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ПАЛЕОХОРОЛОГІЯ ALNUS FRUTICOSA, BETULA NANA ТА BOTRYCHIUM BOREALE НА 
РІВНИННІЙ УКРАЇНІ В ПІЗНЬОМУ ДРІАСІ

БезуськоЛ.Г.,КарпюкТ.С.,БезуськоА.Г. Па лео хо ро ло гія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium 
boreale на рів нин ній Ук ра ї ні в пізньо му дріа сі. — Укр. бо тан. журн. — 2015. — 72(1): 3—7.

На во дять ся дані про на яв ність у спо ро вопил ко вих спек трах від кла дів пізньо го дріа су рів нин ної 
час ти ни Ук ра ї ни пил ко вих зе рен Betulanana, Alnusfruticosa та спорBotrychiumcf. boreale. Нині ці 
види не бе руть участі у фор му ван ні рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни. Вста нов ле но, що в пізньо му 
дріа сі (ста ді аль не по хо ло дан ня ос танньо го клі ма тич но го рит му пізньольо до ви ків’я) Betulanana, 
AlnusfruticosaтаBotrychiumcf. boreale вхо ди ли до скла ду пе риг ля ці аль них уг ру по вань лі со вої та 
лі состе по вої зон Ук ра ї ни. От ри ма ні па лео па лі но ло гіч ні ма те ріа ли спонукають до ви снов ку, що 
Betula nana та Botrychiumcf. boreale були по ши ре ні як на Пра во бе реж жі, так і на Лі во бе реж жі 
цих зон. Розповсюджен ня Alnusfruticosa об ме жувалося лі со вою зо ною та лі во бе реж ною час ти
ною лі состе по вої зони. Сьо го дні аре ал цьо го виду не ви хо дить за межі ба га то річ ної мерз ло ти. 
Роз роб ле ні пер ші кар тисхе ми по ши рен ня Betulanana, AlnusfruticosaтаBotrychiumcf. boreale на 
те ри то рії рів нин ної Ук ра ї ни. Під впли вом по те п лін ня клі ма ту міжльо до ви ко во го ран гу на межі 
пізньольо до ви ків’я (піз ній дрі ас) та го ло це ну (пре бо ре аль ний час) по чав ся швид кий про цес 
роз па ду пе риг ля ці аль них уг ру по вань, який су про во джу вав ся зник нен ням зі скла ду фло ри Ук ра
ї ни Betulanana, Alnusfruticosa таBotrychiumcf. boreale.

Ключовіслова:палеопалінологія,палеохорологія,Alnus fruticosa, Betula nana, Botrychium cf. 
boreale,пізнійдріас,Україна.
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Па лео хо ро ло гія є но вим на прям ком су час ної па лі
но ло гії від кла дів квар те ру Ук ра ї ни (Без усько, Кар
пюк, Мо ся кін та ін., 2012а, б; Без усько, Кар пюк, 
Мо ся кін та ін., 2013; Кар пюк, 2014а, б). Ос но ва 
для про ве ден ня па лео хо ро ло гіч них до слі джень — 
це на яв ність ви до вих ви зна чень у скла ді ви коп них 
па лі ноф лор (Без усько, Мо ся кін, Без усько, 2011). 
Для ча со во го ін тер ва лу від по чат ку ріссвюрмсько
го міжльо до ви ків’я до го ло це ну (не за вер ше не су
час не міжльо до ви ків’я) мож на ви ді ли ти де кіль ка 
умов них груп мо дель них так со нів ви до во го рів ня, 
пер спек тив них для ці лей па лео хо ро ло гії. До пер
шої гру пи на ле жать види, представ ле ні сьо го дні 
в «Чер во ній кни зі Ук ра ї ни» (2009). Дру гу гру пу 

фор мує ши ро кий спектр представ ни ків пе риг ля ці
аль но го типу рос лин ності, який не має ана ло гів у 
су час ній рос лин ності Ук ра ї ни, тре тю — види, що 
в ми ну ло му тра п ля ли ся на рів нин ній Ук ра ї ні, а те
пер по ши ре ні тіль ки на ви со ко гір’ях Ук ра їнських 
Кар пат. До чет вер тої гру пи мож на від нести види 
си нан троп ної фло ри. П’ята гру па — це види, по
ши ре ні в ми ну ло му і від сут ні в су час ній при род
ній фло рі Ук ра ї ни. При чо му ос тан ню гру пу ви дів 
фор му ють як ті, що тра п ля ли ся в скла ді рос лин
но го по кри ву оп ти маль них фаз ріссвюрмсько го 
міжльо до ви ків’я, так і дея кі представ ни ки пе ри
г ля ці аль но го ком плек су міжста діа лів та ста діа лів 
пізньо го плейсто це ну. Ос нов ну ува гу в стат ті ми 
зо се ре ди ли саме на ком плек сі мік ро терм них ви дів 



4 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(1)

(Alnus fruticosa Rupr., Betula nana L., Botrychium cf.
borealeMilde), які на ле жать до п’ятої гру пи.

На при кін ці плейсто це ну в пізньольо до ви ко вий 
час від бу ва ли ся швид кі ко рот ко пе рі од ні клі ма тич
ні змі ни, які мали гло баль ний ха рак тер. Але вар
то за ува жи ти, що по те п лін ня на при кін ці пізньо го 
вал даю було уск лад не не клі ма тич ни ми ко ли ван
ня ми дру го го по ряд ку. Ос тан ні про я ви лись як на 
те ри то рії Пів ніч ної, так і Пів ден ної пів куль. Але 
за га лом ам п лі ту ди клі ма тич них змін та ко рот ко
пе рі од ні ко ли ван ня дру го го по ряд ку були біль ши
ми в Пів ніч ній пів ку лі. На те ри то рії Схід ноЄв ро
пейської рів ни ни чіт кі ше про я ви ли ся міжста ді аль
ні по те п лін ня бел лінг (BØ) та ал ле ред (AL) і ста ді
аль не по хо ло дан ня піз ній дрі ас (DR3) (Кли ма нов, 
1994; Бо ри со ва, 2008; Си ма ко ва, 2008; Без усько, 
Мо ся кін, Без усько, 2011). Про тя гом пізньо го дріа
сув скла ді рос лин но го по кри ву змен ши ли ся пло щі 
лі сів та зрос ла роль кріо фі тів. У пізньо му дріа сі на 
те ри то рії Руської рів ни ни по ши ри ла ся ба га то річ
на мерз ло та. Було та кож за фік со ва но тен ден цію 
до зростан ня кон ти нен таль ності та збіль шен ня су
хості клі ма ту в на прям ку з за хо ду на схід (Бо ри со
ва, 2008). 

Ре конст рук ція кар ти ни змін рос лин но го по
кри ву та клі ма ту Ук ра ї ни в пізньо му дріа сі зде
біль шо го ба зу єть ся на да них спо ро вопил ко вих 
до слі джень від кла дів бо літ і ґрун то вих роз рі зів 
(Ге ра си мен ко, 1997; Bezusko, Mosyakin, Bezusko 
et al., 2008; Ка ли но вич, 2009; Без усько, Мо ся кін, 
Без усько, 2010; 2011; Чу мак, 2013). Верх ня межа 
DR3 ета пу (≈10300 ро ків тому) вод но час є ме жею 
між пізньольо до ви ків'ям і голоценом (Хотинский, 
1977; Климанов, 1994; Khotinsky, Klimanov, 1997; 
Безусько, 1999; Борисова, 2008; Безусько, Мосякін, 
Безусько, 2011).

Метою статті є узагальнення відомостей про 
наявність у палінофлорах відкладів пізнього дріасу 
рівнинної частини України Alnus fruticosa, Betula
nana, Botrychium cf. boreale та здійснення для цих 
видів, не представлених у сучасній флорі України, 
палеохорологічних досліджень.

Матеріал та методи досліджень

Основний метод — споровопилковий аналіз. 
Матеріал — палінологічні характеристики 
відкладів пізнього дріасу рівнинної частини 
України (Артюшенко, 1970; Пашкевич, 1977; 1981; 
Артюшенко, Арап, Безусько, 1982; Герасименко, 
1997; Безусько, 1999, 2002, 2013; Безусько, 

Безусько, 2002, 2007; Калинович, 2002; Еловичева, 
2003; Безусько, Мосякін, Безусько, 2011; Чумак, 
2012, 2013). Для подальших палеохорологічних 
досліджень опрацьовувалися тільки ті викопні 
палінофлори пізнього дріасу, які містили пилкові 
зерна Alnusfruticosa,Betulanana та спори Botrychium
cf. boreale. 

Картисхеми поширення Alnus fruticosa, Betula
nana та Botrychium cf. boreale в пізньому дріасі 
розроблені з використанням програми DIVAGIS 
(http://www.divagis.org/)

Латинські назви рослин наведені за чеклістом 
Флори Європи (Flora Europaea checklist..., 1982) з 
необхідними змінами та доповненнями. 

Результати досліджень та їх обговорення

Результати аналізу споровопилкових спектрів 
відкладів пізнього дріасу рівнинної частини 
України свідчать про наявність пилкових зерен 

Наявність пилкових зерен Alnus fruticosa, Betula nana та 
спор Botrychium cf. boreale у палінофлорах пізнього дріасу 
рівнинної частини України

Розріз / область Палінофлори пізнього дріасу

Лісова зона (Правобережжя)

Дорошів (Львівська)
Alnusfruticosa

Betulanana
Botrychiumcf. boreale

Озерне3 (Львівська) Betulanana

Підлужжя (ІваноФранківська) Betulanana

ІкваI (Тернопільська) 
Alnusfruticosa

Betulanana
Botrychiumcf. boreale

Старники (Рівненська) Betulanana

Лісова зона (Лівобережжя)

Романьково (Сумська) 
Alnusfruticosa

Betulanana
Botrychiumcf. boreale

Вільне (Сумська)
Alnusfruticosa

Betulanana

Кукаринське (Чернігівська)
Alnusfruticosa

Betulanana
Botrychiumcf. boreale

Лісостепова зона (Правобережжя)

Клопотовське (Київська)
Betulanana

Botrychiumcf. boreale

Лісостепова зона (Лівобережжя)

Чугмак (Черкаська)
Alnusfruticosa

Betulanana
Botrychiumcf. boreale

Оржиця (Полтавська)
Alnusfruticosa

Betulanana
Botrychiumcf. boreale

http://www.diva-gis.org/
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Alnus fruticosa, Betula nana та спор Botrychium cf. 
boreale у складі викопних палінофлор одинадцяти 
розрізів правобережної та лівобережної частин 
лісової і лісостепової зон. Нами ідентифіковані 
пилкові зерна модельних таксонів у складі 
споровопилкових спектрів відкладів пізнього 
дріасу розрізів Дорошів, Старники, ІкваI, 
Кукаринське, Романьково, Клопотовське, Чугмак 
та Оржиця (Безусько, 1999; Безусько, Мосякін, 
Безусько, 2011). Участь пилкуBetulanana у складі 
палінофлор пізнього дріасу розрізу Озерне3 
встановила Н.О. Калинович (2002), Підлужжя — 
Н.М. Чумак (2012, 2013). Пилкові зерна Betula
nana та Alnus fruticosa формують палінологічні 
характеристики відкладів пізнього дріасу розрізу 
Вільне (Еловичева, 2003) (див. таблицю).

Уза галь не ні па лео па лі но ло гіч ні ма те ріа ли ста ли 
ос но вою для про ве ден ня па лео хо ро ло гіч них до слі
джень.Їхні ре зуль та ти для об ра них мо дель них так
со нів представ ле ні на кар тісхе мі (ри су нок).

От ри ма ні ре зуль та ти па лео хо ро ло гіч них до слі
джень дали змо гу ре конст рую ва ти як кар ти ну по
ши рен ня Betula nana, Alnus fruticosa та Botrychium
cf. boreale впро довж пізньо го дріа су на те ри то рії 
рів нин ної Ук ра ї ни, так і просте жи ти їхню просто
ро ву ди фе рен ціа цію на рів ні ком плек су об ра них 

мо дель них так со нів. За на яв ни ми на цей час па
лі но ло гіч ни ми ма те ріа ла ми ком плекс мік ро терм
них ви дів Betula nana, Alnus fruticosa та Botrychium
cf. boreale брав участь у фор му ван ні рос лин но го 
по кри ву лі со вої зони та Лі во бе реж жя лі состе по
вої зони. От ри ма ні ре зуль та ти па лео па лі но ло гіч
них та па лео хо ро ло гіч них до слі джень є дос татньо 
на дій ним об ґрун ту ван ням по ши рен ня у скла
ді рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни в пізньо му дріа сі 
представ ни ків пе риг ля ці аль но го типу рос лин ності 
та на яв ності в ті часи кріо ген них про це сів. Ос тан ні 
під твер джує по ши рен ня на те ри то рії лі со вої зони 
та Лі во бе реж жя лі состе по вої зони Alnus fruticosa. 
За ува жи мо, що сьо го дні аре ал цьо го виду не ви
хо дить за межі ба га то річ ної мерз ло ти. Мож на та
кож ді йти ви снов ку, що ком плекс мік ро терм них 
ви дів, який утво рю ва ли Betulanana, Alnus fruticosa 
таBotrychiumcf. boreale, роз пав ся під впли вом по
те п лін ня клі ма ту на по чат ку го ло це ну. Інак ше ка
жу чи, на межі пізньольо до ви ків’я (піз ній дрі ас) та 
го ло це ну (пре бо ре аль ний час) змі ни клі ма тич них 
умов міжльо до ви ко во го ран гу при зве ли до роз па
ду пе риг ля ці аль них уг ру по вань, швид ко го фор му
ван ня зо наль но го типу рос лин ності та зник нен ня 
зі скла ду фло ри го ло це ну Ук ра ї ни Betulanana, Alnus
fruticosa іBotrychiumcf. boreale.

Поширення Alnusfruticosa,Betulananaта Botrychiumcf.borealeна території рівнинної України в пізньому дріасі

Distribution of Alnusfruticosa,Betulananaand Botrychiumcf.borealein the plain part of Ukraine during the Late Dryas
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Ви снов ки

1. Уза галь не ні ре зуль та ти па лі но ло гіч них до слі
джень від кла дів пізньо го дріа су рів нин ної час
ти ни Ук ра ї ни свід чать про участь пил ку Betula
nana, Alnusfruticosa та спорBotrychiumcf. borealeу 
фор му ван ні ви коп них спо ро вопил ко вих спек
трів.

2. На при кла ді цих мо дель них так со нів, не 
представ ле них у су час ній фло рі Ук ра ї ни, про
ве де ні пер ші па лео хо ро ло гіч ні до слі джен ня для 
пізньо го дріа су лі со вої та лі состе по вої зон.

3. Вста нов ле но, що Betula nana та Botrychium cf. 
boreale тра п ля лась у скла ді пе риг ля ці аль них рос
лин них уг ру по вань як на Пра во бе реж жі, так і на 
Лі во бе реж жі лі со вої та лі состе по вої зон Ук ра ї ни.

4. За на яв ни ми на цей час па лі но ло гіч ни ми ма те
ріа ла ми Alnusfruticosa, по ши рен ня якої пов’язане 
з ба га то річ ною мерз ло тою,бра ла участь у фор
му ван ні рос лин но го по кри ву пра во бе реж ної та 
лі во бе реж ної час тин лі со вої зони та на Лі во бе
реж жі лі состе по вої зони.

Автори висловлюють щиру подяку члену-корес-
пондентуНАНУкраїниС.Л.Мосякінузаціннізаува-
женнятадопомогувпідготовцістаттідодруку.
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Рекомендує до друку Надійшла 17.12.2014 р.
Д.В. Дубина

БезуськоЛ.Г.1,КарпюкТ.С.1,БезуськоА.Г.2

Палеохорология Alnus fruticosa, Betula nana и Botrychium 
boreale на равнинной Украине в позднем дриасе.–Укр. 
ботан. журн.— 2015. —72(1): 3—7.
1 Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины, г. Киев
2 Национальный университет «КиевоМогилянская 
академия»

Приводятся данные о наличии в споровопыльцевых 
спектрах отложений позднего дриаса равнинной части 
Украины пыльцевых зерен BetulananaL., Alnus fruticosa 

Rupr. и спор Botrychium cf. boreale Milde. В настоящее 
время эти виды не принимают участие в формирова
нии растительного покрова Украины. Установлено, что 
в позднем дриасе (стадиальное похолодание последнего 
климатического ритма позднеледниковья) Betula nana, 
Alnus fruticosa и Botrychium cf. boreale входили в состав 
перигляциальных сообществ лесной и лесостепной зон 
Украины. Полученные палеопалинологические мате
риалы позволили сделать вывод о том, чтоBetulanana и
Botrychiumcf. boreale были распространены как в право
бережной, так и в левобережной частях этих зон. Распро
странение Alnusfruticosa ограничивалось лесной зоной и 
левобережной частью лесостепной зоны. Сегодня ареал 
этого вида не выходит за границы многолетней мерзло
ты. Разработаны первые картысхемы распространения 
Betulanana, Alnusfruticosaи Botrychiumcf. boreale на тер
ритории равнинной Украины. Под влиянием потепле
ния климата межледникового ранга на границе поздне
ледниковья (поздний дриас) и голоцена (пребореальное 
время) начался быстрый процесс распада перигляциаль
ных сообществ, который сопровождался исчезновением 
из состава флоры Украины Betulanana, Alnus fruticosa и
Botrychiumcf. boreale.

Ключевыеслова:палеопалинология,палеохорология,
Betula nana, Alnus fruticosa, Botrychiumcf.boreale, 
позднийдриас,Украина.

BezuskoL.G.1,KarpiukT.S.1,BezuskoA.G.2

Paleochorological research of Alnus fruticosa, Betula nana 
and Botrychium boreale in the plain part of Ukraine during the 
Late Dryas. — Ukr. Bot. J.— 2015. —72(1):3—7.
1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv
2 National University KievMohyla Academy

Pollen data of Betula nana L., Alnus fruticosa Rupr. and
Botrychiumcf. borealeMilde from the Late Dryas sediments 
of the plain part of Ukraine are provided. Currently, these 
species have not been involved in the formation of vegetation 
in Ukraine. 

It hes been found that Betula nana, Alnus fruticosa and 
Botrychium cf. boreale were components of the periglacial 
communities in the forest and steppe zones of Ukraine dur
ing the Late Dryas. Paleopalynological materials showed 
that BetulananaandBotrychiumcf.borealewere distributed 
both to the east and to the west of the Dnieper in these zones. 
Distribution of Alnus fruticosa was limited by the forest area 
and leftbank part of the foreststeppe zone. Today, the range 
of this species is within the permafrost zone. 

The first map of distribution of Betulanana,Alnusfruticosa
and Botrychiumcf.boreale within the plain part of Ukraine was 
developed. The climate warming of the interglacial rank on the 
border of the Late Glacial (Late Dryas) and Holocene (Pre
boreal) influenced the process of disintegration of periglacial 
communities, which was followed by the disappearance of 
Betulanana,Alnus fruticosaand Botrychiumcf.boreale from 
the Ukrainian flora.

Keywords:paleopalynology,paleochorology,Betula nana, 
Alnus fruticosa, Botrychium cf. boreale,LateDryas,Ukraine.
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вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна

СПЕКТРИ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК BRASSICACEAE s. l.: ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН

ІльїнськаА.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: Вегетативні органи рослин. — Укр. 
ботан. журн. — 2015. — 72(1): 8—18.

Досліджені спектри морфологічних ознак вегетативних органів рослин трьох близькоспоріднених 
родин: Capparaceae, Cleomaceae та Brassicaceae s. str. або Brassicaceae s. l. (альтернативна точка 
зору). В центрі уваги були такі ознаки: життєві форми, різноманітність трихом, орієнтація 
стебла, філотаксис і тип листка, край листкової пластинки, наявність (відсутність) і форма 
прилистків, наявність (відсутність) гетерофілії, тривалість вегетації. Для кожної родини 
визначені найпоширеніші, рідкісні та практично відсутні прояви ознак. У родині Capparaceae 
рідкісними або відсутніми проявами ознак є: метаморфізовані пагони та складні листки (перші), 
залозисті структури та гетерофілія (другі); в Cleomaceae, відповідно, деревна життєва форма, 
вічнозелені листки, розеткові монокарпічні та плагіотропні пагони (перші), прості волоски та 
гетерофілія (другі); в Brassicaceae s. str., рівнозначно, деревна життєва форма, водні трави, виткі 
та метаморфізовані пагони, залозисті структури, мутовчасте розташування листків, складні й 
вічнозелені листки, модифіковані прилистки (перші), багатоклітинні прості волоски (другі). 
Спектри досліджених морфологічних ознак цих трьох родин частково перекриваються, а 
найпоширеніші (типові) та рідкісні ознаки не є ідентичними. 

Отримані дані уможливили розглянути основні модуси морфологічної еволюції вегетативних 
органів рослин у Brassicaceae s. l. і припустити, що інтенсифікація росту й розвитку (неотенія), 
редукційні процеси (абревіації) та зміна попереднього ходу розвитку (девіації) були результатом 
адаптації анцесторних типів до сезонносухих умов існування в тропіках і субтропіках та 
до континентального клімату помірної зони (Brassicaceae s. str.). Виразні ознаки високої 
спеціалізації сучасних Brassicaceae s. str. свідчать про завоювання цією групою споріднених видів 
не тільки ксерофільних, а й кріофільних біотопів.

Ключовіслова:Capparaceae, Cleomaceae, Brassicaceae, життєвіформи,вегетативніоргани,
опушення,гетерофілія.

© А.П. ІЛЬЇНСЬКА, 2015

Вступ
Ево лю цій на сис те ма ти ка ба зу єть ся, як ві до мо, не 
тіль ки на ви зна чен ні сту пе ня спо рід не ності тих 
чи ін ших так со нів ме то да ми мо ле ку ляр ної фі ло
ге не ти ки і кла дисти ки, а й на вра ху ван ні тем пів 
і мо ду сів мор фо ло гіч ної ево лю ції ок ре мих груп 
близьких ви дів, міри ди вер ген ції та рів ня їхньої 
спе ціа лі за ції (Тах та джян, 1966, 1987). Ре зуль та
ти бурх ли во го роз ви тку мо ле ку ляр нобіо ло гіч них 
до слі джень по ка за ли, що мор фо ло гіч ні кри те рії 
є ще не дос татньо роз роб ле ни ми для того, щоб їх 
упов ні ви ко ристо ву ва ти для ви зна чен ня ос нов них 
на пря мів струк тур них пе ре бу дов у тих чи ін ших 
так со нах. Це конста ту ва ло ся на Між на род но му 
сим по зіу мі «Deep Morphology. Toward a Renaissance 
of Morphology in Plant Systematics», який від був ся 
в Авст рії в 2001 р. (Deep morphology, 2003). Отже, 
роз ши рен ня, по глиб лен ня та мо дер ні за ція ін фор
ма ції щодо різ но ма ніт ності тих чи ін ших струк тур у 
ме жах так со нів різ но го ран гу, з’ясування за галь них 
тен ден цій мор фо ло гіч ної ево лю ції тих чи тих груп 

спо рід не них ви дів із ви ко ристан ням мо ле ку ляр но
фі ло ге не тич них да них є ак ту аль ни ми пи тан ня ми 
су час ної сис те ма ти ки рос лин. 

Спо рід не ність ро ди ни Brassicaceae Burnett саме 
із Capparaceae Juss. s. l., а не із Papaveraceae Juss., 
упер ше конста ту вав D. Lindley (Lindley, 1833). Ав
тор роз різ няв ці ро ди ни за на яв ністю (ма ко ві) або 
від сут ністю (хресто цві ті, ка пер це ві, ре зе до ві) ен
дос пер му в на сі ни нах. Піз ні ше було з’ясовано, 
що на зва ні ро ди ни від зна ча ють ся та кож різ ним 
скла дом хі міч них ре чо вин (на прик лад, Тах та джян, 
1966; Аве ти сян, 1981, 1983, 1990). Для хресто цві
тих ра зом із ка пер це ви ми ха рак тер ні мі ро зи но ві 
клі ти ни, тоді як у ма ко вих їх не має. І на впа ки — 
види ос танньої ро ди ни ма ють ал ка ло ї ди, від сут ні 
в пер ших трьох. Се ред Capparaceae до хресто цві тих 
біль ше на бли жа ють ся види під ро ди ни Cleomoideae 
Burnett, яку ще в 1834 р. опи са ли як ок ре му ро ди
ну (Cleomaceae Horan.) (Janchen, 1942; Тах та джян, 
1966).

Ре зуль та ти мо ле ку ляр них до слі джень фак тич но 
під твер ди ли ви снов ки сис те ма ти ків кла сич но го 
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на пря му щодо іс ну ван ня трьох спо рід не них груп 
ви дів (ро дин). Но вим здо бут ком цих до слі джень 
було те, що ро ди на Capparaceae s. l. вия ви ла ся па
ра фі ле тич ною, а види під ро ди ни Cleomoideae (або 
Cleomaceae) — біль ше спо рід не ни ми із хресто цві
ти ми (сест ринська гру па ос тан ніх), по рів ня но з 
ка пер це ви ми у вузько му ро зу мін ні їхньо го об ся гу 
(Judd et al., 1994; Rodman et al., 1993, 1996, 1998; 
APG, 1998; APG ІІ, 2003; Hall et al., 2002, 2004;  
Hall, 2008; APG ІІІ, 2009; Takhtajan, 2009). За га лом 
за мо ле ку ляр нофі ло ге не тич ни ми да ни ми, мож
ли ви ми вия ви ли ся три ва рі ан ти ок рес лен ня об ся
гу ро ди ни Brassicaceae: (1) одна ро ди на, до скла ду 
якої, ок рім хресто цві тих, на ле жать Capparaceae і 
Cleomaceae, тоб то ці три ро ди ни ста нов лять одну 
го ло фі ле тич ну гру пу (Brassicaceae s. l.); (2) дві ро
ди ни — Capparaceae, з од но го боку, і Brassicaceae, 
об’єднані з Cleomaceae, — з дру го го; (3) три ок
ре мі ро ди ни — Capparaceae s. str., Brassicaceae і 
Cleomaceae. Ос тан нім ча сом вва жа ють най більш 
при йнят ним тре тій ва рі ант, який, ок рім ви со
ко го рів ня мо но фі лії, ві доб ра жає та кож ста біль
ність оз нак і безпосередність іден ти фі ка ції рос лин 
(Backlund, Bremer, 1998).

Були спро би по рів няль но го до слі джен ня мо ле
ку ляр нофі ло ге не тич ної спо рід не ності на зва них 
ро дин, з од но го боку, й особ ли востей їхньої мор
фо ло гіч ної струк ту ри — з дру го го. З’ясовано, що 
тіль ки ок ре мі мак рострук тур ні особ ли вості рос лин 
мож на від нести до ево лю цій них но ва цій. Апо морф
ни ми оз на ка ми вия ви ли ся не справж ня пе ре тин
ка в пло дах і чо ти ри силь ні ти чин ки (Brassicaceae), 
пло ди без пе ре тин ки та склад ні паль часті лист ки з 
при лист  ка ми (Cleomaceae), со ко ви ті або м’ясисті 
пло ди без пе ре тин ки й без рам ки (Capparaceae), 
нир ко по діб ні на сі ни ни з тес тою, за глиб ле ною 
між ко рін цем та сім’ядолями (Capparaceae ра зом із 
Cleomaceae) (Hall et al., 2002; Iltis et al., 2011).

В об ся зі Brassicaceae s. str. час ти ну оз нак (си мет
рію квіт ки, чис ло ти чи нок, тип лист ка і тип пло ду) 
ок ре мі ав то ри вва жа ють го мо пла зій ни ми. Тоб то 
та ки ми, що в різ них гру пах ви дів цих ро дин ви ник
ли не за леж но (Hall et al., 2002; Franzke et al., 2011). 
Се ред ін ших мор фо ло гіч них струк тур хресто цві тих 
ви ді ля ють та кож рід кіс ні оз на ки, по хо джен ня й ін
тер пре та ція яких за ли ша ють ся ще не  ви зна че ни ми. 
До ос тан ніх на ле жать сім’ядолі, які не від ми ра ють 
у Chamira circaeoides (L. f.) Zahlbr. (Пів ден на Аф
ри ка), гач ку ва ті ко люч ки лист ко во го по хо джен ня 
в Asperuginoidesaxillaris (Boiss. et Hohen.) Rauschert 

(Пів ден ноЗа хід на Азія), май же роз діль ні сім’ядолі 
у ви дів роду Schizopetalon Sims (Чи лі), ве ли ка кіль
кість (18—24) ти чи нок у Megacarpaea polyandra 
Benth. (Гі ма лаї), опад ні стовп чи ки в Litwinowia 
tenuissima (Pall.) Woronow ex Pavlov (Цен траль на 
Азія) і Neslia paniculata (L.) Desv. (Схід ноСе ред
зем но морський за по хо джен ням) тощо. Ці оз на
ки власти ві ок ре мим ви дам по лі тип них ро дів або 
ви ди роз гля да ють у скла ді мо но тип них ро дів (Al
Shehbaz, 2010, 2012; Franzke et al., 2011). 

Отже, до ве де на ре зуль та та ми мо ле ку ляр нофі
ло ге не тич них до слі джень близька фі ло ге не тич
на спо рід не ність ро дин Capparaceae, Brassicaceae
і Cleomaceae (або Brassicaceae s. l.) дає мож ли вість 
по рів ня ти спек три мор фо ло гіч них оз нак на рів ні 
ро дин і ви зна чи ти ос нов ні мо ду си мор фо ло гіч ної 
ево лю ції ро ди ни Brassicaceae як у ши ро ко му, так 
і вузько му ро зу мін ні її об ся гу, що є ме тою на шої 
пра ці. Ця стат тя при свя че на ана лі зу спек трів мор
фо ло гіч них оз нак ве ге та тив них ор га нів рос лин.

Ма те рі ал до слі джен ня

По рів няль ний ана ліз мор фо ло гіч них оз нак (на ве
де ні в таб ли ці) ве ге та тив них ор га нів рос лин ро дин 
Capparaceae, Cleomaceae і Brassicaceae ви ко на ний 
із ви ко ристан ням лі те ра тур них да них і ма те ріа
лів гер бар них ко лек цій, що збе рі га ють ся в гер ба
рії Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН 
Ук ра ї ни (KW). Роз гля ну ті та кож особ ли вості еко
ло гіч ної при уро че ності й ок ре мі біо ло гіч ні власти
вості ви дів.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

До слі джу ва ні ро ди ни різ нять ся за галь ною чи сель
ністю ро до во го та ви до во го скла ду. До Capparaceae 
s. str. від но сять май же 30 ро дів і при близ но 650 ви
дів, до Cleomaceae — при близ но 17 ро дів і май же 
150 ви дів, а до Brassicaceae — май же 340 ро дів і по
над 3800 ви дів (AlShehbaz, 1984; Zhou et al., 2001; 
Appel, AlShehbaz, 2002; Iltis, 2008а, 2008b; Cornejo, 
Zhang, Tucker, 2008а, 2008b; Cornejo, 2009; Tucker, 
2009, 2010; Tucker, Vanderpool, 2010; AlShehbaz, 
2010, 2012а, 2012b). 

По ши рен ня та еко ло гіч на при уро че ність. Види 
Capparaceae s. str. пов’язані пе ре важ но з те п ли ми 
поя са ми Ста ро го і Но во го Сві ту, тро піч ним й суб
тро піч ним, але ок ре мі з них роз по всю дже ні знач
но шир ше, на прик лад, аре ал Capparis spinosa L. s. l. 
охо п лює Се ред зем но морську, Іра ноТу ранську та 
Са ха роАра війську фло ристич ні об лас ті. Ка пер це
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Спектри основних морфологічних ознак вегетативних органів рослин Brassicaceae s. l. (Capparaceae, Cleomaceae, 
Brassicaceae s. str.)*

Родини

Capparaceae Cleomaceae Brassicaceae

Життєвіформи

дерева, кущі (прямостоячі, виткі, 
сланкі)

трави наземні (багаторічні, однорічні; часто 
високі), кущі (ліаноподібні, рідко), напівкущі 

трави наземні (багаторічні, малорічні, 
однорічні) і водні або прибережноводні 

(рідко), напівкущики, напівкущі, кущі (рідко, 
Heliophila, Foleyola, Crambe), інколи виткі 

(зрідка, Cremolobus)

Опушення

прості волоски: відсутні або наявні; 
одноклітинні, багатоклітинні;  

залозисті структури^ однорядні, 
зірчасті, лускоподібні  або відсутні;

колючки: відсутні або розвинені 
(тільки Atamisquea)

прості волоски: відсутні;
залозисті структури: розвинені; 

багатоклітинні, сидячі або на ніжках;
колючки: відсутні або розвинені (Hemiscola, 

Tarenaya)

прості волоски: відсутні або наявні;
одноклітинні; нерозгалужені чи порізному 

розгалужені 
залозисті структури: відсутні або розвинені 

(рідко); залозки, волоски багатоклітинні 
чи одноклітинні: Bunias,Parrya,Chorispora, 

Hesperis, Matthiola, Anchonium, Descurainia та ін.
колючки:  відсутні або розвинені (зрідка, 

спорадично; Ptilotrichumspinosum)

Стебла

ортотропні, плагіотропні, виткі, чіпкі; 
інтенсивно розгалужені (рідко)

ортотропні, плагіотропні (рідко); 
нерозгалужені або різною мірою розгалужені

прямостоячі, гетеротропні, плагіотропні, виткі 
(Heliophila, Cremolobus); нерозгалужені або 

різною мірою розгалужені 

Розміщеннялистків

чергове, супротивне (рідко) чергове
звичайно чергове, рідко мутовчасте (Dentaria), 
супротивне (Dentaria, Lunaria) чи близьке до 

такого (Cardamine, Draba)

Листки

 прості або складні пальчасті (рідко, 
Crateva, Ritchiea, Thylachium, Maerua); 

майже відсутні (рідко,Apophyllum, 
Capparis aphylla); пластинка суцільна; 

цілокрая

складні пальчасті (3, 7 або 11листочкові) 
або прості (рідко); 

пластинка суцільна; по краю зубчаста, 
дрібнопилчаста 

прості або складні (рідко): трійчасті (Cardamine,
Dentaria) чи пірчасті;

пластинка суцільна або різною мірою 
роздільна чи розсічена, інколи ліроподібна 
чи двічі пірчастороздільна; цілокрая або із 

різнозазубреним краєм

Прилистки

наявні (опадаючі) або відсутні; 
лускоподібні й дрібні (часто), 

модифіковані (рідко)

наявні (опадаючі) або відсутні; добре 
розвинені або дрібні, лускоподібні

відсутні або наявні (модифіковані, дуже рідко) 

Гетерофілія

відсутня відсутня дуже поширена

Тривалістьвегетації

вічнозелені або сезоннозелені 
сезоннозелені або вічнозелені (тільки Peritoma

arborea)
постійнозелені, сезоннозелені, вічнозелені 

(дуже рідко)

*  Авторство таксонів частково наведено в тексті, також його можна знайти в електронному довіднику на Інтернетсторінці: «The 
International Plant Names Index» [http://www.ipni.org/index.html].
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ві ма ють ши ро ку еко ло гіч ну ам п лі ту ду і ха рак тер ні 
як для гу мід них, так і для арид них еко то пів; рос
туть у лі сах (світ лих або тем них, ши ро ко лис тя них 
або бам бу ко вих), на уз ліс сях, у ча гар ни ко вих за
рос тях, до ли нах рі чок, на бе ре гах різ них во дойм, 
на від кри тих не за ліс не них ін сольо ва них міс цях та 
на опус те ле них те ри то рі ях, а та кож на вап ня ках, 
піс ках і пі ща ни ках; під ні ма ють ся в гори більш як 
на 2000 м н. р. м. Се ред ви дів Capparaceae ба га то 
та ких, які присто со ва ні до ін сольо ва них й арид
них еко то пів (Bentham, Hooker, 1862; Pax, 1891; 
Heywood, 1964; Kers, 2003; Zhang, Tucker, 2008b; 
Cornejo, 2009; Tucker, 2010).

Гео гра фіч ний діа па зон ро ди ни Cleomaceae по
діб ний до та ко го Capparaceae. Кле о мо ві, як і ка
пер це ві, роз по всю дже ні в тро пі ках і суб тро пі ках 
Аф ри ки, Пів ніч ної та Пів ден ної Аме ри ки, Азії й 
Авст ра лії, але ма ють біль ші анк ла ви в тем пе рат них 
ре гіо нах із по мір ним клі ма том, по рів ня но з ка пер
це ви ми. Їхня еко ло гіч на при уро че ність так само 
від зна ча єть ся різ но ма ніт ністю, але все ж знач на 
час ти на ви дів ха рак тер на для се зон но по суш ли вих 
еко то пів. Види кле о мо вих рос туть у ялів це вих і ду
бо вих лі сах, на лу ках, по бе ре го вих об ри вах, у пре
рі ях, на па со ви щах, на су хих пі ща них об мі ли нах і 
дю нах, у за рос тях пус тель них ча гар ни ків, в опус те
ле них кам’янистих сте пах, на різ них схи лах, час то 
на за со ле них міс цях або на субстра ті вул ка ніч но го 
по хо джен ня, а та кож на уз біч чях до ріг та на ін ших 
ан тро по ген но транс фор мо ва них те ри то рі ях; під ні
ма ють ся в гори до 1200 м н. р. м. (Bentham, Hooker, 
1862; Pax, 1891; Rodman et al., 1996; Kers, 2003; Hall, 
2008; Zhang, Tucker, 2008а; Tucker, 2009; Tucker, 
Vanderpool, 2010; Iltis et al., 2011).

Види Brassicaceae по ши ре ні в усьо му сві ті (ок рім 
Ан тарк ти ди), але біль шість із них скон цен тро ва
на в Го ларк ти ці. В тро пі ках вони при уро че ні пе ре
важ но до гірських ре гіо нів, а в Пів ден ній пів ку лі 
най біль ше пов’язані з Капським, Авст ра лійським 
та Не от ро піч ним фло ристич ни ми царст ва ми. Се
ред них є рос ли ни, по ши ре ні май же на всій зем
ній кулі, як, на прик лад, Capsellabursa-pastoris (L.) 
Medik. Еко ло гіч ний спектр хресто цві тих над зви
чай но ши ро кий. Ця ро ди на по сі дає одне з пер
ших місць за чи сель ністю ви дів в арк тич ній фло
рі; у ви со ко гір’ях хресто цві ті ра зом із ли шай ни
ка ми ся га ють межі рос лин но го по кри ву (5700 м н. 
р. м.); так само ха рак тер ні вони для лі сів, сте пів, 
на пів пус тель і пус тель, морських бе ре гів, вод них 
і за со ле них міс цез ростань, різ но ма ніт них від сло

нень; ви да ми Brassicaceae ба га ті та кож ан тро по
ген но транс фор мо ва ні еко то пи (De Candolle, 1821; 
Bentham, Hooker, 1862; Prantl, 1891; Thellung, 1919; 
Буш, 1939; Арк ти че ская фло ра СССР, 1975; Аве ти
сян, 1981, 1983, 1990; AlShehbaz, 1984, 2010, 2012a, 
2012b; Кон д ра тюк и др., 1985; Ко тов, 1987; Бур да, 
1988; Про то по по ва, 1991; Ball et al., 1993; Zhou et 
al., 2001; Appel, AlShehbaz, 2002; До ро фе ев, 2004). 
Але в усіх хресто цві тих є спіль на еко ло гіч на особ
ли вість — тя жін ня до від кри тих міс цез ростань.

Жит тє ві фор ми (див. таб ли цю). Для ро ди ни 
Capparaceae ха рак тер ні де рев ні жит тє ві фор ми: не
ве ли кі де ре ва або кущі, ліа ни або слан кі ліа но по
діб ні рос ли ни (Bentham, Hooker, 1862; Pax, 1891; 
Zhang, Tucker, 2008b; Cornejo, 2009; Takhtajan, 2009; 
Tucker, 2010), як, на прик лад, Capparis herbacea 
Willd., що рос те на Пів ден но му бе ре зі Кри му та 
Кер ченсько му пові . В Cleomaceae, на впа ки, знач
ну част ку ста нов лять трав’яні жит тє ві фор ми, особ
ли во ма ло річ ни ки, до во лі по ши ре ні на пів де рев
ні, а де рев ні (на прик лад, Peritomaarborea (Nutt. ex 
Torr. et A. Gray) Iltis) є дуже рід кіс ни ми (Bentham, 
Hooker, 1862; Pax, 1891; Zhang, Tucker, 2008а; 
Tucker, 2009; Tucker, Vanderpool, 2010). Кле о мо вим 
ве ли кою мі рою власти вий пос ту по вий пе ре хід від 
ба га то річ них трав до на пів ку щів, з од но го боку, і до 
од но річ них ви дів — з дру го го, але об лі гат ні од но
річ ни ки в ро ди ні рід кіс ні (Kers, 2003). Хоча за га лом 
види, які ав то ри різ них фло ристич них ви дань від
но сять до од но річ ни ків (фа куль та тив них чи об лі
гат них), ста нов лять май же 60 % від їхньої за галь ної 
чи сель ності в ро ди ні (Bentham, Hooker, 1862; Pax, 
1891; Zhang, Tucker, 2008а; Takhtajan, 2009; Tucker, 
2009; Tucker, Vanderpool, 2010). Рос ли ни тіль ки од
но го виду, Cleomeoxalidea F. Muell. (Авст ра лія), на
ле жать до ро зет ко вих (Pax, 1891; Kers, 2003).

Серед видів Brassicaceae пе ре ва жа ють тра ви 
(май же 62 %), до во лі по ши ре ні на пів де рев ні рос
ли ни (особ ли во на пів ку щи ки) і ма ло річ ни ки, а 
ти по ві де рев ні фор ми є рід кіс ни ми (близько 5 % 
ви дів) (Аве ти сян, 1981; AlShehbaz, 1984; Appel, Al
Shehbaz, 2002; Hall et al., 2002). По діб не спів від но
шен ня між різ ни ми жит тє ви ми фор ма ми хресто
цві тих спос те рі га єть ся і у фло рі Ук ра ї ни, де ба га то
річ ни ки ста нов лять 51 % (127 ви дів), на пів де рев ні 
фор ми — 12 % (30), а од но річ ни ки — 37% (94 види). 
На від мі ну від кле о мо вих, для цієї ро ди ни дуже ха
рак тер ні рос ли ни з на пів ро зет ко ви ми чи ро зет ко
ви ми мо но кар піч ни ми па го на ми. У фло рі Ук ра ї ни 
їх май же 84 % (211 ви дів). 
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Отже, в Brassicaceae s. l. спос те рі га єть ся чіт ка 
ево лю цій на тен ден ція роз ви тку жит тє вих форм 
від де рев них (Capparaceae) до на пів де рев них і 
трав’яних (сест ринські Cleomaceae і Brassicaceae). 
Пе ре біг ево лю цій но го про це су шля хом не оте ніч
них пе ре тво рень у двох ос тан ніх ро ди нах по діб
ний, але в кле о мо вих юве ні лі за ція або ево лю цій не 
ви па дан ня піз ніх ста дій он то ге не тич но го роз ви тку 
рос лин зна хо дить ся на по чат ко вому етапі, тоді як 
у хресто цві тих не оте нія іс тот на і дуже роз ма ї та за 
сту пе нем про я ву — від на пів де рев них форм до од
но річ ни ків та ефе ме рів (Тах та джян, 1964). Яс к ра
вий про яв не оте нії в ос тан ній ро ди ні обу мов ле ний, 
мож ли во, адап та ці єю її ан цестор них ти пів до кон
ти нен таль но го клі ма ту. Отже, мож на при пус ти ти, 
що хресто цві ті — це кон ти нен таль на лі нія роз ви т 
ку ка пер це вих.

Опу шен ня (див. таб ли цю). В усіх трьох ро ди нах 
рос ли ни мо жуть бути го лі або опу ше ні. Ка пер це
вим власти ві од но клі тин ні та ба га то клі тин ні по
крив ні (прості) во лос ки, за ло зисті три хо ми в них 
прак тич но від сут ні. Се ред по крив них пе ре ва жа ють 
ба га то клі тин ні, зір часті на ніж ці або лус ко по діб ні. 
Од но клі тин ні три хо ми ви дов же ні й не роз га лу же ні. 
Ос тан ні має по рів ня но не ве ли ка кіль кість ви дів, 
що зо се ре дже ні в не от ро пі ках і на ле жать до кіль
кох ро дів, зок ре ма до Capparidastrum (DC.) Hutch., 
Monilicarpa Cornejo et Iltis, Anisocapparis Cornejo et 
Iltis, Cynophalla J. Presl (Kers, 2003; Cornejo, Iltis, 
2008а, 2008b; Zhang, Tucker, 2008b; Cornejo, 2009; 
Tucker, 2010). У дея ких ви дів прості во лос ки мо
жуть бути не дов го віч ни ми і вкри ва ти тіль ки мо ло
ді ор га ни рос ли ни. В Capparaceae спос те рі га єть ся 
пев на ко ре ля ція між ти пом три хом (од но і ба га
то клі тин ни ми) і по ло жен ням ви дів у мо ле ку ляр но
фі ло ге не тич них кла до гра мах (Hall, 2008; Tucker, 
2009). Види CapparisL. s. l. із прости ми три хо ма ми 
cформували ок ре му ве ли ку кла ду, що слу гу ва ло ба
зи сом для від нов лен ня за бу тих ро дів, які були під
по ряд ко ва ні Capparis, або опи су но вих так со нів ро
до во го ран гу (Cornejo, Iltis, 2008а, 2008b; Cornejo, 
2009). За слу го вує на ува гу той факт, що рос ли ни 
цих ви дів мо жуть бути го лі або опу ше ні. Ко люч
ки (ме та мор фі зо ва ні па го ни) ха рак тер ні тіль ки 
для роду Atamisquea Miers (Tucker, 2010). У ро ди ні 
Cleomaceae прості (по крив ні) три хо ми прак тич но 
від сут ні, а за ло зисті струк ту ри, на впа ки, дуже по
ши ре ні. Ос тан ні до во лі різ но ма ніт ні за сво єю бу
до вою, але зав жди ба га то клі тин ні. Тіль ки у ви дів 
двох ро дів (Hemiscola Raf., Tarenaya Raf.) спос те

рі га ють ся ко люч ки (емер ген ці) (Bentham, Hooker, 
1862; Pax, 1891; Zhang, Tucker, 2008а; Takhtajan, 
2009; Tucker, 2009; Tucker, Vanderpool, 2010).

Опу шен ня хресто цві тих скла да єть ся лише з од
но клі тин них три хом. Що прав да, в ок ре мих гру пах 
ви дів воно ком бі но ва не і сфор мо ва не прости ми 
во лос ка ми та за ло зисти ми струк ту ра ми — од но
клі тин ни ми (Descurainia Webb et Berthel.) або ба
га то клі тин ни ми (Parrya R. Br., Chorispora R. Br. ex 
DC., Hesperis L., Matthiola W.T. Aiton, Anchonium 
DC.) во лос ка ми чи за лоз ка ми (Bunias L.). Як і 
в ка пер це вих, у дея ких ви дів, на прик лад у роді 
Ptilotrichum C.A. Mey., час ти на па го нів може транс
фор му ва ти ся в ко люч ки (Bentham, Hooker, 1862; 
Dennert, 1885; Prantl, 1891; Thellung, 1919; Буш, 
1939; Dvořák, 1973; Theobold et al., 1979; Аве ти сян, 
1981; Ball et al., 1993; Ancev, Goranova, 1998; Appel, 
AlShehbaz, 2002; Rothmaler, 2002; Khalik, 2005; Al
Shehbaz, 2010, 2012).

