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Дослідження анатомо-морфологічних особливос-

тей судинних рослин є не лише важливим джере-

лом інформації у таксономії, а й має істотне зна-

чення для незалежного від систематики вивчення 

окремих органів рослин. Щоб краще збагнути сут-

ність і перспективи цього актуального напрямку в 

ботаніці, ми стисло оглянули його розвиток в Укра-

їні, внесок конкретних фахівців, передусім за ана-

лізом дисертацій, захищених протягом останніх 

сорока років, і монографій, які містили результати 

досліджень із проблем морфології та анатомії.

Анатомо-морфологічні дослідження судинних рос-

лин активно велися в Україні вже у 1970-ті — 1980-

ті роки. Зокрема, вивчалися життєві форми під час 

регіональних досліджень флор, із з’ясуванням їх-

ньої біоморфологічної структури та зіставленням 

біоморфологічних спектрів ценотичних комплек-

сів [49, 73 та ін.]. 

Зростання зацікавленості у вивченні життєвих 

форм було пов’язане з переїздом до Криму з Росії 

В.М. Голубєва. Він зосередив дослідницьку увагу 

на життєвих формах рослин Кримської яйли, ство-

ренні їх лінійної системи та проблемі еволюції 

[15—17 та ін.]. Тим часом у результаті п’ятирічної 

праці в Донецькому ботанічному саду НАН Украї-

ни С.М. Зиман у 1976 р. опублікувала монографію 

з проблем життєвих форм і біології 250 видів степо-

вих рослин Донбасу, в якій сформулювала можливі 

напрямки еволюційних перетворень їхніх життє-

вих форм. У 1984 р. учень В.М. Голубєва Г.С. Лялін 

завершив цикл біоморфологічних досліджень рос-

лин шибляків Південно-Східного Криму захистом 

кандидатської дисертації [42]. А.П. Ільїнська [31, 

32] почала вивчення анатомічної будови стебел і 

листків та особливостей опушення у видів роду 

Alyssum L. Авторка розглянула життєві форми всіх 

видів роду, акцентувала увагу на діагностичній зна-

чу щості додаткових ознак і запропонувала викорис-

товувати деякі з них в обговоренні еволюції роду. 

На тлі згаданих праць значною подією були до-

слідження видатного флориста, фітогеографа і сис-

тематика М.В. Клокова, який на прикладі роду Cera-

tocephala розглянув морфологічні (аберації) та адап-

тивні (життєві форми) особливості географічних рас 

[35]. Коли в Інституті ботаніки постало питання про 

запровадження в систематиці сучасних експеримен-

тальних методів, М.В. Клоков разом із директором 

Інституту К.М. Ситником стали ініціаторами ство-

рення в межах відділу систематики лабораторії біо-

систематики. Тоді ж у цільову аспірантуру до Ленін-

града (в БІН АН СРСР, до А.Л. Тахтаджяна) й Москви 

(в лабораторію біосистематики, до А.С. Ан то нова) 

для оволодіння такими методами були відряджені 

М.М. Федорончук та Г.П. Кашеваров*, які згодом 

захистили дисертації із систематики родів Trinia 

Hoffm., Ledebouriella Wolff і Rumia Hoffm. та з ДНК 

видів роду Achillea L. М.М. Федорончук за результа-

тами кандидатської дисертації опублікував мо ног-

рафію [80], в якій розглянув морфолого-ана то міч ні 

особливості плодів, пилкових зерен та черешків лис-

тків, також основні числа хромосом і каріотипи всіх 

11 видів досліджуваних родів. Крім того, М.М. Фе-

дорончук одним із перших в Україні дослідив про-

ростання насіння й морфологію проростків. Отри-

мані результати автор використав для уточнення 

систематики досліджених таксонів й обговорення 

їхньої філогенії. У близькому руслі, з еволюційною 

спрямованістю, була захищена кандидатська дисер-

тація В.Д. Савицьким, також він видав у 1982 р. кни-

гу, присвячену класифікації та еволюції пилкових 

зерен представників родини жовтецевих [66].

* Кашеваров Г.П. Сравнительная характеристика ДНК 

некоторых видов рода Achillea L. (сем. Asteraceae): Автореф. 

