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Іс то рія бріо ло гіч них до слі джень в Ук ра ї ні ви світ-
ле на в пуб лі ка ці ях Д.К. Зе ро ва [8], Г.Ф. Ба чу ри-
ної [1—4] та ін ших ав то рів. Про те в них ду же ма ло 
ува ги при ді ля ло ся вив чен ню мо хів до ство рен ня 
Ук ра їн ської Ака де мії на ук, а са ме на по чат ку XX 
та, особ ли во, в XIX ст. Що до цьо го за зна ча ло ся 
[3]: до слі джен ня мо хо по діб них в Ук ра ї ні за по чат-
ко ва ні го лов но з се ре ди ни XIX ст., про ва ди лись в 
уні вер си те тах, ма ли спо ра дич ний ха рак тер, при 
цьо му, крім мо хів, бо та ні ки час то вив ча ли й ін ші 
гру пи спо ро вих рос лин. Зок ре ма, в Ки їв сь ко му 
уні вер си те ті (Ім пе ра тор ський уні вер си тет Св. Во-
ло ди ми ра) ли шай ни ки і мо хи Пол тав щи ни до слід-
жу вав І. Плу тен ко, во до рос ті і мо хи Ки їв щи ни та 
По діл ля — В. Со вин ський, а мо хи око лиць Киє-
ва — О. По кров ський. 

Од нак у пуб лі ка ці ях про іс то рію віт чиз ня ної 
бріо ло гії не зга ду є ть ся ім’я В.В. Мон тре зо ра, який 
за по чат ко ву вав свої бо та ніч ні до слі джен ня ще до 
зга да них ви ще осіб та під го ту вав ві до му пра цю 
«Обо зре ние рас те ний, вхо дя щих в со став флоры 
гу бер ний Ки ев ско го учеб но го ок ру га...» [11], де 
по ряд із су дин ни ми рос ли на ми ха рак те ри зу ю ть ся 
і дея кі спо ро ві. 

Ос кіль ки у віт чиз ня ній лі те ра ту рі зна хо ди мо об-
маль ін фор ма ції сто сов но цьо го до слід ни ка, то ко-
рот ко по дає мо біо гра фіч ні ві до мо сті про ньо го.

Вла ди слав Вла ди сла во вич Мон тре зор (граф 
Бур де віль де Мон тре зор, 1835—1902) на ро див ся 
в с. Ко зи ні Ка нів сь ко го по ві ту Ки їв ської гу бер нії 
(те пер Ми ро нів ський р-н Ки їв ської обл.). Нав чав-
ся в Дру гій Ки їв ській чо ло ві чій гім на зії, а впро довж 
1852—1857 рр. — у Ки їв сь ко му уні вер си те ті Св. Во-
ло ди ми ра. Най біль ший ін те рес сту дент вия вив 
до бо та ні ки, в якій зго дом до сяг чи ма лих ус пі хів. 
Особ ли вий вплив на ньо го мав про фе сор О.С. Ро-
го вич — ви дат ний віт чиз ня ний при ро до дос лід ник, 
на той час за ві ду вач ка фед ри бо та ні ки та гер ба рію, 

ди рек тор бо та ніч но го са ду, з яким Вла ди слав Вла-
ди сла во вич піз ні ше об мі ню вав ся гер ба рі єм та лис-
ту вав ся. У 1857 р. В.В. Мон тре зор от ри мав сту пінь 
кан ди да та. Він брав ак тив ну участь у ді яль но сті 
Ко мі сії для опи су гу бер ній Ки їв сь ко го нав чаль но-
го ок ру гу. Від 1875 р. — член Ки їв сь ко го то ва ри ст ва 
при ро до знав ців, а з 1897 р. — йо го по чес ний член. 
Та кож був чле ном Пів ден но-За хід но го від ді лен ня 
Ім пе ра тор сь ко го Ро сій сь ко го гео гра фіч но го то ва-
ри ст ва, Нау ко во го то ва ри ст ва іме ні бра тів Вац ла ва 
та Ед вар да Ру лі ков ських, Ака де мії на ук у Кра ко ві. 