Прості од но клі тин ні во лос ки хресто цві тих мо
жуть бути не роз га лу же ни ми або дуже поріз но му 
роз га лу же ни ми. Не роз га лу же ні три хо ми власти ві 
за зви чай ме  з о  фітам, які рос туть у дос татньо зво ло
же них еко то пах. У ме жах од но го й того са мо го виду 
фор ма три хом, їх на яв ність чи від сут ність мо жуть 
від різ ня ти сім’ядолі та до рос лі лист ки. Meniocus
linifolius DC. має голі сім’ядолі та зір часто опу ше
ні до рос лі лист ки. В роді Alyssum L. ос тан ні в усіх 
ви дів вкри ті зір части ми во лос ка ми, сім’ядолі в 
під ро ді Odontarrhena (C.A. Mey.) A.P. Iljinsk. (ви ди 
фло ри Ук ра ї ни) вкри ті дуже дріб ни ми прости ми 
ши пу ва ти ми во лос ка ми, а в під ро ді Alyssum — аси
мет рич но роз га лу же ни ми й зір части ми три хо ма ми 
(Иль ин ская, 1987). Не опу ше ні сім’ядолі та пер ші 
лист ки ха рак тер ні для Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
і D. muralis (L.) DC. (Ва силь чен ко, 1937, 1965). У 
Brassicaceae, по діб но до Capparaceae, ок ре мі види 
та кож мо жуть мати не дов го віч не опу шен ня із 
простих не роз га лу же них во лос ків, яке власти ве 
тіль ки мо ло дим, юве ніль ним, струк ту рам рос лин 
(на прик лад, види ро ду Cardamine L. або Sisymbrium 
volgense M. Bieb. ex E. Fourn.). 

Різ ні за фор мою од но клі тин ні во лос ки хресто
цві тих од ним із пер ших кла си фі ку вав F. Dennert 
(Dennert, 1885). Він ви ді лив три їхні ти пи: прості 
(не роз га лу же ні), ди хо то міч ні та зір часті. У по даль
ших до слі джен нях було ви яв ле но над зви чай но 
ве ли ке роз ма їт тя їх ніх форм, що й до те пер важ ко 
під да єть ся кла си фі ку ван ню (Metcalfe, Chalk, 1950; 
Dvořák, 1973; Theobold et all., 1979; Ancev, Goranova, 
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1998; Khalik, 2005; Takhtajan, 2009). На прик лад, для 
хресто цві тих тіль ки фло ри Єгип ту K. Khalik на
вів 12 ти пів три хом, а M. Beilstein, I. AlShehbaz і 
E. Kellogg для всі єї ро ди ни за га лом — усьо го чо ти
ри (Khalik, 2005; Beilstein et al., 2006). 

Фор му три хом ши ро ко засто со ву ють у сис те ма
ти ці хресто цві тих для ві до крем лен ня так со нів різ
но го рів ня — ро до во го, сек цій но го чи ви до во го (De 
Candolle, 1821; Hayek, 1911; Буш, 1939; Janchen, 
1942; Арк ти че ская фло ра СССР, 1975; Аве ти сян, 
1981, 1983, 1990; Ко тов, 1987; До ро фе ев, 2004, та 
ін.). Але тіль ки K. Prantl ви ко ристав різ но ма ніт
ність бу до ви три хом для роз по ді лу хресто цві тих на 
три би і під три би (Prantl, 1891). Він, зок ре ма, зо се
ре див усі види із за ло зисти ми струк ту ра ми у під
три бі Hesperidinae Prantl три би Hesperideae Prantl, 
а до триб Thelipodieae Prantl і Sinapeae Prantl від
ніс види із прости ми або від сут ні ми во лос ка ми. 
Спос те рі га єть ся пев на за леж ність у Brassicaceae 
між на яв ністю за ло зистих струк тур і роз та шу ван
ням ви дів у мо ле ку ляр них кла до гра мах. В ос тан ніх 
біль шість ви дів із за ло зистим опу шен ням на ле жать 
до од ні єї (третьої) лі нії роз ви тку ро ди ни (Beilstein 
et al., 2006; German, AlShehbaz, 2010; AlShehbaz, 
2012 та ін.). 

Слід за ува жи ти, що прості та за ло зисті три хо ма
тич ні ут во рен ня ма ють різ ні функ ції і не на ле жать 
до го мо ло гіч них струк тур рос лин (Ва силь ев, 1977; 
Ва силь ев и др., 1978; Эзау, 1980; Evert, 2007). Якщо 
роз ви ток по крив них три хом є пер шою за хис ною 
ре ак ці єю епі дер маль ної тка ни ни рос лин на екст
ре маль ні (особ ли во над мір ну ін со ля цію і ви со кі 
або низькі тем пе ра ту ри) умо ви іс ну ван ня, то фор
му ван ня сек ре тор них струк тур пов’язують із спе
ци фі кою об мі ну ре чо вин тих чи ін ших груп рос
лин. У їх ніх клі ти нах на ко пи чу ють ся, як пра ви ло, 
вто рин ні про дук ти ме та бо ліз му (ефір ні олії), як, 
на прик лад, у ви дів ро ди ни Cleomaceae (Pax, 1891; 
Ва силь ев, 1977; Ро щи на, Ро щи на, 2012). Види ка
пер це вих та кож на ко пи чу ють у клі ти нах ба га то ша
ро вої епі дер ми лист ків ве ли ку кіль кість вто рин них 
про дук тів об мі ну ре чо вин, але у ви гля ді дуже ряс
них криста лів ок са ла ту каль цію (Pax, 1891).

Отже, обид ві суб тро піч нотро піч ні ро ди ни 
(Capparaceae і Cleomaceae) об’єднує і від різ няє від 
Brassicaceae ін тен сив ний про цес ме та бо ліз му, внас
лі док чого на ко пи чу єть ся до во лі ба га то вто рин них 
ре чо вин. У ви дів хресто цві тих спо ра дич но і в не
ве ли кій кіль кості мо жуть спос те рі га ти ся криста ли 
ок са ла ту каль цію, а за ло зисті струк ту ри, як за зна

ча ло ся, ха рак тер ні для не ба гатьох ви дів. Зва жаю чи 
на особ ли вості по ши рен ня до слі джу ва них ро дин, 
мож на при пус ти ти, що син тез знач ної кіль кості 
вто рин них про дук тів об мі ну ре чо вин обу мов ле ний 
спе ци фі кою клі ма ту тро пі ків. Ро ди ну Brassicaceae 
на бли жає до Cleomaceae на яв ність за ло зистих 
струк тур, а від да ляє — від сут ність в ос тан ніх 
простих, не за ло зистих, три хо ма тич них ут во рень. 
Ка пер це ві ві до крем лю ють ся від обох ро дин бра ком 
за ло зистих три хом, але ма ють, як і Brassicaceae, 
прості (не за ло зисті) во лос ки. Від різ няє ці дві ро ди
ни і спо сіб до сяг нен ня роз ма їт тя форм по крив них 
три хом: у ро ди ні Capparaceae — це роз ви ток ба га то
клі тин них зір частих во лос ків і лу сок, а в хресто цві
тих — змі на фор ми од ні єї клі ти ни. 

З ево лю цій но го по гля ду за слу го вує на ува гу те, 
що в ка пер це вих прості од но клі тин ні во лос ки зав
жди не роз га лу же ні, а в хресто цві тих такі ж од но
клі тин ні три хо ми мо жуть бути або не роз га лу же
ни ми, або різ ним чи ном роз га лу же ни ми. Ма буть, 
при найм ні у час ти ни ви дів ро ди ни Brassicaceae, в 
про це сі ево лю ції змі нив ся ком плекс ге нів, які конт 
ро лю ють роз ви ток три хом. Уна слі док цьо го ста
ли ся сут тє ві від хи лен ня на пев них ета пах їхньо го 
он то ге не зу, що мож на ви зна чи ти як ме ді аль ну де
віа цію (Тах та джян, 1964). Від по від ні змі ни від бу
ли ся, мож ли во, і в ро ди ні Cleomaceae, в ре зуль та ті 
чого рос ли ни цієї ро ди ни вза га лі втра ти ли прості 
во лос ки. 

У Brassicaceae s. l., та ким чи ном, ево лю цій
ні змі ни в струк ту рі три хом спо чат ку від бу ва ли ся 
шля хом тер мі наль них аб ре віа цій (ба га то клі тин ні 
во лос ки ста ли од но клі тин ни ми), а по тім — зав дя
ки ме ді аль ній де віа ції (Brassicaceae s. str.). Обид ва 
мо ду си та ких мор фо ло гіч них змін мож на вва жа
ти по чат ко вим ета пом ру ди мен та ції (Тах та джян, 
1964). У про це сі іс то рич но го роз ви тку Brassicaceae 
s. l. від бу ло ся та кож спро щен ня бу до ви за ло зистих 
струк тур — від ба га то клі тин них емер ген ців і за ло
зок (Cleomaceae) до од но клі тин них за ло зистих во
лос ків (Brassicaceae s. str.).

Стеб ло (див. таб ли цю). Спектр різ но ма ніт ності 
бу до ви сте бел до во лі по діб ний у до слі джу ва них 
гру пах ви дів. Від мін ності сто су ють ся на сам пе ред 
кіль кіс но го спів від но шен ня їх ніх ти пів. У ка пер це
вих і кле о мо вих пе ре ва жа ють пря мостоя чі рос ли
ни, тіль ки об маль ви дів ма ють слан кі стеб ла, крім 
того, в пер ших до во лі по ши ре ні ви ткі чи чіп кі рос
ли ни, тоді як у дру гих — вони прак тич но від сут ні. 
У хресто цві тих стеб ла пря мостоя чі, та кож до во лі 
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по ши ре ні різ ні ва рі ан ти пла гіо троп них, слан ких 
і вза га лі при зем ле них, а ви ткі або такі, що га бі ту
аль но на бли жа ють ся до ліан, ха рак тер ні лише для 
двох ро дів — Heliophila Burm. f. ex L. і Cremolobus 
DC. (AlShehbaz, 2010, 2012). 

За га лом у Brassicaceae s. l. просте жу єть ся чіт ка 
тен ден ція змі ни орі єн та ції сте бел від пря мостоя
чих до при зем ле них і пла гіо троп них, що, ві ро гід но, 
є на слід ком присто су ван ня ан цестор них ти пів до 
умов се зон но го кон ти нен таль но го клі ма ту, особ
ли во до низьких тем пе ра тур, яке най ви раз ні ше 
про яв ля єть ся в Brassicaceae s. str.

Роз мі щен ня лист ків (див. таб ли цю). В усіх трьох 
ро ди нах ти по вим є спі раль не, най при мі тив ні ше, 
роз та шу ван ня лист ків. У ка пер це вих і хресто цві
тих, ок рім того, зрід ка спос те рі га єть ся су про тив не 
або му тов часте роз мі щен ня лист ків. Якщо су про
тив не від но сять до до во лі ре верс но го, то му тов
часте — стій кі ше (Takhtajan, 2009). Дуже ві ро гід но, 
що му тов часте роз та шу ван ня лист ків — на слі док 
галь мів них про це сів у функ ціо ну ван ні вер хів ко вої 
ме ристе ми. Саме так мож на по яс ни ти той факт, що 
в дея ких хресто цві тих (Cardamine, Draba L.) роз мі
щен ня лист ків є тіль ки близьким до му тов часто го.

Лис ток (див. таб ли цю). Ви дам Capparaceae 
власти ві зде біль шо го прості лист ки, склад ні паль
часті (трій часті) по ши ре ні в них знач но мен ше, 
як, на прик лад, у роді Crateva L. та в ок ре мих ви дів 
Ritchiea R. Br. ex G. Don, Thylachium Lour., Maerua 
Forssk. У дея ких по су хостій ких ви дів лист ки май же 
зов сім від сут ні, а функ цію фо то син те зу ви ко ну ють 
мо ло ді стеб ла (при мі ром, Apophyllum anoma-
lum F. Müll., Capparis aphylla Roth (Bentham, 
Hooker, 1862; Pax, 1891; Iltis et al., 2011). У ро ди ні 
Cleomaceae пе ре ва жа ють склад ні паль часті лист ки, 
тоді як прості на ле жать до рід кіс них і спос те рі га
ють ся в дуже не ба гатьох ви дів, зок ре ма в Mithostylis
procumbens (Jacq.) Raf., Cleome fimbriata Vicary, 
C.scaposa DC. тощо. При найм ні в дея ких ви дів (на
прик лад, Cleome monophylla L.) прості лист ки збі
га ють ся з од но річ ним ве ли ким жит тє вим цик лом 
роз ви тку рос лин, що є про я вом ге те ро бат мії. В обох 
ро ди нах, не за леж но від типу лист ка, їхні пластин
ки зав жди су ціль ні та ці ло краї (Capparaceae) або 
з кра єм, поріз но му ви різьб ле ним (Cleomaceae) 
(Bentham, Hooker, 1862; Pax, 1891; Zhang, Tucker, 
2008а; Tucker, 2009; Tucker, Vanderpool, 2010).

Тип і фор ма лист ка у хресто цві тих дуже різ но ма
ніт ні. Є в них прості лист ки із су ціль ни ми пластин
ка ми і склад ні (паль часті або май же паль часті чи 

пір часті), але біль шість із них ма ють прості лист ки 
з ви рі за ним кра єм або з різ ним чи ном пір часто
роз сі че ни ми пластин ка ми. Отже, види Brassicaceae 
від різ няють ся від двох ін ших ро дин роз ви тком пе
ре важ но простих лист ків із ви рі за ни ми різ ною мі
рою (від пір частоло па те вих до пір частороз сі че
них) пластин ка ми.

У до слі джу ва них ро ди нах мож на просте жи
ти взає мозв’язок між різ ни ми ти па ми лист ка й 
особ ли востя ми їхньо го ін ди ві ду аль но го роз ви тку. 
Як ві до мо, в про це сі он то ге не зу су ціль ні лист ко
ві пластин ки роз ви ва ють ся в ре зуль та ті рів но мір
но го функ ціо ну ван ня апі каль ної та мар гі наль ної 
ме ристем (Ва силь ев и др., 1978; Эзау, 1980; Evert, 
2007). Кра йо ва ме ристе ма за кла да єть ся дво ма поз
довж ні ми ва ли ка ми оба біч го лов ної жил ки і роз
рос та єть ся в ши ри ну, фор мую чи пластин ку. Не
рів но мір ність мар гі наль но го рос ту зу мов лює ут во
рен ня різ ним чи ном роз сі че них простих лист ків. 
Отже, фор ма пластин ки лист ка за ле жить від роз
по ді лу ді ля нок із най ін тен сив ні шим мар гі наль ним 
рос том. Фор му ван ня склад них лист ків обу мов ле но 
не рів но мір ним апі каль ним і мар гі наль ним рос том. 
Склад ні пір часті лист ки утво рю ють ся за збе ре же
ної функ ції вер хів ко вої ме ристе ми і по ру ше ної — 
кра йо вої твір ної тка ни ни. Якщо од но час но іс тот
но галь му єть ся функ ціо ну ван ня апі каль ної (утво
рю єть ся ко рот кий ра хіс) і кра йо вої ме ристе м, то 
склад ний лис ток ма ти ме фор му паль часто го (Ва
силь ев и др., 1978; Эзау, 1980; Evert, 2007).

Отже, мож на при пус ти ти, що паль частосклад ні 
лист ки кле о мо вих сфор му ва ли ся в ре зуль та ті силь
но го галь му ван ня як апі каль но го, так і мар гі наль
но го рос ту лист ко во го за чат ка, а пір частороз сі че ні 
лист ки хресто цві тих — уна слі док фраг мен тар но го 
функ ціо ну ван ня лише кра йо вої твір ної тка ни ни. 
Та кий про цес он то ге не зу лист ків цих ро дин уз го
джу єть ся, до пев ної міри, зі сту пе нем ксе ро фі лі за
ції та рів нем ін сольо ва ності еко то пів кле о мо вих і 
хресто цві тих. Прості лист ки біль шості ви дів ка пер
це вих, пев но, фор му ва ли ся за рів но мір но те п ло го 
і дос татньо во ло го го клі ма ту. Від просто го лист ка 
ка пер це вих (як ви хід но го типу) в умо вах се зон но
по суш ли во го клі ма ту тро пі ків і суб тро пі ків (галь
му ван ня апі каль ної та мар гі наль ної ме ристем) 
ви ник, ма буть, склад нопаль частий лис ток кле о
мо вих, а в по суш ли вокон ти нен таль но му клі ма ті 
по мір ної зони (галь му ван ня пе ре важ но мар гі наль
ної ме ристе ми) — простий, але різ ною мі рою ви рі
за ний лис ток хресто цві тих. Ха рак тер роз сі че ності 
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ос тан ніх міг за ле жа ти від сту пе ня по суш ли вості 
нав ко лишньо го се ре до ви ща; чим більш арид ни ми 
були міс цез ростан ня, тим силь ні ше галь му вав ся 
мар гі наль ний ріст і в ре зуль та ті цьо го фор му ва ли
ся лист ки із роз сі че ни ми пластин ка ми. Опо се ред
ко ва ним до ка зом та ко го пе ре бі гу он то ге не тич но го 
роз ви тку лист ків може бу ти ут во рен ня су ціль них 
пласти нок у про рост ків ба гатьох ви дів Brassicaceae 
(Ва силь чен ко, 1965). Вза га лі у хресто цві тих спектр 
роз ма їт тя форм лист ків знач но шир ший, аніж у 
двох ін ших ро ди нах, що ко ре лює із на ба га то біль
шою їхньою еко ло гіч ною ам п лі ту дою.

Дуже ймо вір но, що в про це сі ево лю ції лист ка 
Brassicaceae s. l. від бу ва ли ся від хи лен ня від ти по во
го пе ре бі гу його он то ге не зу, які мож на від нести до 
ба заль ної де віа ції або ар хі бо лії у кле о мо вих і ме ді
аль ної де віа ції чи ме зо бо лії (час ті ше) — у хресто
цві тих (Тах та джян, 1964).

При лист  ки (див. таб ли цю). В ро ди нах Capparaceae 
і Cleomaceae при лист  ки на ле жать до нестій ких оз
нак, які мо жуть бути роз ви не ни ми або від сут ні ми 
в рос лин од но го й того ви ду (Zhang, Tucker, 2008а, 
2008b; Cornejo, 2009; Takhtajan, 2009; Tucker, 2009, 
2010; Tucker, Vanderpool, 2010). У хресто цві тих до 
них дея кі ав то ри від но сять дуже дріб ні за лоз ки, 
роз та шо ва ні при ос но ві че реш ків або квіт ко ні жок 
у ви дів із за ло зисти ми струк ту ра ми (Dvořák, 1973; 
AlShehbaz, 2010, 2012). По діб на транс фор ма ція 
ін ко ли спос те рі га єть ся і в ін ших ро ди нах. Отже, за 
ха рак те ром роз ви тку і так со но міч ної по ши ре ності 
цієї оз на ки хресто цві ті до во лі чіт ко від різ няють ся 
від обох спо рід не них ро дин. За ува жи мо, що про
бле ма при мі тив ності лист ків із при лист  ка ми за ли
ша єть ся дис ку сій ною, ос та точ но ще не ви зна че но, 
які саме лист ки мали пер вин ні по кри то на сін ні — з 
при лист  ка ми чи без них (Тах та джян, 1964).

Ге те ро фі лія (див. таб ли цю). Різ но лис тість прак
тич но не власти ва ви дам ро дин Capparaceae і 
Cleomaceae, хоча не знач ні від мін ності за роз мі ром 
лист ків у них іс ну ють. Для Brassicaceae, на впа ки, 
ге те ро фі лія дуже ха рак тер на і не од на ко во про яв
ля єть ся в різ них ви дів. Роз ви ток різ них за фор мою 
лист ків на од ній і тій са мій рос ли ні в цій ро ди ні 
най час ті ше спос те рі га єть ся у ви дів по суш ли вих 
еко то пів або та ких із дуже мін ли вим зво ло жен ням 
про тя гом од но го й того ж се зо ну. В хресто цві тих за 
особ ли востя ми фор мо вої різ но ма ніт ності лист ків 
на од ній рос ли ні мож на ви ді ли ти три ос нов ні та 
най ха рак тер ні ші про я ви ге те ро фі лії. Зок ре ма, це 
якіс на — як на слі док фор му ван ня різ них за фор мою 

лист ків (на прик лад, Rorippa amphibia (L.) Besser), 
ре дук цій на — пос ту по ве спро щен ня фор ми лист ків 
і змен шен ня їхньо го роз мі ру в апі каль но му на пря
мі (Sisymbriumaltissimum L., Barbareaarcuata (Opiz 
ex J. Presl et C. Presl) Rchb., Lepidiumperfoliatum L. 
та ба га то ін ших) і кіль кіс на — змен шен ня роз мі ру 
лист ків за не знач ної змі ни їхньої фор ми (Alyssum 
tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd., Buniasorientalis L., 
Myagrumperfoliatum L. та ба га то ін ших). Яви ще ге
те ро фі лії обу мов ле но ком плек сом чин ни ків, се ред 
яких важ ли ву роль ві ді грає ін тен си фі ка ція тем пів 
роз ви тку рос ли ни, що умож лив лює пов’язування її 
(при найм ні в дея ких ви пад ках) із не оте ні єю.

Три ва лість ве ге та ції (див. таб ли цю). Пе ре важ на 
біль шість ка пер це вих на ле жить до віч но зе ле них 
рос лин. Лис то пад ні фор ми спос те рі га ють ся не час
то, зде біль шо го в роді Crateva. В ро ди ні Cleomaceae, 
на впа ки, віч но зе ле ні рос ли ни є рід кіс ни ми (тіль
ки Peritomaarborea (Nutt. ex Torr. et A.Gray) Iltis), а 
лис то пад ні — зви чай ни ми. Для Brassicaceae най ха
рак тер ніші лис то пад ні види або такі, що про тя гом 
усьо го року ма ють зе ле ні лист ки, тоб то є пос тій но
зе ле ни ми за кла си фі ка ці єю W. Rothmaler (2002). У 
фло рі Ук ра ї ни, на прик лад, до пос тій но зе ле них на
ле жать 93 види (37 %). Ти по ві віч но зе ле ні рос ли ни 
се ред хресто цві тих май же від сут ні. 

Отже, в про це сі ево лю ції Brassicaceae s. l. від
був ся пе ре хід від рос лин, які пос тій но ве ге ту ють 
(Capparaceae), до та ких із се зон ною ве ге та ці єю 
(Cleomaceae, Brassicaceae s. str.), що обу мов ле но (як 
в усіх по кри то на сін них) адап та ці єю рос лин до се
зон нокон ти нен таль но го клі ма ту із по суш ли вим 
чи хо лод ним пе ріо да ми.

Ви снов ки

Та ким чи ном, для кож ної з трьох близькос по рід не
них ро дин — Capparaceae, Cleomaceae і Brassicaceae 
s. str. (або Brassicaceae s. l.) — ха рак тер ні ши ро кі 
спек три мор фо ло гіч них оз нак ве ге та тив них ор га
нів рос лин, які на рів ні ро дин част ко во пе ре кри ва
ють ся. Най по ши ре ні ші (ти по ві) та рід кіс ні оз на
ки кож ної до слі дже ної ро ди ни не є іден тич ни ми. 
В Capparaceae до рід кіс них на ле жать ме та мор фі зо
ва ні па го ни (ко люч ки) й склад ні лист ки, а прак тич
но від сут ні — за ло зисті струк ту ри та ге те ро фі лія. У 
Cleomaceae рід кіс ні — це де рев ні рос ли ни, віч но зе
ле ні лист ки, ро зет ко ві мо но кар піч ні та пла гіо троп
ні па го ни, відсутні — прості во лос ки й ге те ро фі лія. 
У Brassicaceae s. str. рід кіс ні: де рев ні рос ли ни, вод ні 
тра ви, май же ви ткі, а та кож ме та мор фі зо ва ні (ко
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люч ки) па го ни, за ло зисті струк ту ри, му тов часте чи 
близьке до та ко го роз мі щен ня лист ків, склад ні та 
віч но зе ле ні лист ки, мо ди фі ко ва ні (ду же дріб ні за
лоз ки) при лист ни ки, а від сут ні — ба га то клі тин ні 
по крив ні во лос ки. 

Ба га то мор фо ло гіч них оз нак ве ге та тив них ор
га нів Brassicaceae s. str. біль шою чи мен шою мі рою 
власти ві ви дам двох ін ших спо рід не них ро дин. 
Вод но час для них ха рак тер ні оз на ки, які не спос те
рі га ють ся в реш ти до слі джу ва них ро дин, але вони 
власти ві не всім ви дам хресто цві тих. До ос тан ніх 
на ле жать: на яв ність вод них або при бе реж новод
них трав, різ ним чи ном роз га лу же ні од но клі тин ні 
по крив ні во лос ки, прості лист ки із ви рі за ни ми різ
ною мі рою пластин ка ми, а та кож ге те ро фі лія. 

До слі дже ні спек три мор фо ло гіч них оз нак ве
ге та тив них ор га нів рос лин да ють змо гу ок рес
ли ти ві ро гід ні на пря ми мор фо ло гіч ної ево лю ції 
Brassicaceae s. l. Жит тє ві фор ми ево лю ціо ну ва ли від 
де рев них до на пів де рев них і трав’яних ба га то річ
них та од но річ них; тра ви — від на зем них до при бе
реж новод них і вод них; па го ни рос лин — від ор то
троп них до ге те ро троп них і пла гіо троп них, з од но
го боку, і до чіп ких, ви тких чи слан ких — з дру го го; 
лист ки — від віч но зе ле них до се зон но зе ле них і від 
склад них до простих та від од но ма ніт них на од
ній рос ли ні до ге те ро морф них; лист ко ві пластин
ки — від простих до різ ною мі рою ви різьб ле них; 
во лос ки — від ба га то клі тин них до не роз га лу же них 
од но клі тин них і роз га лу же них од но клі тин них. Ос
нов ни ми фак то ра ми ево лю цій них мор фо ло гіч них 
змін ве ге та тив них ор га нів рос лин були ін тен си
фі ка ція рос ту й роз ви тку (не оте нія), ре дук цій ні 
про це си (аб ре віа ції), від хи лен ня від ми ну ло го пе
ре бі гу роз ви тку (де віа ції), спри чи не ні присто су
ван ням до се зон но су хих умов тро пі ків і суб тро пі
ків (Cleomaceae) та кон ти нен таль но го клі ма ту по
мір ної зони (Brassicaceae s. str.). В ос тан ній ро ди ні 
за фік со ва но біль ше оз нак ви со кої спе ціа лі за ції, що 
обу мов ле но ос во єн ням не тіль ки ксе ро філь них, а й 
кріо філь них біо то пів.
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ИльинскаяА.Ф.Спектры морфологических признаков  
Brassicaceae s. l.: вегетативные органы растений. — Укр. 
ботан. журн.  — 2015. — 72(1): 8—18.
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины, г. Киев

Исследованы спектры морфологических признаков ве
гетативных органов растений трех близкородственных 
семейств: Capparaceae, Cleomaceae и Brassicaceae s. str. или 
Brassicaceae s. l. (альтернативная точка зрения). В цент
ре внимания были следующие признаки: жизненные 
формы, разнообразие трихом, ориентация стебля, лис
торасположение и тип листа, край листовой пластинки, 
наличие (отсутствие) и форма прилистников, наличие 
(отсутствие) гетерофиллии и продолжительность ве
гетации. Для каждого семейства определены наиболее 
распространенные, редкие и практически отсутствую
щие состояния признаков. В семействеCapparaceae ред
кими или не представленными состояниями признаков 
являются: метаморфизированные побеги и сложные 
листья (первые), железистые структуры и гетерофиллия 
(вторые); в Cleomaceae, соответственно: древесная жиз
ненная форма, вечнозеленые листья, розеточные моно
карпические и плагиотропные побеги (первые), простые 
волоски и гетерофиллия (вторые); в Brassicaceae s. str., 
адекватно: древесная жизненная форма, водные травы, 
вьющиеся и метаморфизированные побеги, железистые 
структуры, мутовчатое листорасположение, сложные и 
вечнозеленые листья, модифицированные прилистники 

(первые), многоклеточные простые волоски (вторые). 
Спектры исследованных морфологических признаков 
этих трех семейств частично перекрываются, а наиболее 
распространенные (типичные) и редкие признаки не яв
ляются идентичными. 

Полученные данные позволили рассмотреть основ
ные модусы морфологической эволюции вегетативных 
органов растений в Brassicaceae s. l. и предположить, 
что интенсификация роста и развития (неотения), 
редукционные процессы (аббревиации) и изменения 
прежнего хода развития (девиации) были результа
том адаптации анцесторных типов к сезонносухим 
условиям существования в тропиках и субтропиках 
(Cleomaceae) и к континентальному климату умеренной 
зоны (Brassicaceae s. str.). Отчетливые признаки высокой 
специализации современных Brassicaceae s. str. свиде
тельствуют о завоевании этой группой родственных ви
дов не только ксерофильных, но и криофильных биото
пов.

Ключевыеслова:Capparaceae, Cleomaceae, 
Brassicaceae, жизненныеформы,вегетативныеорганы,
опушение,гетерофиллия.

IlyinskaA.P. Spectra of morphological features  of 
Brassicaceae s. l.: vegetative organs.  — Ukr. Bot. J. — 2015. 
— 72(1): 8—18.
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

The spectra of morphological features for vegetative organs 
of three closely related families, Capparaceae, Cleomaceae 
and Brassicaceae s. str. or Brassicaceae s. l. (alternative view), 
were investigated. The following characters were considered: 
lifeforms, diversity of trichomes, stem orientation, phyllo
taxis and leaf type, edge of leaf blade, presence/absence and 
form of stipules, presence/absence of heterophylly, and dura
tion of growing season. For each family, the most common 
(typical), rare, and not represented features were defined. 
The rare or not represented characters are as follows: for the 
family Capparaceae, metamorphosed shoots and compound 
leaves (first), glandular structures and heterophylly (second); 
for Cleomaceae, respectively, tree lifeform, evergreen leaves, 
rosette monocarpic and plagiotropic shoots (first), simple 
trichomes and heterophylly (second); for Brassicaceae s. str., 
accordingly, tree lifeform, herbaceous aquatics, metamor
phosed and convolved shoots, glandular structures, whorled 
phyllotaxis, evergreen and compound leaves, modified stip
ules (first), simple multicellular hairs (second).

The spectra of the studied morphological features of these 
three families partly overlap, and the most common (typical) 
and rare characters are not identical. The data obtained al
low to consider the principal trends of morphological evolu
tion of vegetative organs in the Brassicaceae s. l. It is suggested 
that intensification of the growth and development (neoteny), 
reduction process (abbreviation) and changes of the devel
opment course (deviation) resulted from adaptation of the 
ancestral types to seasonally dry environment in the tropics 
and subtropics (Cleomaceae) and to continental climate of the 
temperate zone (Brassicaceae s. str.). Distinct features of high 
specialization in modern Brassicaceae s. str. allow coloniza
tion of not only xerophilic but also cryophilic habitats.

Keywords:Capparaceae, Cleomaceae, Brassicaceae, life
forms,vegetativeorgans,pubescence,heterophylly.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Флористичні знахідки

Jovibarbaglobifera (L.) J. Parnell (=J.sobolifera (Sims.) 
Opiz; Sempervivum soboliferum Sims.) із ро ди ни 
Crassulaceae J. St.Hil. — рід кіс ний єв ро пейський 
бо ре аль ний вид на пів ден ній межі ареа лу. По ши ре
ний у Пів ніч ній, Цен траль ній та Схід ній (Верхньо
Волзь кий, Волзь коКамський ре гіо ни) Єв ро пі. В 
Ук ра ї ні тра п ля єть ся в світ лих су хих со сно вих лі сах, 
на пі ща них міс цях в уг ру по ван нях сою зів Dicrano-
Pinion (Libbert, 1933) Matuszkiewicz 1962, Koelerion
glaucae Volk 1931 у пів ніч ній час ти ні По ліс ся (Во
линська, Рів ненська, Ки ївська, Чер ні гівська та 
Сумська об лас ті). Ме зо ксе ро фіт. Су ку лент (Ан д рі
єн ко та ін., 2009а).

У «Фло рі Ук ра ї ни» J. globifera від зна че ний як 
вид, що «з впев не ністю може бу ти вка за ний тіль
ки для По ліс ся» з на ве ден ням міс це зна хо джень 
у Ки ївській та Чер ні гівській об лас тях (Бор дзі
ловський, 1953). За «Оп ре де ли те лем высших 
рас те ний Украины» (1987), вид зрід ка тра п ля
єть ся в Ки ївській, Рів ненській та Во линській 
(Ко вельський рн, око ли ці с. ВоляКо вельська) 
об лас тях. Міс це зна хо джен ня J. globifera в ме жах 
Во линської обл. най пов ні ше опи са ні у пра цях 

Т.Л. Ан д рі єн ко зі спів ав то ра ми (Ан д рі єн ко, Ко ні
щук, 2008; Ан д рі єн ко та ін., 2009а, б). На кар то схе мі 
гео гра фіч но го по ши рен ня J.globifera на За хід но му 
По ліс сі (Ан д рі єн ко, Ко ні щук, 2008) для те ри то рії 
Во линської обл. по да но 11 ло ка лі те тів — зок ре ма, 
в око ли цях сіл Го ро док, За мос тя, Крас но во ля Ма
не вицько го рну, с. ВоляКо вельська Ко вельсько
го рну, бе рег оз. Синове Старовижівського рну, 
на те ри то рії Че ремсько го при род но го за по від ни ка 
(уро чи ще Бу гає ва Гора), На ціо наль них при род них 
пар ків «Шацький» (уро чи ще Гори), «Прип’ять
Сто хід» (уро чи ще Ка пус тя на Гора, око ли ці с. По
жиг) тощо. Під крес ли мо, що межа по ши рен ня 
виду збі га єть ся з ме жею дніп ровсько го зле де нін ня 
за лі ні єю Лю бомль—Ко вель—Ма не ви чі (При ро
да..., 1975).

Ми вия ви ли ще одне міс це зна хо джен ня 
J. globifera в око ли цях с. Угли — най схід ні шо го 
по се лен ня Ко вельсько го рну, що ле жить на пра
во му бе ре зі р. Сто хід ((N 51°08′20″, E 25°23′). Вид 
при уро че ний до пі ща но го па гор ба вод нольо до ви
ко во го по хо джен ня — ози, який, за свід чен ня ми 
міс це вих жи те лів, по чав за рос та ти лі со ви ми де рев
ни ми ви да ми лише 20 ро ків тому. Міс цез ростан ня 
J. globifera зна йде не на пів ден ноза хід но му схи

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.019
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НОВА ЗНАХІДКА JOVIBARBA GLOBIFERA (CRASSULACEAE) У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(УКРАЇНА)

Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Войтюк В.П. Нова знахідка Jovibarba globifera (Crassulaceae) у 
Волинській області (Україна). — Укр. ботан. журн. – 2015. –72(1): 19–21.

Повідомляється про знахідку Jovibarba globifera (L.) J. Parn.– рідкісного європейського 
бореального виду з родини Crassulaceae J. St.Hil. – в околицях с. Угли Ковельського рну 
Волинської обл. (південна межа ареалу). Виявлена природна ценопопуляція J.globifera перебуває 
в задовільному стані у типових умовах. Для охорони ценопопуляції виду з "Червоної книги 
України" запропоновано створення філії ландшафтного заказника місцевого значення.

Ключовіслова: Jovibarba globifera, Волинськаобласть.
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Ценопопуляція Jovibarba globi-
fera в околицях с. Угли Ковель
ського рну Волинської обл.

Coenopopulation of Jovibarba
globifera near Uhly village of 
Kovel District, Volyn Region

лі па гор ба на пло щі 0,1 га. Про ек тив не по крит тя 
Pinussylvestris L. не знач не — 2—5 %, h 1,0—5,0 м. У 
де ре воча гар ни ко во му яру сі тра п ля єть ся Juniperus
communis L. (про ек тив не по крит тя 10 %,  h 0,7—3,5 м),
Carpinusbetulus L. (+), під ріст —Quercusrobur L. (сі
ян ці 1—2 роки, +), Frangulaalnus Mill. (+).

Ос нов ний ас пект у трав’яному яру сі ста нов
лять J. globifera (про ек тив не по крит тя 60—90 %, 
ок ре мі кур ти ни на лі чу ють до 100 ро зе ток, квіт
ко но си h 30—40 см, 24 осо би ни в ге не ра тив но
му ста ні), Thymus serpyllum L. (20—40 %), Festuca
polesicaZapał. (20 %), Koeleriaglauca (Spreng.) DC. 
(20 %), Cladonia sylvatica (L.) Hоffm. (20%, міс
ця ми про ек тив не по крит тя до 80 %) (ри су нок). 
Rumex acetosella L. у цен траль ній час ти ні па гор ба 
має про ек тив не по крит тя 5—10 %, у ниж ній — до 
40 %, де до да єть ся Pilosella officinarum F. Schult. et 
Sch. Bip. (=Hieracium pilosella L.) (5 %) та не ве ли
ка кур ти на Nardusstricta L. По оди но ко тра п ляють
ся Hylotelephiummaximum (L.) Holub (+), Dryopteris
carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs (+).

Ви яв ле на при род на це но по пу ля ція J. globifera 
пе ре бу ває в доб ро му ста ні, в ти по вих умо
вах (со юз Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935 
(Matuszkiewicz, 2001)).

Гер бар ні зраз ки J.globifera збе рі га ють ся у гер ба
рії ка фед ри бо та ні ки Схід но єв ро пейсько го на ціо
наль но го уні вер си те ту іме ні Лесі Ук ра їн ки (LUU).

Без по се ред ня близькість ви яв ле но го міс це 
з ростан ня J. globifera до на се ле но го пунк ту, збіль
шен ня рек реа цій но го на ван та жен ня на уз бе реж жя 
річ ки, де від бу ва ють ся зма ган ня з вод но го ту риз му 
«Сто хіддер бі» (Звіт..., 2009), та інші ан тро по ген ні 
чин ни ки ство рю ють пе ре ду мо ви для по ру шен ня 
ці ліс ності еко то пу.З ме тою збе ре жен ня ло ка лі те ту 
J.globifera про по нує мо ство ри ти фі лію «Бо рід ник» 
пло щею 3 га у ланд шафт но му за каз ни ку міс це во
го зна чен ня «Ка шівський» (Ма не вицький рн, 
Ко вельський держ ліс госп, Ка шівське ліс ництво, 
пло ща — 283,6 гек та ра) (При род ноза по від ний..., 
1999), який роз та шо ва ний пів ніч ні ше й охо п лює 7 
ді ля нок із со сно ви ми бо ра ми І бо ні те ту.
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КузьмишинаИ.И.,КоцунЛ.А.,ВойтюкВ.П.Новая 
находка Jovibarba globifera (Crassulaceae) в Волынской 
области (Украина). — Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(1): 
19–21.

Восточноевропейский национальный университет 
имени Леси Украинки, г. Луцк

Сообщается о находке Jovibarba globifera (L.) J. Parn. — 
редкого европейского бореального вида из семейства 
CrassulaceaeJ. St.Hil. — в окрестностях с. Углы Ковель
ского рна Волынской обл. (южная граница ареала). Об
наруженная природная ценопопуляция J.globifera нахо
дится в хорошем состоянии в типичных условиях. Для 
охраны ценопопуляции вида из «Красной книги Украи
ны» предложено создание филиала ландшафтного заказ
ника местного значения.

Ключевыеслова: Jovibarba globifera, Волынская
область.

KuzmishynaI.I.,KotsunL.O.,VojtjukV.P.The find 
of Jovibarba globifera (Crassulaceae) in Volyn Region 
(Ukraine). — Ukr. Bot. J. – 2015. – 72(1): 19–21.

Lesya Ukrainka Eastern European National University, 
Lutsk

The finding of Jovibarbaglobifera(L.) J. Parn., a rare boreal 
species from the family Crassulaceae J. St.Hil., near Uhly 
village (Kovel District, Volyn Region) is reported. The coe
nopopulation was found at the southern border of the species 
range. For protection of the coenopopulation of the species 
listed in the Red Data Book of Ukraine, establishment of 
a branch of the landscape reserve of local importance is 
proposed.

Keywords: Jovibarba globifera, VolynRegion.

В.М. Мінарченко. Ресурсознавство. Лікарські рослини: Навчальний посібник. — К.: Фітосоціоцентр, 2014. — 
215 с.

У виданні вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють сучасні тенденції обліку, використання 
й охорони ресурсів лікарських рослин, лишайників та грибів на міжнародному і національному рівнях. 
Викладено основні поняття національного та міжнародного законодавства щодо використання й охорони 
лікарських рослин; визначено стан природних ресурсів цих видів в Україні, особливості накопичення 
ними біологічно активних речовин; проаналізовано використання лікарських рослин у науковій і 
традиційній медицині, в різних регіонах земної кулі, а також в Україні, біологічно активні речовини з 
яких входять до складу препаратів вітчизняного та іноземного виробництва. Посібник містить методичні 
матеріали щодо обліку ресурсів рослин. Наведені приклади обліку запасів сировини. Значну частину 
інформаційного матеріалу, зокрема розрахункові таблиці для визначення щільності запасів рослинної 
сировини, виділено в додаток.

Посібник буде корисним для викладання ресурсознавства у вищих навчальних закладах, відповідно до
навчальної програми, і біологічних дисциплін природоохоронного спрямування в середній школі, а також з
метоюоблікурослиннихресурсів.

НОВІ ВИДАННЯ



22 ISSN0372-4123.Ukr.Bot.J.,2015,72(1)

УКРАЇНСЬКИЙ
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ЖУРНАЛ Спорові рослини та гриби
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КОЛЕКЦІЯ КУЛЬТУР ШАПИНКОВИХ ГРИБІВ (IBK) ЯК ОБ’ЄКТ НАЦІОНАЛЬНОГО 
НАДБАННЯ УКРАЇНИ

ЛомбергМ.Л.,МихайловаО.Б.,БіськоН.А.  Колекція культур шапинкових грибів (IBK) як об’єкт 
національного надбання України. — Укр. ботан. журн. —2015. — 72(1): 22–28.

Стаття присвячена пам'яті відомого українського міколога, доктора біологічних наук, 
професора Асі Сергіївни Бухало, яка була засновником і першим куратором Колекції культур 
шапинкових грибів (IBK). Висвітлено основні етапи формування і стратегію розвитку Колекції. 
Охарактеризовано видовий склад, зокрема рідкісних видів мікобіоти України та шапинкових 
грибів із цінними для біотехнології властивостями. Наведено методи виділення макроміцетів 
у чисту культуру, визначено критерії підтримання життєздатності, ідентифікації різних видів 
на вегетативній стадії росту. Показано унікальність Колекції шапинкових грибів (IBK) як 
необхідного ресурсу для фундаментальних і прикладних мікологічних досліджень в Україні і 
країнах зарубіжжя.

Ключовіслова:колекціякультур,гриби,макроміцети,національненадбання.
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Ос тан ні ми ро ка ми знач ну ува гу в сві ті при ді ля
ють про бле мі збе ре жен ня мі ко біо ти ша пин ко вих 
гри бів поза їхніми при род ни ми міс цез ростан ня ми 
(ex situ). Ви зна чаль ну роль у та ко му під хо ді ві ді
гра ють ко лек ції куль тур, де збе рі га єть ся ге но фонд 
мак ро мі це тів у чис тій куль ту рі (Hawksworth, 2004; 
Псур це ва, 2008a; Psurtseva, 2010; Рос лин ний …, 
2014). Пе ре ва га збе ре жен ня гри бів exsitu по ля гає у 
мож ли вості їхньо го ви ко ристан ня для розв’язання 
нау ко вих та прак тич них про блем: фун да мен таль
них мі ко ло гіч них до слі джень, роз роб ки но вих 
біо тех но ло гій, от ри ман ня ме дич них пре па ра тів 
тощо (Buchalo, Mitropolskaya, 2002; Бе ло ва и др., 
2005; Бе ло ва, Псур це ва, 2007; Озер ская и др., 2008; 
Псур це ва, 2008б; Су хо млин, 2010; Био ло ги че ские …, 
2011; Рос лин ний світ…, 2014). 

Най біль ші сві то ві ко лек ції, в яких збе рі га єть ся 
по над 10000 шта мів гри бів із різ них так со нів та еко
ло гіч них груп, зна хо дять ся у США — ARS ко лек ція 
куль тур (NRRL) й Аме ри канська ко лек ція ти по вих 
куль тур (АТСС) та в Ні дер лан дах — Цен траль не 

бюро плісеневих куль тур (CBS). При кла дом спе
ціа лі зо ва них єв ро пейських ко лек цій куль тур гри бів 
є ко лек ція куль тур Інсти ту ту мік ро біо ло гії Чеської 
АН (ССBAS — 292 види, на ле жать до Agaricales та 
Aphyllophorales) та 2 ко лек ції РФ — Все ро сійська 
ко лек ція мік ро ор га ніз мів (VKM — 164 види, на ле
жать до Agaricales) і ко лек ція мак ро мі це тів Бо та ніч
но го інсти ту ту іме ні В.Л. Ко ма ро ва РАН — LEBIN
(633 види Agaricales та Aphyllophorales) (Псур це ва, 
2008б; Psurtseva, 2010; Psurtseva, Ozerskaya, 2013). 

Ко лек ція куль тур ша пин ко вих гри бів Інсти ту ту 
бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (IBK), 
яка за сно ва на в 1966 р. для про ве ден ня до слі джень 
з гли бин но го куль ти ву ван ня їс тів них мак ро мі це
тів (Ми тро польська, Бу ха ло, 1994), є уні каль ною, 
спе ціа лі зо ва ною за скла дом представ ле них у ній 
гриб них ор га ніз мів, ви ді ле них із при род них еко
систем. Нині в Ко лек ції під три му єть ся по над 1100 
шта мів 191 виду, що на ле жать до 89 ро дів гри бів 
від ді лів Basidiomycota та Ascomycota (Бу ха ло та ін., 
2011). У Ко лек ції збе рі га ють ся ди ка ріо тич ні шта
ми ба зи діє вих і сум частих мак ро мі це тів різ них так
со но міч них та еко ло гіч них груп гри бів ши ро ко
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го гео гра фіч но го по хо джен ня, які представ ля ють 
на сам пе ред різ но ма ніт тя мі ко біо ти Ук ра ї ни. На 
від мі ну від ін ших ко лек цій мак ро мі це тів, у Ко лек
ції ІВК збе рі га єть ся ве ли ка кіль кість шта мів та ких 
ши ро ко куль ти во ва них у сві ті ви дів їс тів них гри бів, 
як Agaricusbisporus(J.E. Lange) Imbach,Flammulina
velutipes(Curtis) Singer,Lentinusedodes(Berk.) Singer,
Pleurotusostreatus(Jacq.) P. Kumm. та ін ших(Бу ха
ло та ін., 2011). Сьо го дні Ко лек ція IBK є най біль
шою офі цій ною спе ціа лі зо ва ною ко лек ці єю куль
тур мак ро мі це тів в Ук ра ї ні і од ні єю з най біль ших за 
кіль кістю ви дів та шта мів у Єв ро пі. За пос та но вою 
Ка бі не ту Мі ніст рів Ук ра ї ни від 19 груд ня 2001 р. 
№ 1709 Ко лек цію куль тур ша пин ко вих гри бів 
Інсти ту ту бо та ні ки було вне се но до реєст ру нау ко
вих об’єктів, що ста нов лять На ціо наль не над бан ня 
Ук ра ї ни.

До слі джен ня особ ли востей ви ді лен ня ша пин
ко вих гри бів у чис ту куль ту ру і роз роб ка ме то дів 
їхньо го збе рі ган ня були за по чат ко ва ні док то ром 
біо ло гіч них наук, про фе со ром А.С. Бу ха ло (1932—
2014) в се ре ди ні 60х рр. ХХ ст. у від ді лі мі ко ло гії 
Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го АН Ук ра
ї ни. В по даль шо му ін тро ду ко ва ні нею шта ми ста ли 
ос но вою ко лек цій но го фон ду. Ася Сер гі їв на Бу ха
ло впро довж 48 ро ків була не змін ним ку ра то ром 
Ко лек ції (1966—2014). Вона ви зна чи ла стра те гію 
фор му ван ня ко лек цій но го фон ду та за про по ну
ва ла ос нов ні прин ци пи ви ді лен ня та збе ре жен ня 
куль тур ба зи діє вих і сум частих гри бів в умо вах ко
лек ції. Од ним із важ ли вих на пря мів ро бо ти в цій 
га лу зі ста ло про ве ден ня фун да мен таль них нау ко
вих до слі джень з біо ло гії, сис те ма ти ки і біо тех но
ло гії їс тів них та лі карських ша пин ко вих гри бів. 
Ве ли ка ува га при ді ля єть ся збе ре жен ню ви до во го 
та шта мо во го різ но ма ніт тя пе ре важ но їс тів них і лі
карських мак ро мі це тів.

