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Abstract. Results of the inventory of mushrooms found in 2014 in old growth and virgin forests of National Nature 
Park Hutsulshchyna are provided. The observed areas belong to the State Enterprise Kutsky Forestry, namely Kutsky, 
Kosmatskе and Yablunivske forestries, included in the park without withdrawal. Within these areas, 157 species of were 
collected and identified. The data about new localities of 12 macromycetes listed in the Red Data Book of Ukraine are 
presented. The first record of an endangered species, Gomphus clavatus, for the Ukrainian Carpathians is reported from 
National Nature Park Hutsulshchyna.
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Уп ро довж черв ня–серп ня 2014 р. були здійснені 
ек спе ди цій ні обсте жен ня, кар ту ван ня та опи си 
пра лі сів і ста ро ві ко вих лі сів на ділянках На ціо-
наль но го при род но го пар ку (НПП) «Гу цуль щи-
на», а також при род них лі сів на прилеглих до парку 
територіях, пер спек тив них для залучення до його 
складу. Ін вен та ри за цій ні до слі джен ня гри бів здій-
сню ва ли в зоні пра лі сів і ста ро ві ко вих лі сів Дер-
жав но го під при ємст ва (ДП) «Кутське лі со ве гос-
по дарст во» (Кутське, Кос мацьке та Яб лу нівське 
ліс ництва).

Кутське ліс ництво є до во лі ве ли ким, його те ри-
то рії роз ки да ні на знач них відста нях. Лі со ві ма си ви 
біля с. Ста рі Кути охоплюють 24–25 квар та ли цьо-
го ліс ництва і до них вхо дять уро чи ща «Овид», «Ба-
ба-Жбир», «Ка ме нець» та «Віт ря не». Їхня пло ща — 
292 га, з яких 19,4 га зай ня ті скель но ду бо во-бу ко-
ви ми та бу ко ви ми ста ро ві ко ви ми лі са ми (25,8 га) 
і пра лі са ми (46,6 га).Тут за фік со ва ні уг ру по ван ня 
скель но ду бо во-бу ко вих лі сів (Querceto (petraeae) — 
Fageto (sylvaticae)), зви чай но сос но во-скель но ду-
бо вих лі сів (Pinetо (sylvestris) — Quercetа (petraeae)), 
що за не се ні до «Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни» та є рід кіс-
ни ми лі со ви ми фор ма ція ми в ме жах При кар пат-
тя (Green Data Book of Ukraine, 2009). В око ли цях 
с. Сні дав ка зна хо дить ся один із об хо дів ліс ництва 
пло щею 600,4 га, який роз ді ле ний на два ма си ви: 
ур. «Каг ла» (кв. 30, 35–38) та ур. «Ост ря ки» (кв. 
31–34). В ур. «Каг ла» до мі ну ють сме ре ко ві (Picea 
abies (L.) H. Karst.) та яли це во-бу ко во-сме ре ко ві 

ліси (Picea abies + Fagus sylvatica L. + Abies alba L.). 
Їхня за галь на пло ща — 371 га, з них 26,9 га — пра-
лі си, 88,7 га — ста ро ві ко ві ліси, реш та — гос по-
дарські ліси, при род ні мо лод ня ки та при по ло нин-
ні луки (Pogribnyi, 2015).

Космацькe ліс ництво в око ли цях с. Кос мач ха-
рак те ри зу єть ся най біль ши ми ма си ва ми ста ро-
ві ко вих і пра лі со вих де ре воста нів, які ми обсте-
жу ва ли на те ри то рії НПП «Гу цуль щи на». До них 
вхо дять квар та ли 21, 22, 26–30 за галь ною пло щею 
1323,9 га, тут особ ли во цін ни ми є 295,4 га пра лі сів 
і 292,1 га ста ро ві ко вих лі сів. Праліси представлені 
зде біль шо го смерековими деревостанами, проте 
є і буковий праліс, за галь ною площею 40,5 га 
(Pogribnyi, 2015). У ньому ви яв ле но уг ру по ван ня 
з до мі ну ван ням у тра востої Phyllitis scolopendrium 
(L.) Newman, занесене до «Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни» 
(Green Data Book of Ukraine, 2009).

