками культур та бажаними показниками 
продуцентів. Для кожного штаму Колекції ІВК пошукова 
програма скринінгу охоплює дослідження культурально-
морфологічних, фізіологічних та біохімічних характеристик 
культур, підбір оптимальних значень рН, температури, джерел 
вуглецю, азоту, мінералів, вітамінів, біостимуляторів для 
забезпечення найкращого росту міцелію, утворення плодових 
тіл або продуктів метаболізму. 

Серед видів, які знаходяться під загрозою, є також чимало 
таких, що становлять значний інтерес як продуценти біологічно 
активних речовин широкого спектру дії. Саме тому, 
встановлення механізмів відтворення та збереження in vitro 
рідкісних в Україні видів макроміцетів, розробка методології 
дослідження їхніх корисних властивостей має велике значення. 
Одним з таких видів є Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & 
Singer (syn. Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar, Agaricum 
officinalis (Vill.) Donk, Fomes officinalis (Vill.) Bres., Polyporus 
officinalis (Vill.) Fr., etc.), відомий у медичній практиці як 
«модринова губка», або «трутовик лікарський». Цей вид паразит, 
розвивається на стовбурах модрини Larix sibirica Ledb., L. 



 

491 

 

sukaczewii Dyl., L. gmelinii (Rupr) Rupr., L. kamchatіca (Rupr) Carr. і 
деяких інших видів хвойних, викликаючи буру кубічну 
серцевинну гниль. Модринова губка має голарктичне 
поширення, трапляється переважно у субальпійських, гірських і 
бореальних лісах Північної півкулі. Три основні ареали 
поширення цього гриба: Західна Європа (Альпи), Північна Азія 
(Сибір від Уральських гір до Далекого сходу Росії) та Північна 
Америка. У Європі вид зареєстровано в Австрії, Бельгії, Франції, 
Німеччині, Італії, Литві, Нідерландах, Польщі, Румунії, 
Російській Федерації, Словаччині, Словенії, Іспанії, Швейцарії, в 
Азії – у Китаї, Індії, Японії, Кореї, Монголії, РФ, Турції, Марокко, 
у Північній Америці – у Канаді, США. Місцезнаходження з Азії та 
Північної Африки (Марокко) представляють собою невеликі та 
географічно дуже обмежені популяції гриба (Бондарцев, 1956; 
Chlebicki et al., 2003; Pietka & Szczepkowski, 2004). 

Плодові тіла модринової губки багаторічні, сидячі, 
поодинокі, копитоподібні або витягнуті догори, майже 
циліндричні, 3–10×5–20×4–40 см, товсті, щільні і тверді, з віком 
стають ламкими. Маса плодових тіл в залежності від віку (1–4 
роки) може сягати понад 3 кг. Поверхня плодового тіла вкрита 
тонкою білою або жовтуватою з численними тріщинками, 
шорсткуватою кіркою; майже завжди на ній помітні бліді, 
жовтуваті або коричнювато-бурі концентричні зони. Край 
тупий, заокруглений, одного кольору з поверхнею плодового 
тіла. Тканина гриба крейдяно-біла або трохи жовтувата, у 
свіжому стані досить м’яка, з часом твердішає, стає пухкою і 
легкою, дуже гірка на смак, з борошнистим запахом. Трубочки 
невиразно шаруваті, такого ж кольору, як і тканина, щорічно 
наростають приблизно на 0,5–1 см. Пори округлі до кутастих, в 
кількості 3–4 на 1 мм, з цільними, згодом з розірваними краями. 
Поверхня гіменофора від білої до буруватої. Спори еліпсоподібні 
до яйцеподібних, 4–5,5×3–4 мкм, безбарвні, гладенькі, часто з 
однією краплиною олії (Бондарцев, 1956; Червона книга України, 
2009; Hayova et al., 2020; http://www.speciesfungorum.org). 

http://www.speciesfungorum.org/
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Рис. 1. Плодове тіло Fomitopsis officinalis у природних умовах 

Масовий збір плодових тіл цього гриба разом із 
неконтрольованим вирубуванням лісів призвели до різкого 
скорочення чисельності локалітетів виду (Piętka et al., 2005; 
Gregori et al., 2013). Тому сьогодні F. officinalis включений до 
національних Червоних списків щонайменше восьми 
європейських країн у категоріях зникаючий (Endargered, EN), 
уразливий (Vulnerable, VU), зниклий у регіоні (Regionally 
Extinct, RE). Згідно з останньою системою, запропонованою 
Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) F. officinalis 
оцінюється як вразливий за критерієм A2cd + 3cd + 4cd через 
зменшення його популяції, яке спостерігалось у минулому та 
прогнозується на наступні 50 років 
(http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/297501/). В Україні F. 
officinalis занесений до третього видання Червоної книги 
України (2009) під синонімічною назвою Laricifomes officinalis 
(Vill.) Kotl. et Pouzar. Природоохоронний статус гриба на 
національному рівні був визначений як зниклий вид. Цей 
висновок був зроблений за бібліографічними посиланнями 
(Рытов, 1918; Бондарцев, 1953), згідно яких F. officinalis був 
відомий у першій половині ХХ ст. у Карпатах та 
західноукраїнських лісах (Івано-Франківська та Львівська 
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області). Проте жодна з цих публікацій не містить конкретних 
даних щодо поширення F. officinalis на території України. Крім 
того, немає жодних опублікованих даних мікологічних 
досліджень про знахідки даного виду на території Українських 
Карпат або у країні в цілому. Вид не був зазначений в жодному 
історичному мікологічному каталозі та у відповідних індексах. 
На думку українських мікологів-фахівців В.П. Гелюти та В.П. 
Гайової, інформація про поширення F. officinalis в Україні є 
помилковою внаслідок некоректної екстраполяції на її 
територію загальних даних про поширення виду в інших 
країнах Європи. Отже, після детального аналізу і узагальнення 
інформації, на думку фахівців, його слід виключити з 
наступного видання «Червоної книги України» (Hayоva et al., 
2020). 

Трутовик лікарський або модринова губка – має довгу 
історію традиційного використання у народній медицині країн 
Східної Європи (Grienke et al., 2014; Girometta, 2019; Muszyńska et 
al., 2020). Цілющі властивості трутовика лікарського описував ще 
давньоримський військовий лікар, фармаколог і натураліст П. 
Діоскорид (близько 40 р. н.е.), у своїй праці «Про лікарські 
речовини» (лат. «De material medica»). Цей гриб застосовували 
при шлунково-кишкових захворюваннях як проносний та 
ларвіцидний засіб (Бондарцев, 1953; Телятьев, 1991). Екстракти з 
базидіом модринової губки використовували у лікуванні кашлю, 
бронхіальної астми, туберкульозу, при запаленні легенів 
(Сидоренко и др., 2012). У народній медицині східних слов’ян 
настої і пігулки з модринової губки вживали при цукровому 
діабеті, захворюванні щитовидної залози, лихоманці, 
неврастенії, жовтяниці, астмі. Примочки з настоїв гриба робили 
при лікуванні ясен, гнійних запаленнях очей. Есенція зі свіжих 
плодових тіл знаходила застосування у виготовленні 
гомеопатичних тинктур. Наприкінці XIX ст. модринову губку 
почали активно застосовувати при лікуванні туберкульозу 
(Бухало и др., 2011). 

В країнах Південно-Східної Азії цей гриб широко відомий 
понад 2000 років, і входить до складу багатьох лікувально-
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профілактичних препаратів. У традиційній фунготерапії 
екстракти гриба використовують для відновлення секреції 
жовчі, активізації синтезу ферментів, які розщеплюють жири, у 
парфумерній промисловості (Wasser, 2010; Wasser, 2014). 

Сучасними дослідженнями доведено, що модринову губку 
можна вважати не лише цінною природною сировиною, але й 
перспективним продуцентом для отримання фармакологічних 
речовин широкого спектра дії. Експериментально підтверджено, 
що F. officinalis синтезує величезну кількість сполук, які 
проявляють різні види біологічної активності (табл. 1.). З 
плодових тіл та міцелію гриба були виділені агарицинова, 
пініколова, ебурікова, фумарова, ріцінолова органічні кислоти; 
β-глюкозаміни; ланостанові тритерпеноїди, стероли; вітаміни 
групи А, В, P, Е, ефірні масла; каротиноїди; ненасичені жирні 
кислоти; гетерополісахариди; цитокініни (Wu et al., 2004; 
Koвалева, 2009; Airapetova et al., 2010; Айрапетова, Громовых, 
2013; Цуканова, Беликов, 2013; Feng & Yang, 2015; Vedenicheva et 
al., 2016; Girometta, 2019; Golovchenko et al., 2020). Останнім часом 
експериментально доведено біологічну активність багатьох з цих 
речовин. Ланостанові тритерпеноїди виявили високу 
антибактеріальну активність. Встановлено, що екстракти 
трутовика лікарського проявляють високу антибактеріальну 
активність по відношенню до патогенної бактерії Mycobacterium 
tuberculosis (Сидоренко и др., 2012; Chang et al., 2013; Hwang et al., 
2013), встановлена бактерицидна активність до Bacillus anthracis, 
B. subtilis, бактеріостатична до Micrococcus luteus та 
бактеріолітична до Vibrio species (Ayrapetova et al., 2009; Hwang 
et al., 2013; Girometta, 2019; Muszyńska et al., 2020). Доведено 
високий фармакологічний ефект агарицинової кислоти. У 
німецькій і шведській фармакопеї агарицинова кислота входить 
до складу препаратів, що застосовуються при лікуванні хворих 
на туберкульоз (Гаврилин и др., 2006; Цуканова и Беликов, 2013). 
Розроблено препарати на основі вегетативного міцелію 
модринової губки для лікування серцево-судинних захворювань. 
Водні екстракти, отримані з міцелію модринової губки, 
проявляють онкостатичну активність по відношенню до клітин 
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асцитної карциноми Ерліха (АКЕ) (Ковалева, 2009) та активні по 
відношенню до вірусу грипу різних субтипів (H5N1 1N=3,00±0,11 
lg, H3N2 IN=1,50±0,25 lg) (Теплякова и др., 2014). Японськими 
дослідниками з плодових тіл трутовика лікарського виділено 
полісахарид – «ланофіл», який стимулює «ледачу» печінку 
виробляти ферменти для розщеплення глюкози і жиру в 
організмі, що сприяє відновленню обміну речовин (Сидоренко 
2012; Громовых и др., 2018). 

 
Таблиця 1. Біологічна активність вторинних 

метаболітів, ізольованих з плодових тіл та вегетативного 
міцелію Fomitopsis officinalis 

Хімічні сполуки Біологічна 
активність 

Література 

Гетерополісахариди протипухлинна, 
імуномоделююча, 
імуностимулювальна, 
протизапальна дія 

Wu et al., 2014; Li et 
al., 2014;. Meng et 
al., 2016; 
Taofiq et al., 2016; 
Muszyńska et al., 
2020. 

Агарицинова 
кислота 

антибактеріальна, 
антифунгальна  

Гаврилин и др., 200
6; 
Громовых и др., 200
8; 
Патент 2007100417/1
5 RU; Патент 
2257222 RU, 
МПК7 A61К35/84; 
Ооржак, 2006 

Ебурікова кислота протизапальна Shi et al., 2017. 

Дегідроебурікова  
кислота 

протипухлинна Shi et al., 2017 

Тритерпеноїд 
(Fomefficinin) 

протипухлинна Feng et al., 2015; 
Naranmandakh et al.
, 2018; Shi et al., 2017. 
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Тетрациклічні  
ланостанові  
тритерпеноїди 

протипухлинна Feng et al., 2015; 
Naranmandakh et al.
, 2018; Han et al., 
2016; 
Shi et al., 2017. 

Фомітопсинова  
кислота А, С 

протипухлинна Shi et al., 2017 

Фомітопсинова 
кислота 
D, E, F, G, H 

антивірусна, 
трипаноцидна 
активність 

Naranmandakh et al.
, 2018; Girometta, 
2019 

Флаваноїди антиоксидантна Sha et al., 2016. 

Фенольні сполуки протипухлинна Shi et al., 2017 

Пініколова 
кислота 

протипухлинна Shi et al., 2017 

Траметонолова 
кислота В 

протипухлинна Shi et al., 2017 

 
Зважаючи на фармакологічну цінність F. officinalis та його 

природоохоронний статус, збереження цього виду – пріоритетне 
завдання науковців (Piętka and Grzywacz, 2005). На території 
України практична сторона охорони F. officinalis нині 
реалізовується шляхом підтримки штамів цього виду у Колекції 
культур шапинкових грибів (ІВК) (Bisko et al., 2020). У базі даних 
Всесвітньої федерації колекцій культур (WFCC) представлено 
всього дев’ять штамів цього виду. Три з них зберігаються у 
колекції культур Ботанічного інституту РАН (LE BIN), чотири – 
зазначені у колекції культур CBS (Тіроль, Австрія), один – у 
колекції MUT (Пьемонт, Італія). 

Відомості щодо біологічних характеристик F. officinalis в 
чистій культурі до останнього часу залишались досить 
обмеженими. Переважна більшість опублікованих праць 
присвячена поширенню, екології та охоронному статусу цього 
виду в природі або дослідженню біохімічного складу і кількісної 
ідентифікації основних груп біологічно активних речовин 
базидіом, зібраних у природних умовах. Проте біологічні 
властивості губки модринової in vitro досліджені фрагментарно. 
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Метою нашої роботи було встановлення основних 
культурально-морфологічних особливостей F. officinalis на 
живильних середовищах різного складу за різних умов 
культивування. Таке дослідження є важливим етапом з точки 
зору збереження цього виду in vitro та відновлення у природному 
середовищі, пошуку та розробки біотехнології отримання 
біологічно активних речовин різноманітного призначення. 

 
Матеріали та методи досліджень 
Об'єктами дослідження були чисті культури F. оfficinalis 

(Табл. 2), які зберігаються у Колекції культур шапинкових грибів 
(ІВК) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 

(Bisko et al., 2020). Культури зберігаються за температури 4С на 
агаризованому пивному суслі (8° за Балінгом) з додаванням 
тирси модрини (1 %) і пересіваються з перевіркою чистоти кожні 
10–11 місяців (Lomberg et al., 2015). 

Таблиця 2. Список досліджених штамів Fomitopsis 
officinalis 
 

№ 
п/п 

Номер штаму в 
колекції ІВК 

Джерело походження культури, рік 
надходження у Колекцію ІВК 

1 5004 Колекція культур базидієвих грибів 
БІН РАН (LE-ВІN)», Санкт-

Петербург, 1981 

2 2497 Колекція типових культур 
«Mycoforest», Словаччина, 2016 

3 2498 Колекція типових культур 
«Mycoforest», Словаччина, 2016 

 

Видова ідентифікація. Видову належність культур 
визначали культурально-морфологічними та молекулярно-
генетичними методами. 

Виділення ДНК. Молекулярно-генетичні дослідження були 
проведені на базі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України (Київ, Україна) та компанії L.F. Lambert Spawn Co. 
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(Коатсвіль, США). Згідно з усталеною практикою, джерелом 
ДНК у мікологічних дослідженнях виступала чиста аксенічна 
культура (Kumar & Shukla, 2005). В нашому дослідженні був 
використаний 20 добовий вегетативний міцелій штаму F. 
officinalis 5004. 

Екстракцію ДНК дослідженої культури здійснювали за 
модифікованою експрес методикою, запропонованою 
дослідниками (Dörnte et al., 2013). Міцеліальну біомасу стерильно 
переносили до пластикової пробірки Епендорфа для ПЛР 
об’ємом 200 мкл, у яку попередньо вносили 50 мкл стерильного 
буферного розчину. Для приготування буферного розчину в 
мірну колбу об’ємом 100 мл вносили 10 мл розчину А і 2 мл 
розчину Б (розчин А: TRIS 1,21 г розчиняли в 10 мл дистильованої 
води; розчин Б: EDTA 1,46 г розчиняли в 10 мл дистильованої 
води), доводили до мітки та автоклавували при 0,75 атм. рН 
розчину становить 8,0. 