Ко лек ція ша пин ко вих гри бів — важ ли вий ре
сурс роз ви тку віт чиз ня но го про ми сло во го гри
бів ництва та біо тех но ло гій от ри ман ня діє тич них 
лі ку валь нопро фі лак тич них хар чо вих до дат ків, 
функ ціо наль них про дук тів, біо ло гіч но ак тив них 
ре чо вин. У ній представ ле ні куль ту ри 112 ви дів з 
ві до мою фар ма ко ло гіч ною дією, що ви ко ристо
ву ють ся в сві то вій на род ній і тра ди цій ній ме ди ци
ні. Зок ре ма, де по но ва но 70 шта мів, які ста нов лять 
пред мет ви на хо ду як про ду цен ти біо ло гіч но ак
тив них ре чо вин, біо ма си та пло до вих тіл (Бу ха ло 
та ін., 1996; Де ни со ва, 1998; Lorenzen, Anke, 1998; 
Reshetnikov, 2001; Buchalo et al., 2002; Chang, Miles, 

2004; Wasser et al., 2005; Бу ха ло и др., 2007; Dai et 
al., 2009; Ми хай ло ва, Поє ди нок, 2013). Ок ре мі 
роз роб ки сто су ють ся ви ко ристан ня гли бин но го 
мі це лію як по сів но го ма те ріа лу в про ми сло во му 
гри бів ництві та про це сах біо кон вер сії рос лин них 
решток (Бисько и др., 1983; Бу ха ло, 1988; Со лом
ко, Фе до ров, 1988; Со лом ко, 1992; Лом берг, 2002; 
Lomberh et al., 2002; Lomberh et al., 2003; Лом берг, 
2005; Лом берг, Со лом ко, 2006; Макромицеты …, 
2012). Ок рім хар чо вої цін ності, пло до ві тіла і куль
ту раль ний мі це лій є важ ли вим дже ре лом ба гатьох 
біо ло гіч но ак тив них лі карських і по жив них ре чо
вин. Прак тич не вті лен ня но вих гриб них біо тех но
ло гій у віт чиз ня не ви роб ництво пот ре бує нау ко во 
об ґрун то ва но го від бо ру пер спек тив них про ду цен
тів, роз ши рен ня фун да мен таль них знань про їхні 
біо ло гіч ні власти вості, за ко но мір ності рос ту та 
пло до но шен ня (Лом берг, Со лом ко, 2006).

Мор фо ло гіч ні та фі зіо ло гіч ні ха рак те ристи
ки куль тур Ко лек ції до слі джу ють ся за роз роб ле
ною спів ро біт ни ка ми від ді лу мі ко ло гії про гра мою 
пое тап но го скри нін гу (Бу ха ло, 1988). У про це сі 
від бо ру шта мів їс тів них та лі карських гри бів, пер
спек тив них для біо тех но ло гіч но го засто су ван ня, 
важ ли во з’ясувати ко ре ля цію між пев ни ми мор фо
ло гіч ни ми, фі зіо ло гіч ни ми, біо хі міч ни ми ха рак
те ристи ка ми куль тур та ба жа ни ми по каз ни ка ми 
про ду цен тів. У кож но му кон крет но му ви пад ку по
шу ко ва про гра ма скри нін гу охо п лює до слі джен ня 
фер мен тів, ан ти біо ти ків, по лі са ха ри дів, піг мен тів, 
які ці гри би син те зу ють, а та кож під бір оп ти маль
них зна чень рН, дже рел вуг ле цю, азо ту, мі не ра лів, 
ві та мі нів, біости му ля то рів для за без пе чен ня най
кра що го рос ту мі це лію, ут во рен ня пло до вих тіл 
або про дук тів ме та бо ліз му.

За по каз ни ка ми швид кості рос ту, біо син те тич
ної ак тив ності, особ ли востя ми мор фо ге не зу ві діб
ра но низ ку шта мів, пер спек тив них для біо тех но ло
гіч но го засто су ван ня в Ук ра ї ні з ме тою от ри ман ня 
біо ма си мі це лію, по лі са ха ри дів, ан ти ок си дан тів, 
піг мен тів й ан ти біо ти ків. Шта ми P. ostreatus та 
P. eryngii (DC.) Quél., L. edodes, Inonotus obliquus 
(Ach. ex Pers.) Pilát, Ganodernaapplanatum (Pers.) Pat. 
і G. lucidum (Curtis) P. Karst., Hypsizygus marmoreus 
(Peck) H.E. Bigelow, Grifola frondosa (Dicks.) Gray і 
Hericium erinaceus (Bull.) Pers., різ них ви дів роду 
Morchella та ба гатьох ін ших за про по но ва ні для 
куль ти ву ван ня на роз роб ле них ори гі наль них жи
виль них се ре до ви щах (Біо ло гіч ні…, 2011, 2012). 
Не що дав но у від ді лі мікології Інституту ботаніки 
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на ос но ві шта мів Ко лек ції ство ре но тех но ло гію 
про ми сло во го ви ро щу ван ня пло до вих тіл цін них 
їс тів них гри бів H. marmoreus та Coprinus comatus 
(O.F. Müll.) Pers. (Лом берг, 2005; Макромицеты…, 
2012). Спів ро біт ни ки Ко лек ції ве дуть ін тен сив ні 
до слі джен ня, спря мо ва ні на вста нов лен ня за ко но
мір ностей впли ву різ них умов і фак то рів куль ти ву
ван ня (тем пе ра ту ра, ки слот ність, склад жи виль них 
се ре до вищ, ос віт лен ня) на ріст мі це лію та пло до
но шен ня, біо син те тич ну ак тив ність, мор фо ге нез й 
інші біо ло гіч ні власти вості куль тур мак ро мі це тів. 
На базі куль тур Ко лек ції ІВК роз роб ле но спо сіб 
гли бин но го куль ти ву ван ня ша пин ко вих гри бів для 
от ри ман ня біо ма си хар чо во го при зна чен ня з лі ку
валь нопро фі лак тич ни ми власти востя ми (Бисько 
и др., 1983; Бу ха ло, 1988; Со лом ко, Фе до ров, 1988; 
Со лом ко, 1992). 

За нау ко ві роз роб ки но вих спо со бів куль ти ву
ван ня ви дів їс тів них і лі карських гри бів із Ко лек ції 
куль тур ІВК та ство рен ня ори гі наль них жи виль них 
се ре до вищ спів ро біт ни ки від ді лу мі ко ло гії Інсти
ту ту бо та ні ки були удостоє ні Дер жав ної пре мії Ук
ра ї ни в га лу зі нау ки і тех ні ки в 1989 р. (лау реа ти — 
чл.кор. НАН Ук ра ї ни І.О. Дуд ка, др біол. наук 
А.С. Бу ха ло, др біол. наук Е.Ф. Со лом ко), у 2005 р. 
(лау реа ти — чл.кор. НАН Ук ра ї ни І.О. Дуд ка, др 
біол. наук Н.А. Бісько, канд. біол. наук Н.Ю. Ми т
ро польська, канд. біол. наук В.Т. Бі лай), у 2008 р. — 
пре мії НАН Ук ра ї ни, НАН Бі ло ру сі та АН Мол до
ви (лау реа ти — др біол. наук Н.А. Бісько та канд. 
біол. наук Н.Л. Поє ди нок).

Ко лек ція має при ро до охо рон не зна чен ня для 
збе ре жен ня ге но фон ду ша пин ко вих гри бів. Важ
ли вим на пря мом ро бо ти є ін тро дук ція в куль ту ру і 
збе ре жен ня рід кіс них ви дів мак ро мі це тів мі ко біо
ти Ук ра ї ни. Особ ли ва ува га при ді ля єть ся куль ту
рам ви дів, за не се них до «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни», 
а та кож іншим рідкісним ви дам гри бів. Зок ре ма, 
в Ко лек ції під три му ють ся види ас ко мі це тів — 
Morchella steppicola Zerova та M. crassipes (Vent.)   
Pers., ба зи діє вих гри бів — Agaricusromagnesii Wasser, 
Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. et Pouzar, 
Hericium coralloides (Fr.) Gray, G. frondosa, Sparassis
crispa (Wulfen) Fr. (Чер во на кни га Ук ра ї ни, 2009). 
Крім того, в Ко лек ції збе рі га ють ся шта ми виду 
Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quel. — єди но го 
представ ни ка царст ва гри бів, вне се но го до Чер
во но го спи ску Між на род но го сою зу охо ро ни при
ро ди (Рос лин ний світ…, 2014; IUCN…, 2014). Він 
належить до ка те го рії ви дів, які пе ре бу ва ють на 

межі зник нен ня (Critically Endangered, CR), згід но 
з від по від ни ми кри те рія ми МСОП, ос кіль ки те
ри то рія, де цей гриб тра п ля єть ся, є мен шою за 100 
кв. км, по пу ля ція силь но фраг мен то ва на, спос те
рі га єть ся пос тій не змен шен ня кіль кості ло ка лі те
тів і зрі лих ін ди ві дів (Ге лю та, Га йо ва, 2014). За дос
татньо го шта мо во го різ но ма ніт тя рід кіс них ви дів у 
Ко лек ції та про ве ден ня до слі джень особ ли востей 
умов для рос ту мі це лію і пло до но шен ня іс нує мож
ли вість ін тро дук ції цих ви дів у при род ні біо то пи.

Важ ли вою лан кою ро бо ти Ко лек ції куль тур є 
на ко пи чен ня ін фор ма ції щодо власти востей кон
крет них шта мів, ін тро ду ко ва них у чис ту куль ту ру 
з пло до вих тіл або от ри ма них за об мі ном з ін ши
ми ко лек ція ми, що умож лив лює оцін ку шта мо во го 
різ но ма ніт тя ок ре мих ви дів їс тів них та лі карських 
мак ро мі це тів. Ство рен ня сис те ми іден ти фі ка ції 
мак ро мі це тів на ве ге та тив ній ста дії роз ви тку пе
ред ба чає на ко пи чен ня ве ли ко го об ся гу ек спе ри
мен таль них да них. По шук кри те рі їв для іден ти
фі ка ції та ве ри фі ка ції ок ре мих так со но міч них й 
еко ло гіч них груп мак ро мі це тів у куль ту рі, по ряд із 
до слі джен ням куль ту раль них і мік ро мор фо ло гіч
них особ ли востей, пот ре бує, на дум ку дея ких ав то
рів, ви яв лен ня фі зіо ло гіч них та біо хі міч них оз нак, 
які мо жуть ви ко ристо ву ва ти ся для ви зна чен ня 
при на леж ності куль тур до пев но го виду. З ог ля ду 
на над зви чай ну важ ли вість ко рект но го ви зна чен
ня так со но міч но го ста ту су мі це лі аль них куль тур 
гри бівмак ро мі це тів, що ма ють прак тич не засто
су ван ня, на базі шта мів Ко лек ції здій сню ють ся 
до слі джен ня куль ту раль номор фо ло гіч них власти
востей мі це лі аль них куль тур прак тич но цін них 
ви дів із ви ко ристан ням ска ну валь ної елек трон
ної мік ро ско пії. У 2009 р. з’явилася дру ком пер
ша в сві ті мо но гра фія «Microstructures of vegetative 
mycelium of macromycetes in pure cultures» (Buchalo 
et al., 2009). До кни ги ввійш ли де таль ні опи си ве ге
та тив но го мі це лію, мік рострук тур, те ле оморф 100 
ви дів ба зи діє вих і сум частих мак ро мі це тів, се ред 
яких біль шість ви дів є цін ни ми їс тів ни ми та лі
карськи ми гри ба ми. Для кож но го виду на во дить ся 
його сис те ма тич не по ло жен ня та прак тич не засто
су ван ня, по да но опис те ле оморф ної ста дії і мік ро
фо то гра фії, зроб ле ні з до по мо гою ска ну валь но го 
елек трон но го мік ро ско па.

Од ним із засадничих ета пів на шля ху ство рен
ня су час них біо тех но ло гій є от ри ман ня, іден ти фі
ка ція та збе рі ган ня в ко лек ції куль тур но вих і вже 
ві до мих шта мівпро ду цен тів. Нині іс ну ють різ ні 
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ме то ди ви ді лен ня ба зи діо мі це тів з при род них умов 
із засто су ван ням різ но ма ніт них жи виль них се ре
до вищ. Їх ній склад, а та кож тем пе ра ту ра та во ло
гість є важ ли ви ми з по гля ду під три ман ня шта мів 
гри бів у ла бо ра тор них умо вах із збе ре жен ням їхніх 
біо син те тич них власти востей. 

Ме то ди от ри ман ня чис тих куль тур представників 
Basidiomycota та Ascomycota ви зна ча ють ся особ
ли востя ми мор фо ло гії й еко ло гобіо ло гіч ни ми 
власти востя ми цих гри бів, які в куль ту рі роз ви ва
ють ся здебільшого у ви гля ді не спо ро нос но го ве
ге та тив но го мі це лію. Дея кі ба зи діє ві гри би до во лі 
важ ко ви ді ляють ся в чис ту куль ту ру. Ріст ба гатьох 
ви дів на ага ри зо ва них жи виль них се ре до ви щах 
над то по віль ний, і за ізо ля ції куль тур час то від бу ва
єть ся їхня кон та мі на ція сто рон ні ми мік ро ор га ніз
ма ми. Ви ді лен ня в чис ту куль ту ру знач ною мі рою 
обу мов ле но на леж ністю виду до пев ної еко ло гіч ної 
гру пи. Так, кси ло тро фи, тоб то мак ро мі це ти, які 
роз ви ва ють ся на де ре ви ні, лег ко ви ді ли ти в чис ту 
куль ту ру, вони рос туть на зви чай них жи виль них 
се ре до ви щах. А от мі ко ри зо у тво рю ва чі — мак ро
мі це ти, що як сим біо ти спі віс ну ють із різ ни ми лі
со ви ми по ро да ми де рев, ви яв ля ють під ви ще ні ви
мо ги до по жив них ре чо вин, іно ді рос туть лише за 
на яв ності пев но го ком плек су ві та мі нів, амі но кис
лот і рос то вих спо лук. Це обу мов лює не об хід ність 
пос тій но го вдо ско на лен ня і мо ди фі ка ції ме то дів 
ізо ля ції куль тур мак ро мі це тів з ура ху ван ням спе
ци фі ки ок ре мих ви дів, що за без пе чує ус піх їхньої 
ін тро дук ції та збе ре жен ня в куль ту рі. 

Чис ті куль ту ри одер жу ють з тка нин пло до во го 
тіла або з ба зи діо і сум кос пор за за галь но при йня
ти ми та мо ди фі ко ва ни ми ме то ди ка ми (Методы ...., 
1982; Бу ха ло, 1988; Био ло ги че ские…, 2012; Бу ха ло 
та ін., 2013). У Ко лек ції чис ті куль ту ри гри бів збе
рі га ють ся за тем пе ра ту ри 4—8º С на ага ри зо ва них 
жи виль них се ре до ви щах у ве ли ких про бір ках у хо
ло диль ни ках. Пе ре сі ва ють їх на сві же жи виль не 
се ре до ви ще раз на рік. Як жи виль не се ре до ви ще 
за зви чай ви ко ристо ву ють ага ри зо ва не пив не сус ло 
(2 % цук ру, рН 5,0—7,0), для дея ких ви дів — кар
то п ля ноглю коз ний і ком пост ний агар, глю ко зо
пеп тондріж джо вий агар, зок ре ма з до да ван ням 
рос лин них екст рак тів. Крім того, ве деть ся по шук 
се лек тив них субстра тів для ок ре мих ви дів із під
ви ще ни ми ви мо га ми щодо по жив них ре чо вин. 
Куль ту ри мак ро мі це тів ре гу ляр но ві зу аль но та мік
ро ско піч но кон тро лю ють ся щодо від сут ності мік
ро ор га ніз мів і жит тє здат ності. Ме то ди ка пе ре сі ву 

і кон тро лю збе рі ган ня куль тур Ко лек ції дає змо гу 
під три му ва ти їхню жит тє здат ність, зок ре ма фер
мен та тив ну та фі зіо ло гіч ну ак тив ність, про тя гом 
де ся ти літь. Так, пер ши ми куль ту ра ми гри бів, ви
ді ле ни ми з те ри то рії Ук ра ї ни ще в 1966—1967 рр., 
були шта ми Amanitarubescens Pers., Clitocybenebularis
(Batsch) P. Kumm., Fistulinahepatica(Schaeff.) With., 
Kuehneromycesmutabilis(Schaeff.) Singer & A.H. Sm. 
та інші, які збе рі га ють ся в Ко лек ції і до те пер.

Обов’язковою умо вою іс ну ван ня ко лек цій між
на род но го кла су є пе ріо дич на пуб лі ка ція ка та ло гів 
куль тур. Від 1990 р. має мо вже чо ти ри ви дан ня Ка
та ло гу ко лек ції куль тур ша пин ко вих гри бів (ІВК) 
(Бу ха ло, Ми тро польська, 1990, 2001; Бу ха ло та ін., 
2006, 2011). У ка та ло зі на ве де но ла тинську на зву та 
ав то рів так со на, си но ні ми, но мер куль ту ри в ко
лек ції, її по хо джен ня, час і міс це збо ру пло до во го 
тіла, а та кож від зна че ні шта ми, які ма ють лі карські 
власти вості. Для куль тур, от ри ма них з ін ших ко лек
цій, вка за но дату одер жан ня та інші да ні. Ко лек ція 
ре гу ляр но по пов ню єть ся но ви ми над хо джен ня ми. 
Ви ді лен ня мак ро мі це тів у куль ту ру для зба га чен ня 
ко лек цій но го фон ду про во дить ся в ла бо ра тор них 
та польо вих умо вах під час ек спе ди цій них по їз док. 
Весь мі ко ло гіч ний ма те рі ал для ви ді лен ня чис тих 
куль тур іден ти фі ку єть ся спів ро біт ни ка ми від ді лу 
мі ко ло гії. Ос но ву Ко лек ції ста нов лять ори гі наль ні 
куль ту ри, які ізольо ва ні на ши ми фа хів ця ми з при
род но го ма те ріа лу, зі бра но го на те ри то рії Ук ра ї ни, 
Ро сії, Бі ло ру сі, Че хії, Із ра ї лю, США, Ні меч чи ни. 
Час ти на куль тур одер жа на за об мі ном з ін ших ко
лек цій, ор га ні за цій та від ок ре мих мі ко ло гів. Між
на род ні нор ми збе рі ган ня куль тур, а та кож про це
ду ра де по ну ван ня пот ре бу ють обов’язкового за
про ва джен ня ме то ду кріо кон сер ва ції, який поки 
що є не до сяж ним для Ко лек ції. Спо ді ває мо ся, 
що по даль ше цільо ве фі нан су ван ня Ко лек ції IBK 
спри яти ме по ліп шен ню її ді яль ності та ство рить 
пе ре ду мо ви для її ін те гра ції до єв ро пейських і сві
то вих ор га ні за цій — Єв ро пейської асо ціа ції ко лек
цій куль тур (ECCO) та Все світньої фе де ра ції ко лек
цій куль тур мік ро ог ра ніз мів (WFCC).

На сьо го дні Ко лек ція ІВК є го лов ною в Ук ра
ї ні нау ко воін фор ма цій ною ба зою для фун да
мен таль них та при клад них нау ко вих до слі джень, 
під го тов ки ба ка лаврських, ма гістерських і ди сер
та цій них ро біт. Тут про хо дять прак ти ку та ста жу
ван ня працівники за по від ни ків, сту ден ти ви шів і 
Ма лої ака де мії наук. Спів ро біт ни ки Ко лек ції ІВК 
на да ють кон суль та тив ну до по мо гу в ме то дич них 
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пи тан нях щодо різ них ас пек тів куль ту раль них до
слі джень мак ро мі це тів: іден ти фі ка ції куль тур, їх 
ви ді лен ня, збе рі ган ня, куль ти ву ван ня, а та кож 
мор фо ло гії, фі зіо ло гії та біо хі мії мак ро мі це тів на 
ста дії мі це лі аль но го рос ту, ак тив но спів пра цють з 
низ кою на ціо наль них уні вер си те тів, нау ко водо
слід них інсти ту тів Ук ра ї ни та кра їн за ру біж жя. 
Се ред них — Ки ївський на ціо наль ний уні вер си
тет іме ні Та ра са Шев чен ка, На ціо наль ний тех ніч
ний уні вер си тет Ук ра ї ни "КПІ", На ціо наль ний 
ме дич ний уні вер си тет іме ні О.О. Бо го моль ця, 
На ціо наль ний уні вер си тет хар чо вих тех но ло гій, 
На ціо наль ний уні вер си тет біо ре сур сів і при ро
до ко ристу ван ня Ук ра ї ни, Інсти тут мік ро біо ло гії і 
ві ру со ло гії іме ні Д. К. За бо лот но го НАН Укра ї ни, 
Інсти тут хар чо вої біо тех но ло гії та ге но мі ки НАН 
Ук ра ї ни, Укр НДІ на но біо тех но ло гій та ре сур соз бе
ре жен ня, Інсти тут гі гіє ни та ме дич ної еко ло гії іме
ні О.М. Мар зеє ва НАМН Ук ра ї ни, Національний 
бо та ніч ний сад іме ні М.М. Гриш ка НАН Ук ра ї ни 
(м. Київ), На ціо наль ний лі со тех ніч ний уні вер си тет 
Ук ра ї ни (м. Львів), Мос ковський дер жав ний уні
вер си тет іме ні М.В. Ло мо но со ва (РФ), Бо та ніч ний 
інсти тут іме ні В.Л. Ко ма ро ва РАН (м. СанктПе
тер бург, РФ), Інсти тут по шу ку но вих ан ти біо ти ків 
іме ні Г.Ф. Гау зе АМН РФ (м. Мо ск ва), Єре ванський 
на ціо наль ний уні вер си тет (Вір ме нія), На ціо наль
ний уні вер си тет Лат вії (м. Рига), Го мельський дер
жав ний уні вер си тет іме ні Ф. Ско ри ни (Бі ло русь), 
Бі ло руський нау ко водо слід ний інсти тут лі со во го 
гос по дарст ва (м. Го мель), Інсти тут мік ро біо ло гії 
НАН Бі ло ру сі (м. Мінськ), Інсти тут мік ро біо ло
гії Чеської АН (м. Пра га), Інсти тут ево лю ції Уні
вер си те ту м. Хай фа (Із ра їль), Уні вер си тет іме ні 
Ф. Ши лле ра (м. Єна, Ні меч чи на) та інші.

Ша пин ко ві гри би є не лише цін ни ми хар чо ви ми 
про дук та ми, а й важ ли вим дже ре лом от ри ман ня 
при род них фар ма ко ло гіч них ре чо вин іму но мо ду
лю валь ної, он коста тич ної, то ні зую чої, про ти ві
рус ної дії, а та кож діє тич них про дук тів, фер мен тів, 
ан ти біо ти ків, піг мен тів, ан ти ок си дан тів, по лі са ха
ри дів тощо. Зок ре ма, в сві то вій прак ти ці ши ро ко 
засто со ву ють ся уні каль ні про ти пух лин ні пре па ра
ти, такі як ко ріо лан, лен ти нан, ши зо фі лан, гри фо
лан та інші, ство ре ні на ос но ві мак ро мі це тів, що
річ ний обіг яких ся гає міль йо нів до ла рів. У зв’язку 
з ак ту аль ністю збе ре жен ня різ но ма ніт тя мі ко біо ти 
ша пин ко вих гри бів по даль шу ро бо ту Ко лек ції вба
чає мо в роз ши рен ні так со но міч но го й еко ло гіч но
го скла ду мак ро мі це тів з ак цен том на рід кіс ні види 

й ті, що пе ре бу ва ють під за гро зою зник нен ня, а 
та кож види з ко рис ни ми ре сурс ни ми власти востя
ми — їс тів ні, лі карські, про ду цен ти біо ло гіч но ак
тив них ре чо вин.
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ЛомбергМ.Л.,МихайловаО.Б.,БиськоН.А.Коллекция 
культур шляпочных грибов (IBK) как объект 
национального достояния Украины. — Укр. ботан. журн. 
— 2015.  — 72(1): 22–28.

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

Статья посвящена памяти известного украинского ми
колога, доктора биологических наук, профессора Аси 
Сергеевны Бухало, которая была основателем и первым 
куратором Коллекции культур шляпочных грибов (IBK). 
Освещены основные этапы формирования и стратегия 
развития Коллекции. Охарактеризован видовой состав, 
в том числе редких видов микобиоты Украины и шля
почных грибов с ценными для биотехнологии свой
ствами. Приведены методы выделения макромицетов 
в чистую культуру, определены критерии поддержания 
жизнеспособности, идентификации различных видов на 
вегетативной стадии роста. Показана уникальность Кол
лекции шляпочных грибов (IBK) в качестве необходимо
го ресурса для фундаментальных и прикладных миколо
гических исследований в Украине и странах зарубежья.

Ключевыеслова:коллекциякультур,грибы,
макромицеты,национальноедостояние.

LombergM.L.,MikhailovaO.B.,BiskoN.A.Mushroom 
culture collection (IBK) as a subject of national heritage of 
Ukraine. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(1): 22–28.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Science of Ukraine, Kyiv

The article is dedicated to the in memory of a famous 
Ukrainian mycologist, Sc.D., Professor Asya Sergeevna 
Buchalo, the founder and first curator of the Mushroom Cul
ture Collection (IBK). The key stages in the formation and 
development strategy of the Collection are presented. The 
species composition, including rare species in Ukraine and 
mushrooms with valuable properties for biotechnology, are 
characterized. Methods of macromycetes isolation in pure 
culture, the criteria for maintaining viability and identification 
of different species at the vegetative growth stage are provided. 
Uniqueness of the Mushroom Culture Collection (IBK) as a 
necessary resource for basic and applied mycological research 
in Ukraine and other countries is demonstrated.

Keywords:culturecollection,mushrooms,macromycetes,
NationalHeritage.
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Проаналізовано відомості щодо історії формування та функціонування колекції водоростей IBASUA 
(Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України), а також наведено список живильних середовищ, 
перелік відомих колекцій культур водоростей, короткий глосарій та вказівки до користування цим 
зведенням. Фонди колекції охоплюють 486 штамів, які належать до 127 видів, 62 родів Chlorophyta,
Charophyta, Xanthophyta, Eustigmatophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta та Cyanoprokaryota. Подано описи 
кожного штаму, зокрема його номер, таксономічний статус і номенклатурні відомості, історію ізоляції, 
характеристику локалітету й ідентифікатора. Культури ізольовані співробітниками Інституту або 
отримані з інших колекцій та організацій. Основою фондів колекції є культури зелених водоростей, що 
використовуються у фундаментальних та прикладних дослідженнях.
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Вступ

Дис ко мі це ти є фор маль ною гру пою сум частих 
гри бів, об’єднаною на яв ністю в жит тє во му цик лі 
пло до во го тіла від кри то го типу. В сві ті ві до мо по
над 5 000 ви дів дис ко мі це тів, в Ук ра ї ні ж за реєст
ро ва но близько 300 ви дів (Ку зуб, Га йо ва, 2001; Го
луб цо ва, 2005; Го луб цо ва, 2006; Дуд ка та ін., 2009а; 
Дуд ка та ін., 2009б). До слі джен ня дис ко мі це тів в 
Ук ра ї ні ха рак те ри зу ють ся не рів но мір ністю у роз
рі зі різ них ре гіо нів. Діб ро ви лі состе по вої зони, до 
яких на ле жить і Мох на чанський лі со вий ма сив, з 
цьо го по гля ду є не дос татньо вив че ни ми те ри то
рія ми. За га лом для Хар ківсько го Лі состе пу на ра
зі ві до мо близько 120 ви дів дис ко мі це тів (Аку лов, 
При луцький, 2010; Мо ро зо ва, 2013; Morozova, 
Vodyanytska, 2013). На те ри то рії Мох на чансько го 
ма си ву дис ко мі це ти до те пер не до слі джу ва ли ся.

Дис ко мі це ти ві ді гра ють важ ли ву роль у функ ціо
ну ван ні лі со вих еко систем. Так, за еко ло готро фіч
ною спе ціа лі за ці єю від по від но до сис те ми Є.С. По
по ва се ред дис ко мі це тів є біо тро фи (па ра зи ту ють 
на рос ли нах або ха рак те ри зу ють ся ен до троф ним 
спо со бом жив лен ня), мі ко ри зо у тво рю ва чі з лис
тя ни ми та хвой ни ми по ро да ми де рев, са про тро фи, 
які іс ну ють на різ них рос лин них субстра тах тощо 
(По пов, 2005). Та ким чи ном, дис ко мі це ти, з од но
го боку, за ле жать від нор маль но го функ ціо ну ван ня 
лі со вих еко систем, а з дру го го — ві ді гра ють у них 
ве ли ку роль. 

Мох на чанський лі со вий ма сив роз та шо ва ний у 
Змі ївсько му рні Харківської обл. на бе ре гах р. Сі
верський До нець. До слі джу ва на час ти на ма си ву 
є ком плек сом на гір них кле но воли по вих діб ров. 
Тут фраг мен тар но збе рег ли ся ді лян ки ста рих де
ре воста нів ві ком по над 100 ро ків (Яцюк, 2012). 
Наше пі лот не до слі джен ня про ве де но на од ній із 
та ких ді ля нок, яка вхо дить до скла ду лі со вих за каз
ни ків «Се редньо до нецький» і «Мох на чанський» 
(рис. 1). Ос нов ни ми ви да ми де рев тут є Quercus
roburL., FraxinusexcelsiorL., TiliacordataMill., Acer 
spp., PyruscommunisL., Ulmus spp., при чо му ряс ність 
кож но го виду по рів ня но ви со ка. У під ліс ку тра п
ляють ся Corylus avellana L., Euonymus europea L.,
E.verrucosaScop.,PrunuspadusL., SambucusnigraL. 
(Яцюк, 2012). 

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Зраз ки пло до вих тіл дис ко мі це тів на те ри то рії 
Мох на чансько го лі со во го ма си ву зі бра ні нами під 
час двох польо вих ви їз дів — 23—24 квіт ня та 22—
24 лип ня 2012 р. Зби ра ли їх мар шрут ним ме то дом 
шля хом обсте жен ня різ них рос лин них субстра тів 
за до по мо гою руч ної лупи. 

Мік ро ско пію ван ня та ви зна чен ня біль шості 
зраз ків здій сню ва ли in statu vivo за ме то да ми ві
таль ної так со но мії (Baral, 1992). Для за по бі ган ня 
ви си хан ню зраз ки збе рі га ли в хо ло диль ній ка ме
рі за гор ну ти ми у фоль гу за тем пе ра ту ри близько 
5° С. Ви зна чен ня про во ди ли з ви ко ристан ням низ

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.029
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У роботі представлені перші відомості про дискоміцети Мохначанського лісового масиву 
(Харківська область). Лісовий масив є нагірною дібровою у басейні р. Сіверський Донець і 
характеризується значною часткою старовікових деревостанів. На цій території виявлено 15 
видів дискоміцетів, 5 із яких є новими для Харківського Лісостепу. Три види – Mollisiaperelegans 
Haglund, LachnumfasciculareVelen., Orbiliacrystallina (Quél.) Baral. – нові знахідки для України. 
Наведені дані про екологічні особливості та поширення виявлених видів в Україні та світі, а 
також оригінальні описи й ілюстрації нових для України знахідок дискоміцетів і рідкісного виду 
Paratrichophaeaboudieri(Grélet)Bronkers.
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ки ви знач ни ків, ста тей і мо но гра фій, при свя че них 
дис ко мі це там (Dennis, 1949; Breitenbach, Kränzlin, 
1984; Hosoya,1998; Hansen, Knudsen, 2000; Raitviir, 
2004 та ін.). Ок рім спе ці аль них ста тей і мо но гра
фій, ми ко ристу ва ли ся ін те рак тив ни ми ба за ми да
них Global Biodiversity Information Facility (http://
data.gbif.org/welcome.htm), Discover Life (http://
www.discoverlife.org), ба зою да них сай та Ascofrance 
(http://www.ascofrance.com/) і сай та «Гри би Ук
ра ї ни» (http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/
index.htm). Сту пінь роз па ду де ре ви ни оці ню ва ли 
за 4баль ною шка лою (ста дії I—IV) (Ан дерс сон и 
др., 2009). Кіль кість еле мен тів по ва ле ної де ре ви ни 
оці ню ва ли в ра діу сі близько 10 м від міс ця збо ру 
зраз ка. Оцін ку про во ди ли за 3баль ною шка лою, 
за якою 1 бал — не знач на кіль кість (0—5 ек зем п

ля рів), 2 бали — до во лі ве ли ка кіль кість (5—10), 
3 — ве ли ка/ду же ве ли ка (по над 10 ек зем п ля рів). 
Еле мен та ми по ва ле ної де ре ви ни вва жа ли стов бу
ри та/або ок ре мі гіл ки, що ле жа ли го ри зон таль но, 
діа мет ром понад 15 см. Стан підстил ки ви зна ча ли 
в ра діу сі близько 1 мет ра від міс ця збо ру за 3баль
ною шка лою, де 1 бал — май же пов на від сут ність 
підстил ки (ха рак тер ні при кла ди — ви топ та на 
стеж ка або ку пал ка ка ба нів, пе ре ко па ний ґрунт), 
2 бали — се ред ній сту пінь збе ре же ності (підстил
ка тон ка, її шари важ ко роз різ ню ва ні, на міс це вості 
за га лом на яв ні слі ди ан тро по ген но го на ван та жен
ня), 3 бали — до б ре збе ре же на підстил ка (ви раз но 
по міт ні L, F, H шари, від сут ні слі ди ан тро по ген но
го впли ву).

Рис. 1. Мохначанський лісовий масив (Харківська область)

Fig. 1. Mokhnach forest in Kharkiv Region

http://www.discoverlife.org/
http://www.discoverlife.org/
http://www.ascofrance.com/
http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/index.htm
http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/index.htm
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Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

За на ши ми до слі джен ня ми ви зна че но 15 ви дів дис
ко мі це тів. П’ять із них є но ви ми для Хар ківсько го 
Лі состе пу (по зна че ні *), три — впер ше за реєст ро
ва ні на те ри то рії Ук ра ї ни (**). Ниж че на во ди мо пе
ре лік ви яв ле них ви дів. Нові для Ук ра ї ни види су
про во джу ють ся опи сом та фо то гра фія ми. Зна хід ка 
Paratrichophaeaboudieri, що є дру гою пі сля її ви яв
лен ня З.К. Гі жицькою (1932), та кож су про во джу
єть ся опи сом й ілюст ра ція ми.
     Оскільки всі матеріали зібрані автором на 
території Скри па ївсько го дослідного лісгоспу 
(Ізюмський рн Харківської обл.), то у списку 
відповідні відомості та прізвище автора не 
наводяться.

Від діл ASCOMYCOTA
Клас LEOTIOMYCETES
По ря док HELOTIALES
Ро ди на Dermateaceae Fr. 

**Mollisia сf. perelegans Haglund 
= Mollisiaolivascens (Feltgen) Le Gal et F. Mangenot
Мох на чанське ліс ництво,  кв. 59 (за каз ник «Се

редньо до нецький») (CWU Myc D 110). 
Апо те ції скуп че ні, у гру пах по 100 і біль ше пло

до вих тіл, спло ще ні, внут ріш ня по верх ня сі ро
го кольо ру, ви си хаю чи, стає світ локо рич не вою. 
Зов ніш ня по верх ня тем ноко рич не ва, край дещо 
висту пає. Апо те ції до 0,3 см діа мет ром (рис. 2, А). 
Ре ак ція на 3 % КОН ви раз ножов та.

Гі ме ній: сум ки 8спо ро ві, ци лін д рич нобу
ла во по діб ні (вер хів ка за круг ле на), еу а мі ло їд ні, 
49—72 мкм зав дов жки, 4,2—4,4 мкм зав шир шки. 
Спо ри від ци лін д рич ноеліп со їд них до ве ре те но

по діб них, 6,3—8,8 мкм зав дов жки, 1,8—2,7 мкм 
зав шир шки, гла день кі, без кра пель олії, іно ді з 1—2 
ма лень ки ми кра п линами (рис. 2, Б). У пе ре зрі лих 
спо рах може фор му ва ти ся сеп та. Па ра фі зи нит ко
по діб ні, 2,4—3,1 мкм, не міс тять вклю чень. 

Ме ду ляр ний шар — щіль на textura intricata,по
бу до ва на з гіа лі но вих гіф. Екс ци пул із ме ла ні зо
ва них гіф, від textura globulosa до textura angularis.
Кра йо ві клі ти ни ви дов же ні, сеп то ва ні, 52—63 мкм 
зав дов жки, 2,4—3,5 мкм зав шир шки, зву же ні у 
сеп тах, за кін чу ють ся бу ла во по діб ни ми роз ши рен
ня ми (рис. 2, В). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Ве ли ка Бри та нія, Да
нія, Нор ве гія, Шве ція).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на де ре ви ні дуба 
III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле но воли по воясе
не вої діб ро ви ві ком близько 180 ро ків, з опа ду до б ре 
збе ре же ної підстил ки (3 бали) та ве ли кої кіль кості 
суш ня ку (3 бали).
П р и м і т к а: за лі те ра тур ни ми да ни ми, сум ки цьо го 
виду роз ви ва ють ся з гач ків (Le Gal, Mangenot, 1958). У 
на шо го зраз ка ми не спос те рі га ли гач ків. Ос кіль ки спо
сіб фор му ван ня су мок за зви чай є ста біль ною ді аг ностич
ною оз на кою, цей зра зок пот ре бує де таль ні шо го вив чен
ня, а та кож до дат ко вих збо рів, що умож ли ви ло б ви ді
лен ня фор ми або різ но ви ду цьо го виду.

*Pyrenopeziza petiolaris Massee 
Мох на чанське ліс ництво, кв.51 (за каз ник «Се

редньо до нецький»), 23.04.2012 (CWU Myc D 94). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська та За кар патська 

об лас ті, Крим (Гі жицька, 1926; Ан д ріа но ва та ін., 
2006). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри
та нія, Да нія, Люк сем бург, Ні меч чи на, Нор ве гія, 
Че хія, Швей ца рія, Шве ція).

Рис. 2. Mollisiacf.perelegans: А — плодові тіла, Б — спори, В — крайові клітини. Довжина штриха — 0,5 см, 10 мкм та 
10 мкм відповідно

Fig. 2. Mollisiacf. perelegans: А — fruitbodies, Б — spores, B — marginal cells. Bars — 0.5 cm, 10 μm, and 10 μm respectively
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Еко ло гія: на че реш ках ми ну ло річ но го опа ду 
Acer sp., на ді лян ці кле но воли по воясе не вої діб
ро ви ві ком близько 180 ро ків із до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3 бали) та ве ли кою кіль кістю суш ня ку 
(3 бали).

Ро ди на Helotiaceae Rehm 

Bisporella citrina (Batsch) Korf et S.E. Carp 
Мох на чанське ліс ництво, кв.51 (за каз ник «Се

редньо до нецький»), 24.04.2012 (CWU Myc D 95). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська (НПП «Го ло

сі ївський»), Сумська (НПП «Дес нянськоСта ро
гутський»), Чер ні гівська (НПП «Ме зинський»), 
Хар ківська (НПП «Го міль шанські ліси», Пе че
нізький лі со вий ма сив) об лас ті (Ан д ріа но ва та ін., 
2006; Дуд ка та ін., 2009б; Аку лов, При луцький, 
2010; Зи ко ва, Джа ган, 2011). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри
та нія, Да нія, Люк сем бург, Ні меч чи на, Нор ве гія, 
Че хія, Швей ца рія, Шве ція).

Еко ло гія: на де ре ви ні Quercusrobur III ста  дії роз
па ду, на ді лян ці кле но воли по воясе не вої діб ро ви 
ві ком близько 180 ро ків, з май же ціл ко ви тою від
сут ністю підстил ки (1 бал) та не знач ною кіль кістю 
суш ня ку (1 бал).

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray
Мох на чанське ліс ництво, кв. 48 (за каз ник «Мох

на чанський»), 22.07.2012 (CWU Myc D 91). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська (НПП «Го ло

сі ївський»), Чер ні гівська (НПП «Ме зинський»), 
Сумська (НПП «Дес нянськоСта ро гутський»), 
Хар ківська (НПП «Го міль шанські ліси», бай ра ки в 
око ли цях с. Ве се ле) об лас ті (Ан д ріа но ва, 2006; Дуд
ка та ін., 2009а; Дуд ка та ін., 2009б; Аку лов, При
луцький, 2010; Зи ко ва, Джа ган, 2011; Morozova, 
Vodyanytska, 2013).

По ши рен ня в сві ті: кос мо по літ ний вид, зна хід ки 
яко го ві до мі з ба гатьох кра їн Єв ро пи, Азії, Пів ніч
ної та Пів ден ної Аме ри ки.

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на ми ну ло річ но му 
жо лу ді, на ді лян ці кле но воли по вої діб ро ви ві ком 
близько 180 ро ків із до б ре збе ре же ною підстил кою 
(3 бали) та до во лі ве ли кою кіль кістю суш ня ку (2 
бали).

Ро ди на Hyaloscyphaceae Nannf.

*Brunnipila palearum (Desm.) Baral
Мох на чанське ліс ництво, кв. 41 (за каз ник «Се

редньо до нецький»), 22.04.2012(CWU Mус D 86).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: НПП «Дес нянськоСта
ро гутський», Сумська обл. (Дуд ка та ін., 2009б). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Да нія, Ні меч чи на).
Еко ло гія: на ми ну ло річ них решт ках трав’янистих 

рос лин, у вер бо ло зі на межі за плав них біо то пів та 
кле но воли по воясе не вої діб ро ви ві ком по над 200 
ро ків, ді лян ка з се ред нім сту пе нем збе ре же ності 
підстил ки (2 бали).

*Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv. 
Мох на чанське ліс ництво, кв. 59 (за каз ник «Се

редньо до нецький») (CWU Myc D 109). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська обл., Крим (Гі

жицька, 1926; Ан д ріа но ва та ін., 2006; Зи ко ва, Джа
ган, 2011).

По ши рен ня в сві ті: у ба гатьох кра ї нах За хід ної та 
Цен траль ної Єв ро пи, тра п ля єть ся у Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці (Ка на да, США, Ар ген ти на), 
Авст ра лії та Но вій Зе лан дії, та кож ві до мий з Аф
ри ки (Ма рок ко).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на де ре ви ні дуба 
III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле но воли по вої діб
ро ви ві ком близько 160 ро ків з до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3 бали) та до во лі ве ли кою кіль кістю 
суш ня ку (2 бали).

*Hyaloscypha daedaleae Velen.
Мох на чанське ліс ництво, кв. 51 (за каз ник «Се

редньо до нецький»), 25.04.2012 (CWU 87). 
Еко ло гія: на мерт вій де ре ви ні Quercus robur L. 

III—IV ста  дій роз па ду, кле но воли по воясе не ва 
діб ро ва ві ком близько 150 ро ків, із до б ре збе ре же
ною підстил кою (3 бали) і не знач ною кіль кістю 
суш ня ку (1 бал). 

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Лу ганська обл. (Лу
ганський при род ний за по від ник, від ді лен ня «Трьо х
із бенський степ» (Ordynets et al., in press). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Да нія, Фін
лян дія).

**Lachnum fasciculare Velen.
Мох на чанське ліс ництво, кв. 51 (за каз ник «Се

редньо до нецький»), 23.04.2012 (CWU Myc D 88).
Апо те ції скуп че ні, у гру пах, які на лі чу ють по над 

100 пло до вих тіл, іно ді по оди но кі або в мен ших 
гру пах, на ніж ці (рис. 3, А). У жи во му ста ні диск і 
ніж ка бі ло го кольо ру, ви си хаю чи, на бу ва ють чер
во них від тін ків. Край та зов ніш ня по верх ня вкри
ті ти по ви ми для роду Lachnum во лос ка ми (рис. 3, 
Б). Диск 0,4—1,9 мм діа мет ром, ніж ка 0,2—0,9 мм 
зав ви шки. Гі ме ній: сум ки 8спо ро ві, ци лін д рич
нобу ла во по діб ні, ко ну со по діб но зву жу ють ся до 



33ISSN0372-4123.Укр.ботан.журн.,2015,72(1)

вер хів ки, сама вер хів ка спло ще на, еу а мі ло їд ні, 
52—68 мкм зав дов жки та 5,0—6,0 мкм зав шир шки, 
роз ви ва ють ся з гач ків (рис. 3, В). Спо ри ви дов же
ні, за ок руг ле ні на кін цях, 7,2—9,0 мкм зав дов жки 
і 2,1—2,8 мкм зав шир шки, гла день кі, міс тять де
кіль ка (1—5) ма лень ких вкра п лень. Па ра фі зи лан
це о лят ні, 3,9—5,5 мкм зав шир шки, висту па ють над 
сум ка ми на 0—5 мкм, міс тять чис лен ні ок руг лі, гіа

лі но ві ва куо ляр ні тіль ця (VB за Baral, 1992) (рис. 3, 
Г). Ме ду ляр ний шар — пух ка texturaintricata. Екс
ци пул textura angularis, яка скла да єть ся зі щіль но 
при лег лих гіф. Во лос ки по краю пло до во го тіла бу
ла во по діб ні, сеп то ва ні, ши пу ва ті, 25—60 мкм зав
дов жки, 4,0—4,8 мкм зав шир шки, в дру гій пі сля 
вер хів ки клі ти ні міс тять VB діа мет ром до 2 мкм. 

Рис. 3. Lachnumfasciculare: А — плодові тіла, Б — крайові волоски, В — сумки, Г — парафізи. Довжина штриха — 2 мм, 
10 мкм, 10 мкм та 20 мкм відповідно

Fig. 3. Lachnumfasciculare: А — fruitbodies, Б — marginal hairs, В — asci, Г —paraphyses. Bars — 2 mm, 10 μm, 10 μm, and 
20 μm respectively
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Еко ло гія: на мерт вій де ре ви ні лис тя ної по ро ди 
де ре ва III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле но воли по
воясе не вої діб ро ви ві ком близько 150 ро ків, з до во
лі ве ли кою кіль кістю по ва ле ної де ре ви ни (2 бали) та 
се ред нім сту пе нем збе ре же ності підстил ки (2 бали). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри
та нія, Іс па нія, Шве ція).
П р и м і т к а: цей вид був опи са ний Й. Ве ле новським 
у 1934 р. з Бо ге мії (су час на Че хія). В ори гі наль но
му опи сі та на ілюст ра ці ях вка за на дов жи на спор 
4—7 мкм (Velenovský, 1934). Вод но час у су час них опи сах 
L. fasciculare на во дять ся різ ні дані щодо роз мі рів спор 
(від 5 до 9 мкм в опи сах Г.О. Ба ра ла (при ват ні по ві дом
лен ня); (6,4—8,8 мкм  — у ро бо ті Е. Ру біо До мін ге за) 
(Rubio Dominguez, 2011). Дов жи на спор на шо го зраз ка 
ле жить у верх ній час ти ні цих діа па зо нів, що, мож ли во, 
є ре гіо наль ною особ ли вістю виду. На від мі ну від мор
фо ло гіч но по діб но го виду L. papyraceum (Karst.) Karst., 
який тра п ля єть ся на де ре ви ні хвой них, L.fasciculareпри
уро че ний до лис тя них по рід, а від ін ших лах ну мів бі ло го 
кольо ру від різ ня єть ся роз мі ра ми мік рострук тур та на яв
ністю гач ків.

Ро ди на Sclerotiniaceae Whetzel

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. 
Мох на чанське ліс ництво, кв. 41 (за каз ник «Се

редньо до нецький»), 22.04.2012 (CWU Myc D 92). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: гриб ши ро ко роз по всю

дже ний у ба гатьох ре гіо нах Ук ра ї ни, асо ці йо ва ний 
із ду бом зви чай ним, спри чи нює му мі фі ка цію жо
лу дів (Schröder, 2002; Ан д ріа но ва та ін., 2006; Аку
лов, При луцький, 2010). 

По ши рен ня в сві ті: кос мо по літ ний вид, зна хід ки 
яко го ві до мі з ба гатьох кра їн Єв ро пи, Азії, Пів ніч
ної та Пів ден ної Аме ри ки.

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на ми ну ло річ но му жо
лу діQuercusrobur, на ді лян ці кле но воли по вої діб
ро ви ві ком близько 200 ро ків із до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3 бали) та до во лі ве ли кою кіль кістю 
суш ня ку (2 бали). 

