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Вступ

Ук ра їнські та гру зинські бо та ні ки здав на ма ють до
свід плід ної спів пра ці та спіль них до слі джень. Це у 
пов ній мірі сто су єть ся бо та ні ків Но во ро сійсько го 
уні вер си те ту – нині Одесько го на ціо наль но го уні
вер си те ту іме ні І.І. Меч ни ко ва (ОНУ), яко му щой
но ви пов ни ло ся 150 ро ків. Се ред вче них, ім'я яких 
пов'язане з ка фед рою бо та ні ки та Бо та ніч ним са
дом іме ні В.І. Липсько го ОНУ, є чи ма ло до слід ни
ків фло ри Кав ка зу та Гру зії зок ре ма, про що свід
чать збо ри рос лин з фон дів Гер ба рію ОНУ (MSUD).

Гер ба рій MSUD на сьо го дні скла да єть ся з ос
нов но го фон ду та іс то рич них ко лек цій, се ред 
них: «Трав ник Се редньої Єв ро пи 1759 р.», імен
ні зі бран ня Е.Е. Лін де ман на, Й.К. Па чосько го, 
П.С. Шес те ри ко ва, Г.Й. По та пен ка, Гер ба рій Ви
щих Жі но чих Пе да го гіч них Кур сів та ін. (Gerbarii…, 
2011; Kovalenko et al., 2013; Kovalenko et al., 2014а; 
Kovalenko et al., 2014b). Його фон ди міс тять ма
те ріа ли, які да то ва ні по чи наю чи з XVIII ст. і охо

п лю ють май же усі ма те ри ки зем ної кулі, кіль кість 
ко лек то рів пе ре ви щує 800 прі звищ. У 2004 році іс
то рич ні зі бран ня гер ба рію MSUD, які ра зом на ра
хо ву ють близько 50 ти сяч ар ку шів, от ри ма ли ста тус 
«На ціо наль но го над бан ня Ук ра ї ни».

Се ред ко лек то рів Гер ба рію Ви щих Жі но чих Пе
да го гіч них Кур сів (ВЖПК) є іме на не лише вче
них, ві до мих на кі нець ХІХ – по ча ток ХХ ст., але 
й сту ден тів, чиї збо ри та кож увійш ли до скла ду 
ко лек цій. Од ним з них був Дмит ро Іва но вич Со
сновський, 130 ро ків від дня на ро джен ня яко го 
ви пов ни ло ся у 2016 р. Його сту дентські збо ри і 
сьо го дні при вер та ють до себе ува гу ре тель ністю й 
аку рат ністю оформ лен ня. До слі дже ні зраз ки зі бра
ні у Тиф лі сі (те пер Тбі лі сі, Гру зія) та його око ли
цях у 1904–1906 рр. На той час Д.І. Со сновський 
був сту ден том пер шо го – третьо го кур сів Но во
ро сійсько го уні вер си те ту і ак тив но зби рав гер бар
ні ма те ріа ли, вив чаю чи фло ру. Його вчи те ля ми 
були про фе со ри ка фед ри бо та ні ки В.А. Ро терт, 
Ф.М. Ка менський, асистент А.О. Са пє гін та ла бо
рант І.В. Но во по кровський – май бут ні ві до мі вче
ні, які були при кла дом для мо ло ді.
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Grossh., Anthriscus sosnovskyi Schischk., Bupleurum 
sosnowskyi Manden., Cerastium sosnowskyi Schischk., 
Chenopodium sosnowskyi Kapeller, Cirsium sosnowskyi 
Kharadze, Crucianella sosnowskyi Grossh. ex Mikheev, 
Galactella sosnovskyana Kem.Nath., Juncus sosnowskyi 
Novikov, Muscari sosnowskyi Schchian, Nepeta 
sosnovskyi Askerova, Pinus sosnowskyi Nakai, Psephellus 
sosnowskyi Tschuchr., Pyrus sosnovskii Fed., Rosa 
sosnovskyana Tamamsch., Rosa sosnovskyi Chrshan., 
Scorzonera sosnovskyi Lipsch., Scutellaria sosnowskyi 
Takht., Sempervivum sosnowskyi TerChatsch., Senecio 
sosnowskyi Sofieva, Sonchus sosnowskyi Schchian, Stipa 
sosnowskyi Seredin, Tragopogon sosnowskyi Kuth., 
Tulipa sosnowskyi Achv. & Mirzoeva та ін. (http://ipni.
org). Біль шість за зна че них ви дів опи са ні з Кав ка
зу, За кав каз зя та при лег лих до них те ри то рій. Для 
фло ри Ук ра ї ни за ви до вим епітетом «sosnowskyi» ві
до мі два види: Pinus sosnowskyi Nakai (Pinaceae), що 
при родньо зростає в Кри му (Оpredelitel…, 1987), 
та Heracleum sosnowskyi Manden. – чу жо рід ний ек
спан сив ний вид, що пот ре бує при скі п ли во го мо
ні то рин гу з боку спе ціа лістів (Vichor, Prots, 2012; 
Moshkivska, 2016). 