Пробірки з міцелієм щільно закривали, після чого 
переносили в мікрохвильову піч на 1 хв. за умов максимального 
нагріву, та нагрівали двічі з перервою в кілька хвилин, щоб 
запобігти тепловій деформації пробірок. При цьому ДНК 
потрапляла у буфер, який, відповідно, являв собою готовий 
екстракт тотальної ДНК, одержаної з даного зразка. За 
допомогою піпетки-дозатора 25 мкл надосадової рідини 
переносили в двох повторах до стерильних 50 мкл пробірок для 
ПЛР. Готовий продукт зберігали за температури - 20°С до 
подальшого використання. Надалі заморожені зразки 
транспортували до мікологічної лабораторії L.F. Lambert Spawn 
Co. (Коатсвіль, США), де були проведені всі подальші 
молекулярні дослідження. 

ПЛР здійснювали в ампліфікаторі T100TM Thermal Cycler 
(Bio-Rad Laboratories, Inc., Геркулес, США), використовуючи 
стандартний протокол для ділянок ITS у грибів (Kumar & Shukla, 
2005). Для підтвердження успішності проведеної ампліфікації 
здійснювали гель-електрофорез ампліфікованих фрагментів 
ДНК в 1%-му агарозному гелі на основі буферу 1xSB (борат 
натрію, Faster Better Media LLC, Хант Велей, США) при напрузі 
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120V y PowerPac TM Basic (Bio-Rad Laboratories, Inc., Геркулес, 
США). Візуалізацію продуктів ПЛР проводили в транс-
ілюмінаторi Universal Hood 75S (Bio-Rad Laboratories, Inc., 
Геркулес, США). Ампліфікований продукт ПЛР очищали від 
залишків полімеразної суміші за допомогою креветкової лужної 
фосфатази (GE Healthcare, Прінстон, СШA) - 0.1 одиницi, та 
екзонуклеази I (New England Biolabs, Іпсвіч, США) - 0.23 одиниці 
на один зразок відповідно. Для визначення нуклеотидних 
послідовностей досліджуваного фрагмента геному очищені 
продукти ПЛР секвенували методом Сенгера з використанням 
праймерy ITS1f y PrimBio Research Institute (Екстон, США). 
Послідовності були відредаговані та вирівняні з використанням 
програмного пакету Geneious v. 8.1.8 (Biomatters LTD, Окленд, 
Нова Зеландiя). 

Аналіз послідовностей. Верифікацію штаму 5004 
проводили на основі нуклеотидної послідовності генів рДНК 
(ITS1-5,8S-ITS2). Аналіз цих послідовностей в програмі MEGA 6 
після вирівнювання показав добру гомологію всіх отриманих 
послідовностей, що дозволило віднести штам 5004 до виду F. 
officinalis. Для пошуку близько споріднених послідовностей був 
використаний евристичний алгоритм на сервері BLAST 
(http://www.ncbi.n/m.nih.gov/blast), який дозволив визначити 
найгомологічнішу послідовність у доступній міжнародній базі 
даних нуклеїнових кислот Національного Центру 
Біотехнологічної Інформації Національного інституту Здоров’я 
США GenBank (http://www.ncbi.n/m.nih.gov/Genbank). В 
результаті пошуку у генбанку, депоновані там послідовності 
зразків F. officinalis показали 99% ідентичність з отриманими 
нами послідовностями, підтвердивши, тим самим, вид 
дослідженого штаму. 

Статистична обробка даних. Всі досліди проводили в 
трьох біологічних і аналітичних повторностях. Статистичну 
обробку отриманих результатів проводили з використанням 
програми STATISTICA 8.0. 
Культурально-морфологічні дослідження проводили у 
чашках Петрі, діаметром 90 мм, на стандартних і 

http://www.ncbi.n/m.nih.gov/blast
http://www.ncbi.n/m.nih.gov/Genbank
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модифікованих агаризованих живильних середовищах різного 
складу: 1)мальц екстракт агар (МЕА); 2)солодовий агар (8° за 
Балінгом) з додаванням 1% тирси модрини (САМ); 3)солодовий 
агар (8° за Балінгом) з додаванням 1% тирси вишні (САВ) 
4)картопляно-декстрозний агар (DIFCO) (КДА); 5)глюкозо-
пептон-дріжджовий агар (ГПДА), г/л: глюкоза – 25,0; пептон – 
5,0; дріжджовий екстракт – 3,0; агар-агар – 20,0; рН 5,5. 
Поверхневе культивування проводили за температури 26±0.1 С. 
Для перевірки життєздатності культури інкубували на САМ за 
температур 30–42 °С з кроком 1 ± 0.1 °С. Після п’ятої доби 
інкубації враховували наявність чи відсутність росту міцелію. 
Збереження або втрату життєздатності міцелію культури 
перевіряли при подальшому інкубуванні за температури 26 ± 
0.1 С. Радіальну швидкість росту розраховували за методикою 
(Соломко и др., 2000). Мікро- і макроморфологічні особливості 
міцелію визначали на чотиритижневих колоніях за 
стандартними методиками, запропонованими П. Столперсом 
(Stalpers, 1978). Макроморфологічна характеристика колонії 
включала в себе опис текстури міцеліальної колонії та її колір, 
запах міцелію, колір реверзуму, мікроморфологічна – опис 
характерних особливостей гіфальної системи, наявність на 
міцелії пряжок і анаморф. Мікроструктури вегетативного 
міцелію досліджували у сканувальному електронному 
мікроскопі „JSM-35C” (Японія), використовуючи модифікований 
метод Е. Квательбаума і Г. Карнера (Buchalo, et al., 2009). 
 

Дослідження росту культур на рідких живильних 
середовищах. 

Культивування на рідких живильних середовищах 
проводили в поверхневій культурі в колбах ємністю 250 мл, що 
містили 50 мл середовища, за температури 26 ±0, 1 ºС. Для 
приготування інокулюму брали 10-добові культури грибів, 

попередньо вирощені на СА за температури 26 ±1, 1С. У кожну 
колбу з рідким середовищем вносили по три міцеліальних диска 
(d = 5мм). 
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Для визначення впливу кислотності середовища на ріст 
міцелію використовували рідке синтетичне середовище Д такого 
складу, г/л: глюкоза – 20,0; (NH4)2HPO4 – 4,0; KH2PO4 – 1,0; 
K2HPO4 – 1,0; MgSO4∙7H2O – 0,5; MnSO4∙7H2O – 0,005; FeCl3 ∙6H2O – 
0,005; CuSO4 ∙5H2O – 0,003; ZnCl2 – 0,005.  
Значення рН змінювали у середовищі в інтервалі від 2 до 7,8 з 
кроком 1 за допомогою розчинів 1н  КОН і 1н НСl. Контрольні 
вимірювання початкового значення рН середовища проводили 
після стерилізації. 

Потреби культур у джерелах вуглецевого та азотного 
живлення проводили на синтетичному середовищі Д, склад 
якого наведений вище, за оптимального значення рН 5,5. 
Джерелами вуглецю були моносахарид (глюкоза), ди- (сахароза, 
мальтоза) і трисахарид (рафіноза), полісахарид (крохмаль), які 
додавали у живильні середовища в кількостях, еквівалентних 
25,0 г глюкози за вуглецем. 

Як джерела азоту використовували виннокислий амоній, 
нітрат калію, пептон, L-глутамінову кислоту, які вносили у 
середовища у кількостях, еквівалентних 3,0 г пептону за азотом. 
Біомасу міцелію визначали на момент, коли в одному з варіантів 
міцелій повністю покривав поверхню середовища. Біомасу 
фільтрували та висушували за температури 60±0,1°С до постійної 
ваги. Також визначали кінцеве значення рН культуральної 
рідини. 

 
Результати і обговорення  

Верифікація культур Fomitopsis officinalis із 
застосуванням молекулярно-генетичних методів 

При використанні культур макроміцетів необхідно 
приділяти значну увагу їх правильному таксономічному діагнозу. 
У зв’язку з тим, що штам F. officinalis 5004 зберігався у Колекції 
культур (ІВК) тривалий час – його верифікація мала ключове 
значення для проведення подальших досліджень. 
Підтвердження видової приналежності проведено із 
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застосуванням молекулярно-генетичних і культурально-
морфологічних методів дослідження. 

Проведено повне визначення нуклеотидних послідовностей 
внутрішнього транскрипційного спейсеру: ITS1, 5.8S та ITS2 
регіонів рРНК, а також часткове визначення 18S і 28S 
послідовностей, що оточують ITS. В результаті пошуку у 
генбанку, депоновані там послідовності зразків F. officinalis 
показали 99% ідентичності з отриманими нами 
послідовностями, підтвердивши, тим самим, вид дослідженого 
штаму. На основі отриманих нуклеотидних послідовностей штам 
F. officinalis 5004 зареєстровано у генбанку – NCBI GenBank 
(http://www.ncbi.n/m.nih.gov/Genbank): код доступу MF952886. 

 
Мікроморфологія вегетативного міцелію 
При ідентифікації макромицетів in vitro на рівні виду 

дослідники стикаються із необхідністю проводити визначення 
за ознаками, які звичайно не використовують у традиційній 
систематиці грибів. Вегетативний міцелій макроміцетів являє 
собою систему розгалужених гіф, які різняться між собою в 
доволі вузьких межах за шириною, довжиною клітин, товщиною 
клітинних стінок, характеру галуження. 

Мікроморфологічна характеристика культур грибів 
складається із сукупності мікроморфологічних ознак: 
  наявність пряжок або псевдопряжок (ця ознака 

найважливіша); 
 ширина гіф (<1,5 мкм, 1,5–3 мкм, 3–5 мкм, 5,0–7,5 мкм, >7,5 

мкм). Зазвичай, гіфи базидієвих грибів потрапляють у 
групи в межах 1,5–3 мкм та 3–5 мкм; 

  типи гіф – генеративні, скелетні і зв’язуючі (за 
традиційною класифікацією Дж.А. Столперса (Stalpers, 
1978), або вегетативні, що складаються з провідних, 
зв'язуючих, тонких, дейтероплазматичних, фібро та інш. 
(за сучасною класифікацією Х. Клеменсона (Clémençon, 
2004); 

 наявність анастомозів; 
 наявність різноманітних структур, що утворюються при 

http://www.ncbi.n/m.nih.gov/Genbank
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диференціації гіф in vitro: гіфальні кільця, гіфальні тяжі та 
ризоморфи, цисти і глеоцистиди, інкрустовані гіфи, 
кристали на гіфах, гіфальні вузли, різноманітні здуття;  

 наявність структур безстатевого розмноження: 
артроконідій, хламідоспор, бластоконідій, склероціїв; 

Слід зазначити, що класифікація Х. Клеменсона (Clémençon, 
2004) доволі складна, проте в ній враховані особливості 
гіфальних систем різних видів макроміцетів (Псурцева, 2008). 

Однією з найважливіших таксономічних ознак під час 
ідентифікації базидієвих макроміцетів у культурі є наявність 
пряжок, які утворюються на гіфах дикаріотичного міцелію 
багатьох представників цієї групи грибів (Stalpers, 1978; Buchalo 
et al., 2011). Різні види характеризуються певними відмінностями 
у розташуванні пряжок на гіфах, частотою розташування, 
формою, розмірами тощо (Buchalo et al., 2009). Пряжки можуть 
бути великі або малі, довгі або короткі, плоскі або круті, зігнуті 
по типу медальйона. Існують класифікації пряжок, які засновані 
на співвідношенні розміру пряжки і діаметру гіфи, кута між 
пряжкою і гіфою, присутністю або відсутністю отвору між 
пряжкою і перегородкою. Згідно класифікації Х. Клеменсона 
(Clémençon, 2004), розрізняють такі основні типи пряжок: 

1. Звичайні (закриті) пряжки, які не мають отвору між 
анастомозом і гіфою; 

2. Пряжки медальйонного типу, які мають явний просвіт між 
анастомозом і гіфою; 

3. Численні (вертицилові) пряжки, представлені двома або 
кількома анастомозами між сусідніми клітинами. 

4. Несправжні або незамкнуті пряжки, коли анастомоз не 
доростає до наступної клітини. 

Детальне вивчення пряжок, анаморф та інших структур 
вегетативного міцелію дозволяє найточніше ідентифікувати і 
морфологічно охарактеризувати таксон, представлений in vitro, 
що має особливо важливе значення при його збереженні в 
умовах колекції або при біотехнологічному застосуванні. У 
зв’язку з цим нами було проведено дослідження мікроморфології 
культур F. officinalis із застосуванням як світлової, так і 
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сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ). На основі 
отриманих результатів визначені критерії для ідентифікації 
цього виду у вегетативній стадії розвитку. 

Міцелій F. officinalis складається переважно з тонкостінних, 
помірно розгалужених, регулярно септованих, незабарвлених 
генеративних гіф діаметром 1,2–3,5 мкм. На гіфах утворювались 
численні, поодинокі пряжки без зазору (Рис.1 а, б). Крім того, 
вперше для F. officinalis спостерігали інкрустацію гіф у вигляді 
тонких ворсинок (Рис.1 а,б, в). 
 

   

Рис. 1. Fomitopsis officinalis 5004: a – пряжка на гіфі без 
зазору(× 8000); б – пряжки на гіфі (× 7000); a, б, в – 
інкрустація гіф (× 9000). 

 

Після тривалого культивування, понад 30 діб, на 
вегетативному міцелії формувались товстостінні бластоконідії 
еліпсоїдної форми (5,02)5,21 – 5,57(5,97) × (3,85)4,135–4,61(4,97) 
(Рис. 2).  

а б в 
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Рис. 2. Fomitopsis officinalis 5004: гіфи та бластоконідії 
(СЕМ× 2000). 

У штамів 2497 і 2498 здатність утворювати бластоконідії 
була низькою і складала 6,1 ±0,3 ×107 штук на см2. У штама 5004 
титр бластоконідій на 30 добу культивування складав 7,5±0,3 ×108 

штук на см2. На вегетативному міцелії утворювалась незначна 
кількість анастомозів і міцеліальних тяжів. 

Морфологія міцеліальних колоній на агаризованих 
живильних середовищах різного складу 
 

Морфологію і ріст культур F. officinalis 5004, 2497, 2498 
досліджували на стандартних і модифікованих агаризованих 
живильних середовищах різного складу: 1)мальц екстракт агар 
(МЕА); 2)солодовий агар (8° по Балінгу) (СА); 3)картопляно-
декстрозний агар (DIFCO) (КДА); 4)глюкозо-пептон-дріжджовий 
агар (ГПДА); 5)солодовий агар з додаванням 1–3 % тирси 
модрини (САМ), рН=5,5. Враховували інтенсивність розвитку 
вегетативного міцелію, його пігментацію, морфологію колоній, 
визначали радіальну швидкість росту штамів. Особливу увагу 
приділяли чиннику, що впливає на збереження життєздатності 

культур  температурі інкубації. У результаті проведених 
досліджень виявлено мінливість морфологічних ознак 
міцеліальних колоній F. officinalis залежно від складу 
агаризованих живильних середовищ. Формувались два основних 
типи колоній: 

1) Колонії дуже щільні, непрозорі, повстисті, білого кольору 
із значною кількістю коротких повітряних гіф. Край колонії 
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нерівний, злегка піднятий над субстратом. Колір реверзума 
співпадає із кольором середовища. 2) Колонії розріджені, 
шерстисті, край нерівний, злегка піднятий над субстратом. 
Забарвлення реверзуму не спостерігалось. Висота і щільність 
колоній варіювали залежно від складу живильного середовища. 
Найсприятливішим для росту виявилось середовище САМ, в 
складі якого була тирса модрини. На ньому формувались колонії 
першого типу (Рис. 3 а). На середовищі ГПДА хоча і спостерігали 
колонії першого типу, проте їх розміри навіть на 30-ту добу 
культивування не перевищували 30 мм в діаметрі (Рис. 3 б). 
Колонії другого типу формувались на МЕА і КДА (Рис. 4 а). На 
всіх використаних середовищах з віком з’являлись краплі 
ексудату і пігментація коричневого кольору (Рис. 4 б). 