Ко ло нау ко вих інтересів Вла ди сла ва Вла ди сла-
во ви ча бу ло до во лі ши ро ким. Ок рім про ве ден ня 
фло ри стич них до слі джень, В.В. Мон тре зор роз во-
див різ ні го род ні куль ту ри, кві ти, де ко ра тив ні кущі 
та де ре ва, вив чав лі кар ські вла сти во сті рос лин то
що. Ці ка вив ся та кож ор ні то ло гі єю, па лео нто ло гі-
єю та мі не ра ло гі єю [6]. Він зі брав уні каль ну біб-
ліо те ку з бо та ні ки, яка міс ти ла бли зько 1200 назв 
і яку йо го на щад ки пе ре да ли Ки їв сь ко му уні вер-
си те ту. Дея кі пуб лі ка ції із ав то гра фа ми та по міт ка-
ми В.В. Мон тре зо ра збе рі га ю ть ся в На ціо наль ній 
нау ко вій біб ліо те ці Ук ра ї ни іме ні В.І. Вер над сь ко-
го та нау ко вій біб ліо те ці Ін сти ту ту бо та ні ки іме ні 
М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни [7, 10]. 

Для сво їх нау ко вих по шу ків — фло ри стич них 
до слі джень — В.В. Мон тре зор оби рає той са мий 
ре гі он, що і йо го вчи тель. Зго дом го тує нау ко-
ву пра цю «Обо зре ние …» [11]. Во на скла да ла ся з 
п’яти випусків, що були опубліковані про тя гом 
1886—1891 рр. У цих кни гах на ве де но три ро ди 
во до рос тей, 12 — гри бів, 6 — ли шай ни ків, 11 ро-
дів мо хо по діб них (Marchantia March., Riccia Mich., 
Jungermannia L., Encalypta Hedw., Funaria Schreb., 
Fontinalis Dill., Discelinum Brid., Hypnum L., Neckera 

Hedw., Sphagnum Dill., Polytrichum L.) та 634 ро ди 
(по над 1500 ви дів) су дин них рос лин [12].

На те ри то рії ко лиш ніх Ки їв ської, Во лин ської, 
По діль ської, Чер ні гів ської та Пол тав ської гу бер-
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ній цей до слід ник зі брав ве ли ку гер бар ну ко лек-
цію су дин них рос лин, яку по да ру вав Бо та ніч но му 
ка бі не ту Ки їв сь ко го уні вер си те ту [13]. Ни ні во на 
вхо дить до скла ду пер со наль ної ко лек ції О.С. Ро-
го ви ча та фон дів «Фло ра Ук ра ї ни» (KW) й на лі чує 
кіль ка ти сяч гер бар них ар ку шів. Од нак, на жаль, 
ця ко лек ція ще до сі ґрун тов но не оп ра цьо ва на.

У 2013 р. пер шим ав то ром ці єї стат ті в не вли тих 
фон дах бріо ло гіч но го гер ба рію Ін сти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW-B) зна-
йде но збір ку мо хів В.В. Мон тре зо ра. Це 22 па ке-

ти, зі бра ні про тя гом 1853—1892 рр. зде біль шо го 
на те ри то рії Пра во бе реж них По ліс ся та Лісо сте пу 
Ук ра ї ни. Крім влас не збо рів В.В. Мон тре зо ра, до 
неї ввійш ли ок ре мі зраз ки О.С. Ро го ви ча, Л. Стад-
ни цько го та ін ших ко лек то рів. У па ке тах міс тять ся 
чор но ві ети кет ки, на пи са ні фран цу зькою мо вою 
та оформ ле ні дру кар ським спо со бом чис то ві ети-
кет ки «Herbarium Comitis a Montresor» з ла тин сь ки-
ми на зва ми ви ду чи ро ду. Май же кож на чор но ва 
ети кет ка на при кін ці має на пи си, які піз ні ше бу ли 
за крес ле ні. Ві ро гід но, ці за крес лен ня сто су ю ть ся 