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn 
Мох на чанське ліс ництво, квартали 40, 41, 47, 

48, 50, 51 і 59 (за каз ни ки «Се редньо до нецький» 
і «Мох на чанський») (CWU Myc D 96 та чис лен ні 
зна хід ки пло до вих тіл цьо го виду).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська, Жи то мирська, 
Хар ківська, Чер каська об лас ті (Ан д ріа но ва та ін., 
2006; Аку лов, При луцький, 2010; Зи ко ва, Джа ган, 
2011).

По ши рен ня в сві ті: зна хід ки виду ві до мі з ба
гатьох кра їн Єв ро пи, Азії та Пів ніч ної Аме ри ки.

Еко ло гія: в діб ро вах Хар ківської обл. вид ма со
во фор мує пло до ві тіла на ко ре не ви щах Anemone
ranunculoides L. у квіт ні та на по чат ку трав ня.

По ря док RHYTISMATALES
Ро ди на Rhytismataceae Chevall.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 
Мох на чанське ліс ництво, квар та ли 40, 41, 47, 

48, 50, 51 і 59 (за каз ни ки «Се редньо до нецький» і 
«Мох на чанський») (CWU Myc D 103 та чис лен ні 
зна хід ки пло до вих тіл виду).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: ши ро ко роз по всю дже
ний у ба гатьох ре гіо нах (на ра зі за реєст ро ва ний у 
18 об лас тях); асо ці йо ва ний го лов но з кле ном гос т
ро листим, спри чи нює пля мистість лис тя (Ан д ріа
но ва та ін., 2006; Дуд ка та ін., 2009а; Дуд ка та ін., 
2009б; Аку лов, При луцький, 2010; Зи ко ва, Джа ган, 
2011; Morozova, Vodyanytska, 2013). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Іс па нія, Ні меч чи на, 
Фран ція, Че хія), Аф ри ка (Ма рок ко).

Еко ло гія: те ле омор фа виду ма со во фор му єть ся 
на торішньому лис ті Acerplatanoides на вес ні.

Клас ORBILIOMYCETES
По ря док ORBILIALES
Ро ди на Orbiliaceae Nannf.

**Orbilia crystallina (Quél.) Baral
Мох на чанське ліс ництво, кв. 59 (за каз ник «Се

редньо до нецький»), 24.04.2012 (CWU Myc D 89). 
Зра зок вив ча ли у гер ба ри зо ва но му ста ні, пі сля 

ре гід ра та ції во дою, ви мі ри на во дять ся для мерт вих 
еле мен тів мік рострук тур.

Апо те ції в гру пах до 30 пло до вих тіл, спло ще
ні, дис ко по діб ні, по верх ня апо те цію гла день ка, 
край по кри тий не рів но мір ни ми зуб ця ми, блі
доро же во го кольо ру з обох бо ків, на пів про зо рі, 
0,5—1,0 мм діа мет ром. Зуб ці сфор мо ва ні гіа лі но
ви ми скля нисти ми гі фа ми 30—50 мкм зав дов жки і 
3,4—5,0 мкм зав шир шки (рис. 4, А, Б).

Гі ме ній: сум ки 8спо ро ві, ци лін д рич нобу ла во
по діб ні, на вер хів ці за ок руг ле ні, вкри ті вос ко вим 
ек су да том, 20,5—25,6 мкм зав дов жки, 2,2—3,2 мкм 
зав шир шки. Ніжка су мок має Lпо діб ну фор му або 
роз двою єть ся на кін ці (рис. 4, В). Спо ри ви дов
же ні, ге лі ко їд но за кру че ні, про зо рі, in statumortuo 
6,8 —8,7 мкм зав дов жки, 0,5—0,* мкм зав шир шки 
(рис. 4, Г). Па ра фі зи ци лін д рич ні, сеп то ва ні, діа
мет ром 2—3 мкм. 
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Ме ду ляр ний шар від textura angularis до textura
intricata.

Екс ци пул від texturaglobulosa до texturaangularis.
Еко ло гія: зра зок зі бра ний на мерт вій де ре ви ні 

Quercusrobur III—IV ста  дій роз па ду, на ді лян ці кле
но воли по воясе не вої діб ро ви ві ком близько 150 
ро ків із до б ре збе ре же ною підстил кою (3 бали), але 
не знач ною кіль кістю суш ня ку (1 бал). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ні меч чи
на, Фран ція, Шве ція), Пів ніч на Аме ри ка (США), 
Цен траль на Аме ри ка (Кос таРи ка).

Клас PEZIZOMYCETES
По ря док PEZIZALES
Ро ди на Pyronemataceae Corda

*Paratrichophaea boudieri (Grélet) Bronckers

Рис. 4. Orbiliacrystallina: А — плодові тіла, Б — край із зубцями, В — сумка, Г — спори. Довжина штриха — 1 мм, 
25 мкм, 5 мкм та 5 мкм відповідно

Fig. 4. Orbiliacrystallina: А — fruitbodies, Б — toothed margin, В — ascus, Г — spores. Bars — 1 mm, 25 μm, 5 μm, and 
5μm respectively
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Мох на чанське ліс ництво, кв.47, 22.07.2012 
(CWU Myc D 90).

Апо те ції скуп че ні, в гру пах до 30 пло до вих тіл, 
від май же ку лястих на ран ніх ста ді ях роз ви тку до 
на пів ку лястих у зрі ло му ста ні. По верх ня апо те цію 
гла день ка, світ лосі ро го за барв лен ня (рис. 5, А). 
Край та зов ніш ня по верх ня вкри ті до б ре по міт ни
ми ко рич не ви ми во лос ка ми (бі ля краю — справж
ні во лос ки, інша час ти на апо те цію ор на мен то ва на 
псев до во ло ска ми) (рис. 5, Б). Апо те ції до 0,5 см у 
діа мет рі. 

Гі ме ній: сум ки 8спо ро ві, ци лін д рич ні, зі спло
ще ною вер хів кою та не амі ло їд ним апі каль ним апа
ра том, вкри ті вос ко вим ек су да том, 230—280 мкм 
зав дов жки, 12,7—17,49 мкм зав шир шки, роз ви ва
ють ся з гач ків. Спо ри еліп со їд ні, 16,7—25(29) мкм 
зав дов жки, 9—14(16—18) мкм зав шир шки, гла
день кі, з 2—3 біль ши ми та чис лен ни ми ма лень ки
ми мас ля нисти ми кра п ля ми (рис. 5, В). Па ра фі зи 
нит ко по діб ні, 2,2—2,6 мкм, за ок руг ле ні, на вер хів
ці роз ши рю ють ся до 4 мкм, не міс тять вклю чень. 

Ме ду ляр ний шар textura intricata. Екс ци пул 
textura globulosa до textura angularis. Справж ні во
лос ки по краю пло до во го тіла товстостін ні, сеп
то ва ні, роз двоє ні біля ос но ви, 685—925 мкм зав
дов жки, 17,5—21,5 мкм зав шир шки, за гос тре ні до 
вер хів ки, в міс ці при крі п лен ня до пло до во го тіла 
бі фур ку ють. Псев до во ло ски в ін шій час ти ні екс
ци пу ла не ма ють бі фур ка цій, в ос но ві — буль бо по
діб не роз ши рен ня, ко рот ші за справж ні во лос ки, 
105—155 мкм зав дов жки, 3,7—5,2 мкм зав шир

шки (рис. 5, Б). Біля краю та кож тра п ляють ся ко
рот кі без барв ні бу ла во по діб ні «псев до вор син ки» 
(«pseudopoils») (Pfister, 1988), 48—57×12—15 мкм. 

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: єди на зна хід ка З.К. Гі
жицької, на ве де на як Lachneaboudieri (Grélet) Sacc., 
Чер ні гівська обл., Ріп кинський рн, смт Замглай 
(N51°48' E31°09'), да то ва на 28.09.1932 (Ан д ріа но ва 
та ін., 2006). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Іс па нія), 
Аф ри ка (Ма рок ко).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на де ре ви ні ясе на 
(Fraxinusexcelsior) III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле
но воли по воясе не вої діб ро ви ві ком близько 180 
ро ків, із до б ре збе ре же ною підстил кою (3) та ве ли
кою кіль кістю суш ня ку (3 бали).

Ро ди на Sarcoscyphaceae Le Gal ex Eckblad 

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. 
Мох на чанське ліс ництво, кв. 59 (за каз ник «Се

редньо до нецький») (CWU Myc D 110). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Хар ківська обл. (НПП 

«Го міль шанські ліси»)  (Аку лов, При луцький, 
2010).

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри
та нія, Гол лан дія, Да нія, Ес то нія, Люк сем бург, Ні
меч чи на, Нор ве гія, Фін лян дія, Шве ція), Пів ніч на 
Аме ри ка (Ка на да).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на за ну ре ній у ґрунт 
де ре ви ні, на ді лян ці кле но воли по воясе не вої діб
ро ви ві ком близько 160 ро ків із до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3) та ве ли кою кіль кістю суш ня ку (3 
бали).

Рис. 5. Paratrichophaeaboudieri: А — плодові тіла, Б — справжні волоски (з біфуркаціями) та псевдоволоски (в основі 
мають тільки бульбоподібне розширення), В — спори. Довжина штриха — 1 cм, 100 мкм та 20 мкм відповідно

Fig. 5. Paratrichophaeaboudieri: А — fruitbodies, Б — true hairs (with bifurcations) and pseudohairs (with bulbous expansion), 
В — spores. Bars — 1 сm, 100 um and 20 um respectively
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Ро ди на Sarcosomataceae Kobayasi
Urnula craterium (Schwein.) Fr.
Мох на чанське ліс ництво, кв. 48 (за каз ник «Мох

на чанський»), 24.04.2012  (CWU Myc D 93). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: За кар патська, Ки ївська, 

Пол тавська, Сумська, Чер каська, Хар ківська 
(НПП «Го міль шанські ліси») об лас ті (Ан д ріа но ва та 
ін., 2006; Дуд ка та ін., 2009б; Аку лов, При луцький, 
2010; Зи ко ва, 2012; Morozova, Vodyanytska, 2013), 
роз по всю дже ний у ши ро ко лис тя них лі сах Ук ра ї ни. 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Іс па нія, 
Люк сем бург, Сло ве нія, Угор щи на, Фін лян дія, Че
хія, Шве ція), Пів ніч на Аме ри ка (США, Ка на да), 
Азія (Япо нія).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на ґрун ті, на ді лян ці 
кле но воли по вої діб ро ви ві ком близько 180 ро ків, 
із до б ре збе ре же ною підстил кою (3 бали) та до во лі 
ве ли кою кіль кістю суш ня ку (2 бали). 

Автор висловлює вдячність Є.О. Яцюку (Міжві-
домча науково-дослідна лабораторія «Вивчення біо-
логічногорізноманіттятарозвиткузаповідноїспра-
ви»,м.Харків)—засприянняворганізаціїпольових
робіт,НевенуМаточецу(NevenMatoceč,лаборато-
рія «Ascolab», Хорватія) – за допомогу у визначен-
нітаперевірці зразків,О.Ю.АкуловутаО.В.При-
луцькому (Харківський національний університет
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МорозоваИ.И. Предварительные сведения о диско-
мицетах Мохначанского лесного массива (Харьковская 
Лесостепь). — Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(1): 29–38.
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Каразина

Представлены первые сведения о дискомицетах Мох
начанского лесного массива (Харьковская область). 
Лесной массив представляет собой нагорную дубраву 
в бассейне р. Северский Донец и характеризуется зна
чительной долей старовозрастных древостоев. На дан
ной территории выявлено 15 видов дискомицетов, 5 из 
которых являются новыми для Харьковской Лесостепи. 
Три вида: – MollisiaperelegansHaglund,Lachnumfascicu-
lare Velen.,Orbiliacrystallina (Quél.) Baral. – новые наход
ки для Украины. Приведены данные об экологических 
особенностях и распространении выявленных видов 
в Украине и в мире, а также оригинальные описания и 
иллюстрации для новых для Украины находок диско
мицетов и редкого вида Paratrichophaeaboudieri(Grélet)
Bronkers.

Ключевыеслова:Helotiales, Orbiliales, Ascomycota,
лесостепныедубравы,Харьковскаяобласть.

MorozovaI.I. Preliminary data on discomycetes of Mokhnach 
forests (Kharkiv Forest-Steppe).  — Ukr. Bot. J. – 2015. – 
72(1): 29–38.

V.N. Karazin’s Kharkiv National University 

First data on discomycetes of the Mokhnach Forests (Kharkiv 
Region) are presented. In this territory, 15 discomycetous spe
cies are revealed, 5 of them are new for Kharkiv ForestSteppe 
and 3 species (Mollisia perelegans Haglund, Lachnum fas-
ciculare Velen., Orbilia crystallina (Quél.) Baral.) are re
ported for the first time from Ukraine. Original descriptions 
and illustrations of the new for Ukraine and rare discomyce
tous species are provided.

Keywords: Helotiales, Orbiliales, Ascomycota,forest-
steppeoakeries,KharkivRegion
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Мікологічні знахідки

Вступ

Ви до вий склад бо рош нисто ро ся них гри бів Єв
ро пи, в тому чис лі й Ук ра ї ни, пос тій но по пов ню
єть ся за ра ху нок ви дів, що за но сять ся з Пів ніч ної 
Аме ри ки та Схід ної Азії. Так, на прик лад, лише за 
ос тан нє де ся ти річ чя в Ук ра ї ні ста ли зви чай ни
ми пів ніч но аме ри канські види Erysiphe azaleae (U. 
Braun) U. Braun et S. Takam. (Ге лю та та ін., 2004), 
E. elevata (Burrill) U. Braun et S. Takam. (Heluta et 
al., 2009a), E. flexuosa (Peck) U. Braun et S. Takam. 
(Ге лю та, Вой тюк, 2004) та E. platani (Howe) U. Bra
un et S. Takam. (Heluta et al., 2013), схід ноа зійські E. 
arcuata U. Braun, Heluta et S. Takam. (Braun et al., 
2006),  E. syringae-japonicae (U. Braun) U. Braun et 
S. Takam. (Seko et al., 2008) та E.kenjiana(Homma) 
U. Braun et S. Takam. (Heluta et al., 2009b). Усі вони, 
крім ос танньо го, зна йде ні та кож і в деяких ін ших 
кра їнах Єв ро пи (Braun, 1998, 2002; AleAgha et al., 
2000, 2004; Bolay, 2000; Ing, 2000; Inman et al., 2000; 
ZimmermannováPastirčáková et al., 2000; Piątek, 
2002, 2003; ZimmermannováPastirčáková, Pastirčák, 
2002; Cook et al., 2004, 2006; Millevoj, 2004; Vajna et 

al., 2004; Kiss, 2005; Braun et al., 2006; Pastirčáková 
et al., 2006, 2009; Vajna, 2006; Ру са нов, Бул га ков, 
2008; Seko et al., 2008, 2011; Stoykov, 2008; Stoykov, 
Denchev, 2008; Braun, Cook, 2012). Erysiphekenjiana, 
ві до ма ра ні ше лише в Цен траль ній і Схід ній Азії 
(Homma, 1930; Крав цев, 1950; Ва ся ги на и др., 1961; 
Бун ки на, 1991; Chen et al., 1987; Shin, 2000), уже 
де кіль ка ро ків пос піль епі фі то тій но ура жує в’язи в 
м. Киє ві, а 2008 р. за не се на та кож до Оде си (Ко
рит нянська та ін., 2012) і Чер ні го ва (Heluta et al., 
2009b). Од нак поза ме жа ми вка за них міст і за хід ні
ше Ук ра ї ни вона по ки що не ви яв ле на. 

Оче вид но, в Єв ро пі до гру пи ін ва зій них ви дів 
на ле жить і бо рош нисто ро ся ний гриб, що роз ви ва
єть ся на Chelidonium majus L. (Papaveraceae). Спо
чат ку, як Oidiumsp., він на во див ся для Іс па нії, Іта
лії та Фран ції (Blumer, 1967; Amano, 1986), піз ні ше 
під різ ни ми на зва ми (Oidium sp., Pseudoidium sp. і 
Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell) — для Лит
ви (Гри га лю най те, 1990), Поль щі (Dynowska et al., 
1999), Угор щи ни (Jankovics, 2007; Jankovics et al., 
2008), Ні меч чи ни (Schmidt, Scholler, 2011), Сло вач
чи ни та Че хії (Pastirčáková, Pastirčák, 2013). Од нак у 
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Єв ро пі в усіх ви пад ках гриб утво рю вав лише ана
мор фу, тому йо го так со но міч на при на леж ність не 
була зро зу мі лою. По чи наю чи з 2007 р., він що річ но 
спос те рі га єть ся нами і в Ук ра ї ні. Його іден ти фі ка
ції та по ши рен ню при свя че на ця ко рот ка стат тя.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Во се ни 2007 р. в м. Сім фе ро по лі (Ав то ном на Рес
пуб лі ка Крим) на Ch.majus було ви яв ле но бо рош
нисто ро ся ний гриб, який роз ви вав лише мі це лій 
та ко ні діє нос ці з ко ні дія ми. Зго дом він реєст ру єть
ся в кіль кох ло ка лі те тах Кри му, в Киє ві та дея ких 
об лас тях Ук ра ї ни (спи сок ло ка лі те тів на ве де ний 
ниж че при опи сі гри ба). Зі бра ні зраз ки по мі ще
ні до На ціо наль но го гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW). Вони 
до слі джу ва ли ся і фо то гра фу ва ли ся під світ ло ви ми 
мік ро ско па ми МБИ6 (ЛО МО, Ро сія; засто со ва
ні фа зо вокон траст ні об’єктиви фір ми Carl Zeiss, 
Ні меч чи на) та Primo Star (Carl Zeiss, Ні меч чи на) із 
ви ко ристан ням ка ме ри Canon A 300 і про грам но го 
за без пе чен ня AxioVision 4.7. Для фо то гра фу ван ня і 
ви мі рів гри ба з Ch.majus за дія ний жи вий ма те рі ал, 
із Glauciumcorniculatum(L.) J. Rudolph, ви ко риста
но го в по рів няль но му ана лі зі, — гер бар ний зра зок. 
Для цьо го мі це лій, ко ні діє нос ці і ко ні дії з ме тою 
від нов лен ня їхньої фор ми та роз мі рів зні ма ли з по
верх ні ура же но го лист ка про зо рою лип кою стріч
кою, не ве ли кий шма то чок якої з цими струк ту ра
ми гри ба обе реж но на грі ва ли на пред мет но му склі 
в кра п ли ні 50 %во го роз чи ну мо лоч ної ки сло ти до 
її за ки пан ня, по тім на кри ва ли скель цем і мік ро
ско пію ва ли. Для ска ну валь ної елек трон ної мік ро
ско пії ма лень кі шма точ ки су хих ура же них гри бом 
лист ків на клею ва ли ла ком на ме та ле ві сто ли ки 
й на пи ля ли зо ло том. До слі джу ва ли їх за до по мо
гою ска ну валь но го елек трон но го мік ро ско па Jeol 
6060LA (Япо нія). Циф ро ві дані об роб ля ли стан
дарт но ста тистич но при n ≥ 30 для кож но го по каз
ни ка.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Нами вста нов ле но, що всі зраз ки бо рош нисто ро
ся но го гри ба, зі бра но го в Ук ра ї ні на Ch.majus, мор
фо ло гіч но іден тич ні та представ ле ні лише ана мор
фою Pseudoidiumsp. (ко ні дії фор му ють ся по од ній 
на ко ні діє нос ці).

Ана ліз лі те ра тур них ві до мостей свід чить, що 
ана морф ний бо рош нисто ро ся ний гриб, який на

во див ся як Oidium, за реєст ро ва ний на Ch. majus у 
ряді кра їн Єв ро пи — Іс па нії, Іта лії, Лит ві та Фран
ції (Blumer, 1967; Amano, 1986; Гри га лю най те, 1990; 
Braun, 1995). Од нак тип його ана мор фи у вка за них 
пра цях не за зна че ний, отже, про спо рід не ність 
цих зна хі док із ви яв ле ним нами в Ук ра ї ні гри бом 
мож на лише га да ти. До цьо го до да мо, що К. Ама
но (Amano, 1986) на Ch. majus var. asiaticum Hara 
для Япо нії на во див E.communis. Те пер цей вид не 
ви зна єть ся, од нак ві до мо, що він був конг ло ме ра
том ба гатьох ви дів да но го роду, які ма ють ана мор
фу типу Pseudoidium. І.О. Бун кі на (Бун ки на, 1991) 
та Х. Шін (Shin, 2000) на Ch.majusдля Схід ної Азії 
(Да ле ко го Схо ду Ро сії і Пів ден ної Ко реї, від по від
но) на во дять E.cruciferarum — гриб, який па ра зи
тує го лов ним чи ном на хресто цві тих, рід ше — на 
рос ли нах інших ро дин, у тому чис лі й Papaveraceae, 
куди на ле жить рід ChelidoniumL. Од нак у пер шо му 
ви пад ку не зро зу мі ло, чи мала ав тор спра ву з те ле
омор фою, у дру го му ж — ав тор до слі джу вав лише 
ана мор фу. Отже, в усіх трьох ви пад ках мова йшла 
про бо рош нисто ро ся ний гриб, що має ана мор фу 
типу Pseudoidium.

Знач но піз ні ше, з 2004 р., по діб ний гриб по
чи нає тра п ля ти ся в Угор щи ні. Мор фо ло гіч ні до
слі джен ня по ка за ли, що він близький до ви дів, 
які па ра зи ту ють на то ма тах, ор ли ках і па сиф ло рі 
(Jankovics, 2007; Jankovics et al., 2008). Од нак ек спе
ри мен ти зі штуч но го за ра жен ня за свід чи ли, що ко
жен із цих па ра зи тів має своє коло рос линжи ви
те лів і є ок ре мим ви дом. Та ко го ж ви снов ку ав то ри 
ді йшли і в ре зуль та ті мо ле ку ляр нофі ло ге не тич но
го до слі джен ня за зна че них гри бів (ана ліз ITS пос
лі дов ності та AFLP). Ми по рів ня ли мор фо ло гіч ні 
по каз ни ки на шо го ма те ріа лу (рис. 1, а—є) з ха рак
те ристи ка ми угорських зраз ків і вста но ви ли, що на 
Ch. majus має мо спра ву з од ним і тим же гри бом, 
який, крім Угор щи ни, швид ко по ши рив ся і по те
ри то рії Ук ра ї ни.

У 2011 р. в Ки таї на Ch.majusбув зі бра ний зра
зок бо рош нисто ро ся но го гри ба, що мав чис лен ні 
пло до ві тіла. За мор фо ло гіч ни ми оз на ка ми його 
ви зна чи ли як E.macleayaeR.Y. Zheng et G.Q. Chen 
(Jiang et al., 2015). До цьо го даний вид вва жав ся 
па ра зи том лише представ ни ків ро дів Macleaya R. 
Br. і MeconopsisVig. (Papaveraceae) і був ві до мий із 
Китаю, Японії, Ні меч чи ни та Швей ца рії (Braun, 
Cook, 2012). Мо ле ку ляр ні до слі джен ня зга да но го 
ки тайсько го зраз ка по ка за ли, що нук лео тид на пос
лі дов ність його ITS ре гіо ну, який вклю чав ген 5.8S 
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Рис. 1. Erysiphemacleayae на Chelidoniummajus (а— частина листка з міцелієм гриба; б— конідієносці; в, г, е — конідії; 
д, є— гіфи з апресоріями) та на Macleayamicrocarpa(ж—з— листок і частина листка з міцелієм гриба) (е—є— СЕМ; 
довжина штриха: б—г— 20 мкм, д, є— 5 мкм, е— 10 мкм)

Fig. 1. Erysiphemacleayae on Chelidoniummajus (а— a part of a leaf with mycelium of the fungus, б— conidiophores, в, г, 
е — conidia, д, є— hyphae with appressoria) and on Macleayamicrocarpa (ж—з— a leaf and a part of a leaf with mycelium of 
the fungus) (е—є— SEM; bars: б—г— 20 μm, д, є— 5 μm, е— 10 μm)
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рРНК, на 99,8—100 % іден тич на з пос лі дов ностя
ми E.macleayae, по мі ще ни ми до Ген Бан ку. В цьо му 
мо ле ку ляр нофі ло ге не тич но му ана лі зі були за дія ні 
та кож і зраз ки Pseudoidiumsp., зі бра ні на Ch.majus у 
Єв ро пі, та E.macleayaeна MacleayamicrocarpaFedde 
з Поль щі. За зна чи мо, що один із них (HQ 286669) 
вия вив ся на шим, зі бра ним В.П. Ге лю тою у 2008 р. в 
Ук ра ї ні. Всі вони по ка за ли при на леж ність до од но
го виду — E.macleayae(Park et al., 2012; Jiang et al., 
2015). Отже, Ch.majus в Ук ра ї ні ура жу єть ся гри бом 
E.macleayae, який є тут но вим ін ва зій ним ви дом.

Має мо за зна чи ти, що во се ни ми ну ло го року 
Pseudoidiumsp. був зі бра ний в Ук ра ї ні ще на од ній 
рос ли ні — Macleaya microcarpa. По рів нян ня мор
фо ло гіч них оз нак цьо го гри ба з ха рак те ристи ка ми 
зраз ків із Ch.majus по ка за ли їхню іден тич ність. До 
того ж, на кла дан ня ура же них лист ків M.microcarpa
на здо ро ві рос ли ни Ch.majusпри зве ло до за ра жен
ня ос тан ніх. Од нак при цьо му спос те рі га ло ся част

ко ве від ми ран ня епі дер маль них клі тин ін фі ко ва
ної рос ли ни.

Ниж че на во ди мо опис но во го для Ук ра ї ни ін
ва зій но го гри ба, який пот ра пив у Єв ро пу зі Схід
ної Азії, по дає мо його ілюст ра ції (рис. 1) та ві до
мості про по ши рен ня на те ри то рії нашої дер жа ви 
(рис. 2).

Erysiphe macleayae R.Y. Zheng et G.Q. Chen, 
Sydowia 34: 290. 1981

Мі це лій спо чат ку сі ру ва тий, дуже тон кий, сла бо 
по міт ний, роз ви ва єть ся пе ре важ но на верхньо му 
боці лист ко вої пластин ки, на нижньо му боці май
же від сут ній. У ви пад ку ін тен сив но го роз ви тку ко
ні ді аль ної ста дії гриб стає до б ре по міт ним, у ви гля
ді не чіт ких бо рош нистих плям, які піз ні ше зли ва
ють ся. Гіфи без барв ні. Ап ре со рії до б ре роз ви не ні, 
ці ліс ні або ж дво роз діль ні, роз та шо ва ні по од ній 
або су про тив но по дві. Ко ні діє нос ці 80—145 мкм 
зав дов жки, пе ре важ но 3, рід ше 4клі тин ні, ба

Рис. 2. Поширення Erysiphemacleayaeв Україні

Fig. 2. Distribution of Erysiphemacleayaein Ukraine
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заль на клі ти на зі гну та, 20—30 × 6—8 мкм. Ко ні дії 
май же ци лін д рич ні (ви тяг ну тоеліп со їд ні) чи ци
лін д рич ні, 32—53 × 8,5—16 мкм; від но шен ня дов
жи ни до ши ри ни — 2,2—4,8. По верх ня ко ні дії сіт
часта.

По ши рен ня в Ук ра ї ні

На Chelidonium majus L. АвтономнаРеспублікаКрим: 
м. Керч, вул. Кірова, 23.11.08, О.О. Дзюненко 
(Кравчук); м. Сімферополь, 12.11.08, 
О.О. Дзюненко (Кравчук); вул. Ялтинська, 
20.11.07, 20.11.08, О.О. Дзюненко (Кравчук); вул. 
Тарвацького, 29.11.07, І.Б. Просяннікова; вул. 
Беспалова, 18.08.08, 20.11.08, О.О. Дзюненко 
(Кравчук). — Київ: Південна Борщагівка, вул. 
ГригоровичаБарського, 29.09.2009, В.П. Гелюта; 
вул. Симиренка, 31.10.08, В.П. Гелюта; центр, 
Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна, 
13.10.2010, В.П. Гелюта; вул. Терещенківська, 2, 
двір Інституту ботаніки НАН України, 06—14.08, 
09.10.09, 03.11.09, 03.11.12, 02.09.14, В.П. Гелюта. — 
Одеська обл.: Кілійський рн, м. Вилкове, 11.11.12, 
В.Г. Коритнянська; м. Одеса, ботанічний 
сад Одеського національного університету, 
28.06.14, В.Г. Коритнянська; вул. Заболотного, 
14.07.14, В.Г. Коритнянська; вул. Марсельська, 
04.07.14, В.Г. Коритнянська. — Херсонська обл., 
Чаплинський рн, смт. АсканіяНова, дендропарк 
«АсканіяНова», 23.10.09, О.О. Дзюненко 
(Кравчук). — Хмельницька обл., м. Кам’янець
Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 22.09.2013, 
В.П. Гелюта. — Черкаська обл.: Канівський рн, 
Канівський природний заповідник, садиба, 
08.10.08, 05.11.08, 27.09.09, 29.09.09, 15.10.09, 
М.М. Пруденко; регіональний ландшафтний 
парк «Трахтемирів», колишнє с. Трахтемирів 
(нежиле), 31.08.09, 02.10.11, 28.09.14, В.П. Гелюта; 
Черкаський рн, с. Яснозір’я, Яснозірське 
лісництво, урочище Старобір’я, 15.10.09, 
М.М. Пруденко.

На Macleaya microcarpa Fedde. Київ, Національний 
бо та ніч ний сад ім. М.М. Гришка НАН Ук ра ї
ни, 29.08.14, С.Л. Мо ся кін; там само, 02.10.14, 
А.С. Мо ся кін.

За зна чи мо, що рос ли ни ро ди ни ма ко вих (Papa-
veraceae), зок ре ма Glauciumcorniculatum(L.) J. Ru
dolph, в Ук ра ї ні мо жуть ура жу ва ти ся й ін шим бо
рош нисто ро ся ним гри бом, який ми іден ти фі ку ва
ли ра ні ше як E.cruciferarum. По рів нян ня ана морф 

цьо го виду та E.macleayaeпо ка за ло, що дру гий має 
знач но дов ші ко ні діє нос ці та ко ні дії. 

Автори щиро вдячні В.Г. Коритнянській, А.С. і
С.Л.Мосякіним, М.М.ПруденкотаІ.Б.Просянніко-
війзалюб'язнопереданізразкиE. macleayae,атакож
Л.П. Дьоменку за допомогу при електронно-мікро-
скопічномудослідженніцьогогриба.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бункина И.А. Порядок Erysiphales GwinneVaughan // 
Низшие растения, грибы и мохообразные советско
го Дальнего Востока. Грибы. Т. 2. Аскомицеты. Эри
зифальные, клавиципитальные, гелоциальные / Отв. 
ред. З.М. Азбукина. — Л.: Наука, 1991. — С. 11—142.

ВасягинаМ.П.,КузнецоваН.М.,ПисареваН.Ф.,Шварц-
ман С.Р. Флора споровых растений Казахстана. 
Т. 3. Мучнисторосяные грибы. — АлмаАта: АН 
КазССР, 1961. — 460 с.

Гелюта В.П., Войтюк С.О. Uncinula flexuosa Peck — 
новий для України вид інвазійного борошнис
торосяного гриба (Erysiphales) // Укр. ботан. 
журн. — 2004. — 61(5). — С. 17—25.

Гелюта В.П., Войтюк С.О., Чумак П.Я. Microsphaera 
azaleae U. Braun — новий для України вид борош
нисторосяного гриба (Erysiphales) // Укр. ботан. 
журн. — 2004. — 61(2). — C. 27—33.

Григалюнайте Б. Мучнисторосяные грибы Литвы. — 
Вильнюс: Мокслас, 1990. — 88 с.

Коритнянська В.Г., Товстуха Н.І, Попова О.М. Oблі
гатнопаразитні фітотрофні гриби деяких парків 
та скверів міста Одеси // Чорноморськ. ботан. 
журн. — 2012. — 8(4). — С. 446—458.

КравцевБ.И. Грибные болезни тополей в Казахстане // 
Известия АН КазССР, сер. ботан. — 1950. — 98, вып. 
5. — С. 106—127.

Русанов В.А., Булгаков Т.С. Мучнисторосяные грибы 
Ростовской области // Микология и фитопатоло
гия. — 2008. — 42, вып. 4. — 314—322. 

Ale-Agha N., Bolay A., Braun U., Feige B., Jage H.,
Kummer V., Lebeda A., Piatek M., Shin H.-D.,
Zimmermannová-Pastirčáková K. Erysiphe catal-
pae and Erysiphe elevata in Europe // Mycological 
Progress. — 2004. — 3(4). — P. 291—296.

Ale-Aghа N., Brаun U., Feige B., Jаge H. A new powdery 
mildew diseаse on Aesculus spp. introduced in Europe // 
Cryptogаmie, Mycologie. — 2000. — 21(2). — P. 89—92.

Amano K. Host range and geographical distribution of the 
powdery mildew fungi. — Tokyo: Japan Scientific Socie
ties Press, 1986. — 741 p.

BlumerS. Echte Mehltаupilze (Erysiphаceаe). Ein Bestim
mungsbuch für die in Europа vorkommenden Arten. — 
Jenа: VEB Gustаv Fisher, 1967. — 436 S.

Bolay A. L'oїdium des marronniers envahit la Suisse 
// Revue Suisse de Viticulture, Arboriculture, 
Horticulture. — 2000. — 32(6). — P. 311—313.

BrаunU. The powdery mildews (Erysiphаles) of Europe. — 
Jenа; Stuttgаrt; New York: Gustаv Fischer, 1995. — 337 p.



44 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(1)

Braun U. Neufunde Echter  Mehltaupilze (Ery-
siphales) aus der BR Deutschland // 
Schle chtendalia. — 1998. — 1. — P. 31—40.

Brаun U. Erysiphe miurаe аnd E. syringаe-jаpon-
icаe — new records from Russiа // Микология и 
фитопатология. — 2002. — 36(2). — S. 15—16.

BraunU.,CookR.T.A. Taxonomic manual of the Erysiphales 
(powdery mildews) // CBS Biodiversity Series 
11. — 2012. — P. 1—707.

Brаun U., Tаkаmаtsu S., Helutа V., Limkаisаng S.,
Divаrаngkoon R., Cook R., Boyle H. Phylogeny аnd 
tаxonomy of powdery mildew fungi of Erysiphe 
sect. Uncinulа on Cаrpinus species // Mycologicаl 
Progress. — 2006. — 5(3). — P. 139—153.

ChenG.,HanS.,LaiY.,YuY.,ZhengR.,ZhaoZ. Flora fun
gorum sinicorum. Vol. 1. Erysiphales. — Beijing: Science 
Press, 1987. — 552 p.

Cook R.T.A.,HenricotB.,HenriciA.,BeаlesP. Morpho
logicаl аnd phylogenetic compаrisons аmongst pow
dery mildews on Cаtаlpа in the UK // Mycologicаl 
Reseаrch. — 2006. — 110(6). — P. 672—685.

Cook R. T. A., Henricot B., Kiss L. First record of Erysi-
phe elevata on Catalpa bignonioides in the UK // Plant 
Pathology. — 2004. — 53(6). — P. 807.

Dynowskа M., Fiedorowicz G., Kubiаk D. Contributions 
to the distribution of Erysiphаles in Polаnd // Actа 
Mycologicа. — 1999. — 34. — P. 79—88.

HelutaV.P.,DzyunenkoO.O.,CookR.T.A.,IsikovV.P. New re
cords of Erysiphe species on Catalpabignoniodesin Ukraine 
// Укр. ботан. журн. — 2009а. — 66(3). — С. 346—353.

Helutа V.P., Korytniаnskа V.G., Akаtа I. Distribution 
of Erysiphe plаtаni (Erysiphаles) in Ukrаine // Actа 
Mycologicа. — 2013. — 48(1). — P. 105—112. 

HelutaV.P.,TakamatsuS.,VoytyukS.O.,ShiroyaY. Erysiphe
kenjiana (Erysiphales), a new invasive fungus in Europe 
// Mycological Progress. — 2009б. — P. 367—375.

HommаY. Notes on the Erysiphаceаe of Mаnchuriа // Trаns. 
Sаpporo Nаt. Hist. Soc. — 1930. — 11(3). — P. 169—174. 

Ing B. Microsphaera azaleae, the perfect state of the 
Rhododendron mildew in England // Mycologist. — 
2000. — 14, part 4. — P. 165.

InmаnA.J.,CookR.T.A.,BeаlesP.A. A contribution to the 
identity of rhododendron powdery mildew in Europe // 
J.  Phytopаthology. — 2000. — 148(1). — P. 17—27.

Jankovics T. First report of powdery mildew (Oidium
sp.) on great celandine (Chelidonium majus) // Plant 
Pathology. — 2007. — 56. — P. 353.

Jаnkovics T., Bаi Y., Kovács G.M., Bаrdin M., Nicot P.C.,
Toyodа H., Mаtsudа Y., Niks R.E., Kiss L. Oidi-
um neolycopersici: intrаspecific vаriаbility inferred 
from аmplified frаgment length polymorphism 
аnаlysis аnd relаtionship with closely relаted pow
dery mildew fungi infecting vаrious plаnt species // 
Phytopаthology. — 2008. — 98(5). — P. 529—540.

Jiang W., Liu Sh., An B., Wang L., Li Y., Takamatsu S.,
BraunU. Chasmothecia of Erysiphemacleayaeon Cheli-
doniummajusconfirm species identification // Mycosci
ence. — 2015. — 56(2). — P. 132135. DOI: 10.1016/j.
myc.2014.04.008

KissL. Powdery mildew аs invаsive plаnt pаthogens: new epi
demics cаused by two North Americаn species in Europe // 
Mycologicаl Reseаrch. — 2005. — 109(3). — P. 257—258.

Millevoj L. The occurence of some pests and diseas
es on horse chestnut, plane tree and Indian bean 
tree in urban areas of Slovenia // Acta agriculturae 
slovenica. — 2004. — 83(2). — P. 297—300.

Pаrk M.J., Cho S.E., Piаtek M., Shin H.D. First report 
of powdery mildew cаused by Erysiphe mаcleаyаe 
on Mаcleаyа microcаrpа in Polаnd // Plаnt 
Dis. — 2012. — 96(9). — P. 1376.

Pastirčáková K., Pastirčák M. A powdery mildew 
(Pseudoidium sp.) found on Chelidonium ma-
jus in the Czech Republic and Slovakia // Czech 
Mycology. — 2013. — 65(1). — P. 125—132.

Pаstirčáková K., Pаstirčák M., Juhásová G. The Cаtаlpа 
powdery mildew Erysiphe elevаtа in Slovаkiа // Cryp
togаmie, Mycologie. — 2006. — 27(1). — P. 31—34.

Pastirčáková K., Takamatsu S., Shiroya Y.,
Pastirčák M. European hornbeam powdery mil
dew Erysiphe arcuata in Slovakia // J. of 
Phytopathology. — 2009. — 156(10). — P. 597—601.

Piątek M. Erysiphe flexuosа, а new for Polаnd powdery 
mildew cаusing diseаse of Aesculus hippocаstаnum // 
Phytopаthol. Pol. — 2002. — 24. — P. 67—71.

Piątek M. 2003. Erysiphe azaleae and Ery-
sipe  syringae-japonicae introduced in Poland // 
Mycotaxon. — 2003. — 87. — P. 121—126. 

Schmidt A., Scholler M. Studies in Erysiphales anamorphs 
(4): species on Hydrangeaceae and Papaveraceae // 
Mycotaxon. — 2011. — 115. — P. 287—301.

Seko Y., Bolаy A., Kiss L., Helutа V., Grigаliunаite
B., Tаkаmаtsu S. Moleculаr evidence in sup
port of recent migrаtion of а powdery mildew fun
gus on Syringа spp. into Europe from Eаst Asiа // 
Plаnt Pаthology. — 2008. — 57(2). — 243—250. 
DOI:10.1111/j.13653059.2007.01775x.

SekoY.,HelutaV.,GrigaliunaiteB.,TakamatsuS.Morpho
logical and molecular characterization of two ITS groups 
of Erysiphe (Erysiphales) occurring on Syringa and Ligu-
strum (Oleaceae) // Mycoscience. — 2011. — 52(3). — 
P. 174—182. DOI: 10.1007/s102670100088x.

ShinH.-D. Erysiphаceаe of Koreа. — Suwon: Nаt. Inst. Ag
ric. Sci. Tech., 2000. — 320 p.

Stoykov D.Y. Erysiphe elevata (Erysiphales) in Bulgaria // 
Mycologia Balcanica. — 2008. — 5. — P. 95—96.

StoykovD.Y.,DenchevC.M. Erysipheflexuosа(Erysiphаles) in 
Bulgаriа // Mycologiа Bаlcаnicа. — 2008. — 5. — P. 94—95.

Vajna L. Powdery mildew caused by Erysiphe carpinicola
on Carpinusbetulusin Hungary: first European report // 
New Disease Reports. — 2006. — 12. — P. 45.  [www.
bspp.org.uk/ndr/jan2006/200608.asp].

Vаjnа L., Fischl G., Kiss L. Erysiphe elevаtа (syn. Micro-
sphаerаelevаtа), а new North Americаn powdery mildew 
fungus in Europe infecting Cаtаlpа bignonioides trees // 
Plаnt Pаthology. — 2004. — 53(2). — P. 244—244.

Zimmermannová-Pastirčáková K., Adamska I., Blaszkowski
J.,BolayA.,BraunU.Epidemic spread of Erysipheflexuosa 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09537562
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09537562
file:///F:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/Botany%20journal/72(1)/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0%201/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b0/ 
file:///F:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/Botany%20journal/72(1)/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0%201/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b0/ 


45ISSN0372-4123.Укр.ботан.журн.,2015,72(1)

(North American powdery mildew of horsechestnut) in 
Europe // Schlechtendalia. — 2000. — 8. — P. 39—45.

Zimmermаnnová-Pаstirčáková K., Pаstirčák M. Erysiphe
flexuosа — а new species of powdery mildew for Slovаkiа 
// Biologiа, Brаtislаvа. — 2002. — 57(4). — P. 437—440.

Рекомендує  до  друку Надійшла 11.02.2015 р.
В.П. Гайова

ГелютаВ.П.1, КравчукЕ.А.2 Первые находки в 
Украине нового инвазионного гриба Erysiphe macleayae 
(Erysiphales). — Укр. ботан. журн. — 2015.  — 72(1): 
39–45.
1 Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины, г. Киев 
2 Ботанический сад Таврического национального 
университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

Приводятся сведения о распространении в Украине 
нового инвазионного мучнисторосяного гриба Erysiphe
macleayaeR.Y. Zheng et G.Q. Chen, зарегистрированного 
на Chelidoniummajus L. и MacleayamicrocarpaFedde (Pa-
paveraceae). Впервые он был найден в 2007 г. в Крыму, а 
затем и в других регионах — в Одесской, Херсонской, 
Хмельницкой и Черкасской областях, а также в Киеве и 
Одессе. Последние семь лет в Киеве он регистрируется 
ежегодно. Искусственное заражение Ch. majus грибом 
с M. microcarpa было успешным. Проведено сравнение 
анаморф E.macleayaeи E.cruciferarum Opiz ex L. Junell, 
паразитирующего в Украине на еще одном представите

ле Papaveraceae — Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph. 
Установлено, что первый из них имеет более длинные 
конидии и конидиеносцы.

Ключевыеслова: Европа,инвазия,мучнисторосяные
грибы,Pseudoidium, Chelidonium, Macleaya, Papaveraceae.

HelutaV.P.1, KravchukH.A.2 First records of a new invasive 
fungus, Erysiphe macleayae (Erysiphales), in Ukraine.— Ukr. 
Bot. J.  — 2015.  — 72(1): 39–45.
1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv
2 V.I. Vernadsky Taurida National University, Simferopol

Information on the distribution of a new invasive powdery 
mildew, Erysiphe macleayae R.Y. Zheng et G.Q. Chen, para
sitising Chelidoniummajus L. and Macleayamicrocarpa Fedde 
(Papaveraceae) in Ukraine, is provided. The fungus was first 
found in 2007 in Crimea, and subsequently in other regions, 
i.e. Cherkasy, Kherson, Khmelnytsky, and Odessa oblasts, 
as well as in the cities of Kiev and Odessa. For the last seven 
years, this powdery mildew has been recorded annually in 
Kiev. Experimental infection of Ch.majus with a fungus from 
M. microcarpa was successful. Anamorphs of E. macleayae 
and E.cruciferarum Opiz ex L. Junell, parasitising Glaucium 
corniculatum (L.) J. Rudolph (alsoPapaveraceae) in Ukraine, 
were compared. It has been found that the former has longer 
conidia and conidiophores.

Keywords: Europe,invasion,powderymildews,
Pseudoidium, Chelidonium, Macleaya, Papaveraceae.

Biodiversity of yeast species isolated from soil and fallen leaves in Israel / Dmytro M. Gotman, Solomon P. Wasser 
and Eviatar Nevo (Ed. Paul A. Volz ). – Koeltz Sci. Books, 2014. – 162 p. 

This book is devoted to the biodiversity of yeast species isolated from soil and fallen leaves in Israel. A total of 69 
species belonging to 27 genera are outlined; 53 species and 13 genera are newly recorded taxa for Israel. This book 
is divided into two mains parts: (a) a general part general characteristics providing data regarding to the climate, 
geology, soil composition, and flora in Israel, materials and methods, phylogeny, distribution and taxonomy of 
yeasts; and (b) a special part (taxonomic part) providing information regarding detailed ecology, distribution, 
species diversity of soil and fallen leaves yeast communities in Israel, general distribution, notes and discussions. In 
addition, plates with illustrations of almost all species are also provided.

Formycologists,microbiologists,ecologists,pedologists,lecturersandstudentsofbiologicalfacultiesofcollegesand
universities.

Видове різноманіття дріжджів, ізольованих з ґрунту та опалого листя в Ізраїлі / Д.О. Готман, С.П. Вассер, 
Е. Нево (Ред. П.А. Вольц). – 2014. – 162 с.

Книга присвячена видовому різноманіттю дріжджів, ізольованих з ґрунту та опалого листя в Ізраїлі. 
Описані 69 видів, що належать до 27 родів; 53 види з 13 родів є новими для Ізраїлю. Монографія поділена 
на дві основні частини: загальна характеристика клімату, геології, складу ґрунту і флори Ізраїлю, 
матеріали та методи, філогенія, поширення і систематика дріжджів; спеціальна частина (таксономічна) 
надає інформацію про деталі екології, розповсюдження, видове різноманіття дріжджових угруповань 
ґрунту та опалого листя в Ізраїлі, загальне поширення, нотатки й обговорення. Крім того, подані таблиці 
з фотографіями практично всіх видів. 

НОВІ ВИДАННЯ
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Introduction
During our mycological survey in Gorgany Nature 
Reserve (Nadvirna District, IvanoFrankivsk Region) 
in September 2014, rust fungi parasitizing two species 
of ferns, Blechnum spicant (L.) Roth and Dryopteris
carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, were observed and col
lected. Both specimens were examined in the laboratory 
and identified as species of Milesina Magnus (Puccini-
astraceae). Rust fungi of this genus have not been noted 
in Ukraine for nearly hundred years. Moreover, they 
found to be rarely recorded in most European coun
tries. They are therefore reported here as interesting 
rare finds.

Matherials and methods
Specimens collected in the field were labelled and dried 
for further treatment. Urediniospores mounted in wa
ter or lactic acid were investigated by light microscopy. 
Photomicrographs were taken under Primo Star mi
croscope, Canon A300 digital camera and AxioVision 
4.7 software, used as well for measurements of micro
structures. For scanning electron microscopy, samples 
were covered with an ultrathin coating of gold by ion 
beam sputtering unit JFC1100. Images were obtained 
by scanning electron microscope JEOL JSM6060 LA.

Analysis of general distribution is based on the data 
from published sources (Majewski, 1977; Poelt, Zwet
ko, 1997; Tănase, Negrean, 2007; etc.) and databases 
available through the Internet, including GBIF Portal 
(http://data.gbif.org), USDA Fungal Database (Farr, 
Rossman, 2014), The Fungal Records Database of Brit
ain and Ireland (http://www.fieldmycology.net/frdbi/
frdbi.asp), etc.

The specimens are deposited in the Mycological 
Herbarium of the M.G. Kholodny Institute of Botany, 
National Academy of Sciences of Ukraine (KW).

Results and discussion
The synonymic names, description of uredinial 

stage, host plants and distribution data of the studied 
species are provided below. Original illustrations and 
distribution maps are followed by information on their 
morphology and ecology of these species. 