Лісові масиви Яблунівського лісництва зна хо-
дять ся в околиці сіл Уторопи та Люча, квартали 
12, 22–24, за галь ною пло щею 474,1 га. Вони 
представлені цінними буковими старовіковими 
лісами (118,2 га) і пралісами (29,4 га), реш та — мо-
лод ня ки та гос по дарські ліси (Pogribnyi, 2015). У 
скла ді рос лин но го по кри ву цієї те ри то рії ми та кож 
вия ви ли де кіль ка уг ру по вань, за не се них до «Зе ле-
ної кни ги Ук ра ї ни», а саме: уг ру по ван ня бу ко вих 
лі сів (Fagetа sylvaticae) з до мі ну ван ням у тра востої 
Lunaria rediviva L., уг ру по ван ня сі ро віль хо вих лі-
сів (Alnetа incanae) з пе ре ва жан ням у тра востої 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., уг ру по ван ня бу-



73ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(1)

ко вих лі сів (Fagetа sylvaticae) з до мі ну ван ням у тра-
востої Phyllitis scolopendrium (Green Data Book of 
Ukraine, 2009).

Збір і гер ба ри за цію мі ко ло гіч но го ма те ріа лу 
здій сню ва ли від по від но до за галь но при йня тих 
ме то дик. Іден ти фі ка цію зраз ків про во ди ли з ви-
ко ристан ням віт чиз ня них і за ру біж них ви знач ни-
ків, ат ла сів (Zerova et al., 1972; Garnweidner, 1994; 
Hawksworth et al., 1995; Kibby, 2009; Red Data Book 
of Ukraine, 2009). Су час ні на зви гри бів уз го дже но 
з но менк ла тур ною ба зою да них «Index fungorum» 
(The CABI Bibliography of Systematic Mycology, 
2008). На ос но ві оп ра цю ван ня влас них ма те ріа лів 
скла де но ви до вий спи сок мак ро мі це тів і про ве де-
но сис те ма тич ний ана ліз.

У ре зуль та ті польо вих до слі джень на зазначених 
вище те ри то рі ях іден ти фі ко ва но 157 ви дів гри бів і 
гри бо по діб них ор га ніз мів (таб ли ця). 

Се ред зна йде них гри бів 12 за не се ні до ос танньо-
го ви дан ня «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (Red Data 
Book of Ukraine, 2009), з них один вид упер ше ви-
яв ле но на те ри то рії НПП «Гу цуль щи на», а для 11 
рід кіс них мак ро мі це тів за реєст ро ва но нові міс це-
з ростан ня. 

По дає мо кон спект ви до во го скла ду рід кіс них 
мак ро мі це тів (Red Data Book of Ukraine, 2009), ви-
яв ле них під час ек спе ди цій у за зна че ний пе рі од у 
пра лі сах і ста ро ві ко вих лі сах на те ри то рії НПП «Гу-
цуль щи на» без ви лу чен ня та на ді лян ках, що про-
по ну ють ся для роз ши рен ня пар ку.

Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer — на ґрун то вий 
са про троф, зни каю чий вид. В Ук ра ї ні по ши ре ний 
у Кар патських лі сах, на За кар пат ті (Zykova, 2007; 
Dudka, 2009a). У НПП «Гу цуль щи на» знайдений у 
Кутсько му ліс ництві, 25 квар тал, на луці бі ля бу ко-
во го ста ро ві ко во го лісу, на ґрун ті, 515 м над р.м., 
14.07.2014, зібр. С.І. Фок шей.

Armillaria imperialis (Fr.) Quél. (Catathelasma 
imperialе (Fr.) Singer.) — мі ко ри зо у тво рю вач, рід-
кіс ний вид. В Ук ра ї ні зрід ка тра п ля єть ся в Кар-
патських, За хід но ук ра їнських лі сах і в Гірсько му 
Кри му (Dudka, 2009c; Fokshei, 2013). У НПП «Гу-
цуль щи на» ви яв ле ний у та ких міс цях:

Кутське ліс ництво, ур. «Каг ла», 38 квар тал, 12 
ви діл, сме ре ко ві пра лі си, на ґрун ті, 1135 м над р.м., 
21.07. 2014, зібр. С.І. Фок шей.