дис. … канд. биол. наук: спец. 03.00.03 «Молекулярная био-

логия». – Киев, 1981. – 24 с.
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У вищезгаданій лабораторії вперше в Україні бу-

ло здійснено комплексне мультидисциплінарне 

дослідження великого й складного роду Achillea L. 

майже в повному обсязі й опубліковано відповідну 

монографію [78]. В ній були використані паліно-

морфологічні дані (В.Д. Савицький), результати вив-

чення анатомічної будови стебла та листка (А.П. Ільї н-

ська), а також електрофоретичного дослідження 

білків (Т.С. Лебедєва) та порівняльного аналізу 

ДНК (Г.П. Кашеваров). Значний інтерес становило 

каріологічне й цитогенетичне дослідження (О.Ф. Ан-

дрощук), що дало підставу авторові висловити при-

пущення про диференціацію й еволюційні зв’язки 

близьких видів Achillea. М.В. Клоков і Л.І. Крицька 

працювали з генеративними органами Achillea, а 

С.М. Зиман дослідила життєві форми й ознаки біо-

морфоструктури у повному обсязі роду (близько 

120 видів із семи секцій). Наукові результати цих 

авторів використані у перегляді системи Achillea s.l. 

та складанні ключа для визначення видів.

Перехід від суто біоморфологічних досліджень 

до розгляду їх як складової порівняльно-мор фо ло-

гічних досліджень засвідчила докторська дисерта-

ція С.М. Зиман, яка містила низку відповідних ста-

тей [26, 27 та ін.] та невдовзі була опублікована у 

вигляді монографії «Морфология и филогения се-

мейства Лютиковых» [28]. 

У 1985 р. А.В. Чернявський узагальнив у канди-

датський дисертації результати вивчення видів ро ду 

Salvia L. у флорі України на підставі аналізу морфо-

логії пилкових зерен та будови листкового черешка 

[86], а С.С. Руденко [64] запропонувала на прик ладі 

роду Aconitum L. враховувати в діагностиці таксонів 

додаткові морфологічні, зокрема паліноморфоло-

гічні та анатомічні ознаки. На жаль, важливі дослі-

дження обох авторів не мали продовження.

О.М. Царенко вивчала у видів роду Gypsophila L. про-

ростки та морфоструктуру поверхні насіння, крім того, 

разом із Л.С. Романовою — пилкові зерна, а у співпраці 

з Т.Б. Берестецькою — анатомічні особливості плодів 

[83]. Незабаром М.В. Шевера [89] дослідив анатомічну 

будову черешків та ультраструктуру поверхні листків, 

пилкових зерен і насіння в межах роду Chamaecytisus 

Link, звернув увагу на додаткові діагностичні ознаки, 

відтак переглянув видовий склад роду у флорі України 

з описом двох рядів. Н.М. Дра пайло [22] в межах ро ду 

Gentiana L. теж акцентувала увагу на таксономічній 

значущості макроморфологічних оз нак репродуктив-

них органів, а разом із В.Д. Са виць ким — на мікро-

морфології пилкових зерен у його видів.

Порівняльно-морфологічні дослідження почали 

ширше запроваджуватися в ботаніці наприкінці 

80-х, особливо — на початку 90-х років, проте зде-

більшого в інтродукції рослин. Публікації з цього 

кола проблем [24, 48, 51, 53, 70, 75, 91 та ін.] охо-

плювали розгляд особливостей онтоморфогенезу, 

питання розвитку пагонових систем, цвітіння й 

плодоношення, паліноморфологічні і каріологічні 

особливості рослин. Однак використання цих да-

них у систематиці квіткових рослин залишалося 

фрагментарним. 

На початку 1980-х років на кафедрі ботаніки Уж-

городського університету було започатковано ви-

вчення життєвих форм із наголосом на онтомор-

фогенезі, сезонних ритмах та аналізі вікової струк-

тури популяцій рідкісних видів з метою їх збере-

ження [20, 46, 65, 80, 90 та ін.]. На жаль, у наш час 

ця еколого-морфологічна школа майже втратила 

свої позиції. 