Milesina blechni (Syd. et P. Syd.) Arthur ex Faull, 
Annlsmycol.8(5): 491. 1910. — Melampsorellablechni 
Syd. et P. Syd., Annlsmycol.1(6): 537. 1903. — Milesia
blechni (Syd. et P. Syd.) Arthur ex Faull, Contrib.Arnold
Arbor. 2: 37. 1932.

Uredinia hypophyllous, scattered or grouped on 
greenishbrown areas, pustular, 0.2—0.4 mm in dia 
meter, yellowish, rupturing at a centrally placed stoma 
of the overlying epidermis (Fig. 1, a). Urediniospores 
colourless, obovoid to ellipsoid, 26—45 × 15—23 μm, 
walls thin, 0.7—1.0 μm thick, with scattered rather 
coarse echinulation (Fig. 1, c,e). 

Distribution in Ukraine: On Blechnum spicant (L.) 
Roth: IvanoFrankivsk Region, Kosiv, 48° 19′ N, 25° 5′ 
E, 06.1914 (Wróblewski, 1916); IvanoFrankivsk Re
gion, Verkhovyna, 48° 9′ N, 24° 48′ E, 06.1914 (Wró-
blewski, 1916); IvanoFrankivsk Region, Verkhovyna 
District, Pozhyzhevska, 48° 8′ N, 24° 31′ E, 31.08.1911 
(Wróblewski, 1922); IvanoFrankivsk Region, Nadvir
na District, Gorgany Nature Reserve, Chernyk parcel, 
southwest of Chernyk village, 18 quarter, forest of Pi-
ceaabies (L.) H. Karst. and Abiesalba Mill., along road 
at forest edge, 48°28′ N 24°20′ E, 10.09.2014, V.P. Hay
ova.

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.046

Yu.Ya. TYKHONENKO, V.P. HAYOVA 
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine
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NEW RECORDS OF MILESINA BLECHNI AND MILESINA KRIEGERIANA (PUCCINIALES) FROM 
THE UKRAINIAN CARPATHIANS

TykhonenkoYu.Ya.,HayovaV.P. New records of Milesina blechni and Milesina kriegeriana (Pucciniales) 
from the Ukrainian Carpathians. — Ukr. Bot. J. — 2015. —72(1): 46–49.

Two species of Milesina (Pucciniales) collected in Gorgany Nature Reserve (Nadvirna District, Ivano
Frankivsk Region) in September 2014 are reported, M. blechni (Syd. et P. Syd.) Arthur ex Faull on 
Blechnum spicant (L.) Roth and M. kriegeriana (Magnus) Magnus on Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P. Fuchs. These species have not been recorded in Ukraine for about a hundred years. Both rusts were 
found in very humid sites. Numerous observations of the same host plants under less humid conditions 
revealed no fungi. Descriptions, micrographs (SEM and LM) and distribution maps for the studied fungi 
are provided.

Keywords: Pucciniastraceae, rustfungi, Dryopteris, Blechnum, morphology, distribution, Ukraine.
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Fig 1. Milesinablechni on Blechnumspicant: a — uredinium, c,e — urediniospores; Milesinakriegeriana on Dryopteriscarthusiana: 
b — uredinium, d,f— urediniospores (a,b,c,d — SEM,e,f — LM). Scale bars: a,b— 50 µm; c,d — 5 µm; e,f— 10 µm
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Fig. 2. Distribution maps for Milesinablechni (a) and Milesina
kriegeriana (b)

General distribution: Austria, Belgium, Czech Re
public, Denmark, France, Georgia, Germany, Greece, 
Ireland, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Ro
mania, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United 
Kingdom (Fig. 2, a).

Milesina kriegeriana (Magnus) Magnus, Bull. Inst.
Bot. Univ. Belgrade 27: 325. 1909. — Melampsorella
kriegeriana Magnus, Bull.Inst.Bot.Univ.Belgrade19: 
581. 1901. — Milesia kriegeriana (Magnus) Arthur, 
Mycologia 7(4): 176. 1915.

Uredinia hypophyllous, scattered or grouped on 
greenishbrown areas, pustular, 0.1—0.3 mm in diame
ter, covered by brownish epidermis with centrally placed 
stomatic pore (Fig. 1, b). Urediniospores colourless, 
obovoid to ellipsoid, 23—48 × 15—22 μ, walls thin, up 
to 1 μ thick, clearly echinulate (Fig. 1,d,f).

Distribution in Ukraine: On Dryopteris carthusiana
(Vill.) H.P. Fuchs: IvanoFrankivsk Region, Kolomy
ia District, Kniazhdvir, 48° 33′ N, 24° 53′ E, 09.1913 
(Wróblewski, 1916); IvanoFrankivsk Region, Nad
virna District, Gorgany Nature Reserve, Chernyk par
cel, Novobudova, 36 quarter, forest of Piceaabies (L.)
H. Karst. and Abies alba Mill., forest edge, 48°24′ 
N 24°22′ E, 09.09.2014, V.P. Hayova. On D. dilatata
(Hoffm.) A. Gray: IvanoFrankivsk Region, Kolomyia, 
48° 31′ N, 25° 2′ E, 05.1914 (Wróblewski, 1916); Iva

noFrankivsk Region, Kosiv District, Zawojely, 48° 12' N 
24° 35' E, A. Wróblewski. On D. filix-mas (L.) Schott: 
IvanoFrankivsk Region, Kolomyia District, Kniazh
dvir, 48° 33′ N, 24° 53′ E, 09.1913 (Wróblewski, 1916); 
IvanoFrankivsk Region, Kosiv District, Kosmach, 
48° 19′ N, 24° 48′ E, 23.06.1916 (Wróblewski, 1922).

General distribution: Austria, Czech Republic, Den
mark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, 
Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, 
Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United King
dom (Fig. 2, b).

Dryopteris filix-mas is also parasitized by M. carpa-
torum Hyl., Jørst. et Nannf., a species which is known 
to occur in Europe (former Czechoslovakia, Norway, 
Ukraine, UK) and Eastern Asia. Milesinacarpatorum is 
distinguished from M.kriegeriana by its urediniospore 
size and surface ornamentation. The former species 
has much smaller urediniospores (17—26 × 12—16 μ) 
as well as smaller and more dense echinulations scat
tered on their surface. In addition, M.carpatorum has 
not been reported on any other species of the genus 
Dryopteris Adans., except D.filix-mas.

Aecial stages of Milesinaspecies, so far unrecorded 
in Ukraine, develop on Abies spp. The spermagonia and 
aecia display similar morphological features which are 
of little value in distinguishing Milesina species. Thus, 
in this genus uredinia and urediniospore size, spore sur
face ornamentation and identity of the uredinial host 
are determining for species delimitation. 

Both M. blechni and M. kriegeriana are apparently 
European species; few reports of their occurrence out
side Europe we regard as a result of longdistance dis
persal or misidentification. Interestingly, the analysis of 
their distribution has shown that almost all known up 
to now records of these rusts are confined to mountain
ous or coastal regions. This is particularly well demon
strated within the relatively more explored areas with 
respect to rust fungi associated with ferns; for example, 
in the British Isles these species have been more rarely 
reported from inland localities.

The studied species are ecologically similar as they 
both show strong association with hygrophilous micro
habitats, while their host plants frequently occur under 
less humid conditions. In this respect, a very relevant ob
servation was made by N.W. Legon regarding one of the 
specimens of M.kriegeriana collected in South Somer
set (United Kingdom): «Host plant common along the 
steep sided banks but the only ones with the rust were 
in a very damp microclimate at the edges of a flood
ed culvert alongside the trackbed» (http://www.field
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mycology.net/frdbi/frdbirecord.asp?pg=6). Similarly, 
M. Wilson and D.M. Henderson (1966) commented: 
«Uredospore production is most abundant on moribund 
leaves lying in damp conditions near the ground rather 
than on the functional leaves freely exposed in the air». 
Both our specimens were also collected in very humid 
sites on the montane forest fringes: M.kriegeriana — on 
the moist slope near springs, M.blechni — in a shallow 
ditch along the pathway. Our numerous observations of 
the same host plants and other fern species under less 
humid conditions revealed no fungi. 

It can be suggested that M.blechni and M.kriegeri-
ana occur in other localities in the Ukrainian Carpath
ians. The fact that up to now they have been extremely 
rarely reported from this region can be explained by a 
specific morphological trait of the Milesina and Ured-
inopsis species. In general appearance, the represen
tatives of these two genera are fairly distinct from the 
common rust fungi. Unlike the majority of rusts, they 
have colourless (white in mass) urediniospores, whereas 
uredinia embedded in host tissue can be confused with 
the sporangia clustered into sori on fertile leaves of the 
host plant. 
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м. Київ

Повідомляється про знахідки на території природного 
заповідника «Ґорґани» (ІваноФранківська область, На
двірнянський район) двох видів роду Milesina Magnus, 
які не реєструвалися в Україні вже протягом майже ста 
років: Milesina blechni (Syd. et P. Syd.) Arthur ex Faull на 
Blechnumspicant (L.) Roth і Milesinakriegeriana (Magnus) 
Magnus на Dryopteriscarthusiana(Vill.) H.P. Fuchs. Обидва 
види знайдені в дуже вологих місцезнаходженнях. Ура
ження живильних рослин цих видів у сухіших оселищах 
не спостерігалось. Робота ілюстрована шістьма мікрофо
тографіями виявлених іржастих грибів і картами їх по
ширення.

Ключовіслова: Pucciniastraceae,іржастігриби, 
Dryopteris, Blechnum, морфологія,поширення,Україна.
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Сообщается о находках на территории природного за
поведника «Горганы» (ИваноФранковская область, 
Надворнянский район) двух видов рода Milesina Magnus, 
которые не регистрировались в Украине уже на протя
жении почти столетия: Milesinablechni (Syd. et P. Syd.) Ar
thur ex Faull на Blechnumspicant (L.) Roth и Milesinakrie-
geriana (Magnus) Magnus на Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P. Fuchs. Оба вида собраны в очень влажных местона
хождениях. Развитие ржавчины на питающих растени
ях этих видов в более сухих биотопах не наблюдалось. 
Работа иллюстрирована шестью микрофотографиями 
обнаруженных ржавчинников и картами их распростра
нения.
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грибы, Dryopteris, Blechnum, морфология,
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Introduction

Despite over hundred years of history of mycologi
cal research in the Ukrainian Carpathians, diversity of 
some taxа, including the genus Scutellinia (Cooke) Lam
botte, has not been studied well. According to available 
literature data (Смицкая, 1980; Namyslowski, 1909; 
Andrianovaet al., 2006; Дудка, Джаган, 2011), so far 
only three species of this genus have been recorded in 
the Ukrainian Carpathians. The first Scutellinia species 
in the region was recordedin the early 20th century by 
Namyslowski (1909). He registered S. scutellata (L.) 
Lambotte in Prykarpattya (IvanoFrankivsk Region). 
In 1969, L. Smyk collected S. umbrorum (Fr.) Lam
botte from the Uzhok Pass (Velykobereznyanskyi Di
strict, Zakarpattia Region) (Andrianova et al., 2006). 
During our examination of mycobiota in Carpath
ian Biosphere Reserve in 2006, S. trechispora (Berk. & 
Broome) Lambotte was found (Дудка, Джаган, 2011). 
Since 2009 until recently we studied fungal diversity in 
the Svydovetskyi Mountain Range of the Carpathian 
Biosphere Reserve. Consequently, such species as S.ce-
jpii(Velen.) Svrcek, S.crinita(Bull.) Lambotte, S.crucip-
ila (Cooke & W. Phillips) J. Moravec, S.pseudotrechis-
pora(J. Schröter) Le Gal, S.olivascens(Cooke) Kun
tze, S. scutellata (L.) Lambotte, S. subhirtella Svrcek, 
and S. trechispora (Berk. & Broome) Lambotte were 
registered. Some of these  records were published earlier 
(Щербакова, Джаган, 2013; Dzhagan, Scherbakova, 
2013). The present article reports another species new 
for Ukraine, S. torrentis (Rehm) T. Schumach. The 
specimens were collected in 2011–2012 during our my

cological survey in the Svydovetskyi Mountain Range 
(Rakhiv District, Zakarpattya Region). 

Materials and methods

Macroscopic descriptions of the collected specimens 
are based on fresh ascomata. Microscopic features are 
described from dried material mounted in H

2
O, 3% 

KOH solution, Congo Red solution, and Cotton Blue 
in lactic acid, using an Ulab XYB2T light microscope 
and Canon PC 1089 PowerShot G6 camera. Analysis 
of general distribution is based on the data from pub
lished sources (Schumacher, 1990; Gonzales et al., 
1997; Eriksson, 2011; Mihal et al., 2011; Olariaga, 
Hansen, 2011; Jeannerot, 2013; Greaves, 2014) and 
databases available through the Internet, including 
The   Catalogue of Life (Roskov et al., 2014) and Bel
gian Species List (http://www.species.be/en/43787). 
Collected specimens are preserved in Herbarium of the 
Taras Shevchenko National University of Kyiv (KWU). 
Species of fungi are arranged following IndexFungorum 
(Kirk, 2003).

Results and discussion

A brief description of the species, associated substrates, 
localities, information on general distribution, 
taxonomic notes and original illustrations are provided 
below. 

Scutellinia torrentis (Rehm) T. Schumach., Opera
Botanica 101: 97. 1990. – Lachneatorrentis Rehm, An-
nalesMycologici 5(3): 212. 1907. –Scutelliniaconvexa 
(Velen.) Svrček, Česká Mykologie 25(2): 83. 1971. – 
Scutelliniamarginata Gamundí, FloraCriptogámicade
TierradelFuego 10(3): 94. 1975 ( Fig. 1, 2.)

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.050
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Fig. 1. Scutelliniatorrentis: a — apothecia; b — fragment of hymenial layer; c, d — paraphyses; e — hairs; f — fragment of ascus 
with spores. Bars: a — 3 mm; b — 50 µm; c, d , f — 20 µm; e — 30 µm

Fig. 2. Scutelliniatorrentis: a — ascus with spores; b — 
paraphyses; c — hairs; d – spores. Bars: a, b, c — 20 
µm; d — 10 µm
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Apothecia gregarious, discshaped, 2—8 mm in 
diam., with convex hymenium and slightly raised mar
gin. Hymenium red to brownish red. Outer surface and 
margin densely covered by short, brown hairs. Ectal 
excipulum of angular to globose cells, 15—60 × 20—50 
µm, outermost layers with elongated cells turning out 
perpendicularly to the apothecial surface, whole zone 
175—350 µm thick. Hairs not differentiated into mar
ginal and receptacular, 100—320 (400) × 15—35 µm,  
of more or less even length, usually 200—250 × 20 µm, 
1—4septate, pointed, flexuous and uneven, often con
stricted at the septae, thickwalled, brownish, with a 
long and attenuated unbranched or bitrifurcate nar
row base, wall 3—6 µm thick. Between the stiff, brown
ish hairs are dense clusters of blunt, short, broad, sub
hyaline «hyphoid hairs» forming raised margin. Asci 
cylindric, 190—250 × 13—19 µm, gradually narrowing 
toward short, pleurorhynchous base. Ascospores oblong 
ellipsoidal, 15.5—19.2 × 7.8—11.5 µm, multiguttulate. 
Spore sculpturing consisting of rounded to elongat
ed warts, 0.3—1.4 µm wide, up to 0.6 µm high. Warts 
usually confluent and interconnecting to short ridges 
forming incomplete pseudoreticulum, warts unevenly 
distributed on spore wall. Outermost spore layer loosen
ing like envelope in heated lactic acid, floating around 
spore. Paraphyses 2.5—3.5 µm wide, straight, septate, 
enlarged above to 8—12 µm, partly branched from api

cal, middle and distal parts (Schumacher, 1990; Han
sen, Knudsen, 2000).

Specimen examined: Zakarpattia (Transcarpathian)
Region, Rakhiv District; ski complex Dragobrat (18 km 
from Yasynia settlement), on sandy soil, associated with 
S. crucipila (Cooke & W. Phillips) J. Moravec, 5 July 
2011, Yu. Shcherbakova; Svydovets Mountain Range 
of Carpathian Biosphere Reserve, in the vicinity of 
Dragobrat, mixed forest with domination of Piceaab-
ies, near the creek, on wet soil, 23 September 2012, Yu. 
Shcherbakova.

General distribution (Fig. 3.).
Europe: Austria (Damon, 2005), Belgium (http://

www.species.be/en/43787), Czech Republic (Schu
macher, 1990), France (Jeannerot, 2013), Germany 
(Schumacher, 1990; Roskov et al., 2014), Italy (Ros
kov et al., 2014), Norway (Schumacher, 1990), Slovakia 
(Mihal et al., 2011), Spain (Gonzales et al., 1997), Swe
den (Eriksson, 2011; Olariaga, Hansen, 2011), United 
Kingdom (Greaves, 2014); South America: Argentina 
(Schumacher, 1990). 

Notes: Humus saprotroph (Schumacher, 1990). This 
species grows in spruce and mixed beech and spruce 
forests on alkaline and acidic soils (Mihal et al., 2011); 
it is typical for modified areas, soggy, then dried, such 
as forest ruts (Jeannerot, 2013). In summerautumn 
(Hansen, Knudsen, 2000). 

Fig. 3. Worldwide distribution map of Scutelliniatorrentis: a— Ukrainian record; b — sites reported by other authors

http://www.species.be/en/43787
http://www.species.be/en/43787
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The gregarious growth, convex red hymenium, short 
flexuous hairs, and ascospores with amoeboid warts and 
crests on the outermost wall layer loosening in lactic 
acid, characterize this species (Schumacher, 1990).

Conclusion

The studied species is included in sect. Minutae Svr. 
series Minutae by Schumacher (1990), based on such 
characteristics as ascospores with verrucose to pustulo
cristate ornamentation and the outermost wall layer 
readily separating in lactic acid.

It should be noted that S. torrentis is considered a 
rare species. It is listed in the Red List Candidates of 
the European Council for the Conservation of Fungi 
(http://www.wsl.ch/eccf/candlistsubtotals.xls). The 
reported locality represents the easternmost point of 
the known up to now distribution range of this species. 
For conclusions on the occurrence of this rare species 
in Ukraine, further observations in the Carpathians are 
required. 
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ЩербаковаЮ.В.,ДжаганВ.В.Scutellinia torrentis 
(Pyronemataceae, Pezizales) – новий для України вид з 
території Карпатського біосферного заповідника. –Укр. 
ботан. журн.  – 2015. – 72(1): 50–54.

Навчальнонауковий центр «Інститут біології», 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Україна

Повідомляється про знахідку на території Свидовець
кого масиву Карпатського біосферного заповідника но
вого для України виду роду Scutellinia (Pyronemataceae, 
Pezizales) –S.torrentis (Rehm) T. Schumach. Подано його 
короткий опис, місцезнаходження, інформацію щодо 
загального поширення, таксономічні примітки та оригі
нальні ілюстрації. 

Ключовіслова:Ascomycota, оперкулятні
дискоміцети, новізнахідки, Україна.

ЩербаковаЮ.В.,ДжаганВ.В.Scutellinia torrentis 
(Pyronemataceae, Pezizales) –новый для Украины вид с 
территории Карпатского биосферного заповедника. – Укр. 
ботан. журн. – 72(1): 50–54.

Учебнонаучный центр«Институт биологии»,Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Украина

Сообщается о находке на территории Свидовецкого 
массива Карпатского биосферного заповедника ново
го для Украины вида рода Scutellinia (Pyronemataceae, 
Pezizales) – S. torrentis (Rehm) T. Schumach. Приведены 
его краткое описание, местонахождения, информация 
об общем распространении, таксономические примеча
ния и оригинальные иллюстрации.

Ключевыеслова:Ascomycota, оперкулятные
дискомицеты, новыенаходки, Украина.

Придюк Н.П. Флора грибов Украины. Больбитиевые и коприновые грибы / Ред. И.О. Дудка. – Киев: ООО 
НПП Интерсервис, 2015. – 598 с. 

ПридюкМ.П. Флора грибів України. Больбитієві та копринові гриби / Ред. И.О. Дудка. – К.: ТОВ НПП 
Інтерсервіс, 2015. – 598 с.

У монографії узагальнені оригінальні та літературні дані про больбитієві та копринові гриби України. 
Наведено відомості щодо їх морфології, анатомії, циклів розвитку, екологобіологічних особливостей 
та систематики. Вміщено найновішу інформацію про значення цих грибів у природі та господарстві. 
Вказано ключі для визначення родин, родів, внутрішньородових таксонів, видів і різновидів. Цікавими є 
матеріали як про відомі в Україні види, так і про деякі потенційно можливі для її території. Для кожного 
таксона подано синоніміку, іконографію, загальний опис макро та мікроскопічної будови, відомості 
про місцезростання, поширення в Україні та світі, критичні примітки. Для видів, виявлених в Україні, 
вміщено оригінальні ілюстрації. 

Длямікологів,співробітниківприродоохороннихоб’єктів,викладачівістудентіввишів. 
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Вступ 

Во се ни 2014 р. на те ри то рії На ціо наль но го при род
но го пар ку «Вер хо винський» було зі бра но низ ку 
зраз ків ага ри ко їд них ба зи діо мі це тів. У ре зуль та ті їх 
оп ра цю ван ня ви яв ле но чи ма ло но вих та рід кіс них 
для мі ко біо ти Ук ра ї ни ви дів, зок ре ма Mythicomyces
corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm. Біль ше того, цей 
вид представ ляє но вий для те ри то рії Ук ра ї ни рід 
Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. З ог ля ду на це 
вва жає мо за до ціль не дати яко мо га пов ні шу ін фор
ма цію про його мор фо ло гію, сис те ма ти ку, біо ло
гіч ні особ ли вості та за галь не по ши рен ня.

Об’єкти та ма те ріа ли до слі джень 

Де та лі мік ро ско піч ної бу до ви гри ба до слі джу ва ли 
на су хих зраз ках. Для цьо го ро би ли по пе реч ні (для 
пласти нок), ра ді аль ні (для ку ти ку ли ша пин ки) та 
по здовж ні (для по кри вів ніж ки) зрі зи час тин пло
до во го тіла гри ба. Зрі зи, зроб ле ні при близ но на по
ло ви ні ра діу са ша пин ки, на вер хів ці та в се ред ній 
час ти ні ніж ки, мон ту ва ли в 3 % му роз чи ні КОН 
і за барв лю ва ли Кон гочер во ним для кра щої кон
траст ності. Роз мі ри спор та ін ших мік рострук тур 
(ба зи дій, цис тид тощо) в тексті стат ті ґрун ту ють ся 
на ви мі рах 20ти ви пад ко во ві діб ра них ек зем п ля рів 
з од но го й того са мо го пло до во го тіла. Крім того, 
бу до ву спор і цис тид до дат ко во вив ча ли з ви ко
ристан ням ска ну валь но го елек трон но го мік ро ско
па JEOL JSM6060LA за при ско рю валь ної на пру ги 
30 кВ.

У стат ті ви ко риста ні такі умов ні по зна чен ня: 
L — кіль кість пласти нок гі ме но фо ру, які до ся га ють 
ніж ки; l — кіль кість пласти нок, що не до ся га ють 
ніж ки, між дво ма дов ги ми; av. L — се ред ня дов

жи на спо ри ан фас; av. B — се ред ня ши ри на спо ри 
ан фас; Q — від но шен ня дов жи ни спо ри до її ши
ри ни (кво ті єнт); av. Q — се ред нє зна чен ня кво ті єн
та. Зраз ки збе рі га ють ся в На ціо наль но му гер ба рії 
Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук
ра ї ни (KW).

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня 

Знайдений нами вид був опи са ний Е.М. Фрі
зом як Agaricus corneipes Fr. (Fries, 1861) на ос но
ві зраз ка, зі бра но го в Шве ції. Зго дом П. Карстен 
(Karsten, 1879) від ніс його до роду Psilocybe (Fr.) P. 
Kumm., а Л. Келе (Quélet, 1886) — до роду Geophila 
Quél. (втім, потім цей рід був си но ні мі зо ва ний із 
Psilocybe) (Kirk et al., 2008). Знач но піз ні ше Г. Гуз ман 
(Guzman, 1983) вка зав на низ ку оз нак цьо го виду 
(дріб но бо ро дав часті та дос татньо світ ло го за барв
ле ння спо ри без рос то вої пори, хря щу ва та ніж ка з 
ко рич ню ва тим ба заль ним мі це лі єм), які від різ ня
ють його від ін ших представ ни ків Psilocybe, і ви лу
чив цей вид зі скла ду роду, при пус тив ши, що його 
до ціль ні ше від нести до Galerina Earle. Втім, жод
них офі цій них но менк ла тур них змін він не вніс, 
ос кіль ки не мав у роз по ря джен ні гар но го зраз ка 
цьо го так со на. Піз ні ше С.А. Ред хед та А.Г. Сміт 
(Redhead, Smith, 1986) вка за ли на дея кі іс тот ні оз
на ки виду (ко лір спо ро во го по рош ку, на яв ність 
товстостін них цис тид із криста ла ми на вер хів ці, 
бу ру ва тий ба заль ний мі це лій на ніж ці тощо), які 
унеможливили від несення його до роду Galerina. За 
цими від мін ностя ми вони ви ді ли ли даний вид в ок
ре мий мо но тип ний рід Mythicomyces. Слід за зна чи
ти, що, на во дя чи си но ні ми Mythicomyces corneipes, 
С.А. Ред хед і А.Г. Сміт не пра виль но вка за ли дату 
пуб лі ка ції Е. Фрі за (1863 р. за мість 1861 р.), тому 
ця ви до ва на зва не мог ла вва жа ти ся чин ною за 
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Повідомляється про знахідку рідкісного виду Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm., що 
є представником раніше не відомого на території України роду Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. 
Подані його діагноз, інформація про місцезнаходження та загальне поширення. Наведені 
оригінальні ілюстрації цього виду, а також відомості про систематику роду Mythicomyces. 

Ключовіслова:Basidiomycota, Agaricales, Mythicomyces corneipes, Psilocybe corneipes.

© М.П. ПРИДЮК, 2015



56 ISSN0372-4123.Ukr.Bot.J.,2015,72(1)

пра ви ла ми Між на род но го ко дек су бо та ніч ної но
менк ла ту ри, тоді як на зва роду Mythicomyces була 
ва лід ною. Отож піз ні ше на зву цьо го виду до ве ло ся 
уза ко ни ти за но во (Redhead et al., 2011). 

Три ва лий час Mythicomyces corneipes вва жа ли 
представ ни ком роду Psilocybe (як P. corneipes) і, 
від по від но, від но си ли до ро ди ни Strophariaceae. 
С.А. Ред хед та А.Г. Сміт, ви ді лив ши його в ок ре
мий рід, всета ки вва жа ли, що особ ли вості біо ло
гії та ко лір спо ро во го по рош ку M.corneipes від по
ві да ють ши ро кій кон цеп ції ро ди ни Strophariaceae. 
Од нак вони вка зу ва ли на дея кі особ ли вості цьо
го виду (на прик лад, на яв ність дріб но бо ро дав
частих спор без рос то вої пори), які від різ ня ють 
M. corneipes від біль шості представ ни ків цієї ро
ди ни (Redhead, Smith, 1986). По рів ня но не дав ні 
мо ле ку ляр ні до слі джен ня про де монст ру ва ли, що 
рід Mythicomyces най більш спо рід не ний із ви да ми 
ро ди ни Psathyrellaceae й утво рює ра зом із ро дом 
Stagnicola Redhead et A.H. Sm. ок ре му кла ду, сест
ринську до біль шості представ ни ків цієї ро ди ни 
(Matheny et al., 2006; Padamsee et al., 2008). Та ким 
чи ном, те пер рід Mythicomycesроз гля да ють у скла ді 
ро ди ни Psathyrellaceae (Kirk et al., 2008), не зва жаю
чи на його до во лі знач ну мор фо ло гіч ну ві до крем
ле ність від біль шості її представ ни ків. 

Оскільки M. corneipes є новим для України ви
дом, по дає мо док лад ну ін фор ма цію щодо його 
мор фо ло гії, сис те ма ти ки та по ши рен ня.

Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm. 
in Redhead, Ammirati, Norvell, Vizzini et Contu, 
Mycotaxon 118: 456. 2011. — Рис. 1—3.

Agaricus corneipes Fr., Ofvers. Kongl. Svensk Vet.
Akad. Forh. 18(1): 21. 1861.

Psilocybecorneipes(Fr.) P. Karst., Bidr. Kann. Finl. 
Nat. Folk 32: 504. 1879.

Geophilacorneipes(Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 
111. 1886.

Mythicomycescorneipes(Fr.) Redhead et A.H. Sm., 
Can. J. Bot. 64(3): 643. 1986 (nom. inval.).

Ша пин ка роз мі ром 1,0—3,5 см, спо чат ку ок
руг локо ніч на або дзво ни ко по діб на із за гор ну
ти ми до ни зу края ми, не рід ко з до б ре по міт ним 
гор би ком або ви пук лістю в цен трі, зго дом ви пук
ла, роз простер тоок руг локо ніч на або ви пук ло
роз простер та, час то з ви пук лістю або не ви со ким 
гор би ком у цен трі, гла день ка, бли ску ча або злег
ка сли зиста (особ ли во у во ло гу по го ду), гіг ро фан
на, про зо росму гаста май же до цен тру, у во ло го му 
ста ні яс к ра вору ду ва топо ма ран че ва або по ма ран
че вору да, в цен трі тем ні ша, го рі хо воко рич не ва, 
чер во ну ва тору да або май же бура, з дещо блі ді

Рис. 1. Mythicomyces corneipes: 
а — плодові тіла; б — базидії; в — 
хейлоцистиди; г — плевроцистиди, 
д — каулоцистиди, е — спори. 
Розмір масштабної шкали: 1 см — 
для плодових тіл, 10 мкм — для 
мікроструктур

Fig. 1. Mythicomyces corneipes: а — fruit 
bodies; б — basidia; в — cheilocystidia; 
г — pleurocystidia; д — caulocystidia, 
e— spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 
10 μm for microstructures
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шим, світ ло або во христору дим кра єм, під си хаю
чи, стає світ локо рич не вою або світ лово христо
ко рич не вою з жов ту ва тим від тін ком. Пластин ки 
вузько при рос лі, гус ті (L = 35—45, l = 1—3), опук лі, 
до 0,3 см зав шир шки, спо чат ку бі лу ва ті або блі до
со лом’яножов ті, піз ні ше блі доко рич не ві, пі сля 
пов но го до зрі ван ня спор ста ють світ лосі ру ва
то або пур пу ро воко рич не ви ми. Ніж ка роз мі ром 
2,5—7,0 × 0,1—0,3 см, хря щу ва та, ци лін д рич на, не
рід ко дещо зву жу єть ся до го ри або до обох кін ців, 
з бу ла во по діб ною ос но вою, труб часта, на вер хів ці 
сла бобо рош ниста, ниж че гла день ка, світ локо рич
не ва у верх ній час ти ні, в ниж ній — тем ні ша, чер
во ну ва токо рич не ва, чер во ну ва тобу ра або на віть 
тем нобу ра біля са мої ос но ви, з ві ком тем ні шає 
зни зу до го ри, з ру ду ва тобу рим ба заль ним мі це лі
єм. М’якуш у ша пин ці ру ду ва тий, до 1,5 мм зав тов
шки, в ніж ці бу рий у її верх ній час ти ні та тем нобу
рий — у ниж ній, хря щу ва тий, особ ли во в ніж ці, без 
особ ли во го за па ху або зі слаб ким аро ма том пе лар
го нії, смак не ви раз ний або дещо гір ку ва тий. Спо
ро вий по ро шок світ лосі ру ва токо рич не вий. Спо
ри (6,0—)6,5—8,0(—9,0) × 4,5—6,0 мкм, Q = 1,28—
1,60; av. L = 7,3±0,65 мкм, av. B = 5,1±0,41 мкм, 
av. Q = 1,42±0,08; дріб но бо ро дав часті (рис. 2), хоча 
під світ ло вим мік ро ско пом ви гля да ють прак тич но 
гла день ки ми (скульп ту ру сті нок мож на роз різ ни
ти лише з ви ко ристан ням імер сій но го об’єктива), 
ан фас яй це по діб ні, еліп со по діб нояй це по діб ні 
або ши ро ко еліп со по діб ні, вер хів ка та ос но ва за
круг ле ні, у про філь еліп со по діб номи гда ле по діб ні, 
ча сом із суп ра гі ляр ною де пре сі єю, без пори про
рос тан ня, товстостін ні, сла боко рич ню ва ті, май
же без барв ні, сла бо амі ло їд ні, ціа но філь ні. Ба зи дії 
22,0—25,0 × 6,0—7,5 мкм, бу ла во по діб ні, 4спо ро
ві. Хей ло цисти ди двох ти пів: а) 35,0—65,0 × 10,5—
20,0 мкм, міш ко по діб ні, ши ро коміш ко по діб ні, 
ви дов же номіш ко по діб ні, міш ко по діб нопляш ко
по діб ні, ве ре те но по діб ні або пляш ко по діб нове
ре те но по діб ні, не рід ко з до во лі дов ги ми ніж ка ми, 
товстостін ні (1,0—3,5 мкм, при чо му на вер хів
ці тов щи на стін ки іно ді ся гає 6,5 мкм), не рід ко 
вер хів ки цис тид ін крусто ва ні дріб ни ми криста
ли ка ми*, ко рич ню ва тожов ті, у верх ній час ти ні 
амі ло їд ні, чис лен ні (рис. 3); б) 30,0—45,0 × 9,5—
15,0 мкм, міш ко по діб ні, іно ді май же ци лін д рич
ні, тон костін ні, без барв ні, до во лі чис лен ні. Плев
ро цисти ди 45,0—70,0 × 14,0—25,0 мкм, за фор мою 

*  Такі цистиди називають метулоїдами.

ана ло гіч ні хей ло цисти дам, товстостін ні (1,0—
3,5 мкм), особ ли во в ра йо ні вер хів ки, де тов щи на 
стін ки ча сом ся гає 9,0 мкм, не рід ко ін крусто ва ні 
дріб ни ми криста ли ка ми на вер хів ці, ко рич ню ва то
жов ті, чис лен ні. Кау ло цисти ди тра п ляють ся лише 
на вер хів ці ніж ки, двох ти пів: а) 30,0—60,0 × 14,0—
16,0 мкм, міш ко по діб ні, ви дов же номіш ко по діб
ні, ве ре те но по діб ні та міш ко по діб нове ре те но
по діб ні, товстостін ні (2,5—3,5 мкм), зде біль шо го 
без криста ли ків на вер хів ці, не чис лен ні; б) 25,0—
50,0 × 6,5—7,5 мкм, бу ла во по діб ні, ве ре те но по діб
ні та май же ци лін д рич ні, тон костін ні, без барв ні, 
не чис лен ні. Ку ти ку ла ша пин ки гі фаль на, скла да
єть ся з тон ко го шару ци лін д рич них, дещо ос лиз
не них гіф, 1,0—4,0 мкм зав шир шки, ниж че яких 
за ля га ють товсті гіфи, ут во ре ні ба риль це по діб ни
ми клі ти на ми 8,0—15,0 мкм зав шир шки. Ку ти ку ла 
ніж ки гі фаль на, скла даєть ся з ци лін д рич них без
барв них гіф зав шир шки 1,0—7,0 мкм. Є пряж ки.

Пло до ві тіла зроста ють по оди но ко або не ве ли
ки ми гру па ми на гни лій де ре ви ні (не рід ко по хо
ва ній у ґрун ті) та рос лин них за лиш ках, у во ло гих, 
час то за плав них, лі сах, зде біль шо го лис тя них і мі
ша них, не рід ко в за рос тях віль хи на бе ре гах струм
ків. Оче вид но, рід кіс ний на те ри то рії Ук ра ї ни. Не
їс тів ний.

До слі дже ні зраз ки. Іва ноФран ківська обл., Вер
хо винський рн, На ціо наль ний при род ний парк 
«Вер хо винський», 47°47`13`` пн. ш., 24°56`40`` сх. 
д., близько 900 м н.р.м., бе рег р. Пер ка ла ба, ліс із 
віль хи сі рої (Alnus incana (L.) Moench) із до міш
кою яли ни зви чай ної (Picea abies L.), на ґрун ті 
(мож ли во, із за лиш ка ми де ре ви ни), 25.09.2014 р. 
(KW 60483F).

За галь не по ши рен ня. Єв ро па: Ні меч чи на, Нор
ве гія, Ро сія, Ук ра ї на, Фін лян дія, Шве ція; Пів ніч
на Аме ри ка: Ка на да, США (Redhead, Smith, 1986; 
Huntinen, Vauras, 1992; Castellano et al., 2003; Па ла
мар чук, 2009; Gulden, 2012б; Strittmatter, Oberhauer, 
2013). 

Зов ні M. corneipes най біль ше по діб ний до ви
дів роду Galerina, особ ли во G. sideroides (Bull.: Fr.) 
Kühner, яка, крім того, має спо ри схо жих фор ми 
та роз мі рів. Од нак цей вид лег ко від різ ни ти від 
M. corneipes зав дя ки ціл ко ви тій від сут ності ме ту
ло ї дів, гла день ким спо рам та на яв ності на ніж ці 
до сить до б ре по міт но го по кри ва ла, яке не рід ко 
утво рює не ви раз не кіль це. З ін шо го боку, G. nana 
(Petri) Kühner теж має ме ту ло ї ди, про те від різ ня
єть ся на яв ністю як 2, так і 4спо ро вих ба зи дій у 
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Рис. 2. Спори Mythicomyces corneipes під сканувальним електронним мікроскопом. Розмір масштабної шкали — 2 мкм 

Fig. 2. Spores of Mythicomyces corneipes under scanning electron microscope. Scale bar = 2 μm

Рис. 3. Хейлоцистиди Mythicomyces corneipes під сканувальним електронним мікроскопом. Розмір масштабної 
шкали — 10 мкм 

Fig. 3. Cheilocystidia of Mythicomyces corneipes under scanning electron microscope. Scale bar = 10 μm
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гі ме нії, а та кож фор мою і роз мі ра ми спор. Ос тан ні 
бу ва ють зав дов жки від 6,5—11,0 мкм (на 4спо ро
вих ба зи ді ях) до 11,0—13,0 мкм (на 2спо ро вих), 
ма ють ви раз ну ми гда ле по діб ну фор му і вкри ті доб
ре по міт ною гру бо бо ро дав частою ор на мен та ці єю, 
цілко ви то від сутньою в ра йо ні суп ра гі ляр но го дис
ка (у M.corneipes суп ра гі ляр ний диск ні ко ли не бу
ває пов ністю гла день ким, див. рис. 2). Ок рім того, 
на ніж ці G. nana не рід ко по міт не бі лу ва те во лок
нисте по кри ва ло, яке іно ді утво рює не ви раз ні поя
ски (Не здой ми но го, 1996; Gulden, 2012а), тоді як 
у M. corneipes по кри ва ло від сут нє. Пев ною мі рою 
зо внішньо по діб ні до M.corneipesта кож Hypholoma
udum (Pers.: Fr.) Kühner та H. elongatum (Pers.) 
Ricken, які, про те, від різ няють ся тен діт ні ши ми та 
світ лі ше за барв ле ни ми пло до ви ми ті ла ми. Мік ро
ско піч но їх мож на від різ ни ти зав дя ки гла день ким 
спо рам із рос то вою по рою, від сут ності ме ту ло ї дів 
і на яв ності хри зо цистид** (Vesterholt, Rald, 2012). 

Mythicomyces corneipes в Єв ро пі роз по всю дже
ний зде біль шо го у Фен но скан дії, лише за ос тан ні 
роки він ви яв ле ний у Ро сії (Пів ніч ний Урал, Рес
пуб лі ка Комі) (Па ла мар чук, 2009) та пів ден ноза
хід ній Ні меч чи ні (Strittmatter, Oberhauer, 2013). 
Су дя чи з усьо го, це до сить хо ло до та во ло го люб
ний вид, який поза ме жа ми Пів ніч ної Єв ро пи 
трап ля єть ся лише в гірських ре гіо нах. У Єв ро пі це 
дуже рід кіс ний вид, ві до мий з до во лі не ба гатьох 
міс це зна хо джень. У Ро сії він вне се ний до Чер во
ної кни ги Рес пуб лі ки Комі (http://ib.komisc.ru/
add/rb/individuals/?id=2950). У Пів ніч ній Аме ри ці 
M. corneipes тра п ля єть ся час ті ше, особ ли во в пів
ніч ноза хід ній час ти ні Ти хо оке ансько го уз бе реж
жя США (Castellano et al., 2003). Зва жаю чи на те, 
що в Ук ра ї ні цей вид, найі мо вір ні ше, тра п ля єть
ся лише в Кар па тах, а та кож на його рід кіс ність 
у Єв ро пі, вва жає мо за до ціль не ре ко мен ду ва ти 
M. corneipes для вне сен ня до наступ но го ви дан ня 
«Чер во ної кни ги Ук ра ї ни».

АвторвисловлюєщируподякуВ.І.Сапсаюзадопо-
могувроботінасканувальномуелектронномумікро-
скопі,атакожд-рубіол.наукВ.П.Гелютітаканд.
біол. наук Ю.Я. Тихоненку за слушні поради щодо
текстустатті.

**  Тонкостінні цистиди, що містять усередині аморфні 
тільця, які набувають жовтого кольору в розчині амонію 
або лугу.
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ПридюкН.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новый для 
Украины род грибов.— Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(1): 
55–60.

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

Приведена информация о находке редкого вида 
Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm., являю
щегося представителем ранее неизвестного на террито
рии Украины рода Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. Даны 
его диагноз, сведения о местонахождении и общем рас
пространении. Приведены оригинальные иллюстрации 
вида, а также данные о систематике рода Mythicomyces. 

Ключевыеслова:Basidiomycota, Agaricales, 
Mythicomyces corneipes, Psilocybe corneipes.

PrydiukM.P.Mythicomyces (Psathyrellaceae), a new for 
Ukraine genus of mushrooms.– Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(1):  
55–60.

M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

Information on the finding of a rare species, Mythicomyces 
corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm., a representative of the 
genus Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. unknown before 
in Ukraine, is reported. The diagnosis, data on the habitat 
and general distribution are given. Original illustrations of the 
species, as well as some data on the systematics of the genus 
Mythicomyces are provided.

Keywords:Basidiomycota, Agaricales, Mythicomyces 
corneipes, Psilocybe corneipes.
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РІДКІСНІ ДЛЯ УКРАЇНИ ВИДИ РОДІВ PLUTEUS І VOLVARIELLA (AGARICALES) ІЗ БАСЕЙНУ 
р. ПСЕЛ

МакаренкоЯ.М.Рідкісні для України види родів Pluteus і Volvariella (Agaricales) із басейну р. Псел. — 
Укр. ботан. журн. – 2015.– 72(1): 61–64.

Наводяться відомості про нові місцезнаходження семи рідкісних для України видів роду Pluteus 
і одного – Volvariella в басейні р. Псел (Лівобережний Лісостеп України, Полтавська обл.). 
Зпоміж них P.ephebeus (Fr.) Gillet і V.bombycina (Schaeff.) Singer уперше виявлені на території 
Лівобережного Лісостепу,аP. aurantiorugosus (Trog) Sacc., P.hispidulus (Fr.) Gillet, P.pellitus (Pers.) 
P. Kumm., P. phlebophorus (Ditmar) P. Kumm., P.plautus (Weinm.) Gillet і P.salicinus (Pers.) P. Kumm. 
уже відомі для регіону досліджень.

Ключовіслова:агарикоїднігриби,Pluteaceae,ЛівобережнийЛісостеп,Україна.

© Я.М. МАКАРЕНКО, 2015

Ро ди Pluteus Fr. і Volvariella Speg. на ле жать до скла
ду ро ди ни PluteaceaeKotl. et Pouzar (Basidiomycota, 
Agaricales). Пер ший міс тить бли зько 300, а дру
гий — 50 ви дів, які по ши ре ні по всьо му сві ту (Kirk, 
2008). Ви до вий склад цих ро дів із те ри то рії Ук ра ї
ни вив че ний до сить до б ре (Вас сер, 1992; При дюк, 
2002а, б; 2005; Дуд ка та ін., 2004, 2009; Сар ки на, 
2008; Дуд ка, При дюк, Го луб цо ва, 2009; Ма ла нюк, 
2013, 2014; Кар пен ко, 2014; Чер нявський, Іжик, 
2014). На сьо го дні тут ві до мо 24 види ро ду Pluteus 
і 10 — Volvariella. За да ни ми Р.В. Ган жі (1960а,б, 
1962) та І.С. Бе сє ді ної (1991, 1998), для Лі во бе реж
но го Лі состе пу на во дять ся 13 ви дів (11 — Pluteus, 
2 — Volvariella). В ре зуль та ті вив чен ня нами ви
до вої різ но ма ніт ності ага ри ко їд них гри бів ба сей
ну р. Псел на те ри то рії Лі во бе реж но го Лі состе
пу під твер ди ли ся зна хід ки та ких рід кіс них ви дів, 
як P. aurantiorugosus (Trog) Sacc., P. hispidulus (Fr.) 
Gillet, P. pellitus (Pers.) P. Kumm., P. phlebophorus 
(Ditmar) P. Kumm., P. plautus (Weinm.) Gillet і 
P.salicinus (Pers.) P. Kumm. Крім то го, були за реєст
ро ва ні P.ephebeus (Fr.) Gillet і V.bombycina (Schaeff.) 
Singer, кот рі ра ні ше для цьо го ре гіо ну не на во ди
ли ся.

Ма те ріа лом для на шо го по ві дом лен ня ста
ли зраз ки рід кіс них ви дів гри бів із ро дів Pluteus і 
Volvariella, зі бра ні про тя гом 2012—2014 рр. під час 
ек спе ди цій них ви їз дів у Га дя цький, Ве ли ко ба га
чанський, Кре мен чу цький і Ши ша цький ра йо
ни Пол тавської об лас ті. Для їх ньої іден ти фі ка ції 
ви ко ристо ву ва ли ся клю чі з ви знач ни ків або спе
ці аль них так со но міч них об ро бок (Вас сер, 1992; 

Малышева, 2004; Moser, 1983; Orton, 1986;Vellinga, 
1990; Breitenbach, Kränzlin, 1995; Courtecuisee, 
Duhem, 1995). Су час ні на зви гри бів уз го дже но з 
но менк ла тур ною ба зою да них «Index Fungorum» 
(The СABI …, 2008). Фло ристич ну но виз ну ви дів 
ро дів Pluteus і Volvariella пе ре ві ря ли за елек трон ною 
ба зою да них «Гри би Ук ра ї ни» (2006) і «Фло рой гри
бов Украины» (Вас сер, 1992). На зви ре гіо нів Ук ра

Нові місцезнаходження рідкісних для України видів родів 
Pluteus і Volvariellaна території басейну р. Псел. У м о в н і 
п о з н а ч е н н я: а — P.aurantiorugosus, б — P.ephebeus, 
в — P.hispidulus, г — P.pellitus, д — P.phlebophorus, е — 
P.plautus, є — P.salicinus і ж — V.bombycina

New records of Pluteus and Volvariellaspecies, rare in Ukraine,
in the basin of the Psyol River. S y m b o l s   i n d i c a t e:
а — P.aurantiorugosus, б — P.ephebeus, в — P.hispidulus, г — 
P.pellitus,д — P.phlebophorus,е — P.plautus, є — P.salicinus, 
and ж — V.bombycina
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ї ни по да ні за ви дан ням «Фло ра гри бов Украины» 
(Ге лю та, 1989).

Ниж че на во ди мо ін фор ма цію про нові міс це
зна хо джен ня рід кіс них для Ук ра ї ни ви дів ро дів 
Pluteus і Volvariella, а та кож умі щує мо кар ту їх ньо го 
по ши рен ня в ре гіо ні (ри су нок). Для кож ної зна хід
ки вка зує мо це ноз і дату збо ру. На зва об лас ті не за
зна ча є ть ся, ос кіль ки всі зраз ки зі бра ні на те ри то рії 
Пол тавської обл.

Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc.
Кре мен чу цький рн, око ли ці с. Омель ник, мі

ша ний ліс, на су хо му стов бу рі Populus nigra L., 
14.07.2014.