   

Рис.3. Міцеліальна колонія Fomitopsis officinalis 5004 на 
агаризованому живильному середовищі САМ (а) і ГПДА 
(б) за температури інкубації 26±0,1°С (30-та доба 
культивування). 

а б 
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Рис.4. Міцеліальна колонія Fomitopsis officinalis 5004: а - 
агаризоване живильне середовище МЕА, температура 
інкубації 26±0,1°С (30-та доба культивування); б - 
агаризоване живильне середовище САМ, температура 
інкубації 26±0,1°С (60-та доба культивування). 

Таким чином, одержано відомості щодо впливу складу 
живильних середовищ на морфологію колоній цінного 
лікарського макроміцету F. officinalis. Визначена варіабельність 
морфологічних ознак міцеліальних колоній (кольору, текстури, 
форми, реверзуму) в залежності від складу агаризованих 
живильних середовищ. 

Ріст міцелію на агаризованих живильних середовищах 
різного складу 

На думку відомого міколога М. Ноблза (Nobles, 1971), ізоляти 
одного й того ж виду можуть значно різнитися за кольором, 
текстурою колоній, а більш сталими ознаками є 
мікроморфологічні особливості гіфальної системи, швидкість 
росту, відношення до температури. Крім того, швидкість росту 
вегетативного міцелію, поряд зі здатністю до біосинтезу тих чи 
інших метаболітів, є важливим критерієм характеристики 
штамів. За даними літератури, на швидкість росту істотно 
впливають склад живильних середовищ і температура інкубації 
(Соломко и др., 2000). Відомості щодо ростових характеристик 
виду F. officinalis на агаризованих живильних середовищах 
досить обмежені. Встановлено, що культури F. officinalis 5004, 

а б 



 

508 

 

2497, 2498 характеризуються дуже низькою швидкістю 
радіального росту і вимогливістю до складу живильних 
середовищ. Максимальну швидкість росту для штамів F. 
officinalis 5004, 2497, 2498 забезпечував солодовий екстракт з 
додаванням тирси модрини (2,5 мм/добу). На решті живильних 
середовищ швидкість радіального росту реєстрували в межах 
0,4–1,0 мм/добу. За величиною швидкості радіальної росту F. 
officinalis можна віднести до групи грибів, які ростуть дуже 
повільно – менше 3 мм/добу (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Швидкість радіального росту штамів F. оfficinalis на 
агаризованих живильних середовищах різного складу за 
температури 26±0,1 °С. 

Таким чином, проведене комплексне дослідження дозволило 
встановити, що за показником швидкості радіального росту всі 
досліджені культури можна віднести до групи грибів, що ростуть 
дуже повільно. Встановлено морфолого-культуральні ознаки для 
коректної ідентифікації культур у вегетативній стадії розвитку. З 
урахуванням еколого-біологічних особливостей виду підібрано 
склад агаризованих живильних середовищ для культивування та 
збереження штамів у належному фізіологічному стані. Визначені 
морфологічні характеристики міцелію на певних середовищах і 
ростові показники, які можна використовувати як додаткові 
таксономічні характеристики культур у вегетативній стадії 
росту. Встановлені біологічні характеристики, необхідні для 
створення надійних засобів підтримання чистих культур у 
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штучних умовах з метою як охорони та збереження генофонду 
грибів, так і для їх практичного застосування. 

Вплив критичних температур інкубації на ріст 
культур 

Міцелій грибів розвивається у природних і штучних умовах 
лише у певному діапазоні температур. Визначення цього 
важливого екологічного чинника необхідне для створення умов 
культивування і зберігання грибів. Вплив температури на ріст і 
морфологію вегетативного міцелію за умов чистої культури 
досліджено недостатньо. Більшість опублікованих праць з цього 
питання стосується спостережень за появою й розвитком 
плодових тіл різних видів у природних умовах. 

Нами досліджено вплив критичних температур на 
життєздатність вегетативного міцелію F. officinalis (5004, 2497, 
2498). Для перевірки життєздатності культур їх інкубували на СА 
за температур 30 – 42 °С з кроком 1°С. Після третьої доби 
інкубації враховувалась наявність чи відсутність росту міцелію. 
Збереження або втрата життєздатності міцелію культур 
перевірялась при подальшому інкубуванні за температури 
26±0,1°С. 

Для всіх досліджених штамів F. оfficinalis критичною 
виявилась температура – 39±0,1 °С. Відносно температурного 
фактора F. оfficinalis можна віднести до групи мезофільних 
грибів, оптимум росту яких знаходиться в межах 20–30 °С. 
Найбільшу швидкість радіального росту спостерігали за 
температури 26 °С. Температура, яка забезпечує найвищу 
швидкість радіального росту вегетативного міцелію, є важливою 
характеристикою конкретних штамів і має бути врахована під 
час подальшого використання культур. 

Ріст міцелію за різних значень кислотності 
середовища  

Одним із найважливіших, постійно діючих фізико-хімічних 
факторів середовища, є водневий показник (рН), який зумовлює 
фізіологічну активність культур, у тому числі, впливає на 
властивості клітинних стінок, транспорт поживних речовин, 
мембранні реакції, швидкість росту і характер метаболізму, а 
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також на здатність засвоювати ті або інші джерела живлення 
(Перт, 1978; Cоломко, 1988). Встановлено, що дослідження 
впливу на ріст культур і визначення оптимальних значень рН 
середовища для кожного штаму є необхідним, оскільки 
відкриває можливості підвищення продуктивності 
біотехнологічного процесу. Відомо, що багато видів здатні рости 
в широкому діапазоні показника кислотності, хоча для більшості 
придатними для росту міцелію є рівні рН у межах 5–6 (Бисько и 
др., 1983; Бухало, 1988; Бухало и др., 2011; Бисько и др., 2012). 

За результатами попереднього скринінгу на агаризованих 
живильних середовищах, відібрано штам Fomitopsis оfficinalis 
5004 для подальших досліджень. При визначенні оптимального 
для росту культури рН середовища в діапазоні від 2,0 до 7,8 було 
встановлено, що кислотність середовища є одним з факторів, 
який регулює ріст міцелію. Ріст міцелію спостерігали у діапазоні 
рН від 4,0–7,5. Встановлено, що максимальна кількість біомаси 
для F. оfficinalis синтезується при значенні рН в межах від 4,5 до 
5,5. За цих умов вихід біомаси становив понад 5,5 г/л на 20-ту 
добу культивування. В процесі росту гриба рН живильного 
середовища знижується до 2,0. 

Ріст досліджених культур на живильних середовищах 
із різними джерелами вуглецю 

Вуглець відіграє провідну роль у живленні грибів оскільки є 
необхідним компонентом живої клітини і бере участь у процесах 
окиснення як джерело енергії. За даними літератури (Рипачек, 
1967: Шиврина, 1989: Галыкин и др., 2003; Ильина и др., 2009), 
відомо, що культури макроміцетів добре вживають глюкозу, 
мальтозу і крохмаль. 

Досліджено вплив різних джерел вуглецевого живлення на 
ріст культури F. оfficinalis 5004. Зниження рН середовища, в 
основному, залежало від природи джерела вуглецю і швидкості 
його використання. На живильних середовищах із повільним 
застосуванням джерела вуглецю, зокрема крохмалем, рН 
знижувалось в процесі росту меншою мірою (рН 4,0–4,8), ніж на 
середовищах з глюкозою (рН 3,7–4,5). 
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Вплив різних джерел вуглецевого живлення на ріст F. 
оfficinalis 5004, визначали, використовуючи як єдине джерело 
вуглецю глюкозу, сахарозу, мальтозу, рафінозу, крохмаль. 
Встановлено, що максимальна кількість біомаси для F. оfficinalis 
синтезується на середовищі із глюкозою, а початкове рН 
знаходиться у межах 4,5 – 5,5. За цих умов вихід біомаси становив 
понад 5,5 г/л на 20-ту добу культивування. В процесі росту гриба 
рН живильного середовища знижується до 2,0. 

Дані літератури, а також результати нашої роботи свідчать, 
що фізіологічні властивості різних видів грибів суттєво 
різняться, і тому не може існувати універсального живильного 
середовища, склад якого був би оптимальним і придатним для 
будь-якої культури. Отримані нами дані щодо росту 
дослідженого штаму дають змогу в подальшому спрогнозувати 
певні напрями оптимізації рідких живильних середовищ для 
глибинного культивування з метою отримання міцеліальної 
маси та біологічно активних речовин. 

Ріст культур на живильних середовищах із різними 
джерелами азоту 

Загальновизнано, що гриби можуть використовувати як 
органічні, так і неорганічні сполуки азоту. За даними літератури, 
добрими джерелами азоту для росту міцелію макроміцетів є 
органічний та амонійний азот, зокрема, пептон, аспарагін, 
діамоній фосфат (Рипачек, 1967; Бухало, 1988; Ильина и др., 2009; 
Бухало и др., 2011; Бисько и др., 2012). 

Ріст культури F. officinalis досліджували на рідкому 
живильному середовищі із глюкозою. Як джерело азоту 
використовували нітратний азот – КNO3, амонійний азот – 
(виннокислий амоній (NH4)2С4Н4O6) та органічний азот 
(глутамінова кислота і пептон). Дослідження росту F. officinalis 
на середовищі з різними джерелами азоту показало, що 
найліпше культура гриба росла на середовищах з органічними 
джерелами азоту (пептон і глутамінова кислота). На них 
кількість біомаси на 20-ту добу культивування була в межах 9,5–
11,9 г/л. Хоча культура F. officinalis засвоювала як амонійний, так і 
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нітратний азот, але продукцію більшої маси міцелію 
спостерігали на середовищі з амонійним азотом – до 8,7 г/л. 

Таким чином, при вивченні живильних потреб 
досліджених штамів встановлено їх специфічність по 
відношенню до джерел азотного живлення. Найкращими 
джерелами азоту для росту культур F. оfficinalis виявились 
глютамінова кислота і пептон. 

Висновки 
Проведено верифікацію штамів Колекції (IBK) із 

застосуванням молекулярно-генетичних і культурально-
морфологічних методів дослідження. Отримано дані про ріст і 
морфологію міцеліальних колоній рідкісного макроміцета F. 
оfficinalis на живильних агаризованих середовищах різного 
складу. За показником радіальної швидкості росту всі досліджені 
культури можна віднести до групи грибів, що ростуть дуже 
повільно (радіальна швидкість росту в межах 0,5−2,5 мм/добу). 
Для виду F. оfficinalis встановлено морфолого-культуральні 
ознаки для коректної ідентифікації культур у вегетативній стадії 
розвитку. 

Підібрано склад живильних середовищ, температуру 
інкубації, встановлено критичні температури для росту культур, 
за якими культури зберігають життєздатність і не втрачають 
своїх біологічних властивостей протягом тривалого часу. 
Встановлено сприятливі для росту міцелію значення рН 
середовища та джерела вуглецевого й азотного живлення.  

Визначені макроморфологічні характеристики міцелію і 
ростові показники, що можна використовувати як додаткові 
таксономічні характеристики культур у вегетативній стадії 
росту. Встановлені біологічні характеристики, необхідні для 
створення надійних засобів підтримання чистих культур у 
штучних умовах з метою як охорони і збереження генофонду 
грибів, так і для їх практичного застосування. 

 
 
 
 



 

513 

 

Список використаних джерел 

Айрапетова А.Ю., Громовых Т. 2013. Выделение и идентификация 
агарициновой кислоты из мицелия Fomitopsis officinalis 
(Vill. Fr.:) Bond. et Sing. Химия растительного сырья, 
2(2):101-106. 

Белова Н.В., Псурцева Н.В., Гачкова Е.Ю., Озерская С.М. 2005. 
Сохранение разнообразия базидиомицетов ex situ в 
специализированной Коллекции культур ЛЕ (БИН). 
Микология и фитопатология. 39(2):1–10. 

Бисько Н.А., Бухало А.С., Вассер С.П. 1983. Высшие съедобные 
базидиомицеты в поверхностной и глубинной культуре. 
Киев: Наукова думка, 1983. 312 с.  

Бондарцев А.С. 1953. Трутовые грибы Европейской части СССР и 
Кавказа. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1106 с. 

Бухало А.С. 1988. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой 
культуре. Киев: Наукова думка, 144 с. 

Бухало А.С., Бабицкая В.Г., Бисько Н.А. и др. 2011. Биологические 
особенности лекарственных макромицетов в культуре: 
Сборник научных трудов в двух томах. Т.1. Под ред. чл.-кор. 
НАН Украины С.П. Вассера. Киев: Альтерпрес,   212 с. 

Бисько Н.А., Бабицкая В.Г., Бухало А.С. и др. 2012. Биологические 
особенности лекарственных макромицетов в культуре: 
Сборник научных трудов в двух томах. Т.2. Под ред. чл.-кор. 
НАН Украины С.П. Вассера. Киев: Альтерпрес, 459 с. 

Галыкин В.А., Заикина Н.А., Миндукшев И.В. Юрлова Н.А. 2003. 
Промышленная микология. СПб.: Изд-во СПХФА, 220с. 

Гаврилин М.В., Беликов В.Г., Айрапетова А.Ю., Цукатова П.А. 
2006. Идентификация агарициновой кислоты методом 
инфракрасной спектроскопи. Вестник ВГУ. Серия: химия, 
биология, фармация, 2(3):231–232.  

Громовых, Т., Гаврюшина, И.А., Садыкова, В.С., Фельдман, Н.Б., 
Дмитренок, А.С., Айрапетова, А.Ю., & Луценко, С.В. 2018. 
Получение иммобилизованного мицелия базидиомицета 
Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. et Sing. продуцента 
агарициновой кислоты. Антибиотики и химиотерапия, 
63(9):   3–9.  



 

514 

 

Дудка І.О. 2014. Дискусійні питання охорони і включення до 
«Червоної книги України» видів міксоміцетів та 
грибоподібних організмів. Мат-ли міжнар. конф. 
«Рослинний світ у «Червоній книзі України» : впровадження 
глобальної стратегії збереження рослин (4-7 червня 2014 р., 
м. Львів). Львів, 251 с. 

Ильина Г.В., Ильин Д.Ю., Лыков Ю.С. 2009. Роль специфики 
лигнинсодержащих субстратов при культивировании 
ксилотрофных грибов in vitro. Микол. и фитопатол. 43(2): 
135–140. 

Ковалева Г.К. 2009. Биологические особенности и 
биохимический состав ксилотрофных базидиомицетов 
Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. Et Sing., Ganoderma 
applanatum (Pers.) Pat. и Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat. 
Автореф. дис. ... канд. биол. наук. (03.02.12 – микология). 
Москва. 

Ломберг М.Л., Михайлова О.Б., Бісько Н.А. 2015. Колекція 
культур шапинкових грибів (ІВК) як об’єкт національного 
надбання. Укр. ботан. журн. 72 (1):22–28. 
http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.022 

Озерская С.М. 2012. Грибы в коллекциях культур: 
фундаментальные и прикладные аспекты. Автореф. дис ….  
док. биол. наук (03.02.12 – микология). Москва.  

Ооржак У.С. 2006. Научно-практические аспекты рационального 
использования плодовых тел Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) 
Bond. et Sing. Автореф. дис. ... канд. биол. наук (03.02.12 – 
микология). Красноярск. 

Перт С.Д. 1978. Основы культивирования микроорганизмов и 
клеток. М.: Мир,    332 с. 

Псурцева Н.В. 2008. Культуральная характеристика как основа 
верификации макромицетов при сохранении ex situ. 
Высшие базидиальные грибы: индивидуумы, популяции, 
сообщества. Мат-лы юбилейной конфер., посвящ. 110-летию 
М.В. Горленко. М.: Изд-во «Восток-Запад», 174–181. 