На особливу увагу заслуговують анатомічні до-

слідження, які були розгорнуті у 1980—1990-х роках 

у Львові під керівництвом С.О. Волгіна. У доктор-

ській дисертації [12] він узагальнив результати по-

рівняльно-морфологічного аналізу квітки центро-

насінних, а побудована ним модель еволюції квітки 

прояснила розуміння основних еволюційних тен-

денцій у межах порядку Caryophyllales. Незабаром 

учениця С.О. Волгіна Муна Аль-Талеб [1] разом із 

вчителем у результаті порівняльного вивчення еле-

ментів квітки в родині Portulacaceae сформувала 

уявлення про її вихідний тип квітки. Ще один учень 

С.О. Волгіна — А.І. Прокопів [60] дослідив моделі 

пагоноутворення у видів роду Gentiana, особливос-

ті формування життєвої форми і тканини кореня в 

модельних видів роду.

У другій половині 1990-х років й особливо на по-

чатку нового тисячоліття в Україні паралельно роз-

вивалися декілька напрямків біолого-морфо ло гіч-

них та порівняльно-морфологічних досліджень. З 

них найчисленнішими були роботи для цілей ін-

тродукції, серед яких заслуговують на увагу резуль-

тати детального вивчення квіток, пагонів, корене-

вих систем, онтогенезу окремих органів [7, 30, 39, 41, 

61, 71 та ін.]. Тим часом інтенсифікувалися флорис-

тичні роботи з використанням елементів біомор-

фологічного аналізу [38, 43, 56, 68, 69, 77, 85 та ін.], 

хоча, на жаль, висновки з порівняльного аналізу 

життєвих форм здебільшого лише підтверджували 

те, що біоморфологічна структура конкретної фло-

ри є типовою для регіону.
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Разом з тим активно розвивалися детальні мор-

фологічні дослідження родових груп видів чи ок-

ремих видів [2, 25, 37, 63, 75 та ін.], причому значна 

їх частина здійснювалася на популяційному рівні. 

Зросла увага до репродуктивної біології, порівняль-

ного вивчення вікових станів та порівняння біомор-

фологічних особливостей у природі й культурі.

Проте загалом порівняльно-морфологічні дослі-

дження для цілей таксономії і філогенії розвивали-

ся доволі повільно. В цьому напрямку важливими 

були роботи І.М. Данилика [19], який, окрім кри-

тичного перегляду таксонів у родині Cyperaceae за 

допомогою традиційних у систематиці методів, 

проаналізував життєві форми видів і звернув увагу 

на значущість ознак вегетативних органів для ви-

дової діагностики. Н.М. Сичак [67] здійснила ана-

ліз таксономічно важливих морфологічних ознак 

різних органів рослин для уточнення видового скла ду 

Alchemilla L. у флорі Українських Карпат, І.О. Пес-

това [59] використала для перегляду таксономії 

роду Rumex L. особливості ультраструктури поверх-

ні плодів і пилкових зерен, здійснила аналіз життє-

вих форм та переглянула особливості оцвітини, 

листків й опушення органів. О.В. Булах [8] дослі-

дила порівняльну морфологію квітки видів Ane-

mone L. у повному обсязі роду й виявила суттєві 

ознаки оцвітини, андроцею й гінецею, які вико-

ристала для діагностики таксонів різного рангу.

У середині 90-х років за ініціативи С.М. Зиман був 

створений міжнародний колектив для комплексного 

дослідження роду Anemone у світовому мас штабі. В 

ньому працювали О.В. Булах (анатомо-морфологічні 

особливості квіток) і О.М. Царенко (анатомо-мор-

фо логічні особливості плодів), а від інших країн — 

F. Ehrendorfer (Австрія, молекулярно-біологічні та фі-

ло географічні дослідження). C.S. Kee ner і B.E. Dutton 

(США), M. Boscaiu (Іспанія), F. Medail (Франція), 

Yu. Kadota (Японія), W.T. Wang (Китай), R. Chaudhari 

(Непал) разом із С.М. Зиман здійснювали польові, 

зокрема популяційні дослідження, і брали діяльну 

участь в обговоренні та публікації спільних результа-

тів. Окрім того, в цьому колективі працювали С.Л. Мо-

сякін (спільна з С.М. Зиман робота з типами таксо-

нів), C. Koenig (Австрія, картування), A. Koestner (Ні-

меччина, математична обробка). Монографія з проб-

лем роду Anemone обсягом понад 25 друкованих 

аркушів була опублікована окремими частинами у 

провідних ботанічних журналах світу [92—95].