Кос мацьке ліс ництво, під по ло ни ною «Кра ми», 
27 квар тал, сме ре ко ві пра лі си, на ґрун ті, 1360 м 
над р.м., 30.07.2014, зібр. Л.М. Дер жи пільський, 
С.І. Фок шей.

Таксономічний розподіл видів грибів та грибоподібних 
організмів, виявлених у старовікових лісах і пралісах 
Національного природного парку «Гуцульщина»
Taxonomic division of the fungi and fungi-like organisms found in 
old-grouth forests of Hutsulshchyna of the National Nature Park 

Клас Порядок Родина
Кількість 

видів

PROTOZOA

Myxomycetes

Echinosteliales Reticulariaceae 1

Physarales
Didymiaceae 1

Physaraceae 1

FUNGІ

Eurotiomycetes Eurotiales Elaphomycetaceae 1

Leotiomycetes Helotiales Helotiaceae 2

Pezizomycetes Pezizales
Pezizaceae 2

Pyronemataceae 1

Agaricomycetes

Agaricales

Agaricaceaе 6

Amanitaceae 10

Entolomataceae 2

Hydnangiaceae 2

Hygrophoraceae 1

Marasmiaceae 5

Mycenaceae 6

Physalacriaceae 2

Pleurotaceae 1

Pluteaceae 5

Psathyrellaceae 5

Strophariaceae 4

Tricholomataceae 4

Auriculariales Auriculariaceae 1

Boletales

Boletaceae 16

Gomphidiaceae 3

Paxillaceae 1

Sclerodermataceae 1

Cantharellales

Cantharellaceae 3

Clavulinaceae 2

Hydnaceae 1

Cortinariaceae 10

Gomphales Gomphaceae 5

Hymenochaetales
Hymenochaetaceae 1

Omphalotaceae 2

Phallales Phallaceae 2

Polyporales
Fomitopsidaceae 3

Polyporaceae 6

Russulales

Albatrellaceae 1

Russulaceae 28

Stereaceae 1

Thelephorales
Bankeraceae 2

Thelephoraceae 1

Dacrymycetes Dacrymycetales Dacrymycetaceae 2

Tremellomycetes Tremellales Tremellaceae 1

Всього

7 17 42 157
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Boletus regius Krombh. — мі ко ри зо у тво рю вач, 
зни каю чий вид. В Ук ра ї ні ві до мий у Кар патських 
лі сах, на За кар пат ті, в Лі во бе реж но му Лі состе пу, Лі-
во бе реж но му зла ко во-луч но му Сте пу та на Пів ден-
но му бе ре зі Кри му (Prydiuk, Heluta, 2009; Fokshei, 
2013). У НПП «Гу цуль щи на» ми зафіксували його 
в Кутсько му ліс ництві, на око ли ці смт Ста рі Кути, 
ур. «Овид», 25 квар тал, скель но ду бо во-бу ко ві ста-
ро ві ко ві ліси, на ґрун ті, 1275 м над р.м., кі нець 
серп ня 2014, зібр. С.І. Фок шей.

Boletus parasiticus Fr. — гриб-па ра зит, рід кіс ний 
вид. В Ук ра ї ні тря п ля єть ся на Ма ло му та За хід но му 
По ліс сі, в Роз точ чі й на За кар пат ті (Dudka, 2009b; 
Heluta et al., 2010). У НПП «Гу цуль щи на» ви яв ле-
ний у Кос мацько му ліс ництві, г. Гре гіт, 29 квар тал, 
сме ре ко ві пра лі си, 1454 м над р.м., 31.07.2014, зібр. 
С.І. Фок шей.

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk. — мі ко ри-
зо у тво рю вач, рід кіс ний вид. В Ук ра ї ні ві до мий у 
Кар патських і За хід но ук ра їнських лі сах, на За кар-
пат ті, у Пра во бе реж но му та Лі во бе реж но му По-
ліс сі, Пра во бе реж но му та Хар ківсько му Лі состе пу, 
Гірсько му Кри му (Dudka, 2009d; Fokshei, 2013). У 
НПП «Гу цуль щи на» ви яв ле ний в Яб лу нівсько му 
ліс ництві, 24 квар тал, бу ко ві ста ро ві ко ві ліси, на 
ґрун ті, 627 м над р.м., 10.2014, зібр. С.І. Фок шей.