Ма те ріа ли та ме то ди 

Ме тою на шої ро бо ти був ана ліз ма те ріа лів Д.І. Со
сновсько го, зі бра них ним під час сту дентських 
прак тик у Тиф лі сі, що збе рі га ють ся у ко лек ції 
ВЖПК гер ба рію ОНУ (MSUD) (рис. 1). 

До слі дже ні ма те ріа ли від по ві да ють всім пра ви
лам оформ лен ня. Ети кет ки на зраз ках за пов не ні 
ко лек то ром від руки, на них чіт ко вка за но міс це 
і час збо ру. У ході до слі джен ня нами уза галь не
но фі то гео гра фіч ні та хро но ло гіч ні дані ети ке ток, 
вста нов ле но кіль кіс ний та сис те ма тич ний склад 
збо рів ав то ра. Пе ре лік ви яв ле них зраз ків ко лек
то ра уні фі ко ва но за фор мою: на зва ро ди ни (та ка, 
що була при йня та на по чат ку ХХ сто  річ чя), на зва 
виду за зна че на на ети кет ці та при пот ре бі су час
ний си но нім, міс це і час збо ру зраз ка, при міт ка 
(при пот ре бі). Для при кла ду, на ве де мо за пис щодо 
кіль кох зраз ків – представ ни ків ро ди ни Compositae 
(Asteraceae): «Doronicum Caucasicum M.B. 2292.1. 
Тиф лис. Дико в Бо та ни че ском саду. 10 IV.1906»; 
«Helichrysum arenarium L. 2316.1. Тиф лис. Ар се наль
ная гора. In siccis. 23 VI.1906»; «Inula britanica L. 
2325.1. Тиф лис. Ущелье р. Да ба хан ки. 29 VI.1906». 
При клад гер бар ної ав торської ети кет ки на ве де ний 
на рис.2.

Дмит ро Іва но вич Со сновський (19.06.1886 – 
20.04.1953) на ро див ся у м. Алек сан д ро по лі (ни ні 
м. Ґюм рі, Ар ме нія) в ро ди ні військо во го. Пі сля 
за кін чен ня се редньої шко ли у Тиф лі сі з 1904 р. по 
1909 р. нав чав ся у Но во ро сійсько му уні вер си те
ті, який за кін чив з ди пло мом пер шо го сту пе ня зі 
спе ці аль ності «бо та ні ка». Він не лише здо був гли
бо кі знан ня з низ ки обов'язкових пред ме тів, але й 
опа ну вав де кіль ка єв ро пейських мов. Ще в юності 
май бут ній вче ний за хо п лю вав ся те ат ром, а в роки 
ре во лю ції на віть висту пав як ак тор та ре жи сер. 
Тому всі, кому до во ди лось з ним пра цю ва ти, від
мі ча ли його гли бо ку еру ди цію, людську при ваб ли
вість та по чут тя гу мо ру, що час то до по ма га ло ви рі
шу ва ти най склад ні ші про бле ми. 