Зразок Riccia fluitans L.  з колекції мохоподібних В.В. Монтрезора, зібраний 1883 р.  в околицях м. Києва (Микільська 
слобідка)
Specimen of Riccia fluitans L. from V.V. Montresor bryophyte collection, collected in 1883 in outskirts of Kyiv (Mykils’ka Slobidka)
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Мохоподібні, виявлені в колекції В.В. Монтрезора

Види 

Автори

правильного

визначення

Визначення

 В. Монтрезора
Місцезнаходження

Abietinella abietina В. Монтрезор Hypnum abietinum
Кв, Миронівський р-н, Козин;
Чрк, Корсунь-Шевченківський р-н, Стеблів

Anomodon viticulosus В. Вірченко — Чрк, Корсунь-Шевченківський р-н, Стеблів

Conocephalum salebrosum Є. Боровічов Marchantia polymorpha
Хм, Новоушицький р-н, Отроків;
Чрк, окол. Канева (Монастирок)

Dicranum montanum О. Фомін Dicranum Жт, Овруч

D. polysetum О. Фомін Encalypta commutata Кв, Обухівський р-н, між Трипіллям і Козином

Drepanocladus aduncus В. Вірченко Neckera Кв, Миронівський р-н, Козин

Fontinalis hypnoides В. Вірченко F. antipyretica Кв, Київ

Funaria hygrometrica О. Фомін Discelinum nudum

Жт, Олевськ; 
Кв, Обухівський р-н, між Трипіллям і Козином; 
Чрг, Ріпкинський р-н, Добрянка

Hedwigia ciliata В. Вірченко — Чрк, Корсунь-Шевченківський р-н, Стеблів

Homalothecium sericeum В. Вірченко — Чрк, Корсунь-Шевченківський р-н, Стеблів

Hylocomium splendens О. Фомін Hypnum abietinum
Вл, Ковельський р-н, ур. Княжа гора; 
Жт, Коростень

Hypnum cupressiforme В. Вірченко — Чрк, Корсунь-Шевченківський р-н, Стеблів

Leucodon sciuroides В. Вірченко Neckera scorpioides Чрк, Корсунь-Шевченківський р-н, Стеблів

Marchantia polymorpha В. Монтрезор M. polymorpha

Вл, Ратне; 
Кв, Київ (Борщагівка, Дарниця), Макарівський 
р-н, Мостище; 
Хм, Городоцький р-н, Сатанів, Новоушицький р-н, 
Отроків

Oxyrrhynchium hians В. Вірченко — Чрк, окол. Канева (Монастирок)

Plagiomnium cuspidatum В. Вірченко — Чрк, окол. Канева (Монастирок)

Plagiothecium cavifolium В. Вірченко — Чрк, окол. Канева (Монастирок)

Pleurozium schreberi О. Фомін Hypnum
Вл, Ковельський р-н, ур. Княжа гора; 
Кв, Обухівський р-н, між Трипіллям і Козином

Polytrichastrum longisetum В. Вірченко Polytrichum Кв, Київ (Борщагівка)

Polytrichum commune В. Монтрезор P. commune
Жт, Овруч;
Кв, Київ (Горянка)

P. juniperinum В. Вірченко Polytrichum Кв, Обухівський р-н, між Трипіллям і Козином

Ptilium crista-castrensis О. Фомін Hypnum abietinum Кв, Обухівський р-н, між Трипіллям і Козином

Rhodobryum roseum В. Вірченко Mnium Кв, Київ (Петропавлівська Борщагівка)

Rhytidiadelphus triquetrus О. Фомін Hypnum abietinum
Вл, Ковельський р-н, ур. Княжа гора; 
Жт, Новоград-Волинський р-н, Федорівка

Riccia canaliculata Д. Зеров R. fluitans Кв, окол. Києва, Жуків хутір

R. fluitans В. Монтрезор R. fluitans Кв, Київ (Микільська слобідка)

Syntrichia ruralis В. Вірченко — Чрк, Корсунь-Шевченківський р-н, Стеблів

П р и м і т к а: автори латинських назв видів наведені в тексті за «Чеклістом мохоподібних України» [5]. Прочерк у третій 
колонці означає, що вид виявлений як домішка до інших таксонів. Скорочення назв областей: Вл — Волинська, Жт — Жи-
томирська, Кв — Київська, Хм — Хмельницька, Чрк — Черкаська, Чрг — Чернігівська. 
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прі звиськ (прі звищ) слуг чи по міч ни ків В.В. Мон-
тре зо ра, які бра ли участь у зби ран ні бріо ло гіч них 
ма те ріа лів; на прик лад, на кіль кох із них мож на чіт-
ко ро згледіти «Гри цько Де бе лий», «Ні ко лай Бас са-
раб» та ін.