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри
ці. В Ук ра ї ні ві до мий із Лі во бе реж но го Лі состе пу, 
Хар ківсь ко го Лі состе пу та Лі во бе реж но го зла ко во
луч но го Сте пу (Вас сер, 1992). За не се ний до Чер во
них спи сків Да нії, Нор ве гії, Швей ца рії та Шве ції 
як вид, що пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). 
У Чер во них спи сках гри бів Сло вач чи ни, Че хії, Ні
дер лан дів і Ту реч чи ни має ка те го рію VU — враз ли
вий вид. На те ри то рії Ні меч чи ни P.aurantiorugosus 
є дуже рід кіс ним. У Поль щі охо ро ня є ть ся як зни
каю чий вид (European ..., 2010).

Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet
Ши ша цький рн, око ли ці смт Ши ша ки, ши

ро ко лис тя ний ліс, на трух лій де ре ви ні Quercus
robur L., 26.06.2014.

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Аф ри ці. В Ук ра ї ні 
ві до мий із Пра во бе реж но го По ліс ся, Се ред ньо
руських лі сів, Хар ківсь ко го Лі состе пу, Пра во бе
реж но го зла ко волуч но го Сте пу та Пів ден но го 
бе ре га Кри му (Вас сер, 1992). У Чер во но му спи ску 
Да нії від не се ний до ка те го рії LC, тоб то до ви дів із 
най мен шим ри зи ком. На те ри то рії Поль щі вид є 
рід кіс ним. У Чер во но му спи ску Швей ца рії вклю
че ний до ка те го рії VU (враз ли вий) (European ..., 
2010).

Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet
Кре мен чу цький рн, око ли ці с. Омель ник, лис

тя ний ліс, на ґрун ті, 14.07.2014.
По ши ре ний у Єв ро пі й Азії. В Ук ра ї ні ві до мий 

із За кар пат тя, Кар патських лі сів, Пра во бе реж но го 
По ліс ся, Лі во бе реж но го Лі состе пу (Вас сер, 1992). 
Вид рід кіс ний для Єв ро пи (Vellinga, 1990). За не
се ний до Чер во них спи сків гри бів Да нії та Че хії; 
ка те го рія VU — враз ли вий. У Чер во но му спи ску 
гри бів Ні дер лан дів Pluteus hispidulus є «sensitive», 
Ні меч чи ни — враз ли вим, а Поль щі — рід кіс ним. 

У Чер во но му спи ску Шве ції від не се ний до ка те
го рії DD, тоб то не дос тат ньо ві до мостей, щоб вста
но ви ти ка те го рію за гро зи зник нен ня (European ..., 
2010).

Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.
Ши ша цький рн, око ли ці с. Яреськи, лис тя ний 

ліс, на стов бу рі BetulapendulaRoth., 26.06.2014.
По ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Аф ри ці. В Ук ра ї ні 

ві до мий із Кар патських лі сів, За хід но го Лі состе пу, 
Пра во бе реж но го По ліс ся, Пра во бе реж но го (Вас
сер, 1992) та Лі во бе реж но го Лі состе пу (Гри би Ук
ра ї ни, 2006). Вид рід кіс ний для Єв ро пи (Vellinga, 
1990). За не се ний до Чер во них спи сків гри бів Лат
вії і Да нії як ураз ли вий. Pluteuspellitusу Чер во но му 
спи ску гри бів Ні дер лан дів є «sensitive», а Швей
ца рії — пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). 
Ук лю че ний до Чер во но го спи ску гри бів Че хії як 
вид, бли зький до за гроз ли во го ста ну — зник нен
ня (NT). У Чер во но му спи ску Ле нін градської обл. 
(Ро сія) є рід кіс ним (R) (European ..., 2010).

Pluteus phlebophorus (Ditmar) P. Kumm.
Кре мен чу цький рн, око ли ці с. Омель ник, пра

вий бе рег р. Псел, ши ро ко лис тя ний ліс, на су хо му 
пень ку TiliacordataMill., 14.07.2014.

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії та Аф ри ці. В Ук ра ї
ні ві до мий із Кар патських лі сів, Лі во бе реж но го 
Лі состе пу, До не цько го зла ко волуч но го та Лі во
бе реж но го зла ко волуч но го Сте пу (Вас сер, 1992). 
На те ри то рії Лат вії вид пе ре бу ває на межі пов но го 
зник нен ня, а в Да нії та Нор ве гії за не се ний до Чер
во но го спи ску як вид із най мен шим ри зи ком зник
нен ня (LC). У Че хії пе ре бу ває під за гро зою зник
нен ня (EN) (European ..., 2010).

Pluteus plautus (Weinm.) Gillet
Кре мен чу цький рн, око ли ці с. Омель ник, мі

ша ний ліс, на стов бу рі Populus alba L., 14.07.2014. 
По ши ре ний у Єв ро пі й Азії. В Ук ра ї ні ві до мий 

із Пра во бе реж но го По ліс ся та Лі во бе реж но го Лі
состе пу (Вас сер, 1992). На те ри то рії Лат вії і Ні дер
лан дів пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). До 
Чер во но го спи ску гри бів Да нії за не се ний як вид із 
най мен шим ри зи ком зник нен ня (LC).

Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. 
Ве ли ко ба га чанський рн, око ли ці с. Оги рів ка, 

лі вий бе рег р. Псел, за плав ний вер бо вото по ле
вий ліс, на гни лій де ре ви ні, 20.10.2012; Ши ша
цький рн, око ли ці смт Ши ша ки, че рез міст по 
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тра сі на с. Ма тя шів ку, пра вий бе рег р. Псел, на 
стов бу рі SalixacutifoliaWilld., 26.06.2014. 

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Аф ри ці та Пів ніч ній 
Аме ри ці. В Ук ра ї ні ві до мий із За кар пат тя, За хід
но го Лі состе пу, Пра во бе реж но го По ліс ся, Лі во бе
реж но го Лі состе пу, До не цько го зла ко волуч но го 
та Лі во бе реж но го зла ко во го Сте пу (Вас сер, 1992). 
Не ви клю че но, що P. salicinus по ши ре ний на те
ри то рії Ук ра ї ни до сить до б ре, ос кіль ки ві до мий у 
ба га тьох ре гіо нах, але за ли ша є ть ся не по мі че ним. 
У Чер во них спи сках гри бів Да нії, Лат вії та Нор
ве гії вклю че ний до ка те го рії LC — вид із най мен
шим ри зи ком. У Чер во но му спи ску гри бів Ру му нії 
за зна че ний як вид, бли зький до зник нен ня (NT), 
Сер бії — не дос тат ньо ві до мостей, щоб вста но ви
ти ка те го рію за гро зи зник нен ня (DD), Ту реч чи
ни — ураз ли вий (VU). Вид за не се ний до Чер во но го 
спи ску Ле нін градської обл. (Ро сія), вклю че ний до 
ка те го рії R — рід кіс ний (European ..., 2010).

Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer
Га дя цький рн, око ли ці м. Га дяч, лі со сму га, в 

дуп лі кле на, 13.08.2012; Кре мен чу цький рн, око
ли ці с. Омель ник, то по лів ник, пе ньок P. alba L., 
14.07.2014.

Вид по ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Пів ніч ній Аме
ри ці та Аф ри ці. В Ук ра ї ні ві до мий із За кар пат тя, 
При кар патських і За кар патських лі сів, Лі во бе реж
но го зла ко волуч но го, Пра во бе реж но го зла ко во
го та Лі во бе реж но го зла ко во го Сте пу, Пів ден но го 
бе ре га Кри му (Вас сер, 1992). За не се ний до Чер
во них книг Да нії та Ес то нії, а та кож до Чер во но го 
спи ску Крас но дарсь ко го краю (Ро сія) як вид, стан 
кот ро го бли зький до за гроз ли во го (NT). У Чер во
но му спи ску зни каю чих мак ро мі це тів Чор но го рії 
за зна че ний як над зви чай но рід кіс ний і вид із Єв
ро пейсь ко го Чер во но го спи ску, гру пи С. За не се
ний до Чер во них спи сків гри бів Лат вії, Ні дер лан
дів, Ру му нії, Ту реч чи ни та Шве ції як ураз ли вий вид 
(VU) (European ..., 2010). На те ри то рії Швей ца рії 
він пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). У Чер
во но му спи ску Сер бії вид від не се ний до ка те го рії 
DD — не дос тат ньо ві до мостей, щоб з’ясувати рі
вень за гро зи зник нен ня (European ..., 2010).

Отже, нами під твер дже на на яв ність та ви яв ле ні 
нові міс цез ростан ня шес ти з 13 ві до мих у ба сей ні 
р. Псел і Лі во бе реж но го Лі состе пу рід кіс них ви
дів Pluteaceae. Ще два види (P.ephebeus(Fr.) Gillet 
і V.bombycina (Schaeff.) Singer) у ра йо ні до слі джень 
зна йде ні впер ше.

Авторвисловлюєщируподякуд-рубіол.наук,про-
фесоруВ.П.Гелютізацінніпорадипідчаснаписання
повідомленнятаканд.біол.наук,доцентуІ.С.Бесє-
діній за постійну підтримку польових мікологічних
досліджень.
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МакаренкоЯ.Н.Редкие для Украины виды родов Pluteus и 
Volvariella (Agaricales) из бассейна р. Псел. – Укр. ботан. 
журн. –2015. – 72(2): 61–64.

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

Приводятся сведения о новых местонахождениях семи 
редких для Украины видов рода Pluteus и одного — 
Volvariella в бассейне р. Псел (Левобережная Лесостепь 
Украины, Полтавская обл.). Среди них P. ephebeus (Fr.) 
Gillet и V.bombycina (Schaeff.) Singer впервые отмечены 
на территории Левобережной Лесостепи,аP. aurantioru-
gosus (Trog) Sacc., P.hispidulus (Fr.) Gillet, P.pellitus (Pers.) 
P. Kumm., P. phlebophorus (Ditmar) P. Kumm., P. plautus 
(Weinm.) Gillet и P.salicinus (Pers.) P. Kumm. уже извест
ны для региона исследований.

Ключевыеслова:агарикоидныегрибы, Pluteaceae, 
ЛевобережнаяЛесостепь,Украина.

MakarenkoYa.M.Rare for Ukraine species of Pluteus and 
Volvariella (Agaricales) from the basin of the Psyol River. – 
Ukr. Bot. J. –2015. –72(1): 61–64.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

Information on distribution of seven rare for Ukraine spe
cies of the genus Pluteus and one of Volvariella in the basin 
of the Psyol River (Leftbank Foreststeppe of Ukraine, Pol
tava Region) is reported. Of them P.ephebeus(Fr.) Gillet and 
V.bombycina(Schaeff.) Singer are new for the Leftbank For
eststeppe, P.aurantiorugosus(Trog) Sacc.,P.hispidulus(Fr.) 
Gillet,P.pellitus(Pers.) P. Kumm.,P.phlebophorus(Ditmar) 
P.Kumm., P.plautus(Weinm.) Gillet andP.salicinus(Pers.) 
P. Kumm. previously were observed in this region.

Keywords:agaricoidfungi,Pluteaceae,Left-bankForest-
steppe,Ukraine.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Фізіологія, анатомія, біохімія,  
клітинна та молекулярна біологія рослин

До гіберелінів (ГК) на ле жить ве ли ка гру
па фітогормонів (по над 130 форм) із ши ро
ким спек тром реакційвідповідей, задіяних у 
життєвому циклі рос лин, грибів, во до рос тей, 
мохів, лишайників і бактерій. Гібереліни ре гу лю
ють про це си про рос тан ня насіння, ко ор ди ну ють 
поділ клітин і їхній роз тяг, детермінують стать, 
індукують цвітіння квіткових рос лин тощо (Рейвн 
и др.,1990; Ку лае ва, Про коп це ва, 2004; Куз не цов, 
Дмит рие ва, 2005; Nakajima et al., 2006). Гібереліни 
досліджуються за трьо ма ос нов ни ми на пря ма
ми: 1) вив ча ють ся особливості їхнього біосинтезу 
та різноманіття; 2) з’ясовуються біологічні 
функції та вплив гіберелінів на фізіологічні про
це си; 3) здійснюється по шук но вих гіберелінів. 
Найдетальніше проаналізовано вплив гіберелінів 
на про це си рос ту насіннєвих рос лин (Mac Millan, 
2001). Ок ре мо вив ча ли гібереліни бактерій (Mac 
Millan, 2001), грибів (Ан д риа но ва и др., 1993), 
багатоклітинних во до рос тей (Mowat, 1965; 
Tarakhovskaya et al., 2007), мохів, лишайників 
(Ergün et al., 2002; Sabovljevic et al., 2014) і па по ро
тей (Mac Millan, 2001; Tanurdzic, Banks, 2004).

Папороті (Polypodiophyta) — одні з найдавніших і 
найчисельніших рос лин на землі — на ра хо ву ють від 
10000 до 12000 видів, вони розповсюджені на всіх  
кон ти нен тах і представлені різними життєвими 
фор ма ми. Папороті на ле жать до су дин них спо ро
вих рос лин, більшість із яких є рівноспоровими. 
Їхні життєві цик ли скла да ють ся з чер гу вань ге
те ро морф них поколінь із домінуванням вільно 
існуючого спорофіта. Гаметофіти — двостатеві, 
утво рю ють антеридії та архегонії і є не за леж ни ми у 
своєму живленні від спорофіта, який має со ру си та 
спорангії. Морфологічні й фізіологічні особливості 
процесів про рос тан ня спор, роз ви ток гаметофіта, 
вплив на ці про це си різних факторів (зок ре ма, 
світла), особливості он то ге не зу за род ка, мор фо ге
нез за рост ка, ста нов лен ня ме ристе ми гаметофіта й 
особливості її фор му ван ня, а та кож про це си оогамії 
проаналізовані в ба гать ох дослідженнях (Дем кив, 
Сыт ник, 1985; Ба ра бан щи ко ва, 2009; Voeller, 1971;: 
Ranker et al., 2004; Tanurdzic, Banks, 2004; Valledor 
et al., 2014). 

Ме тою нашої публікації був аналіз і уза галь нен
ня відомостей про біологічну роль гіберелінів, їхню 
участь у регуляції ок ре мих фізіологічних процесів у 
представників відділу Polypodiophyta. 
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Локалізація гіберелінів у ор га нах спорофіта і 
гаметофіта па по ро тей. Для різних видів рос лин ха
рак тер ний специфічний якісний і кількісний склад 
гіберелінів, який змінюється на пев них стадіях рос
ту й роз вит ку. В кож но го виду є домінуючі (активні, 
або «робочі») гібереліни, задіяні у фізіологічних 
про це сах, і гібереліни, які є проміжними лан
ка ми син те зу цих фітогормонів (Ку лае ва, Про
коп це ва, 2004; Davière, Achard, 2013). Гібереліни 
досліджені у спорофітах і гаметофітах па по ро тей 
Cibotium, Blechnum, Dicksonia, Dryopteris, Lygodium,
Anemia, Ceratopteris і Psilotum, які на ле жать до ро
дин Cibotiaceae, Dicksoniaceae, Blechnaceae, Dryopte-
ridaceae, Lygodiaceae, Anemiaceae, Pakeriaceae, 
Psilotaceae. Се ред них є деревоподібні види, 
ліани, гемікриптофіти й епіфіти. При вивченні 
гіберелінів засто со ву ють ся ме то ди газової і 
рідинної хроматографії та масспектрометрії. В мо
ло дих лист ках (ва ях) спорофітів па по ро тей Cibotium
glaucum (Sm.) Hook. & Arn. і Dicksonia antarctica
Labill.буливиявлені гібереліни ГК
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 і ГК
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, 
ряд попередників, а та кож оксодигідрофазеєва 
та гідроксидигідрофазеєва й абс ци зо ва ки сло
ти (АБК). Саме в цих дослідженнях упер ше було 
знай де но у ви щих рос лин ГК

40
. У кількісному 

вмісті гіберелінів у досліджуваних видів вия ви
ли відмінності. За галь на кількість гіберелінів у 
C.glaucum була знач но більшою, ніж у D.antarctica. 
Вміст абсцизової ки сло ти ви щий у D.antarctica, тоді 
як у C.glaucum пе ре ва жа ла оксодигідрофазеєва ки с
ло та,що опо се ред ко ва но вказує на специфічність 
фітогормональної регуляції про це су роз вит ку 
спорофіта в різних видів па по ро тей (Yamane et al., 
1988а). 

Досліджено та кож склад гіберелінів гаметофітів 
па по ро тей. У чоловічих і жіночих гаметофітах 
Blechnumspicant(L.) Roth були виявлені ГК

1
, ГК

3
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ГК
4
, ГК

7
, ГК

9
, ГК

20
, при чо му за вмістом пе ре ва

жа ли ГК
4
, ГК

7
 і ГК

20
 (Menendez et al., 2006а). У 

гаметофіті Dryopteris affinis (Lowe) FrasserJenkins 
на різних стадіях фор му ван ня апо гам но го за род ка 
були визначені ГК

1
, ГК

3
, ГК

4
, ГК

7
, ГК

9
 та індоліл

3оц то ва ки сло та (ІОК) (Menendez et al., 2006b). 
Вста нов ле но, що різні види ро ду Anemia ха рак те ри
зу ють ся специфічним скла дом гіберелінів (Furberg 
et al., 1990). В антеридіях Anemiaphyllitidis (L.) Sw 
ви яв ле на ГК

3
 (Kazmierczak, 2003a, b), а ГК

4
, ГК

9
 і 

ГК
20

 — в ризоїдах і поверхневій частині про тя гом 
рос ту Psilotumnudum(L.) P. Beauv. (Abul et al., 2010). 

Та ким чи ном, найк ра ще вив че ни ми щодо скла
ду гіберелінів і їхньої ролі в представників відділу 
Polypodiophyta є гаметофіти. Вод но час гібереліни 
спорофітів за ли ша ють ся малодослідженими, 
особ ли во сто сов но фенологічних фаз роз вит ку 
життєвих форм.

Гібереліни та роз ви ток гаметофіта. Особ ли ва ува га 
птеридологів зо се ред же на на вивченні гаметофіта, 
формуванні ста те вих органів, утворенні зи го ти й 
за род ка спорофіта (Tanurdzic, Banks, 2004). Пер ше 
повідомлення про ростові гор мо ни в гаметофітах 
папороті Cyatheaspinulosa Wall. з’явилося в 1938 р. 
(Albaum, 1938). У по даль ших дослідженнях су дин
них рос лин було з’ясовано, що регуляція статевої 
детермінації відбувається за участю гіберелінів, 
які при ско рю ють роз ви ток чоловічої квітки в од
но доль них і ак ти ву ють фор му ван ня жіночої квітки 
у дво доль них видів (Dellaporta, CalderonUrrea, 
1994). У ха ро вих во до рос тей і па по ро тей гібереліни 
сприя ють фор му ван ню антеридіїв (Kwiatkowska et 
al., 1998; Kazmierczak, 2003; Menendez et al., 2006b).

Наявні в літературі відомості про локалізацію 
гіберелінів у ор га нах спорофіта й гаметофіта па по
ро тей узагальнені в таблиці.

До ве де но, що ріст гаметофіта відбувається за 
ра ху нок верхівкової ме ристе ми, в якій знай де
но специфічний гор мон антеридіоген — ре гу ля
тор про це су фор му ван ня антеридіїв на за рост ках 
па по ро тей. Антеридіоген має у своїй структурі 
гібереліновий ске лет і проявляє гібереліноподібні 
властивості. Про те для кож но го виду па по ро
тей ха рак тер на специфічна хімічна струк ту ра 
антеридіогену (рис. 1). Го лов ни ми антеридіогенами 
вва жа ють: у видів папороті Anemiaphyllitidis(L.) Sw.,
A.hirsuta(L.) Sw.,A.rotundifoliaSchrad.іA.flexuosa
(Sav.) Sw. (Yamane et al., 1987) — антеридієва ки сло
та; в А.phyllitidis — ГК

107
 (3 αгідроксі9), 15цик ло

ГК
9
 і 3eпі-ГК

63
 (Yamauchi et al., 1995); у A.mexicana

Klotzsch — ГК
104

 (lßгідроксі9) і 15цик лоГК
9
 

(Furberg et al., 1990); у Lygodium japonicum(Thunb. 
ex Murr.) Sw. — метилові ефіри ГК

9
 і ГК

73
; у 

L. circinnatum (Burm.) Sw. і L. flexuosum (L.) Sw. — 
ГК

73
, метиловий ефір — ГК

73
 і метилові ефіри 

п’яти відомих гіберелінів: ГК
9
, ГК

20
, ГК

70
, ГК

88
 і 

3епіГК
88

 (Yamauchi et al., 1996); у видів па по
ро тей L. microphyllum (Cav.) R. Br. і L. reticulatum 
Schkuhr,  — метилові ефіри ГК

73
 і ГК

9 
, а та кож  

декілька похідних моногідроксіГК
73

, які вва жа ють
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ся по пе ред ни ка ми антеридіогену (Kurumatani et al., 
2001). До ве де но, що за умо ви високої концентрації 
антеридіогену у верхівковій меристемі гаметофіта 
родів Lygodium і Anemia відбувається фор му
ван ня од носта те во го чоловічого, а в разі його 
відсутності — жіночого гаметофіта. Низь кий вміст 
антеридіогену супроводжується поя вою двоста те

во го за рост ка, який містить антеридії й архегонії 
(Furberg et al., 1990, 1995).

Морфологічні дослідження апікальної ме ристе
ми гаметофітів Osmundastrum cinnamomeum (L.) 
C. Presl, ви ро ще них на по жив но му середовищі 
з до да ван ням ГК

3
, який вважається ана ло гом 

антеридіогену, по ка за ли, що гор мон за три му

Локалізація гіберелінів у органах папоротееподібних

Місце локалізації Вид папороті Гібереліни Джерело

Молоді листки (ваї) 
спорофіта

Cibotiumglaucum(Sm.) Hook. & Arn.

DicktoniaantarcticaLabill.

ГК
1
, 3епіГК

1
, ГК

4
, ГК

9
, 11αгідрокси

ГК
12

, 12αгідрокси ГК
12

, ГК
15

, ГК
17

, ГК
19

, 
ГК

20
, ГК

25
, ГК

37
, ГК

40
, ГК

58
, ГК

70
 і ГК

71

Yamane et al., 1988а, b

Ризоїди і поверхнева 
частина

Psilotumnudum(L.) P. Beauv. ГК
4
, ГК

9
 і ГК

20
 Abul et al., 2010

Антеридії Anemiaphyllitidis(L.) Sw. ГК
3

Kazmierczak, 2003a,b

Гаметофіт Blechnumspicant(L.) Roth ГК
1
, ГК

3
, ГК

4
, ГК

7
, ГК

9
, ГК

20;
 Menendez et al., 2006а

Гаметофіт Dryopterisaffinis(Lowe) FrasserJenkins ГК
1
, ГК

3
, ГК

4
, ГК

7
, ГК

9
Menendez et al., 2006b

Гаметофіт 
Lygodiumcircinnatum (Burm.) Sw.,

L.flexuosum(L.) Sw.

антеридіогенВ, ГК
73, 

метиловий ефір ГК
73

, 
ефіри ГК

9
, ГК

20
, ГК

70
, ГК

88
 і 3епіГК

88
, 

ізомери моногідроксиГК
73

 метилового 
ефіру, ГК

96

Furberg et al., 1995; Yamauchi 
et al., 1996

Гаметофіт L.japonicum(Thunb.) Sw. метилові ефіри ГК
9
 і ГК

73
Yamane et al., 1988

Гаметофіт
L.microphyllum (Cav.) R. Br., 

L.reticulatumSchkuhr
метилові ефіри ГК

73
 і ГК

9,
 похідні 

моногідроксиГК
73

Kurumatani et al., 2001

Гаметофіт
Anemiaphyllitidis  (L.) Sw. ГК

7,
 ГК

73, 
ГК

107
, 15циклоГК

9
; 3eпіГК

63, 

антеридієва кислота
Furberg et al., 1990; Yamauchi 
et al., 1995; Yamane et al., 1987

Гаметофіт A.mexicanaKlotzsch ГК
104

, 5циклоГК
9 

Furberg et al., 1990

Гаметофіт 
A.hirsute(L.) Sw.,A.rotundifoliaSchradі

A.flexuosa (Sav.) Sw.
антеридієва кислота Yamane et al., 1987

Гаметофіт Ceratopterisrichardii Brongn. антеридіоген Banks, 1993

Рис. 1. Хімічна структура антери
діогенів папоротей Schizaeceous
(за Yamauchi et al., 1996)

Fig. 1 Chemical structure of 
antheridiogens of Schizaeceous 
ferns (according to Yamauchi et 
al., 1996)
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вав тем пи роз вит ку чоловічого гаметофіта. Ав
то ри переконані, що це підтверджує існування 
антеридіогенної сис те ми в O. cinnamomeum і ево
люційний механізм роз вит ку популяцій групи 
лептоспорангіїв Leptosporangiate (Hollingsworth et 
al., 2012). У па по ро тей ро ду Anemia вив ча ли шлях 
син те зу ГК

7
 і ГК

73
, який при зво див до утво рен ня 

антеридіогену. За га лом антеридіоген був знай де ний 
у тих видів па по ро тей, які син те зу ють ГК

7
 (Voeller, 

1964). Із гаметофіта папороті Lygodium circinnatum
(Burm.) Sw. виділили антеридіогенВ, не ви яв ле ний 
у інших видів цьо го роду (Yamauchi et al., 1996).

Об роб ка гер маф ро дит них гаметофітів папороті 
Ceratopteris richardii Brongn. антеридіогеном, який 
виділений зі спор інших видів цьо го роду, сприя ла 
утво рен ню чоловічих гаметофітів, що свідчить про 
існування механізму регуляції кон тро лю статевої 
детермінації гіберелінами (Banks, 1993). З ме тою 
ви зна чен ня ролі гіберелінів у детермінуванні статі 
гаметофіта папороті BlechnumspicantL. її було об
роб ле но ГК

4+7
, який вважається антеридіогеном 

цьо го виду па по ро тей, та інгібітором син те
зу гіберелінів — флурпрімідолом на стадії утво
рен ня енткау ре ну (за галь но го тетрациклічного 
по пе ред ни ка всіх гіберелінів) до кауренової ки
сло ти. В результаті було з’ясовано, що ефект від 
ви ко ристан ня ГК

4+7 
на фор му ван ня антеридіїв 

і архегоній був до сить сла бим, а флурпрімідол 
пригнічував нор маль ний про цес утворен ня 
антеридіїв, що свідчить про участь гіберелінів 
у детермінації статі (Menendez et al., 2006а). У 
новітніх дослідженнях по ка за но, що індукція 
антеридіогеном роз вит ку чоловічого гаметофіта у 
Bechnum spicant супроводжується активацією за
хис них сиг наль них метаболічних шляхів (Valledor 
et al., 2014). Вив чаю чи реакціївідповіді гаметофіта 
папороті Anemia phyllitidis на вплив семи ек зо ген
них гіберелінів (ГК

1
, ГК

3
, ГК

45
, ГК

78
, ГК

9
), які 

задіяні у формуванні антеридіїв, вста нов ле но, 
що ГК

7
 ви яв ля ла активність у концентрації 5×10

10 г/мл і по си лю ва ла про цес утворен ня антеридіїв 
у гаметофітів A. phyllitidis (Kazmierczak, 2003b) і 
Blechnum spicant (Menendez et al., 2006a). У двох 
видів ро ди ни Schizaeaceae (Anemia рhyllitidis і 
A. mexicana) ек зо ген на ГК

3 
стимулювала роз ви

ток гаметофітів (Nakanbisi et al., 1971). Крім того, 
па по роть A. рhyllitidis не утво рю ва ла антеридіїв 
при використанні екзогенної ГК

7 
(Voeller, 1964). У 

папороті Ceratopteris richardii, на впа ки, ек зо ген на 
ГК

7
 сти му лю ва ла роз ви ток антеридіїв (Banks, 1993). 

У Dryopterisaffinis об роб ка аук си на ми й гіберелінами 
спри чи ня ла апогенію (жіночу стерильність). Ек зо
ген на ГК

3
 у концентрації 2,8 мкМ при зво ди ла до 

фор му ван ня апо гам но го спорофіта (Menendez et 
al., 2006b). Та ким чи ном, наведені дані свідчать, 
що гібереліни відіграють одну з го лов них ро лей у 
процесі утворення статі гаметофітом.

Відомості про взаємодію гіберелінів із 
іншими фітогормонами та метаболітами, які мо
жуть підсилювати або пригнічувати їхні ефек
ти, в регуляції процесів фор му ван ня та роз вит
ку гаметофітів па по ро тей фрагментарні. Так, на 
прикладі гаметофіта папороті Anemia phyllitidis 
було з’ясовано, що в регуляції процесів роз вит
ку антеридіїв ра зом із гіберелінами задіяний ети
лен. Цитоморфологічний аналіз про де монст ру
вав, що ефект дії фітогормонів виявляється лише 
в місці роз та шу ван ня антеридіїв гаметофіта й ма
те ринських клітин антеридія. Ви яв ле но, що ети лен 
при ско рю вав реорганізацію ядер но го хро ма ти ну 
й індукував син тез ДНК у ядрі в антеридіальній 
частині клітин чоловічого гаметофіта (Kazmierczak, 
2003b). На прикладі моделі фітогормональної 
регуляції в насіннєвих рос лин було по ка за но, 
що роз ви ток гаметофіта па по ро тей регулюється 
цитокінінами, аук си на ми та гіберелінами (Davière, 
Achard, 2013). У гаметофітах Azolla pinnata R. Br. 
під впли вом гіберелінів збільшувалась активність 
нітрогеназ (вірогідно, таке зростан ня відбувалося 
за ра ху нок нітрогенази ціанобактерії Anabaena
azollae, що міститься в лист ко вих по рож ни
нах папороті як симбіонт), кот ра, у свою чер
гу, пригнічувалася АБК (ElDesouky et al., 1987). 
При проростанні спор і формуванні антеридіїв у 
папороті Anemiaphyllitidis не ви яв ле но синергічної 
дії організму на вплив триа зи но ну, який здат ний 
пригнічувати поділ клітин і дію гіберелової ки сло
ти, на що мож на було б сподіватися за аналогією 
з квітковими рос ли на ми, коли при проростанні 
рису ГК

3
 нівелювала дію триа зи но ну. В папороті 

триа зи нон пригнічував поділ клітин у спо рах, а 
об роб ка ГК не знімала інгібуючого ефек ту, що 
свідчить про відмінності в регуляції гіберелінами 
фізіологічних процесів у насіннєвих і спо ро вих 
рос лин (Schraudolf, 1984). Додані в жи виль не се ре
до ви ще для про ро щу ван ня спор Pteris tripartitaSw. 
са ха ро за та ГК

3 
впливали на морфологічну бу до ву 

гаметофіта. Мак си маль ну кількість спор, що про
рос ли, спостерігали в жи виль но му середовищі зі 
зна чен ня ми pH 5.7 і 6.7. При цьо му збільшувалася 
та кож дов жи на гаметофіта (Baskaran et al., 2014).

http://dev.biologists.org/search?author1=Jean-Michel+Davi%C3%A8re&sortspec=date&submit=Submit
http://dev.biologists.org/search?author1=Patrick+Achard&sortspec=date&submit=Submit
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Отже, вста нов ле но, що гіберелінам і 
гібереліноподібним ре чо ви нам (антеридіогену 
та антеридіогенуВ) на ле жить клю чо
ва роль у формуванні ста те во го поліморфізму 
папоротеподібних. За ли ша ють ся нез’ясованими 
пи тан ня взаємодії гіберелінів з іншими 
фітогормонами при здійсненні регуляції про це су 
ви зна чен ня статі, по тре бу ють та кож по даль шо го 
вив чен ня механізми дії ен до ген них гіберелінів під 
час формування органів гаметофіта. 

Гібереліни в регуляції про це су про рос тан ня спор. 
Гібереліни кон тро лю ють про це си про рос тан
ня спор у спо ро вих рос лин (Anterola et al., 2009; 
Zhang, Dai, 2010). У про ве де них нами дослідженнях 
гібереліноподібні ре чо ви ни були ідентифіковані 
у спо рах папороті Matteucia struthiopteris (L.) Tod. 
Порівнюючи гібереліни зі спор рос лин in situ 
з тими, котрі впро довж року зберігалися в 
лабораторії при температурі +18—20° С, було ви
яв ле но, що в тих рос лин, які зберігалися, кількість 
гібереліноподібних ре чо ви н у спо рах зни жу ва ла ся 
май же вдвічі. Це, на нашу дум ку, зу мов ле но змен
шен ням вологості при зберіганні спор і ймовірною 
наступ ною інактивацією гіберелінів (Vasyuk et al., 
2011). Відомо, що для про рос тан ня спор більшості 
па по ро тей необхідними умо ва ми є во ло га, те п
ло (15—30º С) і світло (особ ли во чер во на час ти на 
спек тра). До ве де но, що про рос тан ня спор Lygodium
japonicum індукується чер во ним світлом або ек зо
ген ни ми гіберелінами ГК

3
 (4×107М) і низь ки ми 

концентраціями ГК
9
. Субоптимальні концентрації 

гіберелінів збільшували чутливість спор до чер во
но го світла. При пус ка ють, що біосинтез  гіберелінів 
за ле жить від сту пе ня активації фітохрому чер во ним 
світлом (Kagawa, Sugai, 1991). Світло й екзогенні 
гібереліни сти му лю ва ли про цес про рос тан ня спор 
па по ро тей роду Anemia. Доведено, що про ро щу
ван ня спор A. mexicana і A. phyllitidis за ле жа ло від 
ви ко ристан ня гіберелінів (ГК

3
, ГК

4
, ГК

7
 і ГК

13
) у 

темряві та на світлі при різних зна чен нях рН. Вста
нов ле но, що для роз вит ку спор оп ти маль ним є 
зна чен ня рН 6. Крім того, обид ва види по тре бу ва
ли світлової експозиції (для A.phyllitidis — мінімум 
8 год, для A.mexicana — 24 год). При проростанні 
спор ефективнішими вия ви ли ся ГК

4
 і ГК

7
, ніж ГК

13
. 

У темряві гібереліни кра ще сти му лю ва ли про рос
тан ня спор папороті А. phyllitidis, ніж A. mexicana 
(Nester, Coolbaugh, 1986). У папороті Pteris inermis 
(Rosenst.) Sota  ек зо ген на об роб ка спор гіберелінами 
та бензиламінопурином теж при ско рю ва ла про

цес про рос тан ня (Tanco et al., 2009). Екзогенні 
метилові ефіри ГК

4
 і ГК

20
 сти му лю ва ли про рос

тан ня спор папороті Lygodiumjaponicumу темряві, 
од нак для активації процесів про рос тан ня ме ти ло
вий ефір ГК

4
 вия вив ся у 100 разів ефективнішим, 

ніж ГК
20

. Оп ти маль ною концентрацією гібереліну 
вважається 10–9—10–6 M (Hara et al., 1988). До ве
де но, що ГК

3
 і ГК

7
 здатні про ду ку ва ти про рос тан

ня спор па по ро тей Ceratopteris richardii у темряві 
(Banks, 1993).

Отже, з’ясовано, що гібереліни на ле жать до 
клю чо вих компонентів, які по зи тив но впли ва
ють на про цес про рос тан ня спор па по ро тей. Вод
но час за ли ша ють ся малодослідженими пи тан ня 
стосовно ефек тив но го ви ко ристан ня гіберелінів 
для оптимізації про рос тан ня спор і фор му ван ня 
гаметофіта па по ро тей у культурі invitro.

Гібереліни в еволюційних дослідженнях. 
Гібереліни є ве ли кою ро ди ною фітогормонів, 
які відіграють важ ли ву роль у реалізації ши ро ко
го спек тра реакційвідповідей уп ро довж усьо го 
життєвого цик лу рос лин. Наявність цих ре чо вин 
у бактерій, грибів, спо ро вих і насіннєвих рос лин 
ра зом із уніфікованістю їхніх ос нов них струк тур
них елементів свідчить про те, що син тез цих спо
лук стався на ранніх ета пах еволюції. Еволюційні 
трансформації відбуваються на різних ієрархічних 
рівнях — від мо ле ку ли до еко систе ми. Отже, вив
чен ня шляхів син те зу гіберелінів і особ ли востей 
гіберелінового сиг наль но го шля ху в представників 
різних сис те ма тич них груп опо се ред ко ва но сприяє 
ви зна чен ню сис те ма тич но го по ло жен ня виду, 
оскільки дозволяє зро би ти при пу щен ня про його 
еволюційне по ход жен ня. На прик лад, зав дя ки 
порівнянню струк ту ри антеридіогену па по ро тей 
порядку Osmundales і групи лептоспорангіатних 
папоротей було підтверджено гіпотезу про те, що в 
процесі еволюції відбувалася зміна шляхів син те зу 
гіберелінів (Greer, 2013).

Роз шиф ров ка шляхів передачі гіберелінового 
сиг на лу в арабідопсису та рису спо ну ка
ла дослідників про дов жи ти по шук і здійснити 
порівняння шляхів фор му ван ня та ко го сиг на
лу в рос лин різного сис те ма тич но го по ло жен ня 
(Hedden et al., 2001; Friedman et al., 2004). Клю
чо вим мо мен том передачі гіберелінового сиг на
лу (дослідженими у фазу про рос тан ня насіння 
та при розтягуванні клітин) вия ви ла ся взаємодія 
гіберелінових рецепторів (GID1) із Fboxбілками, 
котрі, у свою чер гу, кон тро лю ють розк ла дан ня 
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DELLAбілків і ре гу лю ють про це си мор фо ге не зу, за 
які відповідають гібереліни (UeguchiTanaka et al., 
2005; Nakajima et al., 2006). Гіберелінові ре цеп то ри 
на ле жать до великої ро ди ни гор мо но чут ли вих ліпаз 
із 3D струк ту рою. Го мо ло ги GID1 зв’язані з кар бок
си лесте ра за ми й розповсюджені в усьо му рос лин
но му світі, але ма ють відмінності в послідовності 
амінокислот (Marshall et al., 2003). Оскільки 
складові гіберелінового сиг наль но го шля ху в 
представників різних сис те ма тич них груп відмінні, 
це дозволяє відстежувати систематичні зв’язки між 
ними (Friedman, 2004). В ос но ву досліджень було 
по кла де но вив чен ня послідовності спо лу чень у 
гібереліновій сигнальній системі арабідопсису. 
Дослідження рецепторів передачі гіберелінового 
сиг на лу в доволі ши ро ко го спек тра представників 
різних сис те ма тич них груп, се ред яких гриби 
(Gibberella fujicuroi (Sawada) Wollenw.), водорості 

(Cianidioschyzon merole та Clamydomonas reinhardtii
P.A. Dang.), мохи (Physcomitrellapatens (Hedw.) Bruch 
& Schimp.), плауноподібні (Sellaginella moellindorffi
Hieron.), па по ротеподібні (Ceratopteris ricardii) та 
голонасінні (Pinussylvestris L.), дало змо гу про вес ти 
реконструкцію геномної та білкової послідовності, 
внаслідок чого був ви яв ле ний зв’язок, який знай
шов відображення у вигляді загальноприйнятої 
еволюційні схе ми, та сфор му лю ва ти дві вірогідні 
гіпотези еволюційного роз вит ку рос лин но го світу. 
Пер ша гіпотеза (рис. 2) базується на тому, що 
гібереліновий сиг наль ний шлях у су дин них рос
лин роз ви вав ся че рез лінію за галь них предків із 
мохами, тим ча сом як дру га розглядає можливість 
фор му ван ня сиг наль но го шля ху від одноклітинних 
во до рос тей, які еволюціонували в мохоподібні 
(Vandenbussche et al., 2007). Ці гіпотези не мож
на вва жа ти без за пе реч ни ми че рез недостатність 

Рис. 2. Гібереліновий сигнальний шлях (за Vandenbussche et al., 2007)

Fig. 2. Gibberellin signaling pathway (according to Vandenbussche et al., 2007)

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Clement_Augustin_Dangeard
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Hedwig
http://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Bruch
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Philippe_Schimper
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проведених досліджень. Крім того, існує дум ка, 
що наявність у рос лин гіберелінових рецепторів 
і пов’язаних із ними білків не є неспростовним 
до ка зом того, що ці ре цеп то ри мо жуть реа гу ва
ти на гібереліновий сиг нал (Provasoli, Carlucci, 
1974; Erokhin, 1999). Вод но час гри би й рос ли
ни містять однакові ком по нен ти гіберелінового 
сиг наль но го шля ху, що опо се ред ко ва но вказує 
на схожість роз вит ку  гіберелінів (Yasumura et 
al., 2007). У простіших організмів та кий шлях 
відсутній, мохи та ли шай ни ки характеризуються 
част ко вою гомологією з арабідопсисом, тимчасом 
як для плау нка Sеlaginella moellendorffii по ка за на 
наявність аналогів для кож но го ком по нен та сиг
наль но го шля ху (Hirano et al., 2007). Порівняння 
компонентів гіберелінового сиг наль но го шля ху 
різних видів рос лин свідчить на ко ристь тісного 
еволюційного зв’язку між голонасінними, од но
доль ни ми й дво доль ни ми рос ли на ми; натомість 
у не су дин них рос лин го лов них оз нак кла сич но го 
шля ху ви яв ле но не було (Vandenbussche et al., 2007).

От же, про ве де ний аналіз і уза галь нен ня да них 
літературних дже рел свідчить про те, що найк ра
ще вив че ни ми в па по ро тей є ста те ва детермінація 
та кон троль гіберелінами процесів фор му ван ня 
й роз вит ку гаметофіта. Част ко во досліджено ре
гу ля тор ну роль гіберелінів при проростанні спор 
па по ро тей. Дуже ма ло відомостей про гібереліни 
спорофітів і регуляцію ними процесів рос ту па
по ро тей на різних ета пах он то ге не зу. Не дос
татньо вив че но взаємодію гіберелінів із іншими 
фітогормонами та метаболітами при переході па по
ро тей із ве ге та тив но го до ге не ра тив но го типу роз
вит ку. Відсутні відомості про вив чен ня впли ву ек
зо ген них факторів на утво рен ня та склад гіберелінів 
у спо рах і гаметофіті. В по даль ших дослідженнях 
слід зо се ре ди ти ся на вивченні взаємозв’язків між 
інтенсивністю рос то вих процесів і гіберелінами, 
проаналізувати особливості їхньої локалізації в 
процесі он то ге не зу. Досліджен ня ролі гіберелінів 
у онтогенезі сприя ти ме в по даль шо му з’ясуванню 
пи тан ня, чи мо жуть бути еволюційні зміни в 
метаболізмі фітогормонів од ним із чинників, що 
зу мов лю ють різноманіття рос лин но го світу. 

Автори висловлюють щиру подяку професорові,
д-ру біол. наук Вірі Вікторівні Протопоповій за
науковіконсультаціїтадопомогуувизначенісисте-
матичногоположеннязгаданихустаттівидівпапо-
ротей.
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В обзоре представлен анализ литературных данных, по
священных результатам изучения гиббереллинов и опре
делению их роли в регуляции отдельных физиологиче
ских процессов у представителей отдела Polypodiophyta. 
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АКТИВНІСТЬ ТІОРЕДОКСИНУ, ГІСТОН АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗИ І ДЕАЦЕТИЛАЗИ 
В ЛИСТКАХ ПОВІТРЯНО-ВОДНИХ І НАЗЕМНИХ РОСЛИН SIUM LATIFOLIUM                                
ТА  ALISMA PLANTAGO-AQUATICA

ЖадькоС.І. Активність тіоредоксину, гістон ацетилтрансферази і деацетилази в листках повітряно-
водних і наземних рослин Sium latifolium та Alisma plantago-aquatica. —Укр. ботан. журн. – 2015. – 
72(1): 74—78.

Досліджена активність тіоредоксину (ТР), гістон ацетилтрансферази (ГАТ) і гістон 
деацетилази (ГДА) у рослин SiumlatifoliumL.iAlismaplantago-aquaticaL. З'ясовано, що в листках 
повітряноводних рослин S.latifolium, які ростуть у воді, активність ТР, ГАТ і ГДА в середньому 
була нижча, ніж у наземних рослин цього ж виду в прибережній зоні. Виявлений взаємозв’язок 
між активністю ГДА та вмістом активних форм кисню (АФК) у листках повітряноводних і 
наземних рослин A. plantago-aquatica. Припускається, що ГДА опосередковано бере участь у 
підтриманні в клітинах певного проантиоксидантного рівня для контролю за накопиченням 
там токсичних продуктів АФК, особливо в умовах стресу.

Ключовіслова:тіоредоксин,гістонацетилтрансфераза,гістондеацетилаза,активніформи
кислороду, Sium latifolium, Alisma plantagoaquatica.
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Вступ

Важ ли ве зна чен ня в адап та ції та стресре ак ції рос
лин на ле жить тіо ре док си ну (ТР), а та кож про це сам 
аце ти лю ван ня та де аце ти лю ван ня ядер них гіс то
нів за до по мо гою гіс тон аце тил транс фе ра зи (ГАТ) 
і гіс тон де аце ти ла зи (ГДА) від по від но (Chen et al., 
2010b; Meyer et al., 2012). 

ТР (КФ 1.8.4.8) — це сі мейст во ни зько мо ле ку
ляр них по лі функ ціо наль них ре докс про те ї нів, що 
ма ють у сво їй струк ту рі ак тив ну ди ті ол/ди суль фід
ну ді лян ку і во ло ді ють ок си до ре дук таз ною й ан ти
ок си дан тою ак тив ністю.

ТР ви яв ле ні май же в усіх ві до мих ор га ніз мів і є 
не об хід ни ми для клі тин но го ме та бо ліз му (Meyer 
et al., 2012; Couturier et al., 2013). Вва жа є ть ся, що 
ТР — одні з клю чо вих біл ків у ре гу ля ції роз ви тку 
ок си да тив но го стре су та стій кості рос лин до різ них 
впли вів (Santos, Rey, 2006; Bigelow, Squier, 2011). 
Ві до мо, що ТР, Н

2
О

2
 та пе рок си ре док син (ПР) у 

стре со вій си туа ції мо жуть ство рю ва ти в клі ти нах 
Н

2
О

2
 — ПР — ТР — сен сор нотранс дук тор ну сиг

наль ну сис те му (Dietz, 2008; Жадь ко, 2014).
ГАТ (Histone acetyltransferases, HAT, КФ 

2.3.1.48) — це фер мен ти, які аце ти лю ють за лиш
ки лі зи ну в «хвостах» ядер них гіс то нів нук лео сом. 
У ре зуль та ті цьо го змі ню є ть ся струк ту ра хро ма ти
ну, і «за кри та» ДНК стає дос туп ною для фер мен тів 

транс крип ції РНК, що зу мов лює збіль шен ня екс
пре сії ге нів (Chen, Tiana, 2007).

ГДА (Histone deacetylases, HDAC, К. Ф. 
3.5.1.98) — фер мен ти, які, на впа ки, ві до крем лю ють 
аце тиль ні гру пи з ядер них гіс то нів, уна слі док чого 
збіль шу є ть ся упа ков ка ДНК і від по від но змен шу є
ть ся її дос туп ність для транс крип цій них фак то рів, 
що при зво дить до транс крип цій ної ре пре сії (Chen, 
Tiana, 2007).

Аце ти лю ван ня та де аце ти лю ван ня ядер них гіс
то нів за до по мо гою ГАТ і ГДА ство рює в клі ти нах 
пев ні ди на міч ні змі ни з гло баль ною ре гу ля ці єю 
екс пре сії ге нів, яка від по ві дає різ ним фі зіо ло гіч
ним ста нам рос лин і кон тро лює їхню стресре
ак цію (Chen, Tiana, 2007; Boyko, Kovalchuk, 2008; 
Chen et al., 2010a).

На підста ві ви ще ви кла де но го ми при пус кає мо, 
що ТР, ГАТ і ГДА та кож ма ють важ ли ве зна чен
ня у про це сах рос ту та роз ви тку по віт ря новод
них і наземних рос лин од но го й того са мо го виду, 
zrsзроста ють в умо вах різ но го вод но го за без пе чен
ня.

Ме тою до слі джень було вив чен ня ак тив ності ТР, 
ГАТ і ГДА в лист ках по віт ря новод них і наземних 
рос лин Siumlatifolium(Apiaceae), які зроста ли у від
по від них при род них умо вах, а та кож з'ясування 
взає мозв'язку між ак тив ністю ГДА та вмістом 
ак тив них форм кис ню (АФК) у лист ках Alisma
plantago-aquatica(Alismataceae) в нор мі та за роз ви т
ку гос тро го ПЕГін ду ко ва но го ос мо тич но го стре су.
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Об'єкти та ме то ди до слі джень

До слі джу ва ли лис тя по віт ря новод них і наземних 
рос лин S. latifolium та A. plantago-aquatica, які, 
від по від но, зроста ли у воді та при бе реж ній зоні 
на р. Псел по бли зу смт Ве ли ка Ба гач ка Пол
тавської обл. Рос ли ни ви ко пу ва ли з ґрун том і до
прав ля ли в ла бо ра то рію для по даль шо го вив чен ня.