Патент 2257222 RU, МПК7 A61К35/84. Комплексная переработка 
гриба трутовик лекарственный (Fomitopsis officinalis 

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.022


 

515 

 

(Vill.: Fr.) Bond. et Sing). Ооржак У.С., Ушанова В.М., Канзай 
В.И. Заявл. 02.07.04 г.; опубл. 27.07.05 г., бюллетень №21. 

Патент 2007100417/15 RU. Способ получения агарициновой 
кислоты. Айрапетова А.Ю., Цуканова П.А., Гаврилин М.В., 
Шаталова Т.А. Заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО 
Росздрава Пятигорская государственная фармацевтическая 
академия. Заявл. 09.01.2007; опубл. 10.08.2008г., бюллетень 
№22. 

Патент RU 2257222 C17 27.07.2005. Штамм базидиомицета 
Fomitopsis yv-2006, используемый для получения 
противоопухолевых препаратов. Громовых Т.И., Садыкова 
В.С., Ковалева Г. К., Черепанова Л.И., Инжеваткин Е.А. 
Заявка 207 20071474 Приоритет от 17.12. 2007. Зарег. 10 июля 
2009. Опубликовано 10.07.2009 г. Бюлл.№19. 7 с. 

Рипачек В. 1967. Биология дереворазрушающих грибов. М.: 
Лесная промышленность, 276 с. 

Рытов М.В. 1918. Русские лекарственные растения. Дикорастущие 
и возделываемые лекарственные растения. Т. 1. Петроград: 
Изд-во П.П. Сойкина, 256 с. 

Сидоренко М.Л., Бузолева Л.С. 2012. Поиск новых видов сырья 
для получения антибактериальных препаратов. 
Антибиотики и химиотерапия, 57:5-6. 

Соломко Е.Ф., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю. 2000. Ріст 
окремих видів лікарських макроміцетів на живильних 
середовищах різного складу. Укр. ботан. журн., 57 (2): 119– 
126. 

Соломко Э.Ф., Федоров О.А. 1988. Влияние рН среды на кинетику 
роста Pleurotus ostreatus (Jacg.: Fr.) Kumm. в глубинной 
культуре. Микология и фитопатология, 22(6):537–542. 

Сухомлин М.М. 2010. Колекція культур грибів-макроміцетів як 
основа стратегії збереження генофонду базидіальних й 
аскоміцетних грибів. Наук. вісн. Східноєвропейського нац. 
ун-ту ім. Л. Українки «Природа Західного Полісся та 
прилеглих територій», 7:102–107. 

Телятьев В.В. 1991. Целебные клады. Растения, продукты 
животного и минерального происхождения Центральной 



 

516 

 

Сибири и их лечебные свойства. Иркутск: Сиб. книж. изд-
во, 400 с. 

Теплякова Т.В., Косогова Т.А., Ананько Г.Г., Бардашева А.В., 
Ильичева Т.Н. 2014. Противовирусная активность 
базидиальных грибов Обзор литературы. Проблемы 
медицинской микологии, 2014, 16(2):15–25. 

Цуканова П.А., Беликов В.Г. 2013. Исследование химического 
состава и стандартизация сырья лиственничной губки. 
Разработка, исследование и маркетинг новой 
фармацевтической продукции: Сборник научных трудов, 
68:130–132. 

Червона книга України. Вони чекають на нашу допомог. 2009.  
Упоряд. О.Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. Харків: Торсінг, 
336 с. 

Шиврина А.Н.1989. Биосинтетическая деятельность высших 
грибов. – Ленинград: Наука, 241с. 

Airapetova A.Y., Gavrilin M.V., Dmitriev A.B., Mezenova T.D. 2010. 
Examination of the structure of agaricinic acid using 1 H and 13C 
NMR spectroscopy. Pharma Chem J., 44:510–513. 

Ayrapetova A.Yu., Gavrilin M.V., Guteneva G.S., Klishina I.I. 2009. 
Method of obtaining water-soluble polysaccharides from fruit 
body of Fomitopsis officinalis (Vill), possessing immunotropic 
activity. RU2404249-C1. Acad Pyatigorsk Pharm (Pyph-Soviet 
Institute). RU116059 27 Apr 2009.  

Bisko N.A., Lomberg M.L., Mytropolska N.Yu., & Mykchaylova O.B. 
2016. The IBK mushroom culture collection. Kyiv, M.G. 
Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of 
the Ukraine, Kyiv: Alterpres,  120 p. 

Bisko N.A., Mytropolska N.Y., Mykchaylova O.B. et al. 2018. The rare 
and biotechnologically important mushroom species in the IBK 
collection. Development of natural sciences in countries of the 
European Union taking into account the challenges of XXI 
century: Collective monograph. Lublin: Baltija Publishing, 21–37. 

Bisko N.A., Lomberg M.L., Mykchaylova O.B & Mytropolska N.Yu. 
2018. Сonservation of biotechnological important species 
diversity and genetic resources of rare and endangered fungi of 



 

517 

 

Ukraine. Plant & Fungal Research, 1(1):18–27. 
DOI:10.29228/plantfungalres.41 

Bisko N., Lomberg M., Mykchaylova O., Mytropolska N. 2020. IBK 
Mushroom Culture Collection. Version 1.2. The IBK Mushroom 
Culture Collection of the M.G. Kholodny Institute of Botany. 
Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/dzdsqu accessed 
via GBIF.org on 2020-12-14. 

Buchalo A.S., Mykchalova O., Lomberg M., Wasser S.P. 2009. 
Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in 
pure cultures Kyiv: Alterpress, 224 pp. 

Buchalo A.S., Wasser S.P., Mykchaylova O.B., Bilay V.T., Lomberg 
M.L. 2011. Taxonomical significance of microstructures in pure 
cultures of macromycetes, Proceedings of the 7th International 
Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products 
(ICMBMP7), 10:50–57.  

Chang H., Birgit J., Larry K., Mc Alpine L.D., Napolitano J., Fryling J. 
2013. Chlorinated Coumarins from the Polypore Mushroom 
Fomitopsis officinalis and their Activity against Mycobacterium 
tuberculosis. Nat. Prod., 76(10):1916–1922. DOI: 
10.1021/np400497f. 

Chlebicki A., Mukhin V., Ushakova N. 2003. Fomitopsis officinalis on 
Siberian Larc in the Urals. Mycologist., 17(3):1–6. DOI: 
10.1017/S0269915X03003057 

Clémençon H. 2004. Cytology and Plectology of the Hymenomycetes. 
Berlin, Studttgart, 2004. 

Dörnte B., Kües U. 2013. Fast Microwave-based DNA Extraction from 
Vegetative Mycelium and Fruiting Body Tissues of 
Agaricomycetes for PCR Amplification. Current Trends in 
Biotechnology and Pharmacy, 7(4):825 – 836. 

Feng W., Yang J.S. 2015. A new drimane sesquiterpenoid and a new 
triterpenelactone from fungus of Fomes officinalis. J Asian Natl 
Prod Res., 17:1065–1072. 

http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/29750 
Girometta C. 2019. Antimicrobial properties of Fomitopsis officinalis 

in the light of its bioactive metabolites: a review. Mycology, 
10(1):32–39. DOI:10.1080/21501203.2018.1536680 

https://doi.org/10.1080/21501203.2018.1536680


 

518 

 

Global Catalogue of Microorganisms. Fomitopsis officinalis (Vill.) 
Bondartsev &Singer 1941. 
http://gcm.wfcc.info/speciesPage.jsp?strain_name=Fomitopsis
%20officinalis 

Gregori A., Piškur B., Gregori M., Jurc D. 2013. Spread of the fungus 
Fomitopsis officinalis inoculated in stems of living larch in 
Slovenia. 

 
https://www.researchgate.net/publication/242275636 

Grienke U., Zöll M., Peintner U., Rollinger J.M. 2014. European 
medicinal polypores – A modern view on traditional uses. J. of 
Ethnoharmacology, 154(3): 564-583. 
DOI:10.1016/j.jep.2014.04.030.  

Golovchenko V. V., Naranmandakh S., Ganbaatar J., Prilepskii A. Y., 
Burygin G. L., Chizhov A. O., Shashkov A. S. 2020. Structural 
investigation and comparative cytotoxic activity of water-
soluble polysaccharides from fruit bodies of the medicinal 
fungus quinine conk. Phytochemistry, 175, 112313. DOI: 10.1016 / 
j.phytochem.2020.112313 

Han J., Li L., Zhong J., Tohtaton Z., Ren Q., Han L., et al.2016. 
Officimalonic acids A−H, lanostane triterpenes from the fruiting 
bodies of Fomes officinalis. Phytochemistry, 130: 193–200. 
DOI:10.1016/j.phytochem.2016.05.004 

Hawksworth D.L. 2004. Fungal diversity and its implications for 
genetic resource collections. Studies in Mycology, 50: 9–18.  

Hayova V.P., Heluta V.P., Shevchenko M.V . 2020. Fomitopsis 
officinalis (Polyporales): are there any records of the fungus 
known from Ukraine? Ukr. Bot. J., 77(1): 40–43. 
DOI:10.15407/ukrbotj77.01.040 

Hwang C.H., Jaki B.U., Klein L.L., Lankin D.C., McAlpine J.B., 
Napolitano J.G. 2013. Chlorinated coumarins from the polypore 
mushroom Fomitopsis officinalis and their activity against 
Mycobacterium tuberculosis. Journal of National Products, 
76(10):1916–1923. DOI:10.1021/np400497f 

Kumar M. Shukla P.K. 2005. Use of PCR Targeting of Internal 
Transcribed Spacer Regions and Single-Stranded Conformation 
Polymorphism Analysis of Sequence Variation in Different 
Regions of rRNA Genes in Fungi for Rapid Diagnosis of Mycotic 

http://gcm.wfcc.info/speciesPage.jsp?strain_name=Fomitopsis%20officinalis
http://gcm.wfcc.info/speciesPage.jsp?strain_name=Fomitopsis%20officinalis
https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.04.030
https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2016.05.004
https://dx.doi.org/10.1021%2Fnp400497f


 

519 

 

Keratitis. Journal of Clinical Microbiology, 43(2):662–668. 
DOI:10.1128/JCM.43.2.662-668.2005 

Meng X., Liang H., Luo L. 2016. Antitumor polysaccharides from 
mushrooms: A review on the structural characteristics, 
antitumor mechanisms and immunomodulating activities. 
Carbohydr. Res., 424:30–41. DOI:10.1016/j.carres.2016.02.008 

Muszyńska B., Fijałkowska A., Sułkowska Ziaja, K., Włodarczyk A., 
Kaczmarczyk P., Nogaj E., Piętka J. 2020. Fomitopsis officinalis: a 
species of arboreal mushroom with promising biological and 
medicinal properties. Chemistry & Biodiversity, 17:e2000213. 
DOI:10.1002/cbdv.202000213 

Li Y., Zhang J., Ma H. 2014. Chronic inflammation and gallbladder 
cancer. Cancer Lett., 345(2):242 – 248. 
DOI:10.1016/j.canlet.2013.08.034 

Lomberg M., Mykchaylova O., Bisko N. 2015. Mushroom culture 
collection (IBK) as a subject of national heritage of Ukraine. 
Ukr. Bot. J., 72(1):22–28.  DOI:10.15407/ukrbotj72.01.022 

Naranmandakh S., Murata T., Odonbayar B., Suganuma K., Batkhuu 
J., Sasaki K. 2018. Lanostane triterpenoids from Fomitopsis 
officinalis and their trypanocidal activity. J Natl Med., 72(2):523–
529. DOI:10.1007/s11418-018-1182-1 

Nobles M. K. 1971. Cultural characters as a guide to the taxonomy of 
Polyporaceae. International Symposium Evolution in Higher 
Basidiomycetes / Eds by R. Peterson. Knoxville: Univ. Tenn. 
Press, 169–192. 

Piętka J., Grzywacz A. 2005. In Situ inoculation of larch with the 
threatened wood-decay fungus Fomitopsis officinalis 
(Basidiomycota) experimental studies. Polish Botanical Journal, 
50(2):225–231. 

Sha A.-L. 2016. Effects of the Fomes officinalis Flavonoids on Anti-
Senile Action in the Aging Model Mice. Zhongguo Yingyong 
Shenglixue Zazhi, 32(2):121 – 123. 
DOI:10.13459/j.cnki.cjap.2016.02.007 

Shi Z.T., Bao H.Y., Feng S. 2017. Antitumor activity and structure 
activity relationshipof seven lanostane-type triterpenes from 

http://dx.doi.org/10.1128/JCM.43.2.662-668.2005
https://doi.org/10.1016/j.carres.2016.02.008
https://doi.org/10.1002/cbdv.202000213
https://doi.org/10.1016/j.canlet.2013.08.034
http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.022
https://doi.org/10.1007/s11418-018-1182-1
https://doi.org/10.13459/j.cnki.cjap.2016.02.007


 

520 

 

Fomitopsis pinicola and F. officinalis. China J. Chin Mater Med., 
42(5):915–922. DOI:10.19540/j.cnki.cjcmm.20170121.017 

Stalpers J. A. 1978. Identification of wood-inhabiting Aphyllophorales 
in pure culture. Studies in Mycology, 16. 248 p. 

Taofiq O., Martins A., Barreiro M.F., Ferreira I.C. 2016. Anti-
inflammatory potential of mushroom extracts and isolated 
metabolites. Trends in Food Science & Technology, 50:193-210. 
DOI:10.1016/j.tifs.2016.02.005 

Teplyakova T.V., Psurtseva N.V., Kosogova T.A., Mazurkova N.A., 
Khanin V.A., Vlasenko V.A. 2012. Antiviral activity of polyporoid 
mushrooms (higher Basidiomycetes) from Altai Mountains 
(Russia). Int J Med Mushrooms, 14(1):37–45. 
DOI:10.1615/intjmedmushr.v14.i1.40 

Wasser S.P. 2014. Medicinal mushroom science: current perspectives, 
advances, evidences, and challenges .Biomed J., 37(6):345-356. 
DOI:10.4103/2319-4170.138318  

Wasser S.P. 2010. Medicinal mushroom science: History, current 
status, future trends, and unsolved problems. Int. J. Med. 
Mushrooms, 12(1):1–16. DOI:10.1615/IntJMedMushr.v12.i1.10 

Wu H.T., Lu F.H., Su Y.C., Ou H.Y., Hung H.C., Wu J.S. 2014. In vivo 
and in vitro anti-tumor effects of fungal extracts. Molecules, 
19(2):2546–2556. DOI:10.3390/molecules19022546 

 

О.Б. МИХАЙЛОВА. СОХРАНЕНИЕ EX SITU РЕДКОГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО МАКРОМИЦЕТА FOMITOPSIS 
OFFICINALIS (FOMITOPSIDACEAE, POLYPORALES) 
Представлены результаты исследования биологических 
особенностей редкого лекарственного макромицета Fomitopsis 
officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer в чистой культуре. Проведено 
верификацию штаммов данного вида из Коллекции культур 
шляпочных грибов (ІВК) с применением молекулярно-
генетических и культурально-морфологических методов 
исследования. Изучены микроструктуры вегетативного 
мицелия методами оптической и сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ), морфология мицелиальных колоний, 
ростовые показатели, отношение к источникам углерода и 
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азота, кислотности среды. Подобраны условия для роста 
штаммов F. officinalis, при которых они полностью сохраняют 
свою жизнеспособность и биологические свойства в течение 
длительного времени. Установленные культурально-
морфологические характеристики можно использовать как 
дополнительные таксономические признаки культур F. 
officinalis в вегетативной стадии роста. 