По за кін чен ню уні вер си те ту Д.І. Со сновський 
пра цю вав у Тиф лі сі спо чат ку кон сер ва то ром гер
ба рію, а по тім прой шов шлях від нау ко во го спів
ро біт ни ка до ди рек то ра Інсти ту ту бо та ні ки Гру
зинської РСР (1934–1937 рр.), до кін ця жит тя за
ві ду вав від ді лом сис те ма ти ки та гео гра фії рос лин. 
Піз ні ше, у 1934 р. Д.І. от ри мав зван ня про фе со ра, 
а у 1936 р. – вче ний сту пінь док то ра біо ло гіч них 
наук за су куп ність ро біт з вив чен ня фло ри та рос
лин ності Кав ка зу. У 1945 р. він був об ра ний чле
номко рес пон ден том, а у 1950 р. – дійс ним чле ном 
Гру зинської ака де мії наук. Єди не справж нє фото 
Д.І. Со сновсько го мож на по ба чи ти на сай ті АН 
Гру зії. 

Д.І. Со сновський був од ним з ав то рів і ре дак
то ром фун да мен таль но го восьми том но го ви дан
ня «Фло ра Гру зії» (1941–1953 рр.). Як про від
ний спе ціа ліст у га лу зі ам пе ло гра фії він під го ту
вав об роб ку ро ди ни Vitaceae до «Флоры СССР» 
(Sosnowsky, 1949), ра зом із О.О. Гросс гей мом під
го ту вав ви знач ник фло ри Тиф лі су (Sosnowsky, 
Grossheim, 1920; Kovalenko et al., 2015). Д.І. Со
сновський став за снов ни ком гру зинської бо та
ніч ної шко ли сис те ма ти ків і фло ристів. Од ним з 
його уч нів був Ар мен Ле о но вич Тах та джян, який 
на звав на честь сво го вчи те ля один з ро дів ро ди
ни Asteraceae – Sosnovskya Takht. За своє жит тя Д.І. 
опуб лі ку вав по над 160 нау ко вих ро біт, в яких опи сав 
близько 130 но вих ви дів квіт ко вих рос лин, особ ли
ву ува гу при ді ляю чи ро ди ні Сompositae (Asteraceae) 
(Grossheim, 1947; Gudkov, 2001; Kovalenko et al., 
2005; Potapenko, 2010). За ви нят ко ві за слу ги в нау
ці на його честь на зва ні 58 ви дів су дин них рос
лин, се ред яких: Agropyron sosnowskyi Hack., Alcea 
sosnovskyi Iljin, Allium sosnovskyanum Miscz. ex 

http://ipni.org/
http://ipni.org/
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Ре зуль та ти та об го во рен ня

В ре зуль та ті вив чен ня ко лек ції ВЖПК (MSUD) вста
нов ле но, що гер бар ні ма те ріа ли Д.І. Со сновсько го 
в ній cкладають 309 зраз ків су дин них рос лин, що 
на ле жать до 254 ви дів з 161 родy та 46 ро дин. Най чи
сель ні ши ми є ма те ріа ли з ро дин Fabaceae (29 ви дів), 
Asteraceae (24), Lamiaceae, Brassicaceae (по 23 види), 
Саryophyllaceae (17), Воraginaceae, Ranunculaceae 
(по 11), Liliaceae (10), Rosaceae (9), Poaceae (8). Од
но ви до ви ми у збо рах є 14 ро дин (табл. 1). Най біль
ши ми за кіль кістю представ ле них в ко лек ції ви дів 
є роди Trifolium L. (7) та Ranunculus L. (6). П'ятьма 
ви да ми в ко лек ції представ ле ні чо ти ри роди: 
Astragalus L., Euphorbia L., Geranium L., Silene L. З 
роду Allium L. в ко лек ції є 4 види. По три види у збо
рах на ле жать до 16 ро дів: Cerastium L., Convolvulus L., 
Coronilla L., Daphne L., Dianthus L., Gagea Salisb., 
Iris L., Lepidium L., Papaver L., Salvia L., Sinapis L., 
Sisymbrium L., Teucrium L., Tragopogon L., Vicia L., 
Viola L. По два види зі бра но з 23 ро дів: Alyssum L., 
Brunella L., Cuscuta L., Delphinium L., Gypsophila L., 
Holosteum L., Echinospermum Lehm., Echium L., 
Lamium L., Linum L., Lithospermum L., Malcolmia 
R.Br., Malva L., Medicago L., Muscari Mill., Onobrychis 
Mill., Ornithogalum L., Potentilla L., Primula L., 
Rumex L., Scorzonera L., Stachys L., Ziziphora L. Інші 
ро ди представ ле ні у збо рах од ним ви дом.