Lactarius lignyotus Fr. — мі ко ри зо у тво рю вач, рід-
кіс ний вид. В Ук ра ї ні ві до мий у Кар патських лі сах 
(Dudka, 2009f; Fokshei, 2013). У НПП «Гу цуль щи-
на» ви яв ле ний у та ких пунк тах: Кутське ліс ництво, 
ур. «Каг ла», 38 квар тал, 23 ви діл, сме ре ко ві пра-
лі си, на ґрун ті, 1208 м над р.м., 21.07. 2014, зібр. 
С.І. Фок шей; Кос мацьке ліс ництво, г. Гре гіт, 29 
квар тал, сме ре ко ві пра лі си, в моху, 1439 м над р. м., 
31.07.2014, зібр. С.І. Фок шей.

Mutinus caninus (Huds.) Fr. — са про троф, рід кіс-
ний вид. В Ук ра ї ні спо ра дич но по ши ре ний у лі со-
вих ре гіо нах, рід ше — у сте по вій зоні, на За хід но му 
та Лі во бе реж но му По ліс сі, в За хід но му, Пра во бе-
реж но му, Лі во бе реж но му та Хар ківсько му Лі состе-
пу, а та кож у Кримсько му Лі состе пу, Гірсько му 
Кри му та на Пів ден но му бе ре зі Кри му (Heluta, 
2009; Dzhagan et al., 2010). У НПП «Гу цуль щи на» 
зна йде ний у Яб лу нівсько му ліс ництві, 24 квар тал, 
16 ви діл, бу ко ві пра лі си, на трух ля во му пні бука 
(Fagus sylvatica), 565 м над р.м., 19.06.2014, зібр. 
С.І. Фок шей.

Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. — мі ко ри зо у-
тво рю вач, зни каю чий вид. В Ук ра ї ні ві до мі міс це- 
з ростан ня в Кар патсько му біо сфер но му за по від ни-

ку, НПП «Гу цуль щи на», Га лицько му НПП (Prydiuk, 
2009a; Malaniuk, 2013). У НПП «Гу цуль щи на» ви-
яв ле ний у Кутсько му ліс ництві, хр. Со кільський, 
27 квар тал, 67 ви діл, за лиш ки ста ро ві ко вих бу ко-
вих лі сів, на ґрун ті, 448 м над р.м., 20.06.2014, зібр. 
С.І. Фок шей.

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (Grifola umbellata 
(Pers.) Pilát) — са про троф на де ре ви ні або па ра зит 
лис тя них де рев, рід кіс ний вид. В Ук ра ї ні по ши ре-
ний у При кар пат ті, на За кар пат ті, у Лі во бе реж но-
му та Пра во бе реж но му Лі состе пах, Лі во бе реж но му 
зла ко во-луч но му Сте пу, Гірсько му Кри му (Heluta, 
Horova, 2009a). У НПП «Гу цуль щи на» за реєст ро-
ва но міс цез ростан ня в Яб лу нівсько му ліс ництві, 
око ли ці с. Люча, лі вий бе рег струм ка Ру шо рець, 
бу ко ві ста ро ві ко ві ліси, біля стов бу ра бука, 433 м 
над р.м., 17.06.2014, зібр. С.І. Фок шей.

Russula turci Bres. — мі ко ри зо у тво рю вач, враз-
ли вий вид. В Ук ра ї ні ві до мий на За хід но му По ліс-
сі, Роз точ чі, у Кар патських лі сах і на За кар пат ті 
(Prydiuk, 2009b; Malaniuk, 2010). У НПП «Гу цуль-
щи на» від зна че ний у Кутсько му ліс ництві, ур. 
«Каг ла», 30 квар тал, 21 ви діл, сме ре ко ві пра лі си, на 
ґрун ті, 1164 м над р.м., 18.06.2014, зібр. С.І. Фок-
шей.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. — гу му со-
вий са про троф, зни каю чий вид. В Ук ра ї ні по ши-
ре ний у Кар па тах, на За кар пат ті, в За хід но ук ра-
їнських, Кар патських і Роз тоцьких лі сах (Heluta, 
Horova, 2009b; Malaniuk, 2010). У НПП «Гу цуль-
щи на» два міс цез ростан ня: Кутське лісництво, на 
околиці смт Старі Кути, ур. «Овид», 25 квар тал, 
скельнодубово-букові старовікові ліси, на ґрунті, 
486 м над р.м., 08.2014, зібр. С.І. Фок шей; Яб лу-
нівське ліс ництво, по тік Па лицький, 24 квар тал, 27 
ви діл, бу ко ві ста ро ві ко ві ліси, на ґрун ті, 682 м над 
р.м., 19.06.2014, зібр. С.І. Фок шей.