O.B. MYKCHAYLOVA. EX SITU CONSERVETION OF RARE 
MEDICINAL FUNGI FOMITOPSIS OFFICINALIS 
(FOMITOPSIDACEAE, POLYPORALES 
In this paper, the results of the study of the biological characteristics 
of the rare medicinal fungi Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & 
Singer in pure culture are provided. Strains of F. officinalis from the 
IBK Mushroom Culture Collection of M.G. Kholodny Institute of 
Botany was verified using molecular genetic and cultural-
morphological studies. The microstructure of the vegetative mycelium 
was studied by optical and scanning electron microscopy (SEM). This 
paper also includes the study of the morphology of mycelial colonies, 
growth parameters, the relation to carbon and nitrogen sources, and 
the medium's acidity. The optimal proper conditions for the growth of 
F. officinalis strains were selected, namely, the conditions under 
which they fully retain their viability and biological properties for a 
long time. The established cultural and morphological characteristics 
can be used as additional taxonomic characters of 
F. officinalis cultures in the vegetative stage of growth. 
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СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИКОРИСТАННЯ ГРИБІВ РОДУ HERICIUM (HERICIACEAE)  

В огляді представлені результати сучасних досліджень та 
перспективи застосування грибів роду Hericium в 
профілактичних та лікувальних цілях. Найбільш відомим 
представником цієї родини є H. erinaceum — цінний їстівний 
лікарський гриб, який здавна використовували в народній 
медицині та традиційній кухні країн Східної Азії, насамперед, 
Китаю. Сучасні відомості щодо лікувальних властивостей H. 
erinaceus свідчать про широкий біологічний спектр його дії. 
Загалом з плодових тіл, міцелію та культуральної рідини H. 
erinaceus виділено близько 70 біоактивних сполук, 
перспективних для запобігання або лікування хронічних, 
когнітивних та неврологічних захворювань людини. Особливу 
увагу приділено грибним полісахаридам і вторинним 
метаболітам, таким як гериценони, еринацини, цереброзиди, 
аміценон тощо. Повідомляється про імуномодулюючу, 
протипухлинну, гастропротекторну, нейропротекторну, 
нейротрофічну, цитопротекторну, антиоксидантну, 
антибактеріальну, гіпоглікемічну, гепатопротекторну дію 
екстрактів H. erinaceum. Нечисленні повідомлення стосуються 
утворення метаболітів іншими представниками роду Hericium. 
Наведено дані щодо виділення еринацинів із H. flagellum та нової 
групи сполук — коралоцинів із H. coralloides, що індукують 
нейротрофічний ростовий фактор та нейротрофічний фактор 
головного мозку. 

Ключові слова: Hericium, гриби, плодові тіла, міцелій, 
культуральна рідина, полісахариди, гериценони, еринацини, 
коралоцини, нейротрофічний ростовий фактор, нейротрофічний 
фактор головного мозку 
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Скорочення: NGF  – нейротрофічний ростовий фактор (nerve 
growth factor); BDNF – нейротрофічний фактор головного мозку 
(brain-derived neurotrophic factor); ER  – ендоплазматичний 
ретикулум (endoplasmic reticulum); IBK   – акронім Колекції 
культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. 
Холодного НАН України 

 

Вступ 
 Гриби здавна відомі своїми смаковими та лікувальними 
властивостями, що можуть сприяти зміцненню здоров'я та 
поліпшенню якості життя людей. Протягом тисячоліть їх 
традиційно високо цінували як їжу та ліки, але лише нещодавно 
почали розуміти молекулярні механізми та переваги їх 
біоактивних компонентів (Макромицеты…, 2013; 2016). Кілька 
класів грибних метаболітів класифікують як молекули, 
ефективні для підвищення імунітету: білки, полісахариди, 
ліпополісахариди та глікопротеїни (Wang et al., 2001). Гриби 
також виробляють і накопичують низькомолекулярні вторинні 
метаболіти, включаючи феноли, полікетиди, терпени, пептиди 
тощо, які є ефективними ліками (Wong et al., 2007; Thongbai et 
al., 2015). Особливу увагу привертають гриби роду Hericium s.l., 
які здавна знаходили своє практичне застосування в країнах 
Південно-Східної Азії, зокрема Китаї та Японії, деяких країнах 
Європи та Північної Америки. Серед широко досліджених 
представників цього роду – їстівний лікарський гриб Hericium 
erinaceus (Bull.: Fr.) Pers., відомий також під назвами «їжовик 
гребінчастий», «левова грива», «мавпяча голова», «Houtou» або 
«Shishigashira» у Китаї та «Yamabushitake» в Японії, який нині 
культивують в промислових масштабах. Перші відомості про 
його використання в народній медицині та кухні Китаю датовані 
понад 1000 років тому (Ying et al., 1987). У народній медицині 
герицій використовують як імуностимулятор та антисептик для 
лікування хронічного гастриту, раку стравоходу і шлунку, при 
лейкемії, для лікування нервової системи, перш за все, від 
нейродегенеративних розладів. Сучасні відомості щодо 
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лікувальних властивостей H. erinaceus свідчать про широкий 
біологічний спектр його дії. Численні літературні дані останніх 
десятиліть присвячені біоактивним сполукам, виділеним з його 
плодових тіл та міцелію, зібрана інформація щодо близько 70 
фактичних та потенційних вторинних метаболітів для 
запобігання або лікування хронічних, когнітивних та 
неврологічних захворювань людини (De Silva et al., 2013; 
Friedman 2015; Li et al., 2015; Thongbai et al., 2015; Sokol et al., 2016; 
He et al., 2017; Blagodatski et al., 2018; Badalyan et al., 2019; Hyde et 
al., 2019; Lee et al., 2019; Patel 2019; Ramesh et al., 2019; Wang et al., 
2019; Копчак, 2020; Limanaqi et al., 2020). H. erinaceus містить 
велику кількість антиоксидантів, полісахаридів, є потужним 
каталізатором для регенерації тканин головного мозку і 
допомагає поліпшити пам'ять та пізнавальні функції. Його 
плодові тіла та міцелій демонструють різноманітну 
фармакологічну активність, включаючи посилення імунної 
системи, протипухлинну, гіпоглікемічну та протизапальну дію. 
H. erinaceus стимулює синтез нейротрофічного ростового 
фактору (NGF), який відповідає за відновлення неврологічних 
розладів. Цей гриб також використовують для регулювання 
рівня глюкози, тригліцеридів та холестерину в крові. H. erinaceus 
можна вважати корисним терапевтичним засобом при лікуванні 
нейродегенеративних захворювань (Kim еt al. 2014; Копчак, 
2020). Сьогодні H. erinaceus розглядають як потенційне джерело 
різних фармацевтичних речовин і використовують для 
виділення біологічно активних сполук для лікування виразки 
шлунку, хронічного гастриту та раку стравоходу, кишковика, 
підшлункової залози, хвороби Крона, некрозу печінки, деменції, 
когнітивної дисфункції, хвороби Альцгеймера, цукрового діабету 
та серцево-судинних захворювань (Jia et al., 2004; Khan et al., 2013; 
Jiang et al., 2014; Li et al., 2014 a,b,c; Thongbai et al., 2015; He et al., 
2017).  
 В природних умовах H. erinaceus зустрічається в Південно-
Східній Азії (Китай і Японія), Європі, Північній Америці. H. 
erinaceus викликає білу гниль деревини, є переважно 
сапротрофом, але іноді може паразитувати на ослаблених 
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деревах. Його плодові тіла знаходять на мертвих чи відмираючих 
листяних породах дерев, що належать до родів Quercus, Fagus, 
Acer, Juglans та Ulmus (Sokol et al., 2016). В Східній Європі гриб 
доволі рідко зустрічається в природних місцях існування і 
включений до Червоних списків багатьох європейських країн, 
він є кандидатом на включення до Червоної книги України. 
Їжовик гребінчастий успішно культивують у світі, насамперед, в 
країнах Східної Азії. На сьогоднішній день його вирощують за 
стерильною технологією на субстратах із залишків сільського та 
лісового господарства також і в Україні (рис.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Плодоношення Hericium erinaceus (штам ІВК 1609) на 
субстратних блоках 

 

Гриби здатні забезпечити здорове харчування людини, 
оскільки їхні плодові тіла багаті на білки, вітаміни, мінерали і 
харчові волокна, а також мають низький вміст вуглеводів, жирів і 
холестерину. Відомо, що в складі плодових тіл H. erinaceus є 
білки, ненасичені жирні кислоти, полісахариди, 
ліпополісахариди, глікопротеїни, лектини, феноли, полікетиди, 
терпени, еринацини, геріценони, ізогеріценон, ферулова 
кислота, пренілові ароматичні компоненти, трипсиноподібні 
протеїнази, різноманітні мікроелементи тощо. Їжовик 
гребінчастий також містить вітаміни В1 і В2, нікотинову кислоту 
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і ергостерол (провітамін D2), який сприяє адсорбції і 
метаболізму кальцію в організмі, а отже запобігає остеопорозу 
(Поединок, 2005; Wong et al., 2009; Ma et al., 2010; Автономова и 
др. 2012; Soares et al., 2013; Thongbai et al., 2015). До складу цього 
гриба входять розчинні цукри, такі як арабіт, глюкоза, маніт, 
міоінозит і трегалоза. H. erinaceus  містить 16 амінокислот, з яких 
сім є незамінними (Mizuno 1999; Jiang et al., 2014).  
 Протипухлинна та імуномодулююча активність. Грибні  
полісахариди відомі своїми імуномодулюючими та 
протипухлинними властивостями. Містяться переважно в 
клітинних стінках грибів. Відомо, що полісахариди різного 
ступеня полімерізації складають значну частину сухої біомаси 
плодових тіл і міцелію грибів. Певну частину полісахаридів 
складають біологічно активні протеоглюкани - полісахариди, 
ковалентно пов'язані з білком. Вважається, що основними 
діючими компонентами цих білково-полісахаридних комплексів 
є високомолекулярні глюкани, глікани і гетерополісахариди. 
Відомо, що базидієві гриби містять біологічно активні 
полісахариди в плодових тілах, міцелії та культуральній рідині. 
Ці полісахариди мають різний хімічний склад, але більшість 
належить до групи β-глюканів, які активують різні ланки імунної 
системи організму, результатом чого є гальмування росту 
пухлин (Reshetnikov et al., 2001; Вассер 2016; Макроміцети…, 2016). 
Протиракові та імуностимулюючі ефекти полісахаридів з H. 
erinaceus та інших лікарських грибів пов'язані, в першу чергу, з 
активацією багатьох імунних клітин (Т-клітин, макрофагів, 
цитокінів та ін.), а також з підвищенням здатності імунних 
клітин знаходити і знищувати мігруючі ракові клітини в 
організмі людини (Jiang et al., 2014).  
Загалом, метаболіти, виділені з плодових тіл, міцелію (біомаси), 
культуральної рідини H. erinaceus показали значний ефект щодо 
пригнічення різних пухлинних клітин в експериментах in vitro та 
in vivo (табл. 1, рис. 2). Так, з культуральної рідини була 
ізольована полісахаридна фракція з протипухлинним та 
імуномодулюючим ефектом, яка містила у своєму складі 
переважно глюкозу (Wang et al., 2001). На відміну від багатьох 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soares%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23884116


 

527 

 

існуючих хіміотерапевтичних  протипухлинних препаратів, 
полісахариди, виділені з H.erinaceus (ксилани, глюкоксилани, 
мананоглюкоксилан, гетероксилоглюкани і 
галактоксилоглюкани), не мають токсичної дії. Такі 
полісахариди здатні активувати термінальні кінази (JNK), що 
беруть участь у апоптозі, а також посилювати 
внутрішньоклітинні апоптозні сигнали, викликані 
доксорубіцином. Крім того, при проведенні досліджень in vivo, 
повідомляється про значний омолоджувальний ефект, 
збільшення активності антиоксидантних ферментів та зниження 
рівня перекисного окислення ліпідів (Hyde et al., 2019).  

Таблиця 1. Терапевтичний потенціал метаболітів гриба H. 
erinaceus в дослідах in vitro та in vivo (Thongbai  et al., 2015; 
Blagodatski  et al., 2018). 

Джерела 
метаболітів, 
екстракти 

Тип пухлини 

 

Тести Посилання 

Плодові тіла Карцинома молочної 
залози (MCF-7) 

in vitro Li et al., 2010 

Плодові тіла Карцинома шийки 
матки 

in vitro Kawagishi et al., 
1990 

Плодові тіла та 
міцелій 

водні  екстракти 

Карцинома товстої 
кишки 

(CT-26), (HT-29) 

in vitro Kim et al., 2011а, 
Kim et al., 2012a, 

b, 
Kim et al., 2013 

Плодові тіла Карцинома 
стравоходу (EC109) 

in vitro Ma et al., 2012 

Міцелій 
етанольні 
екстракти 

Карцинома шлунка 
(NCI-87), 

рак печінки, товстої 
кишки 

in vivo in 
vitro 

Li et al., 2014а 
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Плодові тіла та 
міцелій 

Карцинома печінки 
(HepG2), (Huh-7) 

in vitro Huong et al., 
2011; Lee  et al., 
2010 а,b, 2014 

Плодові тіла Карцинома лімфоми 
(EL4) 

in vitro Suzuki et al., 
2010 

Міцелій Легенева карцинома 

(NCI-H460) 

in vivo Wang et al., 2001 

Міцелій Саркома 180 (S-180) in vivo Liu  et al., 2000; 
Mizuno  et al., 

1992 

Міцелій Шлунок (MKN-45) in vitro Kim  et al., 2011a 

Плодові тіла 

водні екстракти 

U973 клітини 
лімфоми людини 

in vitro Kim  et al., 2011b 

Полісахариди – 

 

in vivo Qin et al., 2017; 
Ren et al., 2017; 

Sheng et al., 2017 

Ерінацин A 
дитерпеноід 

Рак шлунково-
кишкового тракту, 

колоректальний рак 

іn vivo 
in vitro 

Lu et al., 2016; 
Kuo  et al., 2017; 
Lee  et al., 2017 

HEP3 білок Аденокарцинома іn vivo та 
in vitro 

Diling et al., 2017 

HEG-5 
глікопротеїн 

Рак шлунка 
Виразка шлунка 

in vitro Zan et al., 2015 

Етанольний 
екстракт 

Канцерогенна 
хвороба 

in vitro Wong  et al., 2013 
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Рис. 2. Протипухлинні властивості Hericium erinaceus. 
Зображено вплив різних метаболитів гриба та механізми 
їхньої дії на різних моделях. Піктограми миші та клітини 
позначають результати, отримані на моделях тварин та 
клітин відповідно. Стрілки відображають регулювання 
відповідних білків або шляхів. ROS - активні форми кисню, 
ММР - матричні металопротеїнази, DC - дендритні клітини, 
MP - макрофаги, TC - Т-клітини, NK - природні кілери. Інші 
білки/шляхи згадані під їхніми стандартими назвами 
(Blagodatski  et al., 2018). 