Є певні успіхи в царині паліноморфологічних 

досліджень, а саме захист дисертацій, присвячених 

родинам Amaranthaceae [45] та Chenopodiaceae [84] і 

спрямованих на з’ясування таксономічної та еволю-

ційної значущості ознак пилку. Прогрес у порівня ль-

ній мікроморфології (анатомія в широкому ро зу мін-

ні) засвідчив цикл праць С.О. Волгіна й А.В. Сте  па-

нової (Одинцової) з питань морфології та провідної 

системи квітки в родині Myrtaceae [72].

Значною подією в сучасній біоморфології був за-

хист Й.М. Берком докторської дисертації за резуль-

татами дослідження життєвих форм у родині Lamia-

ceae флори України [5]. Автор звернув увагу на мор-

фогенез монокарпічних пагонів, великий і малий 

життєві цикли, періодизацію онтогенезу та особ-

ли вості еволюційних перетворень життєвих форм.

У 2003 р. захистом докторської дисертації було 

завершено певний етап перспективних досліджень 

С.Л. Мосякіна, який на прикладі родини Cheno po-

dia ceae показав доцільність поєднання даних де-

та ль ного порівняльно-морфологічного аналізу з ре-

з у льтатами молекулярно-філогенетичних досліджень 

і положень філогеографії [50].

Паралелізм розвитку кількох напрямків анатомо-

морфологічних досліджень в Україні зберігся і в 

останні роки, проте перше місце за чисельністю 

посідають роботи з флористики, причому в значній 

їхній частині констатується наявність життєвих форм 

у певних флорах [10, 14, 40, 52, 74, 76 та ін.]. Життє-

ві форми згадуються як біоморфологічні атрибути 

флори [87], інколи йдеться про адаптаційний сто-

совно середовища характер біоморф [33]. 

Багаторічні дослідження М.М. Федорончуком ро-

дини Caryophyllaceae завершилися у 2006 р. захис-

том докторської дисертації. Автор детально вивчив 

морфологію вегетативних та генеративних органів 

представників цієї родини [79]. Показано, що гвоз-

дичні характеризуються великим різноманіттям жит-

тєвих форм, будови квіток і форми суцвіть, морфо-

логією плодів і насінин, типом зародка тощо, озна-

ки яких можуть слугувати для діагностики таксо-

нів. Накреслені ймовірні шляхи та напрямки ево-

люції цих ознак.

Як і в попередні роки, численними є порівняльно-

морфологічні дослідження рослин для цілей інтро-

дукції й отримання важливих результатів вивчення 

біологічних особливостей інтродукованих рослин, 

з наголосом на репродуктивних властивостях [6, 

36, 88 та ін.]. Знаменно, що в усіх рослин детально 

розглядався онтоморфогенез, досліджувалися фе-

нофази та сезонні ритми, крім того, серйозна увага 

зверталася на морфологічні особливості більшості 



57ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 1

органів, а в деяких рослин також вивчали пилок 

[34] і біохімічний склад [11, 47].

Вельми цікавими є роботи з інтродукованими 

декоративними рослинами в захищеному ґрунті [3, 

6 та ін.], де, крім вищезгаданих питань, значна ува-

га приділяється біологічним особливостям рослин, 

їхнім репродуктивним стратегіям та використанню 

у фітодизайні. Серед цих робіт ми вважаємо над-

звичайно важливими результати багаторічних до-

сліджень сукулентів М.М. Гайдаржи, які заверши-

лися захистом докторської дисертації [13]. Автор-

ка, крім розв’язання прикладних інтродукційних 

питань, детально проаналізувала життєві форми 

сукулентів та модифікувала класифікацію життє-

вих форм І.Г. Серебрякова стосовно сукулентів і, 

що дуже важливо, дослідила еволюційні тенденції 

життєвих форм в онтоморфогенезі. Вагомими є та-

кож роботи В.С. Вахрушкіна з декоративними ор-

хід ними, які належать до роду Paphiopedilum Pfitz. 

[9]. Протягом багатьох років автор докладав великі 

зусилля до здійснення детального порівняльного 

анатомо-морфологічного аналізу всіх органів рос-

лин, їх диференціації за біологічними та декора-

тивними особливостями, вдосконалення методів 

насіннєвого та мікроклонального розмноження.