У хро но ло гіч но му від но шен ні до слі дже ні ма те
ріа ли охо п лю ють пе рі од з 22 лип ня 1904 по 27 серп
ня 1906 рр. Се ред них в MSUD най чи сель ні ши ми 
є зраз ки, да то ва ні 1906 ро ком, у той час як збо ри 
1905 року скла да ють 18 ви дів (26 зраз ків), а 1904 – 1 
вид (1 зра зок). По мі ся цях збо ри 1906 p. роз по ді ли
лись так: лю тий – 3, бе ре зень – 54, кві тень – 68, 
тра вень – 79, чер вень – 54, ли пень – 5, сер пень – 3 
(усьо го 282 зраз ки). Ми роз гля дає мо цей факт як 
свід чен ня по глиб лен ня ін те ре су до бо та ні ки та по
ча ток фор му ван ня влас ної гер бар ної ко лек ції. 

Біль шість ви яв ле них зраз ків Д.І. була зі бра на, 
згід но з да ни ми ети ке ток, на г. Ар се наль ній (135 
зраз ків) і г. Со ло лакській (31 зра зок), в уще ли ні 
річ ки Да ба хан ки (43 зраз ки) та у бо та ніч но му саду і 
його око ли цях (52). Се ред ін ших місць збо ру за зна
че ні та кож смт Манг ліс (те пер Манг лі) – ку рорт не 
се ли ще, роз та шо ва не у Тет риц ка рійсько му ра йо
ні у 63(57) км на за хід від Тбі лі сі на схи лах Триа
літсько го хреб та на ви со ті 1204 м над рів нем моря 
(15 зраз ків), м. Мцхе ті, яке зна хо дить ся при впа
дін ні р. Араг ві у р. Куру на пів ніч від Тбі лі сі (8 зраз

Рис. 1. Приклад гербарного зразка, зібраного 
Д.І. Сосновським, з Гербарію Вищих Жіночих 
Педагогічних Курсів.

Fig. 1. A herbarium specimen collected by D.I. Sosnowsky, 
from the Herbarium of High Pedagogical Courses for Women 

Рис.2. Приклад гербарної етикетки, написаної 
Д.І. Сосновським.

Fig.2. A herbarium label, handwriting by D.I. Sosnowsky
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Родина
Кількість