Як свід чать кри тич ні но тат ки в па ке тах, цю збір-
ку ще на по чат ку ми ну ло го сто літ тя пе ре гля дав 
про фе сор О.В. Фо мін. Він з’ясував, що під трьо-
ма зраз ка ми «Hypnum abietinum L.» В.В. Мон тре-
зо ра слід ро зу мі ти та кі від мін ні за га бі ту сом ви ди, 
як Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., Ptilium 

crista-castrensis (Hedw.) De Not. та Rhytidiadelphus 

triquetrus (Hedw.) Warnst. (таблиця). Йо го «Encalypta 

commutata Nees» на справ ді вия ви ла ся Dicranum 

polysetum Sw., а «Discelinum nudum Dicks.» — Funaria 

hygrometrica Hedw. За на шим ви зна чен ням, «Mnium 

Hedw.» В.В. Мон тре зо ра є Rhodobryum roseum 
(Hedw.) Limpr., «Neckera» — Drepanocladus aduncus 
(Hedw.) Warnst., «Polytrichum commune L.» з око лиць 
с. Три піл ля Ки їв ської обл. — Polytrichum juniperinum 

Hedw., а «Fontinalis antipyretica Dill.» з Киє ва вия-
вив ся рід кіс ним Fontinalis hypnoides C. Hartm., 
який піз ні ше тут уже не зна хо ди ли. Крім то го, в 
цій ко лек ції ми вия ви ли но ві так со ни, що не були 
по мі че ні чи ви зна че ні по пе ред ні ми до слід ни-
ка ми. Так, у збо рах В.В. Мон тре зо ра із су час ної 
Чер ка ської обл. до дат ко во вста нов ле ні Syntrichia 

ruralis (Hedw.) F. Web. et D. Mohr, Plagiomnium 
cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop., Hedwigia ciliata (Hedw.) 
P. Beauv., Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et 
Taylor, Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, Plagiothecium 

cavifolium (Brid.) Z. Iwats., Hypnum cupressiforme 

Hedw. та дея кі ін ші ви ди.
Зго дом з’ясувалося, що 10 па ке тів пе чі ноч ни ків 

із ко лек ції В.В. Мон тре зо ра збе рі га ю ть ся у вли тих 
фон дах цьо го ж гер ба рію; їх кри тич но пе ре гля нув 
Д.К. Зе ров і ці ві до мо сті ви ко ри став у «Фло рі пе-
чі ноч них і сфаг но вих мо хів Ук ра ї ни» [9]. Він під-
твер див на яв ність у збір ці В.В. Мон тре зо ра та ких 
по ши ре них ви дів, як Riccia fluitans L. (ри су нок) та 

Marchantia polymorpha Mich. Та кож з’ясував, що 
один зра зок R. fluitans із Жу ко во го ху то ра по бли зу 
м. Киє ва на ле жить до R. canaliculata Hoffm., а зра-
зок M. polymorpha з Мо на стир ка в око ли цях м. Ка-
не ва (Чер ка ська обл.) на справ ді є Conocephalum 

conicum (L.) Dum. Ге па ти ко лог Є.О. Бо ро ві чов (По-
ляр но-аль пій ський бо та ніч ний сад, Ро сія) у 2013 р. 
пе ре ви зна чив ос тан ній як Conocephalum salebrosum 

Szweyk., Buczk. et Odrzyk. — вид, не дав но опи са-

ний і вка за ний для Ук ра ї ни поль сь ки ми бріо ло га-
ми [14]. Цей са мий так сон (C. salebrosum) ви яв ле-
но і в зраз ку M. polymorpha з с. От ро ків Но во уши-
цько го р-ну Хмель ни цької об лас ті. Слід до да ти, що 
збо ри ро дів Jungermannia та Sphagnum із ко лек ції 
В.В. Мон тре зо ра по ки що не зна йде ні в бріо ло гіч-
но му гер ба рії Ін сти ту ту бо та ні ки.