Ос мо тич ний стрес спри чи ню ва ли за ну рен
ням лис тя в 25 % роз чин по ліе ти ленг лі ко лю 6000 
(ПЕГ) на 3—5 го д, пі сля чого од ра зу ви зна ча ли ак
тив ність ТР, ГАТ і ГДА й ін тен сив ність спон тан ної 
хе мі лю мі нес цен ції (СХЛ) — як по каз ни ка рів ня 
вмісту АФК у жи вих, на тив них, клі ти нах.

Для от ри ман ня су пер на тан ту на важ ку лис
тя швид ко го мо ге ні зу ва ли в охо ло дже них ступ
ках з охо ло дже ним роз чи ном, що міс тив 50 мМ 
Na

2
HPO

4
/KH

2
PO

4
 (рН 7,0), 0,8 % три тон Х100 і 

1 % по лі ві ніл пі ро лі до ну. Від так го мо ге нат цен три
фу гу ва ли при 17 тис. g про тя гом 17 хв і в от ри ма но
му су пер на тан ті від ра зу вста нов лю ва ли ак тив ність 
ТР, ГАТ і ГДА. Всі опе ра ції про во ди ли за тем пе ра
ту ри +4° С.

Ак тив ність ТР ви зна ча ли мік ро ме то дом, за сно
ва ним на від нов лен ні ін су лі ну (Kumar, Holmgren, 
1999; Жадь ко, 2014). 

Ак тив ність ГAT вста нов лю ва ли згід но з прото-
колом наборудляаналізу (Catalog # K332100, HAT 
Activity Colorimetric Assay Kit, BioVision, http://
www.biovision.com) з пев ною мо ди фі ка ці єю. При 
цьо му ви ко ристо ву ва ли 90 мкг біл ка клі тин но го 
го мо ге на ту й ін ку бу ва ли ре ак цій ну су міш про тя
гом 5—6 год, пі сля чого до 108 мкл по фар бо ва но го 
зраз ка до да ва ли 142 мкл води, щоб до вести за галь
ний об'єм до 250 мкл. Від так ви мі рю ва ли оп тич ну 
гус ти ну спек тро фо то мет ром СФ2000 за 440 нм. 
Ак тив ність ГАТ ви зна ча ли у від нос них оди ни цях 
оп тич ної гус ти ни на мкг біл ка.

Ак тив ність ГДА вста нов лю ва ли згід но з про-
токолом набору для аналізу (Catalog # K331100, 
Colorimetric HDAC Activity Assay Kit, BioVision, 
http://www.biovision.com) та кож з певною мо ди фі
ка ці єю: ви ко ристо ву ва ли 270 мкг біл ка клі тин но го 
го мо ге на ту; ін ку бу ва ли 3 год, від так до 110 мкл по
фар бо ва но го зраз ка до да ва ли 140 мкл води (ра зом 
250 мкл) і ви мі рю ва ли оп тич ну гус ти ну на СФ2000 
за 405 нм. Ак тив ність ГДА ви зна ча ли у від нос них 
оди ни цях оп тич ної гус ти ни на мкг біл ка.

Роль ГДА в ре гу ля ції вмісту АФК вив ча ли за до
по мо гою ін гі бі тор но го ана лі зу із засто су ван ням 
три хоста ти ну А (ТСА). Для цьо го 2000 мг лис тя за

ну рю ва ли на 1 го д в 5 мкмоль роз чи ну ТСА. Пі с
ля цьо го в од ні єї час ти ни лис тя (бли зько 1000 мг) 
від ра зу ви зна ча ли ак тив ність ТР, ГАТ, ГДА й ін тен
сив ність СХЛ. Іншу час ти ну лис тя та кож од ра зу, в 
при сут ності ТСА, вмі щу ва ли в 25 % роз чин ПЕГ, 
на да лі як ТСА + ПЕГ, і че рез 3—5 год вста нов лю ва
ли ак тив ність ТР, ГАТ і ГДА.

Ін тен сив ність СХЛ ви зна ча ли на підста ві до слі
дів (Жадь ко, 2012). До слі джу ва ні на тив ні лист ки 
швид ко від рі за ли від рос лин і вмі щува ли в кю ве ту 
та спе ці аль ну ка ме ру до хе мі лю мі но мет ра ХЛМЦ
01. За 20 хв, пі сля «ефек ту ви сві чу ван ня хло ро фі
лу», ви мі рю ва ли ін тен сив ність СХЛ, яку ви зна ча ли 
в імп/сек/гр си рої ваги лис тя.

Вміст біл ка вста нов лю ва ли за ме то дом Бред фор
да (Bradford, 1976). По вто рю ва ність ек спе ри мен
тів — три—п'ятира зо ва. От ри ма ні дані оп ра цьо ву
ва ли ста тистич но (Пло хин ский, 1970). На ри сун
ках на ве де ні се ред ні зна чен ня та їхні стан дарт ні 
по хиб ки/від хи лен ня. Дос то вір ність від мін ностей 
оці ню ва ли за tкри те рі єм Стью ден та. Дані об роб
ля ли за до по мо гою про гра ми «Microsoft Excel». Об
го во рю ю ть ся ефек ти, дос то вір ні за P ≤ 0,05. 

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

У нор мі в лист ках по віт ря новод них рос лин 
S.latifolium, що зроста ли у воді, ак тив ність ТР, ГАТ 
і ГДА в се ред ньо му була та кою: 225—235 пі ко моль/
мг біл ка, 12—17 і 22—26 ум. од./мкг біл ка від по від
но. Тоді як у лист ках наземних рос лин, які рос ли в 
при бе реж ній зоні, ак тив ність ТР, ГАТ і ГДА вия ви
ла ся дос то вір но ви щою в се ред ньо му на 19—24 % 
(ри сун ки 1—3).

У наступ ній се рії ек спе ри мен тів ми до слі джу
ва ли роль ГДА в ре гу ля ції вмісту АФК у лист ках 
по віт ря новод них і наземних рос лин A. plantago-
aquatica в нор мі та за роз ви тку гос тро го ос мо тич
но го стре су. Під впли вом ін гі бі то ра ТСА в нор мі у 
по віт ря новод них і наземних рос лин пев ною мі
рою збіль шу ва лась ін тен сив ність СХЛ сто сов но 
кон тро лю (рис. 4). Більш ви ра же не під ви щен ня 
СХЛ спос те рі га ло ся, коли в цих рос лин пе ред дією 
ПЕГ ак тив ність ГДА ін гі бу ва ли за до по мо гою ТСА 
(рис. 4).

От ри ма ні дані свід чать, що в лист ках по віт ря
новод них рос лин S.latifolium, які зроста ють у воді, 
ак тив ність ТР, ГАТ і ГДА в се ред ньо му була ниж
чою, ніж у наземних рос лин у при бе реж ній зоні. 
Вста нов ле но та кож, що ГДА пря мо або опо се ред
ко ва но бере участь у ре гу ля ції вмісту АФК у нор мі 
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й особ ли во за роз ви тку гос тро го ос мо тич но го стре
су в лист ках по віт ря новод них і наземних рос лин 
A.plantago-aquatica (ри сун ки 1—4). 

Ниж чий рі вень ак тив ності ТР, ГАТ і ГДА в лист
ках по віт ря новод них рос лин S.latifolium на сам пе
ред мож на по яс ни ти особ ли вістю їх ньо го ме та бо
ліз му, фі зіо ло гіч ним ста ном і різ ни ми умо ва ми во
до за без пе чен ня (ри сун ки 1—3). Ві до мо, що рі вень 
ак тив ності ТР (Meyer et al., 2012), ГАТ і ГДА (Chen, 

Tiana, 2007; Zhang, 2008) від по ві дає пев но му фі зіо
ло гіч но му ста ну рос лин і має ор ган но, тка нин но і 
ви дос пе ци фіч ність.

Ви яв ле ний   взає мозв'язок між ак тив ністю 
ГДА і вмістом АФК у лист ках по віт ря новод них і 
наземних рос лин A.plantago-aquatica ха рак тер ний і 
для клі тин тва рин. Зок ре ма, S. Sun зі спів ав то ра ми 
(Sun et al., 2014) за до по мо гою ін гі бі тор но го ана
лі зу з ви ко ристан ням ТСА по ка за ли взає мозв'язок 
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Рис. 1. Зміни активності тіоре
доксину (ТР) у листках повітря
новодних (ПВ) і наземних (Н) 
рослин Siumlatifolium

Fig. 1. Changes of the thioredoxin 
(TR) activity in leaves of aerial
aquatic (AA) and terrestrial (T) 
plants of Siumlatifolium
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Рис. 2. Зміни активності гістон аце
тилтрансферази (ГАТ) (% до контро
лю) у листках повітряноводних (ПВ) 
і наземних (Н) рослин Siumlatifolium

Fig. 2. Changes of the histone acetyl
transferase (HAT) activity (% to control) 
in leaves of aerialaquatic (AA) and ter
restrial (T) plants of Siumlatifolium

Рис. 3. Зміни активності гістон де
ацетилази (ГДА) (% до контролю) у 
листках повітряноводних (ПВ) і на
земних (Н) рослин Siumlatifolium

Fig. 3. Changes of the histone deacetylase 
(HDAC) activity (% to control) in leaves 
of aerialaquatic (AA) and terrestrial (T) 
plants of Siumlatifolium

Рис. 4. Інтенсивність спонтанної хемілю
мінесценції (СХЛ) (імп/сек/гр сирої ваги) 
лис тя повітряноводних (А) і наземних 
(Б) рослин A.plantago-aquatica за дії ПЕГ, 
ТСА, ТСА + ПЕГ. К — контроль

Fig. 4. Spontaneous chemiluminescence 
(SChL) intensity (impulse/sec/gram raw 
weight) in leaves of aerialaquatic (A) and ter
restrial (Б) plants of Alismaplantago-aquatica 
under polyethylene glycol (PEG), tricho
statin A (TSA) and TSA+PEG. C — control
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між ГДА і вмістом АФК, але до слід ни ки не об го во
рю ва ли ме ха нізм та кої взає мо дії. 

Пря ма участь ГДА в ре гу ля ції вмісту АФК на вряд 
чи мож ли ва, ос кіль ки ГДА не во ло діє від нов ним 
по тен ціа лом, ха рак тер ним для ан ти ок си дант них 
фер мен тів. Од нак ГДА може бра ти ак тив ну участь 
у ре гу ля ції опо се ред ко ва но, че рез змі ни в де аце ти
лю ван ні гіс то нів із від по від ни ми змі на ми в екс пре
сії ге нів, які від по ві да ють за зни жен ня про дук ції 
АФК і збіль шен ня ан ти ок си дант ної ак тив ності. 
При цьо му ГДА може бра ти участь у під три ман ні 
пев но го проан ти ок си дант но го рів ня, щоб за по
біг ти над мір но му на ко пи чен ню в клі ти нах ток сич
них про дук тів АФК і бло ку ва ти роз ви ток ок си да
тив ної дест рук ції, особ ли во в разі стре сів.

У рос лин є чи ма ло різ них ізо форм ГДА і ГАТ, 
отож слід вра хо ву ва ти, які саме з цих ізо форм мо
жуть бути за дія ні в стресре ак ції. Адже кож на з 
них бере участь у де аце ти лю ван ні й аце ти лю ван ні 
пев них за лиш ків лі зи нів у гіс то нах, що ви зна чає 
екс пре сію або ре пре сію кон крет них ге нів (Chen, 
Tiana, 2007; Chinnusamy, Zhu, 2009). 

Ві до мо, що по ряд з ін гі бу ван ням ГДА за до по мо
гою ТСА з ча сом та кож від бу ва є ть ся гі пер аце ти лю
ван ня гіс то нів. Це слід вра хо ву ва ти в ін тер пре та ції 
да них у ви пад ках засто су ван ня ін гі бі то ру ТСА.

Слід за зна чи ти більш ви ра же ну ре ак цію СХЛ у 
по віт ря новод них рос лин A. plantago-aquatica під 
дією ПЕГ і ТСА + ПЕГ (рис. 4). По віт ря новод ні 
рос ли ни, шо зроста ють у воді, мо жуть бути менш 
адап то ва ни ми до де гід ра та ції (Кор дюм и др., 2003) 
і тому во ни гос трі ше реа гу ють на дію ос мо ти ка, ви
яв ляю чи більш ви ра же ну ран ню ре ак цію в змі нах 
проан ти ок си дат но го ста ну. Наземні рос ли ни, які 
присто со ва ні ші до де фі ци ту во ло ги та ко ли вань ії 
по каз ни ків у зо вніш ньо му се ре до ви щі, мен шою 
мі рою від по ві да ють змі на ми ін тен сив ності СХЛ, 
особ ли во на вплив ос мо ти ків, зок ре ма ПЕГ. Ра ні
ше ми вста но ви ли, що в лист ках по віт ря новод них 
рос лин A. plantago-aquatica, які ма ють ниж чий рі
вень ан ти ок си дант ної ак тив ності, біль ше зроста
ють вміст Н

2
О

2
 й ак тив ність ан ти ок си дант них 

фер мен тів ас кор бат пе рок си да зи і ка та ла зи, ніж у 
наземних під впли вом ПЕГ (Жадь ко и др., 2011). 
Ві до мо, що рос ли ни з ви щим рів нем ан ти ок си
дант ної ак тив ності мо жуть від по ві да ти на один і 
той са мий стрес мен шою ам п лі ту дою пе рок си да
ції (Ко лу па ев, Кар пец, 2010). Та кож по ка за но, що 
рос ли ни A. plantago-aquatica, які зроста ють у воді 

(по віт ря новод ні), і на су хо до лі (наземні), ма ють 
різ ні рів ні ан ти ок си дант ної ак тив ності, ін тен сив
ності пе рок си да ції та вод но го по тен ціа лу (Жадь ко 
и др., 2011). 

Ви снов ки

1. У лист ках по віт ря новод них рос лин S.latifolium, 
що зроста ють у воді, ак тив ність ТР, ГАТ і ГДА в се
ред ньо му ниж ча, ніж у наземних рос лин у при бе
реж ній зоні. Це мож на по яс ни ти особ ли вістю їх
ньо го ме та бо ліз му, фі зіо ло гіч ним ста ном і різ ни ми 
умо ва ми во до за без пе чен ня. 

2. Ви яв ле но   взає мозв'язок між ак тив ністю 
ГДА і вмістом АФК у лист ках по віт ря новод них і 
наземних рос лин A. plantago-aquatica. З цьо го ви
пли ває, що ГДА бере участь у під три ман ні в клі ти
нах пев но го проан ти ок си дант но го рів ня для кон
тро лю за на ко пи чен ням там ток сич них про дук тів 
АФК, щоб за по біг ти роз ви тку ок си да тив ної дест
рук ції, особ ли во в разі стре су.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЖадькоС.И.,ВоробьеваТ.В.,СивашА.А.,КлимчукД.А.
Проантиоксидантный статус листьев растений 
Alismaplantago-aquatica L. при осмотическом стрессе 
// Наук. зап. Тернопільського. нац. пед. унту. Сер. 
біол. — 2011. — 4 (49). — С. 99 — 103. 

ЖадькоC.И. Раннее увеличение содержания активных 
форм кислорода и активности аскорбатпероксидазы 
и каталазы в листьях растений Аrabidopsis thaliana 
при осмотическом и оксидативном стрессах // Вісн. 
Харків. нац. аграрн. унту. Сер. біол. — 2012. — Вип. 
3 (27). — С. 58—64. 

Жадько С. Раннє збільшення вмісту Н
2
О

2
 і активності 

пер оксиредоксину й тіоредоксину в культурі ткани
ни Аrabidopsis thaliana при осмотичному стресі різ
ної інтенсивності // Вісн. Львів. унту. Сер. біол. — 
2014. — Вип. 64. — С. 287—292.

Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Формирование адаптив
ных реакций растений на действие абиотических 
стрессоров. — Киев: Основа, 2010. — 350 с.

Кордюм Е.Л., Сытник К.М., Бараненко В.В. и др. Кле
точные механизмы адаптации растений к неблаго
приятным воздействиям экологических факторов 
в естественных условиях. — Киев: Наук. думка, 
2003. — 277 с.

ПлохинскийН.А. Биометрия. — М.: Издво Моск. унта, 
1970. — 367 с.

Bigelow D. J., Squier T. C. Thioredoxindependent re
dox regulation of cellular signaling and stress response 
through reversible oxidation of methionines // Mol. 
Biosyst. — 2011. — 7(7). — P. 2101—2109. 

Boyko A., Kovаlchuk I. Epigenetic control of plаnt 
stress response // Environ. аnd Moleculаr 
Mutаgenesis. — 2008. — 49(1). — P. 61—72.



78 ISSN0372-4123.Ukr.Bot.J.,2015,72(1)

Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the 
quantitation of microgram quantities of protein 
utilizing the principle of protein dye binding // Anales 
Biochem. — 1976. — 72. — P. 248—254. 

Chen L.T., Luo M., Wаng Y.Y., Wu K. Involvement 
of Arаbidopsis histone deаcetylаse HDA6 in 
ABA аnd sаlt stress response // J. Experimentаl 
Botаny. — 2010а. — 61(12). — P. 3345—3353.

ChenM.,LvS.,MengY. Epigenetic performers in plants // 
Develop. Growth Differ. — 2010b. — 52. — P. 555—566.

ChenZ.J.,TiаnаL. Roles of dynаmic аnd reversible histone 
аcetylаtion in plаnt development аnd polyploidy // 
Biochim. Biophys. Actа. — 2007. — 1769. — P. 295—307. 

Chinnusamy V., Zhu J.-K. Epigenetic regulation of 
stress responses in plants // Curr. Opinion Plant 
Biol. — 2009. — 12. — P. 1—7.

CouturierJ.,ChibаniK.,JаcquotJ.P.,RouhierN. Cysteine
bаsed redox regulаtion аnd signаling in plаnts // Front. 
Plаnt Sci. — 2013. — 4(105). — P. 1—7.

Dietz K.-J. Redox signal integration: from 
stimulus to networks and genes // Physiol. 
Plantarum. — 2008. — 133. — P. 459—468.

KumаrS.,HolmgrenA. Induction of thioredoxin, thioredoxin 
reductаse аnd glutаredoxin аctivity in mouse skin by 
TPA, а cаlcium ionophore аnd other tumor promoters // 
Cаrcinogenesis. — 1999. — 20(9). — P. 1761—1767.

Meyer Y., Belin C., Delorme-Hinoux V., Reichheld
J. P., Riondet C. Thioredoxin and glutaredoxin 
systems in plants: molecular mechanisms, crosstalks, 
and functional significance // Antioxid. Redox 
Signal. — 2012. — 17(8). — P. 1124—1160.

Sаntos C.V.D., Rey P. Plаnt thioredoxins аre key аctors 
in the oxidаtive stress response // Trends in Plаnt 
Science. — 2006. — 11(7). — P. 329—334.

SunS.,HanY.,LiuJ.,FangY.,TianY.,ZhouJ.,MaD.,Wu
P. Trichostatin A targets the mitochondrial respiratory 
chain, increasing mitochondrial reactive oxygen species 
production to trigger apoptosis in human breast cancer 
cells // PLOS ONE. — 2014. — 9(3). — P. 1—9.

Zhаng X. The epigenetic lаndscаpe of plаnts // 
Science. — 2008. — 320. — P. 489—492.

Рекомендує до друку Надійшла 18.12.2014 р. 
І.В. Косаківська

ЖадькоС.И.Активность тиоредоксина, гистон 
ацетилтрансферазы и деацетилазы в листьях воздушно-
водных и суходольных растений Sium latifolium и Alisma 
plantago-aquatica.–Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(1): 
74—78.

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

Исследована активность тиоредоксина (ТР), гистон 
ацетилтрансферазы (ГАТ) и гистон деацетилазы (ГДА) 
у растений Sium latifolium и Alisma plantago-aquatica. 
Установлено, что в листьях воздушноводных растений 
S.latifolium, растущих в воде, активность ТР, ГАТ и ГДА 
была в среднем ниже, чем у суходольных растений этого 
же вида в прибрежной зоне. Выявлена взаимосвязь меж
ду активностью ГДА и содержанием активных форм кис
лорода (АФК) в листьях воздушноводных и суходоль
ных растений A. plantago-aquatica. Предполагается, что 
ГДА опосредованно участвует в поддержании в клетках 
определенного проантиоксидантного уровня для кон
троля за накоплением там токсических продуктов АФК, 
особенно при стрессах.

Ключевыеслова: тиоредоксин,гистонацетил-
трансфераза,гистондеацетилаза,активныеформы
кислорода, Sium latifolium, Alisma plantagoaquatica. 

JadkoS.I.Thioredoxin, histone acetyltransferase, and 
deacetylase activities in the leaves of aerial-aquatic and 
terrestrial plants of Sium latifolium and Alisma plantago-
aquatica.–Ukr. Bot. J. – 2015. – 72(1): 74—78.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

Thioredoxin (TR), histone acetyltransferase (HAT), and his
tone deacetylase (HDAC) activities in plants of Sium latifo-
lium and Alisma plantago-aquatica have been investigated. 
It is established that in the leaves of aerialaquatic plants of 
S.latifolium growing in water, the TR, HAT and HDAC ac
tivities were lower than in terrestrial plants of the same species 
growing in the coastal zone. Relationship between the HDAC 
activity and reactive oxygen species (ROS) content in leaves 
of aerialaquatic and terrestrial plants of A.plantago-aquatica 
was discovered. It is supposed that the HDAC is indirectly in
volved in maintaining of some proantioxidant level in cells 
to control accumulation of toxic ROS, especially under stress 
conditions.

Keywords: tіoredoxin,histoneacetyltransferase,histone
deacetylase,reactiveoxygenspecies, Sium latifolium, Alisma 
plantagoaquatica.
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ЯКІСТЬ НАСІННЯ JUNIPERUS І КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ 
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

КолодяженськаТ.І.,ПохильченкоО.П. Якість насіння Juniperus і критичні періоди його формування 
в умовах Лісостепу України. – Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(1): 79–84.

Насіннєве розмноження є найперспективнішим способом репродукції для деревоподібних 
ялівців (Juniperus L.). У колекціях ботанічних садів Києва налічується 11 видів і 1 різновид ялівців 
з життєвою формою «дерево». Генеративний цикл ялівців, залежно від виду, триває 2–4 роки. З 
урахуванням об'єктивних умов колекцій автори визначили якість насіння 7 видів. Доброякісність 
насіння J. communis L., J. chinensis L., J. foetidissima Willd., J. virginiana L. становить 33–70%; 
J.excelsa M. Bieb., J.scopulorum Sarg., J.seravschanica Kom. – 0–3%; J.communis var. оblonga (Bieb.) 
Parl. – змінюється в різні роки від 5,5 до 41%. Найбільша кількість насінних зачатків абортується 
на етапі запилення–запліднення.

Ключові слова:ялівці,генеративнийцикл,якістьнасіння,абортуваннянасіннихзачатків,
Juniperus.
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Вступ

Здатність до насіннєвого розм но жен ня інтро
дуцентів у но вих умо вах нав ко лишнь о го се ре до
ви ща є однією з ос нов них біологічних особ ли
востей, які вра хо ву ють ся в оцінюванні успішності 
інтродукції де рев них рос лин (Кох но, Кур дюк, 
1994). Якісна та кількісна оцінка ге не ра тив них 
струк тур інтродуцентів розширює відомості про 
їхні адаптивні можливості та допомагає вирішувати 
прак тич не зав дан ня — от ри ман ня повноцінного 
насіння.

Особ ли во ак ту аль но це для представників роду 
Juniperus L. із життєвою фор мою «де ре во», у ве
ге та тив но му розмноженні яких ви ни ка ють певні 
труднощі (По но ма рен ко, 2007). Деякі ас пек ти їх 
насіннєношення в умо вах Лісостепу України вже 
досліджені, зок ре ма, якість насіння північноаме
ри канських ялівців (Ля ва, 1957; Ма ри нич, 1999), 
періодичність утво рен ня стробілів азійських (Чу
при на, 1987). Од нак пи тан ня якості насіння та ви
зна чен ня кри тич них фаз його роз вит ку в умо вах 
Лісостепу України за ли ши ло ся нез’ясованим. 

Ме тою ро бо ти було з’ясувати можливість от ри
ман ня якісного насіння ялівців із життєвою фор
мою «де ре во» в умо вах інтродукції в Лісостепу 
України. 

Об’єкт і ме то ди дослідження

Дослідження про во ди ли уп ро довж 2010—2011 рр. 
Насіння зби ра ли в колекціях Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гриш ка НАН України 
(НБС), Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна 
Київського національного університету імені Та ра
са Шев чен ка, на території с. Клавдієве (Київська 
об л.), що в ме жах при род но го ареа лу. Згідно з 
ГОСТ 13056,897 (2000) ви зна ча ли доброякісність 
насіння шля хом його розрізування вздовж за род
ка. По пе редньо насіння за мо чу ва ли на 3 доби в 
дистильованій воді за тем пе ра ту ри 18—20° С. Ви
пов не ну насінину, в якої ен дос перм і за ро док білого 
коль о ру, вва жа ли доброякісною. Класифікацію 
недоброякісних насінин здійснювали за I.N. Owens  
зі співавторами (Owens еt al., 2008).

Особливості розміщення ялівців у колекціях та фор-
му ван ня насіння. До колекцій ботанічних садів (БС) 
Києва вхо дять 11 видів і 1 різновид роду Juniperus
з життєвою фор мою «де ре во». J. turkestanica Kom. 
та J.semiglobosa Regel не утво рю ва ли шиш коя го ди в 
достатній кількості. J.oxycedrus L. і J.rigidaSiebold 
et Zucc. представлені лише чоловічими рос ли
на ми. Ми досліджували насіння J. communis L., 
J.communis var. оblonga (M. Bieb.) Parl., J.chinensis L., 
J.foetidissima Willd., J.excelsa M. Bieb., J.scopulorum
Sarg., J.virginiana L., J.seravschanica Kom., які фор
му ва ли дос тат ню кількість шишкоягід.
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Ство рен ня дендрологічних колекцій у 
ботанічних са дах зумовлює розміщення рос лин 
ро до ви ми гру па ми, іноді за гу ще ни ми. Час то рос
ли ни дея ких видів одиничні. Усе це формує певні 
умо ви для роз пов сюд жен ня пил ку та за пи лен ня. 
J.scopulorum, J.virginiana, J.seravschanica рос туть у 
ве ли ких гру пах (більше де ся ти де рев), з од на ко вою 
кількістю чоловічих і жіночих рос лин. Маємо одну 
жіночу рос ли ну J.communis var. оblonga,дві жіночі 
рос ли ни J. chinensis, одну чоловічу й одну жіночу 
рослину J.foetidissima. Одна рос ли на од но дом но го 
виду J.excelsа утворює лише мегастробіли. Насіння 
або ри ген но го J.сommunisвідібране з рос лин у групі 
(дві рос ли ни жіночої та одна — чоловічої ста тей) без 
сумісного зростан ня з представ ни ка ми інших видів 
роду. Рос ли ни реш ти видів зроста ють на незначній 
відстані один від од но го, тому мож ли ве вільне за
пи лен ня та, відповідно, в разі за пи лен ня пил ком 
іншого виду — несумісність чоловічого та жіночого 
гаметофітів. Раніше вста нов ле но (Ко ло дя женська, 
2013), що пи лок у всіх видів утворюється щорічно, 
життєздатність пил ку досліджуваних рос лин ви со
ка, і це не є при чи ною відсутності повноцінного 
насіння.

Ялівці — дводомні, інколи однодомні рос ли
ни, мікро та мегастробіли яких за кла да ють ся того 
ро ку, який передує за пи лен ню (Склон ная, 1984). 
Насіння досліджуваних видів дозріває від 1 до 3 
років. Цю особливість зруч но відобразити схе мою 
ге не ра тив но го цик лу Рен ва ла (1912) (Ко зу бов, 
1974), за про по но ва ною для со сни, де n — рік за
кла дан ня стробілів.

Ге не ра тив ний цикл J. virginiana, насіння яко го 
дозріває один рік, по зна чи мо як n+1, де n+1 — рік 
за пи лен ня, запліднення та ембріогенезу. 

Ге не ра тив ний цикл J. excelsa, J. foetidissima,
J. scopulorum, J. semiglobosa, J. seravschanica,
J. turkestanica по зна чи мо як n+2, де n+1 — рік за
пи лен ня та запліднення, n+2 — рік за вер шен
ня ембріогенезу. Насіння та ких видів дозріває 
два роки і на па го нах од но час но наявні одно та 
дворічні шиш коя го ди.

Ге не ра тив ний цикл J. communis відповідно до 
схе ми позначається як n+3, де n+1 — рік за пи лен
ня, n+2 — рік запліднення, n+3 — рік за вер шен ня 
ембріогенезу. На па го нах од но час но є одно, дво 
та трирічні шиш коя го ди. В умо вах НБС насіння
J.communis формується 3 роки, що узгоджується з 
раніше от ри ма ни ми да ни ми (Ко зу бов, 1974). Про
те в інших регіонах ареа лу фіксують як дворічний, 
так і трирічний цикл роз вит ку (Gruwez et al., 2013; 
Ward, 2010). За дворічного цик лу за пи лен ня та 
запліднення відбувається за один рік (Gruwez et 
al., 2013). L.K. Ward (Ward, 2010) вважає, що на 
тривалість дозрівання насіння J.communis впливає 
швидкість рос ту пилкової труб ки, яка, в свою чер
гу, зу мов ле на тем пе ра ту рою. Тому трирічний цикл 
частіше спостерігається у популяціях, які зроста
ють у холодніших умо вах.

Та ким чи ном, про цес дозрівання насіння 
більшості інтродукованих ялівців роз тяг не ний 
у часі. J.N. Owens припускає (цит. за: Gruwez et 
al., 2013), що чим дов ший ге не ра тив ний цикл, 
тим більша імовірність зни жен ня життєздатності 
насіння внаслідок дії кліматичних та інших 
факторів. 

Сфор мо ва не насіння ялівців містить роз ви не
ний за ро док, диференційований на осьові ор га
ни і сім’ядолі й ото че ний ен дос пер мом (рис. 1). 
Ен дос перм голонасінних — це клітини жіночого 

Рис. 1. Доброякісна насінина 
J. virginiana (а) та зародок 
(б): e — ендосперм, н.с. — 
насінна шкірка, з — зародок, 
с — сім’ядолі, з.б. — зародкова 
брунька, з.к. — зародковий 
корінець

Fig.1. Quality seed of J.virginiana
(а) and embryo (б): e — 
endosperm, н.с. — seed coat, з — 
embryo; c — cotyledons, з.б. — 
embryo bud, з.к — radicle

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruwez R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284814
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruwez R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284814
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruwez R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284814
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гаметофіту, що ви ко ну ють такі самі функції, як і 
ен дос перм покритонасінних (Склон ная, 1984).

Ре зуль та ти досліджень та їх об го во рен ня

Насіння J. communis, J. virginiana, J. foetidissima,
J. chinensis відзначалося ви со кою якістю (табл. 1). 
J. scopulorum за ряс но го за кла ден ня мікро, 
мегастробілів утво рю вав ве ли ку кількість 
шишкоягід, але фор му вав насіння низької якості.

Та ким чи ном, виникає за пи тан ня: на яко му етапі 
роз вит ку насінини ста ють ся збої та, як наслідок, не 
формується повноцінна насінина? 

J.N. Owens зазначає, що у Pinusalbicaulis Engelm. 
незапилені насінні за чат ки після пи лу ван ня абор
ту ють і фор му ють «насінини» знач но мен ших 
розмірів, котрі виділені ав то ром ок ре мо (Owens 

еt al., 2008). Ми не виокремлюємо насінини, 
які абортовані у фазу пи лу ван ня, оскільки для 
ялівців відомо (Склон ная, 1984), що в не за пи
ле них насінних за чат ках жіночий гаметофіт не 
розвивається. Мегастробіли опа да ють тоді, коли 
жо ден з насінних зачатків не був за пи ле ний. Од
нак якщо в шишкоягоді час ти на насінних зачатків 
за пи ле на, то це сприяє роз вит ку інтегументу в не
за пи ле них (Склон ная, 1984) і,  як наслідок, — утво
рен ню «пус тих» насінин нор маль них розмірів. 

Ко ристую чись класифікацією J.N. Owens (Owens 
еt al., 2008), ми розділили недоброякісні насінини 
на гру пи (табл. 2). До першої гру пи (рис. 2, a) 
віднесені насінини, абор ту ван ня яких відбулося в 
період від за пи лен ня до запліднення і кілька тижнів 
по тому. Клітини мегагаметофіту в цей період силь
но вакуолізовані. Мегагаметофіт, що абортується 
на цьо му етапі роз вит ку, дегенерує та висихає, 
фор мую чи ко рич не ву ка ме ру (Owens, 2008), що 
є за лиш ком мегаспоріальної мем бра ни (Gruwez 
et al., 2013). Ми проаналізували при чи ни абор
ту ван ня насінин першої гру пи (Ко ло дя женська 
та ін., 2011). Це, зок ре ма, не дос тат ня кількість 
життєздатного пил ку, несумісність чоловічого та 
жіночого гаметофітів, відсутність запилювальної 
краплі, погодні умо ви під час за пи лен ня, кількість 
рос лин у насадженні, наявність шкідників тощо.

Таблиця1. Якість насіння рослин роду Juniperus L.

Вид 2010 2011

J.communisL. 82,0±4,1 –

J.communisvar.oblonga(Bieb.) Parl. 41,0±1,2 6,5±0,5

J.chinensis L. 48,5±1,8 40,5±2,5

J.excelsa Bieb. 0 0

J.foetidissima Willd. 56,0±2,3 70,0±2,3

J.scopulorum Sarg. 3,0±0,3 0,5±0,05

J.seravschanica Kom. 1,2±0,06 –

J.virginiana L. 49,5±0,5 39,0±1,9

П р и м і т к а: – визначення не проводили.

Рис. 2. Абортовані насінні зачатки та пошкоджена насінина ялівців: а — насінний зачаток J.virginiana, абортований у 
період від запилення до запліднення; змм — залишок мегаспоріальної мембрани; б— насінний зачаток, абортований 
після запліднення; зм тз — залишки мегагаметофіту та тканини зародка; в— пошкоджена насінинаJ.foetidissima: гв — 
гранулярний вміст із зміненим забарвленням

Fig. 2. Aborted ovules and damaged seed of juniper: а— ovule aborted during pollination to fertilization ofJ.virginiana; змм — 
megaspore wall; б— ovule aborted after fertilization; зм тз — retained megagametophyte and embryo tissues в— damaged seed 
ofJ.foetidissima: гв — granular content with changed color

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruwez R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284814
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До другої гру пи ми віднесли насінини, абор ту
ван ня яких відбулося після запліднення, під час 
роз вит ку за род ка. Після запліднення паренхімні 
клітини мегагаметофіту по чи на ють на ко пи чу ва ти 
жири та білки. Тому насінини, абортовані на цьо
му етапі роз вит ку, містять за лиш ки мегагаметофіту 
і тка ни ни за род ка (Owens еt al., 2008). До цієї гру пи 
ми віднесли насінини з різним сту пе нем дегенерації 
за род ка чи жіночого гаметофіту (рис. 2, б). До 
третьої гру пи — насінини з гра ну ляр ним вмістом 
зі зміненим за барв лен ням та без візуального 
відокремлення ен дос пер му та за род ка (інколи — з 
та ким відокремленням). Насінини з гра ну ляр ним 
вмістом (Gruwez еt al., 2013) відносять до пош ко
д же них Megastigmus bipunctatus Swed. Та кож при
пус ка ють, що такі насінини утво рю ють ся че рез 
за се лен ня гри ба ми (Kolotelo, 1997). Та ким чи ном, 
до третьої гру пи віднесене насіння, пош код же не 
внаслідок дії біотичних факторів про тя гом періоду 
роз вит ку (рис. 2, в).

Із ялівців з трирічним цик лом роз вит ку насіння 
стабільно ви со кою якістю відзначається насіння 
J.communis. Зпоміж ньо го май же немає ура же но
го шкідниками. Насіння J. communis var. оblonga,
зібране з од но го де ре ва в 2010 р., було високої 
якості — 41 % (ще 21 % сфор мо ва не, але уш код же
не шкідниками). Мож ли во, за пи лен ня відбувалося 
cумісним пил ком інших ялівців. Наступ но го року 
насіння цьо го ялівця мало знач но ниж чу якість 

(6,5 %) і ве ли ка його кількість абор то ва на на етапі 
запилення — запліднення. 

Ялівці з дворічним цик лом роз вит ку насінин —
J. excelsa, J. seravchanica,J. scopulorum —три роки 
утво рю ва ли насіння дуже низької якості, абор
ту ван ня більшості з цих насінин відбувалося на 
етапі за пи лен ня — запліднення. Хоча, за да ни ми 
Я.І. Ляви (Ля ва, 1957), насіння J.scopulorum 1955 р. 
було ви пов не не на 60—70 %. Схожі ре зуль та ти 
от ри мав й І.С. Ма ри нич (Ма ри нич, 1999), який 
вказує на ви со кий відсоток ви пов не но го насіння 
ялівців (30—50 %). J. excelsa в колекції представ
ле ний однією осо би ною, що зумовлює відсутність 
доброякісного насіння. Ще в двох видів з цієї гру
пи — J. chinensis і J. foetidissima — доволі ба га то 
якісного насіння (33—70 %). Ялівці китайські, мож
ли во, за пи лю ють ся пил ком ялівців віргінських, що 
рос туть по ряд. У ялівця смер дю чо го фіксувалася 
най ви ща якість насіння впро довж усіх трьох років 
зпоміж де рев, які рос туть у колекційних на са 
д жен нях. 

У ялівця з однорічним цик лом роз вит ку, 
J.virginiana, насіння порівняно високої якості (39—
42 %) утво рю ва ло ся два роки. У J. virginiana най-
мен ше насінин, ура же них шкідниками, що мож на 
пов’язати з мен шим ча сом пе ре бу ван ня насіння на 
рослині (6 місяців). 

Кількість насінин, абор то ва них під час роз
вит ку за род ка, знач но мен ша в усіх видів (окрім 
J. communis), аніж насінин першої гру пи. Се ред 

Таблиця2. Кількість неякісного насіння рослин роду Juniperus L. (%) в 2010–2011 роках

Вид

Групи пошкодження насіння

Періоди розвитку насіння, під час яких відбувалося його 
абортування

Насіння, пошкоджене біотичними 
факторами (шкідниками та хворобами) 

(ІІІ група)
Запилення – запліднення 

(І група)
Після запліднення (ІІ група)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

J.communisL. 13,5±2,9 – 3,5±1,7 – 1,0±0,5 –

J.communisvar.oblonga(Bieb.) Parl. 31,5±2,2 81,0±0,6 6,5±0,9 12,5±0,9 21,0±0,6 0

J.chinensis L. 31,5±0,9 38,5±2,2 5,0±1,3 7,5±0,9 15,0±1,0 13,5±0,6

J.excelsa Bieb. 99,0±0,5 95,0±0,8 1,0±0,05 0,5±0,05 0 4,5±0,5

J.foetidissima Willd. 27,0±0,5 15,0±0,6 9,0±0,5 8,0±1,1 9,0±0,5 7,0±1,7

J.scopulorum Sarg. 69,0±2,9 81,5±3,3 4,5±0,9 7,0±0,5 23,5±2,6 10,5±0,9

J.seravschanica Kom. 84,9±1,2 – 5,8±1,1 – 8,1±1,1 –

J.virginiana L. 39,0±4,2 38,5±3,7 3,5±1,7 13,5±0,9 8,0±0,8 9,0±0,9

П р и м і т к а: «—» визначення не проводили. 



83ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(1)

при чин виділяють такі. R. Gruwez зі співавторами 
(Gruwez et al., 2014) за зна ча ють, що на роз ви ток 
чоловічого, жіночого гаметофітів та за род ка не
га тив но впливає підвищення тем пе ра ту ри. За
ги бель за род ка на од но му з етапів його роз вит ку 
та кож є наслідком близькоспорідненого схре
щу ван ня (Ру гу зов и др., 1986). Інбредна депресія 
проявляється повільним ростом сіянців та їхнім 
відпадом на ранніх ета пах рос ту (Ру гу зо ва, 2006). 
Нежиттєздатними мо жуть бути за род ки, які все ж 
таки утво ри ли ся в результаті вільного за пи лен ня 
(Алек сан д ров ский, 1966).

Ок ре мо від проаналізованих груп неякісного 
насіння виділимо насінні за чат ки, заселені 
ялівцевим пло до вим кліщем (Trisetacus quadrisetus 
(Thomas) та шкідниками з роду Megastigmus. 

Під час за пи лен ня, коли відкривається мікропіле, 
че рез мікропілярний ка нал кліщ потрапляє все
ре ди ну насінного за чат ка, внутрішній вміст 
яко го слугує йому кор мо вою ба зою. У пош ко 
д жених насінних за чат ках ну це лус де фор мо ва
ний, він займає ха ла заль ну час ти ну, насінні лус
ки й інтегумент зроста ють ся неповністю, його 
краї вис ту па ють над лус ка ми, мікропілярний 
ка нал відкритий. Такі шиш коя го ди візуально 
відрізняються від не за се ле них (Склон ная, 1984). 
Ми не спостерігали ви ще о пи са них шишкоягід 
у НБС, навіть у видів із низь кою якістю насіння. 
Од нак у Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна 
всі шиш коя го ди J.chinensis мали оз на ки ура жен ня, 
доброякісність насіння ста но ви ла 0 % (рис. 3).

Ура жен ня шкідниками роду Megastigmus (рис. 4) 
у НБС спостерігали для J. scopulorum (у 4—10% 
насінин шкідник ідентифікований).

Висновки

1. Рослини аборигенного виду J.communis 
утворюють доброякісне насіння.

2. Найбільша кількість насінних зачатків рослин 
роду Juniperus у колекційних насадженнях 
абортується на етапі запилення—запліднення. 

3. Насіння J. virginiana, J. foetidissima, J. chinensis
відзначалося високою якістю впродовж усіх 
років спостережень (33—70 %), що уможливлює 
розмноження цих видів. 

4. Насіння рослин середньоазійських видів не 
утворювалося (J. semiglobosa, J. turkestanica) 
або було низької якості (J. seravschanica), що 
унеможливлює отримання сіянців цих видів.
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КолодяженскаяТ.И.,ПохильченкоО.П. Качество семян 
Juniperus и критические периоды их формирования в 
условиях Лесостепи Украины. – Укр. ботан. журн. – 
2015. – 72(1): 79–84.

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины, г. Киев

Семенное размножение является наиболее перспек
тивным способом репродукции для древесных можже
вельников (Juniperus L.). В коллекциях ботанических 
садов Киева насчитывается 11 видов и 1 разновидность 
можжевельников с жизненной формой «дерево». Генера
тивный цикл можжевельников, в зависимости от вида, 
продолжается 2—4 года. С учетом объективных условий 
коллекций авторы определили доброкачественность 
7 видов. Доброкачественность семян J. communis L.,
J. chinensis L., J. foetidissima Willd., J. virginiana L. состав
ляет 33—70 %; J. excelsa M. Bieb., J. scopulorum Sarg.,
J. seravschanica Kom. — 0—3 %; J. communis var. оblonga 
(M. Bieb.) Parl. — изменяется в разные годы от 5,5 до 
41 %. Большее количество семян абортируется на этапе 
опыления—оплодотворения. 

Ключевыеслова:можжевельники,генеративный
цикл,качествосемян,абортированиесемязачатков,
Juniperus.

KolodjazhenskaT.I.,PokhylchenkoO.P. Quality of Juniperus 
seeds and critical periods of their formation in the Forest-
Steppe of Ukraine. — Ukr. Bot. J. – 2015. – 72(1): 79–84.

M.M. Gryshko National Botanical Garden, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Seed propagation is the most perspective for woody juniper 
(Juniperus L.). The collections of Kyiv Botanical Gardens 
contain the total of 11 species and 1 variety of juniper with 
«tree» life form. Given the collections conditions, quality 
seeds of 7 species have been objectively identified. Depending 
on the species, the generative cycle of juniper lasts 2—4 
years. Percentage of high quality seeds for J. communis L., 
J. chinensis L., J. foetidissima Willd., J. virginiana L. varies 
within 33—70 %; J. excelsa M. Bieb., J. scopulorum Sarg., 
J. seravschanica Kom. — 0—3 %; J. communis var. oblonga 
(M. Bieb.) Parl. — 5,5—41 % in different years. The largest 
number of seeds throughout collection have been aborted 
during the pollination — fertilization phase. 

Keywords:juniper,generativecycle,seedquality,ovule
abortion,Juniperus.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Історія науки

У 1945 році, за рішенням Народної Ради 
Карпатської України від 5 груд ня 1944 р., в Ужгороді 
був відкритий університет. Як відомо, ініціативу 
підтримала вла да УРСР і з пе вним запізненням — 
вла да СРСР.

Слід за зна чи ти, що відкриття Ужгородського 
університету було не лег ким зав дан ням. Тим 
паче, що ра дянська вла да пла ну ва ла ство рен
ня вишу на новоприєднаній території за зраз

ком своїх ВНЗ, адже автономія Підкарпатська 
Русь, яка раніше належала Че хоСло вач чи ні, 
була приєднана до СРСР. Це оз на ча ло, що но
воство ре ний виш слід за без пе чи ти кад ра ми всіх 
рівнів: адміністративними, педагогічними, нау
ко ви ми тощо, а та кож об слу го вую чим пер со на
лом. Од нак у повоєнні роки дефіцит саме та ких 
фахівців відчувався по всій країні. Особ ли ву ува гу 
приділяли при зна чен ню керівних кадрів і на сам
пе ред — рек то ра. На плечі очільника університету 
ля га ла важ ка ноша і відповідальність за всі лан ки 
його діяльності. Знай ти відповідну кан ди да ту ру на 
по са ду рек то ра було доволі склад но, і тому за пер
ше десятиліття існування Уж го родсько го дер жав
но го університету в ньо му змінилося троє ректорів. 
Третім із них, який прий шов на цю по са ду в серпні 
1949 року, був Григорій Во ло ди ми ро вич Тка чен ко. 
Врівноважений, поміркований, зав жди стри ма ний 
і спокійний, він був ан ти по дом рішучому й упев
не но му в собі по пе ред ни ку. Ма буть, його вба ча ли 
зруч ним (як що не руч ним) для вла ди кан ди да том 
на пост рек то ра.

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.085

М.М.ЧУБІРКО
Ужгородський національний університет 

вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна

ПРОФЕСОР Г.В.ТКАЧЕНКО: НА ПЕРЕХРЕСТЯХ НАУКИ І ЖИТТЯ 

(до ювілейної дати Ужгородського національного університету)

ЧубіркоМ.М. Професор Г.В. Ткаченко: на перехрестях науки і життя 
(до ювілейної дати Ужгородського національного університету).– Укр. ботан. журн. – 2015. – 
72(1): 85–88.

Університет в Ужгороді був відкритий 1945 р. Біля його витоків стояв відомий учений у галузі 
фізіології рослин Григорій Володимирович Ткаченко – ректор Ужгородського державного 
університету упродовж 1949–1957 років. Він був організатором кафедри генетики і дарвінізму 
на вже заснованому в УжДУ біологічному факультеті. Згадується дружина Г.В.Ткаченка – Мотря 
Григорівна Кожура, яка також працювала в Ужгородському університеті асистенткою кафедри 
морфології і систематики рослин. 

За роки викладацької і дослідницької роботи в УжДУ Г.В. Ткаченко опублікував 12 наукових 
праць, здебільшого пов’язаних із вивченням особливостей біології рослин різних сортів 
винограду в Закарпатті (цвітіння, запилення, запліднення тощо), впливу фізіологічно активних 
речовин на їхній ріст і розвиток, із практичними аспектами виноградарства.