Водні та етанольні екстракти гриба H. erinaceus 
продемонстрували інгібуючий вплив на ріст пухлин шлунку, 
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раку печінки та товстої кишки. Дослідження Li із співавторами 
(2014 a,б,с) показало ефективність грибних екстрактів до 
пригнічення активності пухлин, подібну до 5-фторурацилу — 
препарату, який широко застосовується в кліничній практиці 
для лікування раку шлунково-кишкового тракту. На відміну від 
5-фторурацилу, загальна токсичність екстрактів H. erinaceus була 
значно нижчою (Li et al., 2014а). Результати іншого дослідження 
показали, що водні екстракти H. erinaceus в якості харчової 
добавки у мишей, мали антиметастатичну активність, сильно 
пригнічуючи міграцію клітин раку товстої кишки до легенів, 
зменшуючи утворення пухлинних вузлів на 50% та запобігаючи 
збільшенню ваги легенів, спричиненого метастазами. 
Розглянутий механізм дії передбачає придушення окремих 
матричних металопротеїназ, також пригнічення активації 
ферментів-кіназ (ERK та JNK) та зменшення загальної 
життєздатності пухлинних клітин (Kim et al., 2013). Дослідження 
імуномодулюючого потенціалу зазначило, що полісахаридна 
фракція етанольних екстрактів H. erinaceus та її похідні здатні 
сприяти дозріванню дендритних клітин, продукуванню ними 
цитокінів та проліферації Т-клітин (Qin et al., 2017), а також 
активувати макрофаги та підвищувати виробництво фактору 
некрозу пухлини (TNFα) (Ren et al., 2017). Про стимулюючий 
вплив на імунну систему кишечника, що проявляється, головним 
чином, через збільшення поверхні експресії IgA та природну 
активацію клітин-кілерів, повідомлялося також в експериментах 
in vivo (рис. 1), коли полісахаридну фракцію H. erinaceus 
згодовували мишам як харчову добавку (Sheng et al., 2017). Хоча 
ці дослідження не дають чіткої підказки щодо структурних та 
хімічних властивостей активних полісахаридів H. erinaceus, ідея 
використання їх імуномодулюючого впливу в боротьбі з 
пухлинами є дуже слушною. Спроби вивчення протипухлинних 
властивостей індивідуальних сполук, виділених з H. erinaceus, 
показали вражаючі результати. Так, циантин-дитерпеноїд 
ерінацин А, отриманий з міцелію H. erinaceus, продемонстрував 
інгібуючу активність проти широкого спектру ракових клітин, 
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пов’язаних із шлунково-кишковим трактом (Lu et al., 2016; Kuo  et 
al., 2017; Lee et al., 2017).  
 Цереброзиди — природні органічні сполуки із групи 
гліколіпідів, ще один клас сполук, що містяться в грибах. 
Показано, що цереброзид Е, виділений з H. erinaceus, виявив 
здатність інгібувати (хоча і незначним чином) ангіогенез клітин 
у культурі HUVEC ендотеліальних клітин (human umbilical vein 
endothelial cells). Ця сполука також виявила антитоксичні 
властивості, зменшуючи пошкодження клітин нирок після 
лікування цисплатином в культурі, що достатньо для того, щоб 
запропонувати його використання в протоколі хіміотерапії раку 
(Lee et al., 2015).  
 Цікаво, що H. erinaceus є не просто джерелом 
низькомолекулярних біологічно активних сполук, а також 
деяких білків, які мають чималий пухлиносупресивний 
потенціал. Так, виділений з герицію білок HEP3 
продемонстрував комплексний імуномодулюючий вплив на 
мишей, також  сильно зменшивши ріст клітин 
ксенотрансплантатної пухлини CC531 після внутрішньочеревної 
ін’єкції. Імуномодулюючий ефект був викликаний стимуляцією 
мікробіоти кишечника білком (протеїном), що включало 
активацію проліферації та диференціації Т-клітин та стимуляцію 
антигенпрезентативних клітин кишківника (Diling  et al., 2017). 
Іншим прикладом біологічно активного білка, виділеного з 
цього ж гриба - є глікопротеїн HEG-5, який зміг індукувати 
апоптоз в клітинній лінії раку шлунка SGC-7901, стимулюючи 
експресію ряду проапоптотичних факторів (Zan  et al., 2015). 
 У китайській народній медицині H. erinaceus здавна 
застосовувався для лікування гастриту та гастродуоденічної 
виразки (Jia et al., 2004). Тому була перевірена здатність 
екстрактів цього гриба до відновлення виразки шлунково-
кишкового тракту, що може бути актуальним також при 
лікуванні раку шлунку. Етанольні екстракти H. erinaceus 
показали цитопротекторну дію після лікування алкогольної 
виразки шлунка у щурів (Wong et al., 2013).  
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 Таким чином, спектр протипухлинних властивостей H. 
erinaceus забезпечується завдяки різним сполукам у його складі: 
полісахаридам, ліпідам, терпеноїдам, білкам. Проте досі не до 
кінця з'ясовано шляхи та механізми впливу різних сполук для 
стимулювання імунної реакції людини, що потребує подальшого 
вивчення. Тому стратегія застосування H. erinaceus при лікуванні 
раку має містити дослідження комплексної дії екстрактів на 
пацієнтів при використанні гриба як профілактичної харчової 
добавки, так і деталізовані дослідження сполук, виділених з 
гриба та механізми їх дії для цілеспрямованої, персоналізованої 
протипухлинної терапії майбутнього.  
 Нейропротекторний та нейротрофічний ефекти. В 
останні роки H. erinaceus привертає особливу наукову увагу, 
інтенсивно вивчаються його первинні та вторинні метаболіти та 
їх можливе лікарське застосування. Повідомляється, що плодові 
тіла та міцелій H. erinaceus виробляють декілька класів 
біологічно активних молекул, включаючи полісахариди, білки, 
лектини, феноли та терпеноїди. Значна частина досліджень була 
зосереджена на нейропротекторних властивостях гриба, які нині 
широко описані у багатьох роботах (Kolotushkina et al., 2003 
Moldavan et al., 2007; Макромицеты…, 2012; Badalyan et al., 2019; 
Lee et al., 2019; Копчак, 2020). Найцікавішими є два класи 
терпеноїдних сполук - герицинони та еринацини, відповідно 
отримані з плодових тіл і культивованого міцелія. На початку 
90-х років H. Kawagishi із спів. (1991) відкрили новий клас сполук, 
що міститься у грибах H. erinaceus, який назвали герицинонами. 
Автори першими зазначили перспективність використання 
герицинонів як природних ліків проти хвороби Альцгеймера, 
припустивши можливість їх проходження крізь 
гематоенцефалічний бар'єр і індукування вироблення NGF у 
мозку. Було виявлено, що герицинони стимулюють вироблення 
нейротрофічного ростового фактору (NGF) у астрогліальних 
клітинах мишей у культурі (Kawagishi  et al., 1990, 1993). Масова 
загибель нейронів - це вже остаточний результат хвороби 
Альцгеймера, тому підвищення рівня NGF може призвести до 
стимуляції утворення нових нейрональних звʼязків, що, в свою 



 

533 

 

чергу, знижує рівень апоптозу. NGF – дуже консервативний 
білок, що контролює виживання, функціонування, синаптичну 
пластичність, міжклітинні взаємодії та загибель специфічних 
популяцій нейронів. У 1986 р. R. Levi-Montalcini та S. Cohen були 
нагороджені Нобелівською премією в галузі фізіології та 
медицини за виявлення нейротрофічного ростового фактору. 
Вони виявили важливі нейрорепаративні ефекти NGF і пояснили 
можливий механізм дії NGF на клітини імунної системи 
(Thongbai et al., 2015). Було продемонстровано, що 
нейродегенеративні захворювання в основному трапляються 
через функціональний дефіцит NGF. Тому вчені протягом 
останніх десятиліть намагалися віднайти в грибах нейроактивні 
компоненти, здатні перетинати гематоенцефалічний бар’єр та 
індукувати вироблення нейротрофічного ростового фактору 
(Badalyan et al., 2019). 
 На сьогоднішній день з міцелію та плодових тіл H. erinaceus 
виділені численні низькомолекулярні вторинні метаболіти. 
Загалом вони мають невисоку розчинність у воді, тому їх 
екстракція вимагає використання органічних розчинників, таких 
як метанол або етилацетат. Гериценони A та B спочатку були 
ізольовані з плодових тіл H. erinaceus і показали значну 
цитотоксичність проти HeLa клітин (Kawagishi et al., 1990). 
Геріценон В, крім того, ефективно пригнічує агрегацію 
тромбоцитів, що дозволяє запобігати тромбозу, інфарктам та 
інсультам. Проте, гериценони С, D, E та H виявили стимулюючу 
активність у синтезі NGF in vitro. З іншого боку, гериценони F і G 
не стимулювали синтез NGF за тих самих умов, але 3-
гідроксигеріценон F захищає від загибелі нейронів (Kawagishi et 
al., 1991, 1993; Mizuno, 1999). Крім того, гериценони I, J і L 
показали цитотоксичну активність проти пухлинних клітин 
EC109 (Ma et al., 2010). Досі залишається спірним питання про те, 
чи всі гериценони є активними компонентами щодо 
стимулювання біосинтезу NGF. Деякі дослідники показали, що 
герицинони С, D та E не підвищували біосинтез NGF у лінії 
клітин 1321N1 (Mori et al., 2008). Натомість, Phan з колегами (2014) 
дослідили з використанням кількох фармакологічних інгібіторів 
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стимуляцію гериценоном E синтезу клітин NGF у 
феохромоцитомі щурів (PC12).  
 Крім вищезгаданих герицинонів, виділених з плодових тіл 
H. erinaceus, з культурального міцелію був отриманий інший 
клас терпеноїдних сполук – еринацини (Zhang et al., 2015). 
Еринацини – низькомолекулярні речовини, які стимулюють 
синтез NGF через взаємодію з мітоген-активованою 
протеїнкіназою нейронів і здатні долати гематоенцефалічний 
бар’єр. Похідні еринацину є потенційними ліками для 
дегенеративних порушень нейронів і регенерації периферичних 
нервів. З глибинно вирощеної культури H. erinaceus виділені 
декілька еринацинів з унікальною здатністю сприяти активності 
синтезу NGF. Еринацини A, B, C, D, E, F, G, H та I показали 
сильнішу за адреналін (в якості позитивного контролю) 
біологічну активність, що стимулює синтез NGF на 
астрогліальних клітинах мишей (Kawagishi et al., 1996). Крім того, 
еринацин А значно збільшив рівень NGF у локусі цереулесу та 
гіпокампу, але не в корі головного мозку при пероральному 
введенні. Показано, що еринацин А викликає потужне 
відновлення нервів, підсилює їх властивості і ефективно гальмує 
загибель нейронних клітин. Він може посилювати синтез NGF 
шляхом збільшення секреції норадреналіну і катехоламінів. 
Циатан-ксилозид еринацину Р та його біометичні перетворення 
в еринацин А, а також еринацин В індукували синтез NGF 
(Thongbai et al. 2015). Було проведено ряд досліджень з 
екстрактами H. erinaceus щодо механізмів, які беруть участь у 
процесі нейрозахисту мозку (Mori et al., 2008, 2009; Phan et al., 
2014; Kushairi et al., 2019). Повідомляється, що знайдено ефект 
впливу еринацину А, який здатний запобігти ішемічній травмі 
нейронів та діяти як протизапальний агент (Thongbai et al. 2015). 
За даними інших дослідників, еринацини А і B не показали 
значної біологічної активності (Yaoita et al., 2005). Також відомі 
кілька хлорованих ароматичних сполук, виділених з глибинно 
вирощеної культури гриба (Ueda et al., 2009). Ці метаболіти 
проявляють неспецифічну активність в біологічних системах, 
тому потрібний контроль їхньої кількості в дієтичних добавках 
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на основі міцелією H. erinaceus. Однак, на сьогодні, такий 
контроль якості та моніторинг їх виникнення відсутній.  
 Таким чином, з гриба H. erinaceus була виділена серія 
похідних бензилового спирту, названих гериценонами С–Н, які 
містять прості жирні кислоти, та серія дитерпеноїдних похідних, 
названих еринацинами A–I. Геріценони F–Н формуються шляхом 
циклізації між фенольними гідроксилами і бічними ланцюгами 
гериценонів С–Е. Використання гериценона С та еринацина А 
рекомендують для покращення функцій пам'яті і поліпшення 
навчання. Доведено, що ці сполуки можуть суттєво впливати на 
синтез NGF in vitro та / або in vivo (Kawagishi & Zhuang 2008; Khan 
et al., 2013; Soares et al., 2013; Jiang  et al., 2014; Thongbai  et al., 2015; 
Zhang et al., 2015; Wong et al., 2016).  
 Подальші дослідження герицинонів призвели до більш 
глибокого розуміння механізму розвитку хвороби Альцгеймера. 
З розвитком захворювання відбувається руйнування нейронів, 
спричинене утворенням бляшок, що містять молекулу, названу 
бета-амілоїдом або бета-амілоїдним пептидом, які є токсичними 
для оточуючих нейронів у мозку. Наступним етапом у H. 
erinaceus був виявлений і виділений природний агент, що 
запобігає токсичності цих бляшок. Ця сполука є фосфоліпідом і 
може виявляти захисний ефект щодо клітин мозку в культурі, 
захищаючи їх від пошкодження амілоїдними пептидами. Її тепер 
називають амілобаном (інша назва - аміценон). Як показали 
подальші дослідження, H. erinaceus містить як мінімум дві 
речовини - гериценони та амілобан, які є ефективними проти 
ушкодження мозку людини при хворобах Альцгеймера та 
Паркінсона (Kawagishi et al., 1990, 1993; Kawagishi & Zhuang 2008). 
Описані фізіологічні та ноотропні дії аміценону (амілобан, що 
міститься в стандартизованому екстракті H. erinaceum), який є 
активатором функції головного мозку. Доведено, що спроби 
введення NGF при ішемічному пошкодженні мозку, діабетичній 
нейропатії і деменції малоефективні через неможливість його 
проникнення крізь гематоенцефалічний бар’єр. Натомість, 
виявилося, що аміценон може проходити через 
гематоенцефалічний бар'єр і є безпечним для здоров'я. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soares%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23884116
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Досліджено дії аміценону при лікуванні дихальних розладів. 
Показана його ефективність у поліпшенні синдрому апное-
гіпопное сну та відзначено відновлення когнітивних функцій 
при легких розладах (Inanaga 2012). Автор повідомляє про 
позитивний досвід використання добавки з H. erinaceum у літніх 
хворих з деменцією по типу Альцгеймера, з поліпшенням деяких 
поведінкових та психологічних симптомів. 

До складу H. erinaceus входять піранони, зокрема 
ерінапіранон А і В мають цитотоксичну дію на клітини HeLa S3. 
Лінолеїл-фосфатидилетаноламін, виділений з H. erinaceus, 
зменшує токсичність бета амілоїду, що накопичується при 
хворобі Альцгеймера. Ці речовини запобігають окислювальному 
стресу, що викликається дисбалансом у формуванні активних 
форм кисню і активності антиоксидантного захисту та може 
призвести до виникнення багатьох хронічних і дегенеративних 
захворювань, таких як остеопороз, рак, хвороба Альцгеймера, 
Паркінсона і склероз. Крім того, повідомляється про можливий 
благотворний вплив на неврологічні або психічні 
розлади/хвороби, такі як шизофренія, депресія, тривога тощо 
(Nagai et al., 2006; Thongbai et al., 2015). Окремі компоненти, такі 
як геріценон J, N-дифенілетилізогерицерін, ізогерицерін, 
еріцерін, церевістерол, блазеін та інші можуть проникати крізь 
клітинну мембрану і пригнічувати внутрішньоклітинний 
окислювальний стрес, індукований перекисними радикалами. У 
H. erinaceus також наявні хлорароматичні компоненти (Li et al., 
2017; Kushairi et al., 2019).  
 Ендоплазматичний ретикулум (ER) є однією з важливих 
органел, що викликають специфічну програму смерті клітин 
через індуковані апоптотичні шляхи з сигналізацією між ЕR і 
мітохондріями, і, отже, також є дійсною ціллю для 
нейропротекторів. ЕR стрес є причиною загибелі клітин 
головного мозку, що призводить до розвитку 
нейродегенеративних хвороб. Nagai із спів. (2006) повідомляють 
про сполуку ділінолейл-фосфатидилетаноламін, виділену з H. 
erinaceum, яка зменшує ER стрес, токсичність амілоїд-β-пептиду 
та запобігає загибелі клітин нейронів. Інша біологічно активна 
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речовина, названа 3-гідроксигерицинон F, показала захисну дію 
проти загибелі клітин нейронів через ЕR стрес (Ueda et al., 2009). 
Крім того, показник функціональної незалежності щодо 
прогресування хвороби попередніх клінічних випробувань 
показали поліпшення стану у пацієнтів з деменцією (Kawagishi, 
Zhuang 2008).  
 Мієлінова оболонка огортає нейронні аксони і грає важливу 
роль у функціонуванні, підтримці та прискоренні нейронного 
сигналу. Пошкодження компактної структури мієліну 
призводить до порушення нормального функціонування 
нервової системи та тяжких нервових захворювань. Точні 
механізми, що лежать в основі процесу мієлінізації та 
пошкодження мієлінових оболонок, ще не встановлені. Тому 
особливий інтерес викликає пошук речовин, які забезпечують 
регуляторний та захисний вплив щодо нормальної мієлінізації, а 
також стимулюючу дію на процес відновлення мієлінових 
оболонок після їх руйнування. Отже, травма структури мієліну 
призводить до порушення і важкої хвороби нервової системи.  
Було показано, що екстракт з грибів H. erinaceus має активуючу 
та стимулюючу терапевтичну дію на нервову тканину. 
Дослідження впливу екстракту з H. erinaceus на клітини мозочка 
та процес мієлінізації in vitro показало нормальний ріст 
нервових і гліальних клітин при культивуванні. Ніякої 
патологічної чи токсичної дії екстракту на клітини не виявлено. 
Ультраструктура клітинних елементів була інтактною і подібна 
до того, що спостерігається у клітин мозочка in vivo. Процес 
мієлінізації у присутності екстракту починався раніше, 
порівняно з контролем, і характеризувався більш високими 
темпами. Таким чином, екстракти H. erinaceus сприяли 
нормальному розвитку та росту культивованих клітин мозочка і 
демонстрували регуляторний характер впливу на процес 
генезісу мієліну (Kolotushkina et al., 2003). Органічні екстракти з 
плодових тіл H. erinaceus показали нейротропний ефект, що 
посилює процес мієлінування в зрілих мієлінових волокнах 
(Moldavan et al., 2007).  
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 Mori із спів. (2009) повідомили про позитивні ефекти 
перорального вживання порошку з висушених плодових тіл у 
літніх людей з діагностованими легкими когнітивними 
порушеннями. Група пацієнтів з цереброваскулярною 
недостатністю судинного генезу, що приймала таблетований 
сухий порошок герицію (4 таблетки по 250 мг, що містять 96% 
сухого H. erinaceum, тричі на день упродовж 16 тижнів), 
продемонструвала чітке зниження неврологічного дефіциту, 
порівняно із контролем плацебо. У пацієнтів достовірно 
покращилася мова, памʼять, мислення, і цей ефект продовжував 
зростати протягом наступних чотирьох місяців.  
 Лабораторні дослідження довели відсутність будь-яких 
негативних наслідків вживання H. erinaceum (Wong et al., 2009). 
Також автори показали, що таке дієтичне споживання порошку 
призводило до запобігання деменції та зниження когнітивних 
розладів та дефіциту пам'яті у мишей з індукованим амілоїд-β 
пептидом. Пероральне введення водного екстракту з плодових 
тіл H. erinaceus сприяло регенерації травм нервової системи у 
щурів. 