У 2014 р. під час польо вих до слі джень 
ми впер ше вия ви ли в НПП «Гу цуль щи-
на» Gomphus clavatus (Pers.) Gray (Gomphales, 
Gomphaceae), за не се ний до «Чер во ної кни ги Ук-
ра ї ни». В ос танньо му її ви дан ні від зна че но єди не 
міс цез ростан ня цьо го гри ба на Пра во бе реж но му 
По ліс сі (Dudka, 2009i).

Гриб ха рак те ри зу єть ся як рідкісний і зни каю-
чий не тіль ки в Ук ра ї ні. Він зане се ний до Чер во-
них спи сків 17 кра їн Єв ро пи та був кан ди да том 
для введення до До дат ку І Кон вен ції про збе ре-
жен ня єв ро пейської ди кої при ро ди і при род но го 
се ре до ви ща іс ну ван ня (Бернська кон вен ція Єв-

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Gomphus
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ро пейської ради зі збе ре жен ня гри бів, сер пень 
2003 р.) (Datasheets..., 2003).

Пло до ве тіло має ва зо по діб ну фор му (ри су нок). 
Верх ня час ти на роз ши ре на, при плюс ну та, зав-
шир шки до 10 см. Один бік біль ше роз ви ну тий, 
аніж другий. Краї ма ють хви лясту, ло па те ву фор-
му. Тому йо го ще на зи ва ють «сви ня че вухо», яке він 
на га дує. Ко лір верхньої час ти ни гри ба ва рі ює від 
фіо ле то во го, буз ко во го до пур пур но-ко рич не во го, 
з ві ком ви цві тає, зав дя ки цьо му його лег ко від різ-
ни ти від ін ших гри бів. Гі ме но фор низько спус ка-
єть ся по ніж ці, вузько склад частий, не рів но мір ний, 
змор шку ва тий, фіо ле то во го, сі ру ва то-ко рич не во го 
за барв лен ня. Ніж ка товста, щіль на (з ві ком по-
рож ниста), цен траль на, до ни зу зву жу єть ся, зав-
ви шки до 5 см, зав тов шки 1,5–3,0 см, cвітліша за 
верх ню час ти ну гри ба. Ніж ки де кіль кох пло до вих 
тіл час то зли ва ють ся в ос но ві. За пах м'якуша гриб-
ний. Їс тів ний гриб. Пло до но сить у серп ні–лис то-
па ді. Мікоризоутворювач. У НПП «Гу цуль щи на» 
знайдений у ДП «Кутське лі со ве гос по дарст во» 
(Кос мацьке ліс ництво), під по ло ни ною Кра ми, у 
смерековому пралісі (1410 м над р.м.), на ґрун ті, 
31.07.2014, зібр. С.І. Фок шей.

Та ким чи ном, скла де но пе ре лік міс цез ростань 
рід кіс них і зни каю чих ви дів мак ро мі це тів у ста ро-
ві ко вих лі сах і пра лі сах НПП «Гу цуль щи на» на те-
ри то рії без ви лу чен ня. Ос кіль ки ці лі со ві еко систе-
ми є особ ли во цін ни ми, не об хід но під ви щи ти їх ній 
при ро до охо рон ний ста тус, долучивши пра лі си і 
ста ро ві ко ві ліси Кутсько го, Кос мацько го та Яб лу-

нівсько го ліс ництв до скла ду НПП із ви лу чен ням, 
а пра лі си біля с. Сні дав ка, які не вхо дять до пар-
ку, пе ре да ти до природно-заповідного фонду. Це 
спри яти ме збе ре жен ню цін них фор ма цій та еко ло-
гіч но му мо ні то рин гу, до слі джен ню ста ну по пу ля-
цій і ди на мі ки змін біо різ но ма ніт ності.