родів видів зразків

Alliaceae 1 4 5

Anacardiaceae 1 1 1

Asclepiadaceae 1 1 1

Berberidaceae 1 1 1

Boraginaceae 8 11 13

Campanulaceae 1 4 6

Capparaceae 1 1 5

Caryophyllaceae 7 17 19

Celastraceae 1 1 1

Compositae (Asteraceae) 19 24 28

Convolvulaceae 1 3 3

Cornaceae 1 1 2

Crassulaceae 1 1 1

Cruciferae (Brassicaceae) 16 23 28

Cucurbitaceae 1 1 1

Cuscutaceae 1 2 2

Cyperaceae 1 1 1

Dipsacaceae 2 3 3

Euphorbiaceae 3 7 8

Geraniaceae 1 5 7

Graminaeaе (Poaceae) 8 8 8

Hypericaceae 1 1 1

Iridaceae 2 4 9

Родина
Кількість

родів видів зразків

Juncaceae 1 1 1

Labiatae (Lamiaceae) 14 23 27

Leguminosae (Fabaceae) 13 29 36

Liliaceae 6 10 15

Linaceae 1 2 2

Malvaceae 4 5 5

Oleaceae 2 2 2

Papaveraceae 5 7 9

Peganaceae 1 1 1

Polygalaceae 1 1 2

Polygonaceae 3 4 4

Primulaceae 3 4 5

Ranunculaceae 4 11 12

Resedaceae 1 1 1

Rosaceae 7 9 9

Rutaceae 2 2 4

Scrophulariaceae 1 1 1

Solanaceae 3 3 3

Thymelaeaceae 1 3 4

Umbelliferae (Apiaceae) 4 4 4

Vincaceae 1 1 1

Violaceae 1 3 5

Zygophyllaceae 2 2 3

Разом 161 254 309

Таблиця 1. Систематичний спектр рослин з гербарних зборів Д.І. Сосновського

Table 1. Taxonomic spectrum of plants from the Herbarium collection of D.I. Sosnowsky 
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ків), та смт Ко джо ри, що зна хо ди лось у 10,7 км від 
Тбі лі сі на ви со ті 1372 м, а нині увійш ло до скла ду 
міс та (8 зраз ків), Те летський хре бет (6). По од но му 
зраз ку зі бра но в 9 ок ре мих ло ка лі те тах; на двох ети
кет ках не мож ли во ро зі бра ти міс це збо ру рос лин.

Се ред представ ни ків при род ної фло ри, зі
бра них Д.І. Со сновським, є бур'яни (Sisymbrium 
irio L., S. loeselii L., Caucalis daucoides L., Cynanchum 
acutum L. тощо) та рід кіс ні рос ли ни (Stipa barbata 
Desf., Coronilla cappadocica Willd. (Securigera orientalis 
(Mill.) Lassen)). Се ред ін шо го представ ле ні вес ня ні 
рос ли ни з Тбі лісько го бо та ніч ний саду (за раз – На
ціо наль ний бо та ніч ний сад Гру зії) та його око лиць, 
а саме: Primula acaulis Hill var. sibthropii (Rchb.) Pax. 
(= Primula sibthropii Hort. ex Rchb.), Daphne oleoides 
Schreb., D. pontica L., D. sericea Vahl тощо. 

Ви снов ки

Та ким чи ном, про ана лі зо ва ні гер бар ні ма те ріа ли, 
зі бра ні сту ден том Одесько го (Но во ро сійсько го) 
уні вер си те ту Д.І. Со сновським в око ли цях Тбі лі
сі, да ють змо гу оз на йо ми тись з пер ши ми кро ка ми 
у нау ці май бутньо го ви дат но го вче но го – ака де мі
ка Гру зинської АН, ав то ра низ ки кла сич них ро біт 
з фло ри Кав ка зу. Ці збо ри є скла до вою ко лек ції 
ВЖПК – іс то рич ної ко лек ції гер ба рію ОНУ, що 
вне се на до пе ре лі ку об'єктів, які ста нов лять На
ціо наль не над бан ня Ук ра ї ни. До слі дже ні збо ри 
Д.І. Со сновсько го пе ріо ду 1904–1906 рр. є ра ри тет
ни ми, бо на те ри то рії Ук ра ї ни дос то вір но збе рі га
ють ся лише у гер ба рії MSUD.
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Проаналізована гербарна колекція Д.І. Сосновського 
(1886–1953), що зберігається в гербарії MSUD – студента 
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вищих рослин, два з яких є у флорі України.

Ключові слова: гербарій MSUD, історична колекція, 
Сосновський, флора, Грузія 

С.Г. Коваленко, В.В. Немерцалов, Т.В. Васильева, 
Е.Ю. Бондаренко. Сборы Д.И. Сосновского из 
Тбилиси (Грузия) в гербарии Одесского национального 
университета имени И.И. Мечникова. Укр. бот. журн., 
2017, 74(5): 497–502.

Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова  
Шампанский пер., 2, Одесса 65058, Украина

Проанализирована гербарная коллекция Д.И. Соснов
ского (1886–1953) – студента Новороссийского универ
ситета, в будущем академика Грузинской АН, директора 
Института ботаники Грузии, ведущего специалиста в 
области ампелографии, собранная в 1904–1906 гг. и хра
нящаяся в гербарии ОНУ (MSUD). В коллекции пред
ставлены 309 образцов высших растений, относящихся 
к 254 видам из 161 родa и 46 семейств. Выделены наибо
лее крупные семейства (Compositae (Asteraceae), Cruciferae 
(Brassicaceae), Labiatae (Lamiaceae), Leguminosae 
(Fabaceae), Liliaceae, Ranunculaceae ) и роды: Trifolium и 
Ranunculus; отмечено, что 117 родов представлены одним 
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