Та ким чи ном, влас ник зга да ної ко лек ції мо хо-
по діб них — В.В. Мон тре зор — пра виль но ви зна-
чив усьо го де кіль ка по ши ре них ви дів та ро дів. Ця 
ко лек ція ста ла ос но вою бріо ло гіч ної час ти ни кни-
ги «Обо зре ние рас те ний, вхо дя щих в со став флоры 
гу бер ний Ки ев ско го учеб но го ок ру га...» [11]. Хо ча 
біль шість ви дів мо хів у ній по да на по мил ко во, од-
нак по си лан ня на бріо ло гіч ні ві до мо сті ці єї кни ги 
мож ли ві з ура ху ван ням ре зуль та тів ре ві зії гер бар-
них ма те ріа лів. На сам кі нець вар то під крес ли ти, 
що Вла ди слав  Вла ди сла во вич Мон тре зор — один 
із пер ших бо та ні ків, який зро бив спро бу вив чен-
ня фло ри пів ніч ної та цен траль ної час тин Ук ра ї ни, 
охо пив ши не ли ше на сін ні, а й дея кі спо ро ві рос-
ли ни та гри би.

Ав то ри щи ро вдяч ні про від но му ін же не ро ві Ін-

сти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра-

ї ни Н.В. Мор гарт за до по мо гу в по шу ку ар хів них ма-

те ріа лів.
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Рекомендує до друку:  Надійшла 09.07. 2013 р.
Д.В. Дубина

В.М. Вирченко, М.В. Шевера

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, 
г. Киев

КОЛЛЕКЦИЯ МОХООБРАЗНЫХ В.В. МОНТРЕЗОРА 
В ГЕРБАРИИ ИНСТИТУТА БОТАНИКИ имени 
Н.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАИНЫ

Сообщается об обнаруженной в бриологическом гербарии 
Института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины 
(KW-B) коллекции мохообразных В.В. Монтрезора с 

территории Украины XIX в. (всего 32 пакета), часть из 
которой была собрана А.С. Роговичем, Л. Стадницким 
и др. В результате критического анализа ряд образцов 
переопределены. Кроме того, в данной коллекции выявлены 
новые виды, не отмеченные коллекторами и теми, кто ее 
раньше исследовал.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мохообразные, историческая 

коллекция, В.В. Монтрезор, Гербарий, Институт ботаники 

НАН Украины.

V.M. Virchenko, M.V. Shevera

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sci-
ences of Ukraine, Kyiv

V.V. MONTRESOR COLLECTION OF BRYOPHYTES IN 
THE HERBARIUM OF THE M.G. KHOLODNY INSTI-
TUTE OF BOTANY, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF UKRAINE 

Data on the V.V. Montresor collection of bryophytes of the 
19th century from Ukraine in the Bryological Herbarium  
of the M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine  
(KW-B) is reported. It includes 32 specimens, some collected 
by A.S.  Rogovich, L. Stadnicky and others. The authors re-
identified a number of specimens and recorded some species not 
 reported before.

K e y  w o r d s: bryophytes, historical collection, V.V. Montresor, 

Herbarium, Institute of Botany, NAS of Ukraine.

Бурова О.В., Жежера М.Д. Водорості Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» / За заг. 
ред. П.М. Царенка. — Суми: Університетська книга, 2013. — 182 с. 

Уперше узагальнено дані щодо водоростей Національного природного парку «Деснянсько-
Старогутський», розглянуто історію досліджень водоростей на території Ногород-Сіверського Полісся 
і парку, проаналізовано видове різноманіття водоростей, розподіл видового складу за типами водойм та 
його особливості. Наведено повний анотований список водоростей, виявлених у водоймах парку та його 
околицях, визначено нові та рідкісні види. 

Для ботаніків, фікологів, екологів, викладачів, студенів й аспірантів вишів, фахівців у галузі природоохоронної 

політики.