Ро бо та ви ко на на в рам ках при ро до охо рон но-
го про ек ту «Збе ре жен ня Кар патських пра лі сів», за 
спри ян ня Ук ра їнсько го то ва рист ва охо ро ни пта хів, 
що є представ ни ком між на род ної при ро до охо рон ної 
асо ціа ції Bird Life International в Ук ра ї ні, а та кож 
у парт нерст ві та за фі нан со вої під трим ки Франк-
фуртсько го зоо ло гіч но го то ва рист ва (Ні меч чи на).
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Национальный природный парк «Гуцульщина» 
ул. Дружбы, 84, г. Косов, Ивано-Франковская обл., 
78600, Украина

Изложены результаты проведенных в 2014 р. инвентари-
зационных исследований микобиоты старовозрастных 
лесов и пралесов Национального природного парка 
«Гуцульщина» (Государственное предприятие «Кутское 
лесное хозяйство», Кутское, Космацкое и Яблуновское 
лесничества, входящие в парк без изъятия). На этих тер-
риториях собрано и идентифицировано 157 видов гри-
бов и грибоподобных организмов. Приводятся сведения 
о новых местонахождениях 12 видов макромицетов, 
занесенных в «Красную книгу Украины». Из них Gom-
phus clavatus (Pers.) Gray впервые найден в Украинских 
Карпатах.

Ключевые слова: Украинские Карпаты, микобиота, 
редкие макромицеты, Красная книга Украины, 
Gomphus clavatus.

Фокшей С.І. Рідкісні види грибів у старовікових лісах і 
пралісах Національного природного парку «Гуцульщина». — 
Укр. ботан. журн. — 2016. — 73(2): 72—77.
Національний природний парк «Гуцульщина» 
вул. Дружби, 84, м. Косів, Івано-Франківська обл., 
78600, Україна

Викладені результати проведених у 2014 р. інвентариза- 
ційних досліджень мікобіоти старовікових лісів і пралісів 
Національного природного парку «Гуцульщина» 
(Державне підприємство «Кутське лісове господарство», 
Кутське, Космацьке та Яблунівське лісництва, які 
входять до території парку без вилучення). На цих 
площах зібрано та ідентифіковано 157 видів грибів 
і грибоподібних організмів. Наводяться відомості 
про нові місцезнаходження 12 видів макроміцетів, 
занесених до «Червоної книги України». На території 
Національного природного парку «Гуцульщина» 
вперше для Українських Карпат знайдено рідкісний, 
зникаючий вид Gomphus clavatus (Pers.) Gray.

Ключові слова: Українські Карпати, мікобіота, рідкісні 
макроміцети, «Червона книга України», Gomphus clavatus

Чопик В.І., Федорончук М.М. Флора Українських Карпат. – Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2015. – 712 с.

Книга – повне зведення видового складу судинних рослин цієї території, що за суттю і формою можна 
розглядати як друге видання «Визначника рослин Українських Карпат» (1977). Новим у цій праці є 
збільшення видового складу на 520 таксономічних найменувань. Таким чином, флора Українських 
Карпат нараховує 2532 види спонтанної флори, а також найважливіші культивовані види. Наведено 
їхню географічну, екологічну, фітосозологічну характеристики та сучасну номенклатуру. Подаються 
латинська абетка, транслітерація українських і латинських вимовлень. Це важливо, оскільки 
нині у вишах не викладають основи латинської мови, і студенти вимовляють латинські назви на 
англійський манер, що утруднює розуміння, про яку саме рослину йдеться. Вперше в українській 
і колишній союзній (за деякими винятками) науковій ботанічній літературі позначено наголоси у 
назвах усіх таксонів, що уніфікує та стандартизує їх з європейськими мовами. Необхідність видання 
«Флори …» на сучасному рівні диктується ще й тим, що наявні сьогодні «Флора України» (1937– 
1964),  «Определитель высших растений Украины» (1987), «Визначник рослин Українських Карпат» 
(1977) фахово та морально застаріли і стали бібліографічними раритетами. Праця ілюстрована 
габітуальними й аналітичними малюнками. 

Для науковців (систематиків, флористів, екологів, спеціалістів з охорони природи), працівників 
лісового та сільського господарств, викладачів вишів, фармацевтів, туристів, студентів біологічних, 
сільськогосподарських і лісівничих спеціальностей.
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