Нейротрофічні чинники є важливими для підтримки та 
організації функцій нейронів. Отже, нейротрофічні фактори або 
їх індуктори здатні полегшувати перебіг таких 
нейродегенеративних захворювань як хвороба Альцгеймера і 
можуть застосовуватися для її лікування. Проте ефективність 
застосування препаратів залишається до кінця нез’ясованою. Всі 
препарати, схвалені на сьогоднішній день для застосування 
проти хвороби Альцгеймера, діють впродовж короткого періоду, 
запобігаючи подальшому погіршенню симптомів у пацієнта. 
Жоден з цих препаратів не веде до послідовного покращення 
функціональних можливостей хворого, вони також мають 
несприятливі побічні ефекти. Попередні клінічні дослідження з 
амілобаном вказують на перспективні результати його 
використання проти деменції та хвороби Альцгеймера, 
насамперед, через відсутність жодних побічних ефектів 
(Thongbai et al. 2015). 
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 Загалом деменція - це втрата когнітивного функціонування, 
мислення, запам'ятовування, міркування та поведінкові 
здатності настільки, що це перешкоджає повсякденному життю 
людини. В традиційній китайській та японській медицині гриб 
H. einaceus використовують для зменшення або затримки 
проявів слабоумства. Екстракти плодових тіл, склероціїв або 
міцелію даного виду стимулювали вирощування невітів клітин 
PC12. Водний екстракт гриба містив біологічно активні 
молекули, які імітують NGF, що відповідає за стимуляцію 
нейритної активності. Екстракти були не токсичними для 
клітинних ліній, використаних в цьому дослідженні, крім того 
вони мали генопротекторну та протизапальну активність, що 
також може сприяти здоров'ю нервів (Mori et al., 2009; Kim еt al. 
2014). Показано, що споживання H. erinaceus знижує депресію і 
почуття тривоги. Жінки після менопаузи, які споживали H. 
еrinaceus у вигляді печива, показали менший рівень тривоги та 
депресії порівняно з тими, хто не споживав. Це також стосується 
фрустрації, розчарування і підвищенного серцебиття (Nagano et 
al., 2010). Але потрібна подальша наукова перевірка для кращого 
розуміння молекулярних і біохімічних механізмів, що беруть 
участь у стимуляції росту невритів в цілому. H. erinaceus показав 
такі неврологічні властивості, як виживання нейронів і ріст 
нейритів, включаючи поліпшення відновлення та функції як in 
vivo, так і в клінічних дослідженнях. Тому автори пропонують 
використовувати H. erinaceus для лікування людей з 
неврологічними захворюваннями. Вивчення H. erinaceus в 
експериментальній клінічній неврології - територія з 
довгостроковою метою розвитку ефективної терапії 
неврологічних захворювань (Sabaratnam et al., 2012). Нещодавні 
доклінічні та клінічні дослідження показали, що крім посилення 
когнітивних функцій та надання нейропротекції H. erinaceus 
також покращує стани депресії, тривоги та порушення сну. 
Показано in vivo, що дієтичне введення етанольних екстрактів 
плодових тіл H. erinaceus у дозі 60 мг/кг одноразово на день 
протягом 4 тижнів зменшує тривожність та депресивну 
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поведінку мишей. Це пов'язано із збільшенням проліферації 
гіпокампу та посиленим нейрогенезом (Ryu et al., 2018). 
 Таким чином, H. erinaceus має численні біологічні 
активності. Гериценони та еринацини, виділені з його плодового 
тіла, стимулюють NGF, який передбачає, що H. erinaceus має 
певний вплив на функціонування мозку та вегетативну нервову 
систему. Результати показують, що приймання H. erinaceus дає 
можливість знизити депресію та тривогу, і ці результати 
свідчать про інший механізм посилюючої дії NGF фактору H. 
erinaceus (Nagano et al., 2010; Limanaqi et al., 2020). Показано, що 
імпульсна активність гальмувалася пропорційно концентрації 
екстракту H. erinaceus і відновлювалася при відмиванні у 34-90% 
нейронів (з 110 зареєстрованих) в залежності від способу 
отримання екстракту (за допомогою етанолу, ефіру або у вигляді 
відвару) (Moldavan et al., 2007). Екстракт H. erinaceus пригнічував 
збудливі реакції, викликані введенням L-глютамату. Було 
встановлено, що гальмування імпульсної активності було 
викликано гіперполяризацією клітинної мембрани при аплікації 
екстракту. Екстракт виявляв свою дію в присутності 
тетродотоксина, що свідчить про ефект екстракту на 
постсинаптичну мембрану. Введення екстракту не пригнічувало 
біохімічні процеси клітинного дихання, і він не впливав на 
регенерацію нейронів і гліальних клітин мозочка і гіпокампу, не 
впливав на ріст нервових клітин in vitro, в той же час не був 
токсичним і не викликав порушень в клітинах. Було 
встановлено, що 10% екстракт H. erinaceus поліпшував процес 
мієлінізації у зрілих мієлінізованих волокнах та не викликав 
токсичної дії чи пошкодження нервових клітин (Kolotushkina et 
al., 2003; Moldavan et al., 2007; Макромицеты…, 2012; Wong et al., 
2016). Дослідження, проведені in vivo та in vitro, 
продемонстрували нейропротекторний та нейротрофічний 
ефекти H. erinaceus, зокрема поліпшення функціонального 
відновлення периферійних нервів після ушкоджень. 
Порівнювали ефекти водних екстрактів H. erinaceus та 
цианокобаламіну (вітамін B12), який широко застосовують для 
лікування периферичних нервових розладів. Дія екстрактів зі 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagano%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20834180
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свіжих плодових тіл сприяла відновленню функцій 
периферичного нерва у щурів після його розчавлення. Аналіз 
результатів експериментів на тредбані показав, що відновлення 
рухової функції задньої кінцівки відбувалося раніше в групах, що 
одержували екстракт, ніж у тих, що його не отримували 
(негативному контролі). Отримані дані свідчать про те, що 
водний екстракт H. erinaceus пришвидшує функціональне 
відновлення після ушкодження периферичного нерву за рахунок 
активації кіназозалежних сигнальних шляхів (Wong et al., 2016). 
Результати дослідження Cheng із спів. (2016) продемонстрували, 
що обробка клітин феохромоцитоми щурів РС12 очищеним 
полісахаридом з H. erinaceus, який містив два 
високомолекулярних полісахариди (1,7×105 Da та 1,1×105 Da), 
підвищує антиоксидантну активність і має нейропротекторні 
ефекти проти Aβ-індукованої нейротоксичності. Тобто 
полісахариди H. erinaceus захищали клітини PC12 від Aβ-
індукованого апоптозу клітин. Таким чином, полісахариди з H. 
erinaceus з різною молекулярною масою не лише відіграють роль 
у імуномодуляції дендритних клітин, але також демонструють 
нейропротекторні ефекти для нейронів. 
 Протимікробний ефект та антиоксидантна активність. 
На сьогоднішній день у світі все частіше спостерігається 
виникнення мультирезистентних форм збудників до існуючих 
ліків, а також часті прояви побічних ефектів після їх вживання. 
Недоступність та висока вартість нового покоління антибіотиків 
призвела до пошуку більш ефективних протимікробних засобів. 
Попередні дослідження показали, що гриби є продуцентами 
вторинних метаболітів з антимікробними властивостями (Alves 
et al., 2012; De Silva et al., 2013; Макромицеты…, 2016; Badalyan et 
al., 2019; Hyde et al., 2019). Відомо, що водний екстракт з плодових 
тіл H. erinaceus прискорює загоєння ран. Різні дослідники 
підтвердили антимікробний ефект свіжих екстрактів плодових 
тіл гериція, що пригнічували ріст таких бактерій як Bacillus 
cereus, B. subtilis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp. 
та Plesiomonas shigelloides (Khan et al., 2013; Wong et al., 2009, 2013; 
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Jiang et al., 2014; Thongbai et al., 2015; Krupodorova et al., 2016). 
Цікаві дані представлені Han із колегами (2015): етилацетатний 
та метанольний екстракт з плодових тіл H. erinaceus показав 
досить високу активність проти Micrococcus luteus та S. Aureus та 
помірну щодо E. cloacae, Streptococcus mutans та S. sanguinis – 
бактерій, які пов'язують з індукцією карієсу зубів. Дослідження 
показали, що деякі з цих метаболітів мають антибактеріальну 
дію та протигрибкові властивості (Song et al., 2020), тоді як більш 
висока антимікробна активність екстрактів грибів 
спостерігалася щодо грампозитивних бактерій, включаючи 
стійкі до ліків штами, наприклад, метицилінрезистентного S. 
aureus (Alves et al., 2012а,b; Nikolovska-Nedelkoska et al., 2013). 
Показано антимікробний потенціал грибів H. erinaceus та 
ідентифіковані деякі біоактивні молекули з антимікробною 
активністю щодо патогенних мікроорганізмів S. aureus, 
Salmonella enteritidis, Vibrio parahaemolyticus та E. coli (Okamoto et 
al., 1993; Kim et al., 2000; Wong et al., 2009).  

Виявлено, що комплекс полісахаридів, отриманий із H. 
erinaceus, був також ефективним проти бактерії Helicobacter 
pylori, яка є збудником гастриту, пептичної виразки і навіть 
аденокарциноми дистального шлунку. Метанольні, етанольні, 
ацетонові та етилацетатні екстракти з плодових тіл цього гриба 
демонструють антиоксидантні властивості завдяки наявності 
поліфенолів та полісахаридів (Han et al., 2015; Sokół et al., 2016). 
Liu із спів. (2016) також підтвердили гальмування росту штамів 
спіралевидної грамнегативної бактерії H. pylori in vitro. Був 
проведений аналіз екстрактів гриба, отриманих за допомогою 
петролейного ефіру. З екстрактів було виділено дві активні 
сполуки, а саме 1-(5-хлор-2-гідроксифеніл)-3-метил-1-бутанон та 
2,5-біс (метоксикарбоніл)-терефталевої кислоти, які 
безпосередньо відповідали за інгібуючу активність. Інші 
дослідники пишуть про помірну біологічну активність проти 
грампозитивних бактерій глибинного міцелію H. erinaceus, що 
містив еринацини A, В, С і еринапірон С (Kawagishi & Zhuang 
2008; Thongbai et al., 2015). Умови довкілля та склад поживного 
середовища можуть сильно впливати на вміст біоактивних 
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компонентів у процесі культивування. Фенол, жирні кислоти, 4-
хлор-3,5-диметоксибензиловий спирт, 4-хлор-3,5-
диметоксибензальдегід і хлорований орсин з екстрактів H. 
erinaceus мають антибактеріальну активність. Фенольні сполуки 
є антиоксидантами, що не мають мутагенних властивостей (Ma 
et al., 2010; Thongbai et al., 2015). 
 Wang із спів. (2015) повідомили про полісахарид, виділений 
із біомаси міцелію H. erinaceus, що складався з глюкози, манози, 
галактози та за умов окисного стресу демонстрував 
антиоксидантні властивості на лінії клітин слизової оболонки 
шлунка GES-1. Це дозволяє рекомендувати даний полісахарид 
для використання в якості гастропротектору, що надає захисну 
дію слизовій оболонці шлунку і кишечнику (Wang et al., 2017). 
Також повідомляється, що аглютиніни, виділені з плодового тіла 
H. erinaceus показали потужний мітогенний ефект щодо 
спленоцитів мишей та антипроліферативну активність проти 
гепатоми і раку молочної залози (Jiang et al., 2014). Полісахариди 
(β-глюкани), виділені з біомаси та культуральної рідини H. 
erinaceus, збільшують активність антиоксидантних ферментів, а 
також знижують рівень перекисного окислення ліпідів. 
Ліпополісахариди, отримані з міцелію цього гриба, 
продемонстрували значні антиоксидантні властивості у мишей, 
що пов’язують з підвищенням рівня глутатіону в печінці. 
Пальмітинова кислота, D-треіт, D-арабініт, α-D-глюкан та 
екзополімери є основними компонентами плодових тіл H. 
erinaceus, що продемонстрували антигіперглікемічний ефект в 
діабетичних щурів при пероральному введенні. Ці компоненти 
також показали значний антигіперхолестеричний ефект і 
зниження рівня загального холестерину, ліпопротеїнів низької 
щільності, тригліцеридів, фосфоліпідів у плазмі крові, а також 
індексу атерогенності та печінкової 3-гідрокси-3-метилглутарил-
коензим А редуктази (Thongbai et al., 2015). Ендополісахариди з 
етанольного екстракту міцелію H. erinaceus, вирощеного на 
сироватці сиру тофу, виявили високу антиоксидантну і 
гепатопротекторну дію в дослідах in vitro (Zhang et al., 2012). 
Також вони підвищують рівень колагену пропорційно 
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концентрації введеного препарату, чим запобігають старінню 
шкіри (Khan et al., 2013; Jiang et al., 2014; Thongbai et al., 2015; He et 
al., 2017). Отже, екстракти H. erinaceus можуть бути використані 
як функціональні харчові та косметичні ресурси та природні 
протимікробні засоби, що мають вплив на патогенні бактерії 
(Kim et al., 2019). 