Особливе місце, проміжне між флористичними 

й інтродукційними роботами, посідають сучасні 

порівняльно-морфологічні дослідження рідкісних 

і реліктових видів рослин у природних та інтродук-

ційних умовах [21, 29, 62 та ін.]. Окрім майже тра-

диційних досліджень онтоморфогенезу, вікової та 

просторової структур популяцій цих рослин у при-

роді, автори зробили спроби їх збереження шляхом 

вирощування на дослідних ділянках, супроводжую-

чи це стаціонарним моніторингом у природних та 

штучних популяціях.

Порівняльно-морфологічні дослідження для цілей 

таксономії та філогенії останнім часом представлені 

дисертаційними роботами по родах Festuca L. — 

І.О. Беднарської [4], Juglans L. — С.Л. Жигалової [23], 

Linum L. — О.М. Оптасюк [55], Euphrasia L. — О.М. Пе-

регрим [58], по родині Juncaceae — І.Г. Ольшанського 

[54]. З огляду на порівняльну морфологію найважливі-

шими складовими цих робіт були порівняльний ана-

ліз таксономічно значущих ознак, анатомо-мор фо ло-

гічні дослідження пилку, насіння, листкових пластин 

та ультраструктури їхньої поверхні, особливостей 

опушення, визначення варіабельності низки ознак.

Результати спеціальних порівняльно-морфо ло гіч-

них досліджень представлені в роботах О.А. Футор-

ної з питань анатомо-морфологічної будови листків 

та стебел псамофітів флори України [82], І.Ю. Маль-

цова [44] — з будови пагонових систем інтродуко-

ваних видів роду Dracaena Vand. ex L., М.Р. Грицини 

[18] — зі структури та генезису життєвих форм видів 

роду Verbascum L. флори західного регіону України.

Наш аналіз розвитку анатомо-морфологічних 

до сліджень судинних рослин в Україні протягом 

останніх майже сорока років показав значні досяг-

нення в цьому напрямку, які відображені у великій 

кількості наукових публікацій, зокрема захисті 10 

докторських та близько 90 кандидатських дисерта-

цій. Окрім того, ми констатуємо серйозні результа-

ти з вивчення анатомії та морфології судинних рос-

лин, особливо за останні 15 років, коли увага фа-

хівців зосереджувалася принаймні на трьох на-

прямках комплексних досліджень із залученням 

анатомо-морфологічних даних, а саме для цілей 

таксономії і філогенії, флористики та інтродукції.

Із середини ХХ століття в Україні переважають ро-

боти, пов’язані з використанням морфологічних, у 

широкому сенсі, ознак як джерела таксономічної ін-

формації. Розвивалася також біоморфологія, резуль-

тати якої були значущими для вирішення питань по-

пуляційної біології і флористики. З 80-х років ХХ 

століття дедалі більшого значення набувають порів-

няльно- та еволюційно-морфо ло гіч ні дослідження 

рослин на ультра- й мікроструктурному рівнях.

Наш аналіз показав доцільність розвитку порів-

няльних морфолого-анатомічних досліджень у ком-

плексі з таксономічними, філогенетичними та фі-

зіо лого-біохімічними роботами — як доповнення 

до класичних структурних досліджень.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В УКРАИНЕ:

РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Статья представляет собой текст доклада на Всеукраинской 

научной конференции «Ботаника и микология» (Киев, ап-

рель 2011 г.) и содержит результаты сжатого анализа разви-

тия в Украине анатомо-морфологических исследований со-

судистых растений и вклад в эти исследования конкретных 

специалистов на протяжении последних 40 лет.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: анатомия растений, биоморфология, 

онтоморфогенез, кариология, палиноморфология, карпология, 

таксономия, эволюция, Украина.
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ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL

STUDIES OF THE VASCULAR PLANTS IN UKRAINE:

DEVELOPMENT AND MODERN STATE

The article is based on report at the Ukrainian Scientific Confer-

ence «Botany and mycology» in Kiev in April 2011. It includes a 

comprehensive analysis of anatomical and morphological studies 

of the vascular plants in Ukraine and outlines of valuable contri-

butions into that field of some botanists during the last 40 years.
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