Станом на сьогодні випускається багато перспективних 
нових лікарських та комерційних продуктів різних форм з H. 
erinaceus. Бутерброди з печива, що містять плодові тіла H. 
erinaceus використовують для профілактики і терапевтичного 
лікування харчової анемії дітей дошкільного віку (Liu et al., 1992). 
В Китаї екстракти з висушених плодових тіл і вегетативного 
міцелію гериція гребінчастого використовують в напоях для 
спортсменів та чаях для поліпшення функції печінки та 
запобігання діабету (Thongbai et al., 2015). У лікарнях Китаю 
таблетки з H. erinaceus визнані ефективним засобом при 
лікуванні запалень, виразки шлунково-кишкового тракту і навіть 
карциноми стравоходу, також їх використовують для 
продовження життя хворих на рак (Liu et al., 1992; Li et al., 2014). 
Капсульні добавки з 100%-ного чистого порошку H. erinaceus 
використовують на ринках в Малайзії як дієвий засіб для 
регенерації пошкоджених периферійних нервів (Wong et al., 
2013). Загалом, повідомляється про різні форми використання H. 
erinaceus: напої, порошки, капсули або таблетки та їх 
позитивний вплив на здоров'я людей (Wong et al., 2016).  

Інші представники роду Hericium. Представники роду 
Hericium найбільш відомі своїми вторинними метаболітами, 
перспективними для лікування нейродегенеративних 
захворювань. Нейротрофічна активність напряму пов'язана з 
відкриттям різних терпеноїдів, що стимулюють вироблення 
нейротрофічного фактору (NGF), або відкритого не так давно 
нейротрофічного фактору головного мозку (BDNF) у клітинних 
біопробах (Rupcic et al., 2018; Badalyan et al., 2019). Не тільки H. 
erinaceus продукує біологічно активні сполуки, що відповідають 
за індукцію NGF, але й інші представники роду Hericium. Так, 
група дослідників (Wittstein et al., 2016) виявили і описали нові 



 

545 

 

сполуки - коралоцини A – C, що також стимулюють NGF та 
BDNF, відповідають за індукцію метаболітів. Їх бензофуранонові 
та ізоіндолінонові структури були досліджені спектральними 
методами (Pallua et al., 2015). Коралоцини були виділені із 
клітинних біопроб виду H. coralloides (Scop.) Pers. – гериція 
коралоподібного. Це рідкісний реліктовий вид, занесений до 
Червоної книги України та багатьох країн Європи, Америки, Азії 
зі статусом вразливий (Bisko et al., 2018). В складі міцелію цього 
гриба ідентифіковані еринацини з різноманітними цілющими 
властивостями (Saito et al., 1998; Wittstein et al., 2016). Ще в 1998 
році німецькими дослідниками з ферментативного бульйону H. 
coralloides була виділена речовина еринацин E, який виявився 
потужним стимулятором синтезу фактора росту нервових 
клітин. Показана перспективність його використання як 
нервового регенератора при дистрофії м'язів, хворобі 
Паркінсона, хворобі Альцгеймера та деменції (Mizuno 1999; Mori 
et al., 2010). У даний час ведеться розробка медичного препарату 
на його основі. Китайські дослідники вважають, що за 
лікарськими властивостями герицій коралоподібний не 
поступається герицію гребінчастому (Thongbai 2015). 
Rupcic із спів. (2018) виділили дві нові похідні еринацину з 
міцеліальних культур H. erinaceus та H. flagellum (Scop.) Pers. – 
гериція альпійського (синонім H. alpestre Pers.). Дослідники 
повідомили про нові циатанові еринацини Z1 та Z2 з 
нейротрофіндукуючою дією. Їхні хімічні структури були 
встановлені за допомогою ядерно-магнітно-резонансної 
спектроскопії та мас-спектрометрії з високою роздільною 
здатністю (рис. 3). Разом із шістьма іншими, раніше 
визначеними циатановими дитерпенами, нові ерінацини були 
протестовані на вплив нейротрофіну. Підтвержена їхня дія на 
нейротрофічний фактор мозку, BDNF індукція була раніше 
описана для коралоцинів, а також на експресію NGF. Порівняння 
вторинних метаболітів, виділених із культур двох видів, 
наведено в таблиці 2.   
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Рис. 3. Хімічна структура ізольованих дитерпеноїдів 
циатанового типу (1-8) (Rupcic et al., 2018) 

 

 

Таблиця 2. Порівняння вторинних метаболітів, виділених із 
культур H. erinaceus та H. flagellum (Rupcic et al., 2018) 

Сполуки H. erinaceus H. flagellum 

Erinacine Z1 (1) + − 

Erinacine Z2 (2) − + 

Erinacine A (3) + + 

Erinacine B (4) + + 

Erinacine C (5) + + 

Erinacine E (6) + + 



 

547 

 

CJ14.258 (7) − + 

Erinacine F (8)  − + 

 
Ryu із спів. (2009) провели порівняльне дослідження вмісту 

ерготионеїну та поліфенолів в плодових тілах різних штамів 
видів H. erinaceus і H. coralloides та оцінили їхні антиоксидантні 
властивості. Відомо, що ерготионеїн - це антиоксидантна 
амінокислота, вперше виявлена в грибах. Організм людини її не 
виробляє, тому повинен отримати з їжі. Ерготионеїн відомий 
тим, що діє як антиоксидант, здатний пом'якшити 
окислювальний стрес, який може провокувати рак і деменцію, а 
також серцеві захворювання. Потужними антиоксидантами є 
більшість поліфенолів. Вони допомагають боротися з 
ушкодженнями клітин, що завдають вільні радикали. Завдяки 
цій захисній функції клітини отримують захист від окислення і 
старіння. Поліфенолам приписують також профілактичну дію, 
що допомагає захистити організм від деяких форм раку, а також 
від запальних, серцево-судинних і нейродегенеративних 
захворювань. Загалом, вміст ерготіонеїну та поліфенолів H. 
erinaceus та H. coralloides різнився за штамами, але 
співвідношення двох сполук не сильно відрізнялося у 
досліджених видів.  

На основі результатів, отриманих за допомогою трьох 
стандартних аналізів, показано, що види Hericium були 
ефективними при знищенні радикалів та мали потужну 
антиоксидантну активність (Atila, 2019). Це дослідження було 
першим, що повідомляє про загальний вміст фенолів та 
антиоксидантну активність H. americanum Ginns (гериція 
американського). Однак для подальшого використання слід 
детальніше дослідити антиоксидантні властивості та вміст 
окремих фенольних сполук. 

У численних публікаціях наведені дані щодо 
антибактеріальної активності екстрактів плодових тіл (водних, 
метанольних, етилацетатних) різних видів грибів відносно тест-
культур бактерій. Найкраще досліджені антимікробні 
властивості штамів H. erinaceus, значно менше досліджений вид 
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H. coralloides, повідомлень про інші види цього роду в доступній 
літературі ми не знайшли. Так, водний екстракт плодових тіл H. 
coralloides продемонстрував антимікробну активність проти E. 
coli, M. luteus та B. subtilis, а спиртовий екстракт інгібував лише 
ріст B. subtilis (Пасайлюк 2017). Ми досліджували 
антибактеріальну активність чотирьох видів роду Hericium (H. 
abietis, H. cirrhatum, H. coralloides та H. erinaceus). Отримані 
гомогенати біомаси та культуральної рідини оцінювали щодо 
їхнього впливу на грампозитивні (B. subtilis, M. luteus, S. aureus) 
та грамнегативні (E. coli, Pseudomonas aeruginosa) бактерії за 
допомогою диско-дифузійного методу та методу циліндрів. 
Отримані результати свідчать про чітко виражений 
антимікробний ефект впливу як гомогенату біомаси, так і 
культуральної рідини грибів роду Hericium на грампозитивні та 
грамнегативні бактерії. Антибактеріальну активність видів H. 
abietis (Weir ex Hubert) K.A. Harrison (герицій ялиновий, відомий 
ще як голова ведмедя або західний кораловий їжак) та H. 
cirrhatum (Pers.) Nikol. (герицій кучерявий, вусиковий, їжовик 
кучерявий) досліджено нами вперше (неопубліковані дані). 
Загалом антибактеріальний потенціал культуральної рідини у 
більшості випадків був значно вищим, ніж міцелію, особливо 
щодо B. subtilis. Гомогенат біомаси показав кращі результати 
лише проти E. coli. Отримані результати свідчать про значний 
потенціал використання біомаси та екзометаболітів досліджених 
видів грибів для розробки нових безпечних лікарських засобів 
на їх основі, особливо за умов збільшення концентрації 
біологічно активних речовин у грибних препаратах шляхом 
оптимізації параметрів культивування міцелію та підбору 
оптимальних методів концентрування культуральної рідини та 
екстракції.  
 Загалом, дослідники розглядають усі відомі Hericium spp. як 
джерела сполук з потенційними антиоксидантними 
властивостями. Потенціал H. coralloides, H. americanum, H. 
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flagellum та інших видів цього роду стримується тільки через їх 
рідкісність в природі, охорону місцезростань в багатьох країнах 
світу та відсутність відпрацьованої технології культивування. В 
цьому разі в нагоді можуть стати колекції чистих культур грибів, 
де зберігається генофонд рідкісних та біотехнологічно 
перспективних видів. В нашій країні такою спеціалізованою 
колекцією є колекція шапинкових грибів (ІВК) Інституту 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, яка є Національним 
надбанням (Bisko et al., 2018a, b; 2020). На сьогоднішній день в 
колекції ІВК зберігаються 35 штамів 5 видів Hericium різного 
походження, виділених співробітниками або отриманих за 
обміном з інших грибних колекцій (Bisko et al., 2020). Деякі з 
виділених видів представлені на рис. 4. 

Рис. 4. Плодові тіла видів роду Hericium, з яких були 
виділені чисті культури грибів, що зберігаються в колекції 
ІВК: а- H. coralloides (джерело штаму ІВК 2332); б - H. abietis 
(джерело штаму ІВК 2376); в- H. flagellum (джерело штаму 
ІВК 2407) 

Види роду Hericium можуть культивуватися у великих 
об’ємах та, зважаючи на їх високу антиоксидантну активність, 
мають великий потенціал для подальшого розвитку як 
функціональна їжа, так і нутрицевтики. Згідно з результатами, 
отриманими в останні роки, види роду Hericium, особливо H. 
coralloides та деякі ізоляти H. erinaceus, можуть бути 
перспективним природним джерелом антиоксидантів для 
харчової та фармацевтичної промисловості (Ryu et al., 2009; 
Wittstein et al., 2016; Rupcic et al., 2018; Atila 2019; Badalyan et al., 
2019).  

Thongbai із спів. (2015) повідомляють, що гриб H. erinaceus 
здатний розкладати лігнін і целюлозу завдяки таким ферментам 
у своєму складі як пероксидази, амілази, лакази та 
целюлолітичні ферменти. Останнім часом з його плодових тіл 
була виділена та ідентифікована нова фібринолітична 
металопротеаза, названа геріценазою. Ферменти з H. erinaceus 
можуть знайти застосування в харчовій промисловості. Zou із 
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спів. (2012) виділили з H. coralloides фермент лаказу та описали 
його властивості. Автори повідомили про значну активність 
очищеної лакази щодо зворотної транскриптази вірусу 
імунодефіциту людини-1 (ВІЛ-1), але антипроліферативної 
активності щодо клітин пухлин виявлено не було.  
Цікаво зазначити, що герицій коралоподібний добре відомий 
своїм сильним нематоцидним ефектом проти Caenorhabditis 
elegans. Активними речовинами є метаболіти ароматичного 
ряду, в тому числі p-анісальдегід (p-Anisaldehyde) та деякі жирні 
кислоти (Thongbai et al., 2015). 

Таким чином, препарати з H. erinaceus вже сьогодні 
використовують для запобігання та поліпшення станів при 
хворобі Альцгеймера, Паркінсона, деменції, а також у 
спортивній медицині. Попри всю різноманітність нейротропних 
впливів макроміцетов на людський організм, функціональні 
зміни нервової системи, що є основою описаних ефектів, вивчені 
недостатньо, переважна більшість описаних в огляді результатів, 
проведені на лініях клітин та дослідних тваринах (in vitro та in 
vivo), і стосується більшою мірою виду H. erinaceus. Для 
подальшого застосування інших видів роду Hericium необхідні 
додаткові клінічні дослідження. Також біохімічні та молекулярні 
механізми дії гериценонів, коралоцинів та ерінацинів у 
біологічних системах залишаються не до кінця з’ясованими і 
потребують подальших спостережень. 
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M.L. LOMBERG. MUSHROOMS OF THE GENUS HERICIUM 
(HERICIACEAE): CURRENT ADVANCES AND PERSPECTIVES  
The review presents the results of modern research and prospects for 
the using of the Basidiomycetes of the genus Hericium for preventive 
and therapeutic purposes. Hericium erinaceus is the most praised 
medicinal and edible mushroom of this family and well known in 
traditional Chinese food and folk medicine. Current information on the 
H. erinaceus medicinal properties indicates a wide biological spectrum 
of its action. In total, about 70 bioactive compounds promising for the 
prevention or chronic treatment, cognitive and neurological human 
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diseases have been isolated from the H. erinaceus fruiting bodies, 
mycelium and culture liquid. Particular attention is paid to fungal 
polysaccharides and secondary metabolites, such as hercenones, 
erinacins, cerebrosides, amicenone etc. Immunomodulatory, 
antitumor, gastroprotective, neuroprotective, neurotrophic, 
cytoprotective, antioxidant, antibacterial, hypoglycemic, 
hepatoprotective effects of H. erinaceum extracts have been reported. 
In contrast, there are only a few reports of the metabolites formation 
by other Hericium spieces. Data on the isolation of erinacin from H. 
flagellum and a new group of compounds - corallocins from H. 
coralloides, which modulated both, nerve growth factors and brain-
derived neurotrophic factor, are presented. 
 
М.Л. ЛОМБЕРГ. ГРИБЫ РОДА HERICIUM (HERICIACEAE): 
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В обзоре представлены результаты современных исследований и 
перспективы применения грибов рода Hericium в 
профилактических и лечебных целях. Наиболее известным 
представителем этого семейства является H. erinaceum - 
ценный съедобный лекарственный гриб, который издавна 
использовали в народной медицине и традиционной кухне стран 
Восточной Азии, прежде всего Китая. Современные сведения о 
лечебных свойствах H. erinaceus свидетельствуют о широком 
биологическом спектре его действия. Из плодовых тел, мицелия 
и культуральной жидкости H. erinaceus выделено около 70 
биоактивных соединений, перспективных для профилактики 
или лечения хронических, когнитивных и неврологических 
заболеваний человека. Особое внимание уделено грибным 
полисахаридам и вторичным метаболитам, таким как 
гериценоны, еринацины, цереброзиды, амиценон и т.п. 
Сообщается об иммуномодулирующем, противоопухолевом, 
гастропротекторном, нейропротекторном, 
нейротрофическом, цитопротекторном, антиоксидантном, 
антибактериальном, гипогликемическом, гепатопротекторном 
действии экстрактов H. erinaceum. В отличие от этого, есть 
только несколько исследований об образовании метаболитов 
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другими представителями рода Hericium. Приведены данные о 
выделении еринацинов из H. flagellum и новой группы соединений 
- кораллоцинов из H. coralloides, которые индуцируют 
нейротрофический ростовой фактор и нейротрофический 
фактор головного мозга. 



 

564 

 

 

Наукове видання 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ДУ «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ» НАН УКРАЇНИ 

 

БОТАНІКА І МІКОЛОГІЯ: 
СУЧАСНІ ГОРИЗОНТИ  
Збірка праць, присвячених 95-річчю з дня народження 
академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988) 
 
 
 
BOTANY AND MYCOLOGY: 
MODERN HORIZONS 
Collection of papers devoted to the 95th anniversary of 
Academician of Academy of Sciences of Ukraine  
A.M. Grodzinsky (1926-1988) 
 
 
Укладачі: Г.А. Гродзинська, В.Б. Небесний, †Т.А. Бугаєнко 
 
Відповідальний редактор – д.б.н., проф., чл.-кор. НАН 
України О.П. Дмитрієв 
 
Художнє оформлення Г.А. Гродзинська 
Комп’ютерна верстка І.К. Тесленко 
Підп. до друку 16.06.2021. Формат 70 х 100/16 
Папір офсетний. Друк офсетний. 
Наклад 300 прим. Зам. № 

 
Київ - 2021 

 
 