К л ю ч о в і   с л о в а: історія науки, Ужгородський державний університет, фізіологія рослин,
Г.В.Ткаченко

© М.М. ЧУБІРКО, 2015
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На ро див ся Г.В. Тка чен ко 6 лю то го 1903 р. у 
с. Си няв ка Чернігівської обл., у селянській родині. 
Закінчив Чернігівський сільськогосподарський 
інститут (1926), пра цю вав аг ро но мом, але по тяг 
до нау ки привів його до аспірантури Харківського 
дер жав но го університету. Після успішного за хис ту 
кандидатської дисертації (1936) Григорій Во ло ди
ми ро вич працює в Криворізькому педагогічному 
інституті. До по чат ку Великої Вітчизняної війни 
він ке ру вав ка фед рою ботаніки, був заступ ни ком 
ди рек то ра, а зго дом — ди рек то ром цьо го інституту. 
Тут до реч но зга да ти про деякі ню ан си осо бисто го 
жит тя Григорія Во ло ди ми ро ви ча, а саме про його 
дру жи ну.

Мот ря Григорівна Ко жу ра в 1932 році закінчила 
семирічку в селі на Дніпропетровщині. З ог ля ду 
на ве ли ку по тре бу в учи тельських кад рах дирекція 
шко ли відряджає здібну уче ни цю на чотиримісячні 
педагогічні кур си в м. Нікополь. Зго дом було вчи
те лю ван ня в школі, за оч не нав чан ня у педучилищі, 
а відтак — у Криворізькому педінституті. Як 
відмінницю й ак тив ну ком со мол ку її за ли ша
ють в інституті, при зна ча ють асистен том ка фед ри 
ботаніки, де вона пра цю ва ла до 1941 року. Во че
видь саме криворізький період, який збігся в житті 
Григорія Во ло ди ми ро ви ча і Мотрі Григорівни, 
зіграв вирішальну роль у єднанні двох доль. Врод
ли ва, ро зум на, енергійна асистент ка ка фед ри 
ботаніки не мог ла не при ва би ти до цен та Г.В. Тка
чен ка, стар шо го від неї на 12 років. 

...Війна враз зруй ну ва ла всі пла ни і мрії молодої 
ро ди ни. Мобілізований до лав Червоної армії в 
перші ж дні 1941го, Григорій Во ло ди ми ро вич 
прой шов з боя ми всю війну.

Мот ря пе ре жи ла дві евакуації — спо чат ку в 
м. Моз док Став ро польсько го краю, а за рік — до 
м. УчКур га на Узбецької РСР. І там, і там вчи те лю
ва ла в школі. У 1943му за при зна чен ням переїхала 
до м. Там бо ва, а ще че рез рік — до Мо ск ви, де 
пра цю ва ла ла бо ран том, стар шим ла бо ран том на 
хімічній базі, інженеромхіміком.

Війна скінчилася, щас ли ва Мот ря Григорівна 
зустрічала чоловіка з фрон ту. Після демобілізації 
Григорій Во ло ди ми ро вич от ри мав при зна чен
ня на по са ду заступ ни ка ди рек то ра Львівського 
педінституту, а Мот ря Григорівна — асистен та ка
фед ри ботаніки цьо го вишу. Про пра цю вав ши два 
роки у Львові, ро ди на зно ву змінює місце ро бо
ти, цьо го разу — Мелітопольський педінститут: 
Григорій Во ло ди ми ро вич — ди рек тор, його дру

жи на — асистент ка фед ри ботаніки. Успішна 
керівна ро бо та в трьох інститутах обу мо ви ла при
зна чен ня Г.В. Тка чен ка в 1949 році на по са ду рек
то ра най мо лод шо го в Україні університету на 
крайньо му заході країни — в Ужгороді (Рош ко, 
2004). Окрім того, йому до ру чи ли організацію ка
фед ри ге не ти ки і дарвінізму на вже за сно ва но му в 
УжДУ біологічному факультеті. Мот ря Григорівна 
влаштовується асистен том ка фед ри морфології 
і сис те ма ти ки рос лин. Под руж жя, ра зом із 
дворічним си ном, от ри ма ло для по меш кан ня дво
по вер хо вий бу ди нок, яким, до речі, не раз дорікали 
ректорові.

Маю чи чи ма лий досвід ро бо ти на кафедрі 
ботаніки різних вишів, М.Г. Ко жу ра швид ко адап
ту ва ла ся до умов на шо го університету, була знаю
чим і ви мог ли вим, професійним пе да го гом. Дещо 
складніші про бле ми до во ди ло ся розв’язувати 
Г.В. Тка чен ку. Якщо керівництво університету було 
вже більшменш на ла год же но, то ство рен ня ка
фед ри ге не ти ки і дарвінізму вия ви ло ся над склад
ним зав дан ням. Після ганебної сесії ВАСГНІЛ у 
1948 р. в СРСР то таль но зни щу ва ла ся ге не ти ка як 
нау ка. Не лише генетиків, а й фахівців, на бли же
них до цієї галузі, звільняють з ро бо ти і ре пре су
ють. В Уж го родсько му дер жав но му університеті до 
бра ку кваліфікованих кадрів додається ще й над
зви чай но слаб ка матеріальна база.

Щоби по пов ни ти ка фед ру необхідними спе
ціалістами, до Уж го ро да з Ленінграда за про шу ють 
фахівця з фізіології рос лин до цен та Н.В. Атуріну. 
Вик ла дан ня кур су дарвінізму Г.В. Тка чен ко бере на 
себе. Зго дом зу сил ля ми рек то ра ситуація стабілі
зується, ка фед ра обирає кла сич ний на пря мок 
досліджень — фізіологія рос лин, Григорій Во ло
ди ми ро вич визначає їхню те ма ти ку. З без до ган
ною інтуїцією вче но го він обирає як пер спек тив
ний об’єкт фізіологічних досліджень – ви но град. 
Актуальність вив чен ня цієї рос ли ни в Закарпатті 
оче вид на, отож ка фед ра здійснює наукові ек спе ри
мен ти про тя гом кількох десятиліть поспіль. 

За роки викладацької і дослідницької ро бо ти в 
Уж го родсько му дер жав но му університеті Г.В. Тка
чен ко опублікував 12 нау ко вих праць (див. спи
сок), здебільшого пов’язаних із вив чен ням особ
ли востей біології рос лин різних сортів ви но гра ду 
в Закарпатті (цвітіння, за пи лен ня, запліднення 
тощо), впли ву фізіологічно ак тив них ре чо вин на 
ріст і роз ви ток рос лин, з прак тич ни ми ас пек та ми 
ви но гра дарст ва.
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Спли вав час, жит тя поволі на ла год жу ва ло ся як 
у країні, так і в університеті. Та як це час то буває, 
неприємності з’являються зненацька. 1957 року, 
на чер го во му конкурсі щодо заміщення по сад на 
кафедрі морфології і сис те ма ти ки рос лин, М.Г. Ко
жу ру зви ну ва ти ли у відсутності нау ко вих досліджень 
і, по при виз нан ня її педагогічної майстерності, 
звільнили з ро бо ти. Між іншим, кон ку рент ка, яка 
ви гра ла кон курс, була аспіранткою завідувача ка
фед ри і за хис ти ла кан ди датську дисертацію лише  
чо ти ри роки по тому. 

Г.В. Тка чен ко звільняється з усіх по сад і йде 
в док то ран ту ру. За два роки він по вер нув ся на 
біологічний фа куль тет Уж го родсько го університету 
і зно ву очо лив ство ре ну ним ка фед ру фізіології 
рос лин. У 1960 році до цент Г.В. Тка чен ко успішно 
за хис тив док торську дисертацію на тему «Біологія 
цвітіння і запліднення ви но гра ду в Закарпатті». 

Уп ро довж 1959—1960 років Григорій Во ло ди ми
ро вич чи тав лекції у Бу ха рестсько му університеті, 
куди був відряджений Міністерством вищої та 
спеціальної освіти СРСР.

У 1961 році Г.В. Тка чен ко пе ре хо дить на вик ла
даць ку ро бо ту в Одеський дер жав ний університет.

На всіх, із ким спілкувався Григорій Во ло
ди ми ро вич — як рек тор, завідувач ка фед ри, 
просто як фахівецьботанік, він справ ляв вра
жен ня вдумливої, доброзичливої, тактовної лю
ди ни. Мені, в ті роки студентці біофаку, Г.В. Тка
чен ко пригадується лю ди ною відстороненою, 
неговіркою, зо се ред же ною на своїх про бле мах 
і рефлексіях. У його постаті відчувалася якась 
незахищеність, вразливість. Ма буть, він по ли
шив наш гос тин ний край із тя га рем на серці че рез 
несправедливість, лу кавст во у взаєминах лю дей, 
але на ма гав ся це при хо ва ти у глибині душі …

Жит тя про фе со ра Григорія Во ло ди ми ро ви
ча Тка чен ка обірвалося рап то во, 24 ве рес ня 1979 
року. По хо ва ний він на Таїровському цвинтарі в 
Одесі. 

Г.В. Тка чен ко — ав тор та співавтор по над 50 нау
ко вих публікацій (Швець, Васильєва, 2000). 

Слід за зна чи ти, що Григорій Во ло ди ми ро вич 
пра цю вав рек то ром у найважчі роки тоталітарного 
ре жи му в СРСР (1949—1956). У гнітючій атмосфері 
стра ху, підлабузництва, конформізму він своєю 
поведінкою де монст ру вав ко ле гам, що за будьяких 
обста вин лю ди на має зберігати честь і гідність.
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ЧубиркоМ.М. Профессор Г.В. Ткаченко: на перекрестках 
науки и жизни (к юбилейной дате Ужгородского 
национального университета).– Укр. ботан. журн. – 
2015. – 72(1): 85–88.

Ужгородский национальный университет 

Университет в Ужгороде был открыт в 1945 г. У его исто
ков стоял известный ученый в области физиологии рас
тений Григорий Владимирович Ткаченко – ректор Ужго
родского государственного университета в 1949–1957 
годах. Он был организатором кафедры генетики и дар
винизма на созданном в УжГУ биологическом факуль
тете. В сообщении вспоминается и жена Г.В.Ткаченко – 
М.Г. Кожура, которая тоже работала в Ужгородском уни
верситете ассистенткой кафедры морфологии и систе
матики растений. За годы преподавательской и исследо
вательской работы в УжГУ Г.В. Ткаченко опубликовал 12 
научных трудов, в основном связанных с изучением осо
бенностей биологии растений разных сортов винограда 
в Закарпатье (цветение, опыление, оплодотворение), 
влияния физиологически активных веществ на их рост 
и развитие, с практическими аспектами виноградарства.

Ключевыеслова:историянауки,Ужгородский
государственныйуниверситет,физиологиярастений,
Г.В.Ткаченко.

ChubirkoМ.М. Professor G.V. Tkachenko at the crossroads 
of science and life (on the anniversary date of Uzhgorod 
National University).– Ukr. Bot. J.– 2015.– 72(1): 85–88.

Uzhgorod National University

Uzhgorod State University was founded in 1945. One of its 
founders, a famous Ukrainian plant physiologist, Gryoriy V. 
Tkachenko, was a Rector of the University in 1949–1957. He 
was also an organizer of the Department of Genetics and Dar
winism of the Uzhgorod State University. His wife, Motrya 
G. Kozhura, worked at the University as an assistant at the 
Department of Morphology and Systematics of Plants. Dur
ing his teaching and scientific activity at the Uzhgorod State 
University, G.V. Tkachenko published 12 scientific papers 
on the biology of different grape varietes in Transcarpathia 
(flowering, pollination, fertilization, etc.), influence of physi
ologically active substances on the growth and development of 
plants, and practical aspects of viticulture.

Кeywords:historyofscience,UzhgorodStateUniversity,
plantphysiology,G.V.Tkachenko.

Лукаш А.В., Андриенко Т.Л. Ботанически ценные охраняемые природные территории Полесья.– Чернигов: 
Десна Полиграф, 2014. –104 с.

Лукаш О.В., Андрієнко Т.Л. Ботанічно цінні природнозаповідні території Полісся.– Чернігів: Десна 
Поліграф, 2014. –104 с.

У монографії наведена характеристика ботанічно цінних природноаповідних територій, які мають 
транснаціональне значення. Для кожної з них подана характеристика рослинного покриву. Акцентовано 
увагу на наявність созофітів, созологічно цінних рослинних угруповань, а також угруповань та екосистем 
що мають високу екологічну цінність і підлягають збереженню відповідно до EEC Habitat Directive. 

Видання розраховане на наукових співробітників, викладачів, студентів, працівників природоохоронних
установівсіх,хтоцікавитьсяприродоюПолісся.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Ювілейні дати

14 бе рез ня 2015 року моє му до ро го му по бра ти мо
ві Сте па ну Ми хай ло ви чу Стой ку ви пов ню єть ся 95 
ро ків. До цьо го по важ но го юві лею він пі ді йшов із 
ва го ми ми і гід ни ми здо бут ка ми в нау ко вій, пе да го
гіч ній і гро мадській ді яль ності.

Я знаю Сте па на Ми хай ло ви ча ще з ас пі
рантських ро ків і з ра дістю зга дую його як щи ро го, 
вір но го, на дій но го дру га, ви дат но го учня ве ли ко го 
лі со знав ця ака де мі ка П.С. По греб ня ка, та й просто 
пре крас ну лю ди ну. 

С.М. Стой ко – док тор біо ло гіч них наук, про фе
сор, док тор го но ріс кау за аг ро куль тур них і лі со вих 
наук Зво ленсько го тех ніч но го уні вер си те ту (Сло
вач чи на), дійс ний член Ук ра їнської еко ло гіч ної 
ака де мії наук та Ук ра їнської лі сів ни чої ака де мії 
наук, по чес ний член Ук ра їнсько го бо та ніч но го то
ва рист ва, дійс ний член Нау ко во го то ва рист ва іме

ні Шев чен ка, лау ре ат Дер жав ної пре мії Ук ра ї ни в 
га лу зі нау ки і тех ні ки, на го ро дже ний «Ор де ном за 
за слу ги ІІІ сту  пе ня», лау ре ат Єв ро пейської пре мії 
іме ні Пе те ра Йо зе фа Лен не за до сяг нен ня в га лу зі 
охо ро ни при ро ди.

Сте пан Ми хай ло вич на ро див ся 14 бе рез ня 1920 
року на За кар пат ті, в селі Кри че ве Тя чівсько го ра
йо ну, в ро ди ні свя ще ни ка. Нав чав ся в кла сич ній 
гім на зії міс та Хус та, де знач ну ува гу при ді ля ли при
род ни чим нау кам та іно зем ним мо вам. Ще в гім на
зії чеський про фе сор Ан то нін Шір мер усі ля ко за
охо чу вав Сте па но ве за ці кав лен ня при род ни чи ми 
нау ка ми.

У 1938 році мі ністерст во За кар патської Ук ра ї ни 
при зна чи ло С.М. Стой ка на по са ду вчи те ля в село 
Но во се ли цю. За два роки Сте па на Ми хай ло ви ча 
пе ре ве ли на ад мі ніст ра тив ну ро бо ту до Угор щи ни, 
де він пра цю вав у різ них ус та но вах.

Уп ро довж 1943—1944 ро ків С. Стой ко – сту
дентза оч ник юри дич но го фа куль те ту уні вер си те ту 
м. Печ (Угор щи на). На при кін ці вій ни пра цює пе
ре кла да чем з угорської мови у військо вій час ти ні. 
В 1945 році С.М. Стой ка при зна ча ють ре фе рен том 
від ді лу со ці аль но го за без пе чен ня На род ної Ради 
За кар патської Ук ра ї ни в Уж го ро ді, звід ки зго дом 
його від ря джа ють на нав чан ня до Льво ва. 

У 1949 році Сте пан Стой ко пі сля за кін чен
ня лі со гос по дарсько го фа куль те ту Львівсько го 
сільсько гос по дарсько го інсти ту ту при йшов за на
прав лен ням в Уж го родський ліс госп, де пра цю вав 
ін же не ром лі со во го гос по дарст ва та ліс ни чим. 

У 1951 році з ек спе ди ці єю на За кар пат тя при їхав 
ака де мік П.С. По греб няк, там і від бу ла ся пер ша 
зуст річ Сте па на Ми хай ло ви ча з ви дат ним уче ним, 
яка ста ла до ле нос ною для юві ля ра. С.М. Стой ко 

СТЕПАНУ МИХАЙЛОВИЧУ СТОЙКУ — 95!
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су про во джу вав ек спе ди цію по за по від них міс цях 
краю. По ба чив ши гли бо кі знан ня і ве ли кі здіб ності 
Сте па на Ми хай ло ви ча до при род ни чих наук, ака
де мік за про сив його до ас пі ран ту ри при Інсти ту ті 
лісу АН УРСР, який він тоді очо лю вав.

Че рез три роки в Інсти ту ті бо та ні ки іме ні 
М.Г. Хо лод но го АН УРСР С.М. Стой ко ус піш но 
за хис тив кан ди датську ди сер та цію, при свя че ну 
ду бо вим лі сам За кар пат тя. На той час я вже пра
цю вав у цьо му Інсти ту ті, ми по то ва ри шу ва ли і час
то зуст рі ча ли ся. Від то ді і до ни ні ми зі Степаном 
Михайловичем дру зі та ба га то в чому од но дум ці, а 
спіл кую чись, він до мене звер та єть ся не інак ше, як 
«бра те мій». 

Нау ко ва ді яль ність юві ля ра над зви чай но ба га то
гран на, вона охо п лює фі то гео гра фію, лі со ву еко
ло гію, фло ристи ку, біо ло гію де рев них по рід, лі со
ву тер мі но ло гію, іс то рію нау ки, охо ро ну при ро ди. 
Біль шість нау ко вих праць С.М. Стой ка при свя че на 
Кар па там. Щоб оз на йо ми ти ся з при ро дою та ста
ном її охо ро ни в ін ших гірських ре гіо нах, він здій
снив нау ко ві ек скур сії та ек спе ди ції до Кри му, на 
Кав каз, Урал, по бу вав в Авст рійських і Ні мецьких 
Аль пах, Шу мавських і Пен нінських го рах, від ві
дав Сло вацькі та Польські Тат ри, вив чав за по від ні 
об’єкти в Угорських і Ру мунських Кар па тах, а та
кож на Бал ка нах – на те ри то рії Бол га рії та Ру му нії.

Най на дій ні ше збе ре жен ня біо тич ної, фі то це но
тич ної та ланд шафт ної різ но ма ніт ності мож на за
без пе чи ти в сис те мі при род ноза по від но го фон ду. 
З ог ля ду на це юві ляр об ґрун ту вав нау ко ві за са ди 
його фор му ван ня як за по від ної біо гео це но тич ної 
сис те ми, кот ру слід ор га ні зо ву ва ти на рів ні гео бо

та ніч них ра йо нів, ок ру гів, об лас тей і на віть – дер
жа ви, ви пе ре див ши на ба га то ро ків су час ні ідеї 
щодо фор му ван ня еко ме ре жі.

Тео ре тич ні, ме то до ло гіч ні та прак тич ні роз роб
ки очо лю ва но го С.М. Стой ком від ді лу охо ро ни 
при род них еко систем Інституту екології Карпат 
НАН України да ють підста ви вва жа ти, що у Льво
ві сфор му ва ла ся й ак тив но функ ціо нує спе ці аль на 
при ро до охо рон на шко ла.

Сте пан Ми хай ло вич брав участь у нау ко во
му об ґрун ту ван ні не об хід ності ство рен ня Кар
патсько го біо сфер но го за по від ни ка, при род но го 
за по від ни ка «Роз точ чя», на ціо наль них при род них 
пар ків – Кар патсько го, Яво рівсько го, «Си не вир», 
«Ско лівські Бес ки ди», Шацько го, Ужансько го й 
ба гатьох ре гіо наль них ланд шафт них пар ків.

Юві ляр під три мує нау ко ві зв’язки із за ру біж ни
ми уні вер си те та ми й нау ко водо слід ни ми інсти ту
та ми. Він висту пав із лек ція ми у Ві денсько му аг
ро но міч но му уні вер си те ті (Авст рія), Тех ніч но му 
уні вер си те ті в Зво ле ні (Сло вач чи на), Сільсько гос
по дарсько му уні вер си те ті іме ні Г. Мен де ля у Брно 
(Че хія), Ульмсько му уні вер си те ті, Віль но му Ук ра
їнсько му уні вер си те ті в Мюн хе ні (Ні меч чи на), Бо
та ніч но му інсти ту ті Чеської ака де мії наук у Пра зі. 

Знач ну ува гу вче ний при ді ляє під го тов ці нау
ко вих кад рів ви щої ква лі фі ка ції. Під його ке
рів ництвом за хис ти ли кан ди датські ди сер та ції 
десятки ас пі ран тів і по шу ку ва чів, се ред яких уже є 
док то ри наук.

Сте пан Ми хай ло вич — світ ла осо бистість, 
справж ній ли цар нау ки, лю ди на ен цик ло пе дич
них знань. Нау ко ві пра ці вче но го ві до мі да ле ко за 
ме жа ми Ук ра ї ни. Його пе ру на ле жить близько 500 
нау ко вих пуб лі ка цій, із яких по над 100 над ру ко
ва ні в за ру біж них ви дан нях. Він зро бив не оці нен
ний вне сок y до слі джен ня і збе ре жен ня при ро ди 
рід но го краю. По при всі свої нау ко ві до сяг нен ня і 
ре га лії, юві ляр ви різ ня єть ся над зви чай ною скром
ністю, муд рістю, щи рістю, з ве ли кою ува гою та по
ша ною ста вить ся до сво їх уч нів та ко лег. 

Я вдяч ний долі за те, що мені по та ла ни ло пра цю
ва ти і жити по ряд зі Сте па ном Ми хай ло ви чем — лю
ди ною осяй но го і гли бо ко го ін те лек ту та щед рої душі.

З юві ле єм, до ро гий дру же! Щиро зи чу тобі здо
ров’я, енер гії твор чості, яку ти зав жди чер пав у без
смерт ній скарб ни ці При ро ди, у спів пра ці зі сво ї ми 
од но дум ця ми та ша ну валь ни ка ми і в за тиш ку рід
ної до мів ки.

К.М. Ситник

Професор С.М. Стой ко і академік НАНУ К.М.Ситник
Professor Stepan Stoiko and  academician of National 

Academy of Sciences of Ukraine K.M. Sythnyk
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Рецензії та новини літератури

КО ЛЕК ЦІЯ БО ТА НІ КА Г.Й. ПО ТА ПЕН КА З ФОН ДІВ ГЕР БА РІЮ ОДЕСЬ КО ГО НА ЦІО НАЛЬ-
НО ГО УНІ ВЕР СИ ТЕ ТУ ім. І.І. МЕЧ НИ КО ВА (MSUD). Ре цен зія: С.Г.Коваленко,О.Ю.Бондарен-
ко,В.В.Немерцалов,Н.В.Герасимюк,Т.В. Васильєва. Скар би гер ба рію ОНУ (MSUD). Гер бар на ко
лек ція Г.Й. По та пен ка. – Оде са: Ос ві та Ук ра ї ни, 2014. – 112 с.

В іс то рії ук ра їнської бо та ні ки ХХ сто  літ тя є ціла 
плея да нау ков ців, прі зви ща яких сво го часу гус то 
за мальо ву ва ли ся чор ни ми чор ни ла ми, ви рі за лись 
із книг та гер бар них зраз ків, їхні пра ці ви лу ча ли із 
біб ліо тек або ви ри ва ли із жур на лів, їх за мов чу ва ли 
су час ни ки, а наступ ни ки вже на віть не чули ці іме
на. Саме до та ких уче них, яких на ма га ла ся ви крес
ли ти з іс то рії ра дянська вла да, на ле жить док тор біо
ло гіч них наук, про фе сор Ге ор гій Йо си по вич По та
пен ко (1889 – 1982). Та ла но ви тий бо та нік і пе да гог, 
він уп ро довж 1930 – 1940х ро ків за ві ду вав ка фед
рою мор фо ло гії і сис те ма ти ки рос лин, пра цю вав 
ди рек то ром Бо та ніч но го саду та про рек то ром з 
нау ко вої ро бо ти Одесько го уні вер си те ту. Май же 
півсто літ тя над його ім’ям тя жі ли два сло ва – «во
рог на ро ду», і тіль ки зав дя ки не бай ду жості вдяч них 
уч нів Г.Й. По та пен ка реа бі лі ту ва ли, на жаль, пос
мерт но вже в не за леж ній Ук ра ї ні (1995). 

Вчи те ля ми Ге ор гія Йо си по ви ча були зна ні нау
ков ці – ви кла дач Одесько го уні вер си те ту, гео граф, 
бо та нік і ґрун то зна вець Г.І. Тан філь єв (1857 – 1928) 
та бо та нік, за снов ник Одесько го сільсько гос по
дарсько го інсти ту ту М.М. Зе ле нецький (1896 – 
1923). Саме під їх нім на сна жую чим впли вом сту
дент Г.Й. По та пен ко на пи сав нау ко ву ро бо ту з до
слі джен ня Ха джи бейсько го ли ма ну, за яку от ри мав 
зо ло ту ме даль і ди плом І сту  пе ня (1911), а в по даль
шо му він ус піш но за хис тив кан ди датську ди сер та
цію (ке рів ник – Г.І. Тан філь єв). Ге ор гій Йо си по вич 
був зна ним фа хів цем у то го час них нау ко вих ко лах, 
і не лише в Ук ра ї ні. Не зва жаю чи на різ ни цю у віці, 
то ва ри шу вав із то діш нім ди рек то ром Одесько го 
бо та ніч но го саду ака де мі ком В.І. Ліпським, до ос
тан ніх днів яко го був його по міч ни ком, а по смер ті 
вче но го обій няв по са ду ди рек то ра. Але для то та
лі тар но го ре жи му ак тив на нау ко ва, пе да го гіч на, 
гро мадська ді яль ність Г.Й. По та пен ка у до во єн

ні роки пе ре крес лю ва ла ся тим фак том, що че рез 
жит тє ві обста ви ни про фе сор не зміг ева кую ва ти ся 
і ви му ше ний був пра цю ва ти в оку по ва ній Оде сі, 
та ще й от ри мав док торський ди плом, за хис тив
ши на пи са ну до вій ни ди сер та цію «Рас ти тель ность 
се ве роза пад но го по бе режья Чер но го моря: Гео
бо та ни че ские ис сле до ва ния. Почвы, фло ра, рас
ти тель ность и пути рас те ние вод че ско го ос вое ния 
при чер но мор ских пересыпей» (1943). Звіс но, ра
дянські функ ціо не ри зне хту ва ли й тим, що в роки 
вій ни Г.Й. По та пен ко, пра цюю чи де ка ном фа куль
те ту точ них наук уні вер си те ту і го ло вою прав лін ня 
Бу дин ку вче них, по ря ту вав від го лод ної смер ті не 
одну ро ди ну одеської ін те лі ген ції. Він та кож дбав, 
щоб яко мо га біль ше сту ден тів пра цю ва ло в Бо та
ніч но му саду, уні вер си те ті та міс ті, та ким чи ном 
убез пе чую чи мо лодь від від прав ки на при му со ві 
ро бо ти до Ру му нії. 

Оці нюю чи нау ко вий до ро бок Г.Й. По та пен
ка, його біо гра фи Н.М. Паш ковська та В.М. Гра
ма (2004) від зна ча ють, що лише за мас шта бом і 
но виз ною до слі джень його ім’я мож на пос та ви ти 
по ряд з іме на ми Ю.Д. Кле о по ва, Є.М. Лав рен
ка та О.А. Яна ти. Пра ці ре пре со ва но го про фе со
ра сто су ва ли ся фло ристи ки, гео бо та ні ки, луко, 
ґрун то та сте по знавст ва, ден д ро ло гії, лісо і ланд
шаф то знавст ва, при ро до охо рон ної спра ви, гео
гра фії, іс то рії бо та ні ки. Як пе да гог, ме то дист і 
по пу ля ри за тор нау ки (до ареш ту в 1946 році) він 
про чи тав ти ся чі лек цій у шко лах, гурт ках, на ро біт
ни чих фа куль те тах, в інсти ту тах та уні вер си те тах; 
здій снив чис лен ні ек скур сії на при ро ду і ви їз ди зі 
сту ден та ми в різ ні ре гіо ни єв ро пейської час ти ни 
СРСР, зби рав гер ба рії та інші ко лек ції. Під го ту
вав 15 ас пі ран тів, двоє з яких у по даль шо му ста ли 
док то ра ми наук; на пи сав низ ку ме то дич них ро біт 
з ви кла дан ня біо ло гії та гео гра фії, зпо між них «О 
гер ба ри за ции: состав ле ние фло ристи чес ких кол
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лек ций» (1922). На жаль, не всі пра ці Г.Й. По та
пен ка дос туп ні сьо го дні, бо щось зник ло у по лум’ї 
вій ни, щось за ли ши ло ся в ру ко пи сах, щось зни
щи ли в роки ре пре сій, і лише час ти на його нау ко
вої спад щи ни збе ре гла ся в біб ліо те ках та ар хі вах. 
Тому гер бар на ко лек ція Г.Й. По та пен ка Гер ба рію 
ОНУ (MSUD) є уні каль ним до ку мен таль ним дже
ре лом нау ко вої твор чості цієї не пе ре січ ної лю ди ни 
і дав но пот ре бу ва ла сис те ма ти за ції та вив чен ня.

Ре цен зо ва на пра ця С.Г. Ко ва лен ко, О.Ю. Бон
да рен ко, В.В. Не мер ца ло ва, Н.В. Ге ра си мюк та 
Т.В. Ва силь є вої «Гер бар на ко лек ція Г.Й. По та пен
ка» – це плід ре тель но го до слі джен ня нау ко во го 
ма те ріа лу, який є час ти ною на ціо наль но го над бан
ня Ук ра ї ни. Це тре тє ви дан ня ко лек ти ву одеських 
бо та ні ків із се рії «Скар би Гер ба рію ОНУ (MSUD)», 
яке дає змо гу фа хів цям оз на йо ми ти ся з фон да ми 
од ні єї з клю чо вих гер бар них ко лек цій на шої кра
ї ни. Як і по пе ред ня кни га се рії, вона міс тить три
мов ну (ук ра їнську, ро сійську та анг лійську) вступ
ну час ти ну, де на ве де но біо гра фіч ну до від ку про 
вче но го. Ос нов ний ак цент у тексті зроб ле но на 
нау ко вих до слі джен нях Г.Й. По та пен ка в ца ри ні 
бо та ні ки та ме то ди ках її ви кла дан ня у ви щій шко
лі. За зна че но, що ве ли ку ува гу Ге ор гій Йо си по вич 
при ді ляв ек скур сій ній ро бо ті, вва жаю чи її кра щим 
ме то дом пі знан ня жи вої при ро ди. За участі вче но
го було роз роб ле но про гра ми з при ро до знавст ва 
для се редньої шко ли та 16 за галь них і спе ці аль них 
кур сів для уні вер си те ту, се ред яких «Мор фо ло гія і 
сис те ма ти ка рос лин», «Гео гра фія рос лин», «Фі ло
ге нія», «Ме то ди ка ви кла дан ня при ро до знавст ва» 
тощо. Ав то ри під крес лю ють ва го му нау ко вогро
мадську ді яль ність Г.Й. По та пен ка, зок ре ма як чле
на Но во ро сійсько го то ва рист ва при ро до знав ців, 
Ро сійсько го бо та ніч но го то ва рист ва, Кримсько
Кав казько го гірсько го клу бу та ін., а та кож ор га ні
за цій ний та лант уче но го, що яс к ра во про я вив ся на 
по са дах за ві ду ва ча ка фед ри мор фо ло гії і сис те ма
ти ки рос лин, заступ ни ка ди рек то ра, а зго дом – ди
рек то ра Бо та ніч но го саду та про рек то ра Одесько
го уні вер си те ту. У кни зі роз по ві да єть ся про ро бо
ту Ге ор гія Йо си по ви ча під час оку па ції, гір кі роки 
ув’язнення, які при зве ли не лише до ура жен ня в 
пра вах пі сля звіль нен ня, що уне мож ли ви ло його 
по вер нен ня до ви кла дан ня, а й спри чи ни ли пов ну 
глу хо ту, яка об ме жи ла фі зич ні мож ли вості вче но
го. Ав то ри кни ги на во дять пе ре лік най важ ли ві ших 
дру ко ва них праць Г.Й. По та пен ка та ци ту ють ру ко
пис його док торської ди сер та ції.

Ос нов на час ти на ка та ло гу ко лек ції Г.Й. По та
пен ка міс тить ін фор ма цію про май же 1,5 тис. зраз
ків 501 так со на з 283 ро дів, 68 ро дин су дин них рос
лин. У ка та ло зі вони на ве де ні за ла тинською абет
кою. Су час ні на зви ви дів по да ні за но менк ла тур
ним спи ском так со нів фло ри Ук ра ї ни (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999). За ре зуль та та ми по рів нян ня 
ав то ра ми зраз ків, на ве де них у тексті док торської 
ди сер та ції Г.Й. По та пен ка (1943), із на яв ни ми в ко
лек ції ви яв ле ні ма те ріа ли, на яких ґрун ту ва ла ся ця 
ро бо та і які мо жуть слу гу ва ти до дат ко вим дже ре
лом у до слі джен нях біо гра фії та нау ко вої спад щи
ни вче но го. Для зруч ності по шу ку цих ма те ріа лів 
ав то ри в тексті ка та ло гу для всіх ви яв ле них у та
кий спо сіб зраз ків зро би ли при міт ку: [По та пен ко, 
1943].

Ма те ріа ли ко лек ції да то ва ні 1907–1930 ро ка ми. 
Це зде біль шо го збо ри ко лек то ра з те ри то рії Оде
щи ни, які до ку мен ту ють його до слі джен ня Ха джи
бейсько го, Ку яль ницько го, Ти лі гульсько го пе ре си
пів, низ ки со лон ців і со лон ча ків, а та кож вив чен ня 
ден д роф ло ри пар ків Ук ра ї ни та Сав рансько го лісу. 
Час ти на зраз ків зі бра ні да ле ко за ме жа ми Ук ра ї ни і 
ре пре зен ту ють фло ру кал мицьких сте пів, Ас т ра ха
ні, При кас пію та ін ших ре гіо нів ко лишньо го СРСР. 
Так, у гер ба рії Г.Й. По та пен ка міс тять ся збо ри з су
час ної те ри то рії Ро сійської Фе де ра ції: з око лиць 
м. Вол го гра да (Се реп та) (MSUD 897), з бе ре гів оз. 
Ель тон та з гори Ула ган, які нині вхо дять до При
род но го пар ку «Ель тонський» на Вол го град щи ні 
(MSUD 749, MSUD 787, MSUD 897, MSUD 934), з 
Ас т ра ханської об лас ті, з гори Ве ли ке Бо гдо, най
ви щої точ ки При кас пійської ни зо ви ни, та з бе ре гів 
со ло но го озе ра Бас кун чак (MSUD 526, MSUD 541 – 
MSUD 543), з око лиць с. Бе ке тов ки (те пер Бе ке то
во) в Баш кор тоста ні (MSUD 293) та ін. 

У сис те ма тич но му пла ні в ко лек ції най біль ше 
представ ни ків ро дин Asteraceae, Chenopodiaceae,
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Fabaceae,
Rosaceae, Poaceae. Особ ли вістю цієї іс то рич ної 
збір ки є від сут ність хво щів, пла ву нів, па по ро тей 
тощо. Вод но час по міт не міс це по сі да ють ма те ріа ли 
Chenopodiaceae (164 зраз ки 53 ви дів із 18 ро дів), що 
обу мов ле но ак цен ту ван ням до слі джень ко лек то ра 
на фло рі пе ре си пів, со лон ців і со лон ча ків. На від
мі ну від ін ших пер со наль них гер ба рі їв, які на си че
ні зраз ка ми рід кіс них ви дів, у ма те ріа лах ко лек ції 
Г.Й. По та пен ка їх об маль. Тут представ ле ні лише 
зраз ки Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude, Carex
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secalina Willd. ex Wahlenb., Frankeniapulverulenta L., 
Neotianidus-avis (L.) Rich. Cypripediumіsp.

Ок рім су дин них рос лин, у ко лек ції збе рі га ють
ся два види ли шай ни ків із ро ди ни Parmeliaceae – 
Parmelia vagans Nyl. f. elegans Mer. та Cornicularia
steppae Savieg., зі бра них з Ти лі гульсько го пе ре си пу 
(4 гер бар ні зраз ки); один ек зем п ляр рос лин но го 
дет ри ту з Ти лі гульсько го ли ма ну та дев’ять не ви
зна че них зраз ків з оз. Бас кун чак і під ніж жя г. Ве
ли ке Бо гдо.

Ос кіль ки три ва лий час ма те ріа ли гер ба рію 
Г.Й. По та пен ка за ли ша ли ся не дос туп ни ми для 
нау ков ців, сьо го дні вони ще мало ви ко ристо ву ють

ся у фло ристич них і сис те ма тич них до слі джен нях. 
Тому по да ний у кни зі ка та лог цієї не ве ли кої пер со
наль ної ко лек ції спри яти ме за лу чен ню гер бар ної 
ін фор ма ції, що міс тить ся в ньо му, до шир шо го кола 
нау ко вих роз ро бок. Тож ви дан ня ко лек ти ву ав то
рів, які сво єю ко піт кою пра цею від кри ва ють нау
ко вій спіль но ті скар би Гер ба рію MSUD, за слу го вує 
на ува гу фло ристів, сис те ма ти ків, ас пі ран тів, сту
ден тів біо ло гіч них спе ці аль ностей, а та кож іс то ри
ків нау ки та крає знав ців. Спо ді ває мо ся, що одеські 
бо та ні ки про дов жать гер бар ну се рію наступ ною, 
не менш ці ка вою і ко рис ною пуб лі ка ці єю.

Н.М. Ши ян

Шумілова А.В., Федорончук Н.С. Гербарій Й.К. Бойка. — К.: Альтерпрес, 2013. — 188 с.

У книзі висвітлені результати 12річної наукової роботи з вивчення історичної колекції кінця ХІХ — 
початку ХХ століть Й.К. Бойка, яка зберігається у фондах Національного гербарію України (KW). У 
публікації подана розгорнута біографія колектора за літературними та архівними даними. Встановлено, 
що в гербарії Й.К. Бойка (KW) зберігається 2355 зразків судинних рослин, які належать до 1025 видів, 449 
родів, 95 родин. Ці матеріали демонструють флористичне багатство Північного Приазов’я на межі ХІХ—
ХХ століть. Вміщений повний каталог колекції, що відповідає базі даних (на основі BRAHMS), доступної 
для користувачів у гербарії KW.

Публікаціярозраховананаширокеколофахівців—ботаніків,біологів,істориків,краєзнавців.

НОВІ ВИДАННЯ
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
«Українського ботанічного журналу»

«Український ботанічний журнал» публікує 
оригінальні статті з усіх напрямків ботаніки та 
мікології, а саме: загальних проблем, флористики 
й мікофлористики, геоботаніки, систематики, 
екології, еволюції, географії, морфології, анатомії, 
ембріології, фізіології, біохімії, клітинної та 
молекулярної біології рослин і грибів, історії флори 
та рослинності, ботанічного ресурсознавства й 
охорони рослинного світу. Рукописи приймаються 
українською, англійською та російською мовами 
(останньою — тільки від авторів зпоза меж 
України). Матеріали, подані до друку в інші видання 
чи вже опубліковані (повністю або частково), не 
приймаються і не розглядаються. Готуючи статті до 
друку, автори мають дотримуватися таких правил.

1. Обсяг тексту статей (разом зі списком 
літератури) не може перевищувати: проблемно
теоретичних, критичних і дискусійних — 26 с., 
оригінальних фактологічних — 16, коротких 
повідомлень — 5, рецензій, хроніки, а також статей 
із розділів «Ювілейні дати» та «Втрати науки» — 
6 с. Рисунки і підписи до них, таблиці, реферати 
не входять у цей обсяг, але вони не повинні 
перевищувати обсяг текстової частини статті.

2. Стаття має супроводжуватися рекомендацією 
установи, де проведено дослідження, або ж 
відділення чи секції Українського ботанічного 
товариства, на засіданні яких була зроблена 
наукова доповідь із проблематики даної статті.

3. Розташування та оформлення матеріалу статті – 
за зразками останніх випусків «Українського 
ботанічного журналу»:

– адреса автора (авторів) – з обов’язковим 
зазначенням адреси його (їх) електронної пошти; 

– якщо в заголовку статті наводиться назва виду 
(видів) рослин чи грибів, то в дужках обов’язково 

має вказуватися родина або таксон вищого рангу, 
до яких цей вид (види) належить;

– реферати подаються українською, російською 
й англійською мовами.

4. Текст статті. Стаття має включати такі 
розділи: «Вступ», «Об’єкти та методи досліджень», 
«Результати досліджень та їх обговорення», 
«Висновки», в разі необхідності — подяку. В 
окремих випадках можлива модифікація розділів. 
Зокрема, таксономічні, флористичні, проблемно
теоретичні чи критичні статті можуть бути 
цілісними, без поділу тоді, коли це недоцільно. 
Виклад тексту має бути чітким, стислим, без довгих 
історичних екскурсів і повторень.

Назви таксонів рослин і грибів друкуються 
в тексті курсивом і лише латинською мовою. У 
першому їх згадуванні вказуються автори таксонів, 
далі назви останніх подаються без авторів, за 
винятком тих випадків, коли це слід зробити, щоб 
уникнути таксономічної неясності чи плутанини. У 
першому згадуванні видів рід подається повністю, 
а надалі скорочується до однієї літери, за винятком 
тих випадків, коли речення розпочинається з назви 
виду або ж коли йдеться про види, що належать до 
різних родів, назви яких починаються з однакової 
літери. Назви всіх таксонів подаються курсивом, 
автори таксонів та їхній ранг не курсивляться. 
Наприклад: Vinca major L. subsp. bulgarica
(Pénces) S.I. Kozhukharov et Petrova. Прізвища 
авторів таксонів рослин подаються відповідно до 
«The International Plant Names Index» [http://www.
ipni.org/index.html], грибів — до «Index Fungorum» 
[http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp] 
або «Authors of Fungal Names» (Kirk, Ansell, 1992, 
2004; електронний варіант довідника можна знайти 
на вказаній Інтернетсторінці). У геоботанічних 
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статтях назви синтаксонів домінантної класи
фікації друкуються курсивом і лише латинською 
мовою відповідно до їх написання у «Продромусе 
растительности Украины» (1991).

Літературні джерела цитуються таким чином: 
«...як зазначалося у працях Ж. Краузе (Krause, 1970, 
1972a, b, 1975), Ж. Краузе зі співавторами (Krause 
et al., 1972), В.П. Іваненка (Ivanenko, 1973, 1975, 
1980а, б), О.М. Косих (Kosych, 1975), О.М. Косих 
зі співавторами (Kosych et al. , 1976), С.І. Петренка 
і В.М. Сидорової (Petrenko, Sydorova, 1979) та 
О.А. Тарасенка зі співавторами (Tarasenko et al., 
1980), цей вид тривалий час розглядали у роді 
Vinca L.» або ж «...цей вид тривалий час розглядали 
в роді Vinca L. (Krause, 1970, 1972a, b, 1975; Krause 
et al., 1972; Ivanenko, 1973, 1975, 1980а, б; Kosych, 
1975; Kosych et al., 1976; Petrenko, Sydorova, 1979; 
Tarasenko et al., 1980)». 

При цьому необхідно дотримуватися хронології, 
як це продемонстровано на даному прикладі. Якщо 
декілька праць різних авторів датовані одним і 
тим самим роком, тоді в межах конкретного року 
вони спочатку подаються за кириличним, потім — 
за латинським алфавітом. Наприклад: «Види 
роду Vinca інтенсивно досліджували в деяких 
європейських країнах (Ivanenko, 1975; Kosych, 
1975; Krause, 1975)». 

У тих випадках, коли праця написана 
колективом авторів і їхні прізвища не вказані на 
титульній сторінці, то в тексті статті подається 
повна назва твору, а в дужках вказується рік його 
публікації, наприклад: «Цей вид занесено до 
двох останніх видань «Червоної книги України»» 
(Chervona knyha Ukrainy, 2009; 1996, 2009). Коли 
ж посилання на літературні джерела (назва твору, 
рік видання) подаються в дужках, то спочатку 
друкується однедва слова назви праці, потім — рік 
виходу її у світ, наприклад: «Деяку інформацію про 
цей вид знаходимо в низці праць ( Heobotanichne 
raionuvannia…, 1977; Opredelytel…, 1987; Chervona 
knyha…, 2009, et.al.).

Інтернетсторінки цитуються так само, як і 
літературні джерела, а за відсутності прізвища 
автора чи назви електронної публікації посилання 
наводиться безпосередньо в тексті як http адреса, 
наприклад: «...та про поширення цього виду» 
(http://www.cybertruffle.org.uk/cybernome/eng/
index.htm).

5. Таблиці мають бути компактними, їхні 
шапки — точно відповідати змісту граф. Автор 
розміщує таблиці в тексті (в електронному варіанті 
статті також) там, де він хотів би бачити їх в 
опублікованій праці. Крім того, вони надсилаються 
окремими електронними файлами, названими 
«Table01», «Table02» і т.д. На кожну таблицю має 
бути посилання в тексті.

6. Ілюстрації (фото, штрихові рисунки, графічний 
матеріал тощо) подаються лише в електронному 
вигляді, у форматах tiff або cdr. Допускається 
також формат jpeg (jpg), однак зображення слід 
зберегти в режимі «максимальний». Роздільна 
здатність ілюстрацій має бути щонайменше 300 
пікселів на дюйм. На таблицях кожне зображення 
позначається зліва праворуч і згори донизу малими 
кириличними чи латинськими літерами (залежно 
від мови статті), які розміщуються в нижньому 
лівому кутку кожного зображення, курсивом 
(позначки — окремими шарами або додатково 
надавати оригінал фото без позначок). Збільшення 
подається у вигляді добре помітного штриха і 
пояснюється у підписі до ілюстрації. 

Автор розміщує ілюстрації в тексті статті (в тому 
числі і в електронному варіанті, значно зменшивши 
їхній розмір, щоб увесь файл, створений у редакторі 
WORD, не був надто великим) там, де він хотів 
би бачити їх в опублікованій праці. Крім того, 
вони надсилаються окремими повнорозмірними 
електронними файлами, названими як «Figure01», 
«Figure02» і т.д. 

Кожна ілюстрація містить два підписи — мовою, 
якою написана стаття, а також англійською. У 
підписах наводиться назва ілюстрації, пояснюються 
значення всіх кривих, літер, цифр тощо, вказується 
розмір штриха. На кожну ілюстрацію має бути 
посилання в тексті статті.

7. Список літератури містить лише процитовані 
праці і складається за абетковим принципом. 
Праці одного й того ж автора розміщуються у 
хронологічній послідовності. Якщо протягом року 
опубліковано декілька праць, вони позначаються 
відповідно літерами а, б, в і т.д. (латинськими a, b, 
c і т.д. у роботах, написаних іноземними мовами) 
і вказуються поряд із роком випуску праці (1970а, 
1970б, 1985b, 2000c тощо). Далі (також за абетково
хронологічним принципом) розміщують праці, 
написані кількома авторами, причому наводять 



96 ISSN0372-4123.Ukr.Bot.J.,2015,72(1)

прізвища й ініціали всіх співавторів, незалежно від 
їхньої кількості.

Посилання на Інтернетсторінки, що мають 
автора та назву електронної публікації, також 
подають за абетковим принципом. Перевага 
надається цитуванню, запропонованому автором 
Інтернетсторінки, а за його відсутності посилання 
подається за такою схемою: автор, дата публікації 
чи оновлення (якщо є), заголовок, http адреса, дата 
перегляду. 

Список має бути оформлений відповідно до 
джерел, надрукованих в «Укр. ботан. журн.» 
останніх випусків. Однак для праць, написаних 
кирилицею, необхідно додатково подавати 
транслітеровані прізвища авторів, місце видання та 
назву видавництва (для книг) або ж назву журналу, 
збірника тощо для статей.

Кириличний шрифт транслітерується (див.: 
«Укр. ботан. журн.», 72(2), 2015) за допомогою 
відповідних програм: 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (з 
української мови) та 

http://translitonline.ru/pasport.html (з російської 
мови)

Приклади:
Аrtiushenko А.Т., 1970. – Kyev: Nаuk. Dumkа. — 

176 s. [Артюшенко А.Т. Растительность Лесостепи 
и Степи Украины в четвертичном периоде (по 
данным споровопыльцевого анализа). — Киев: 
Наук. думка, 1970. — 176 с. ]. 

Mosyakin S.L., 2002. – Ukr. botаn. zhurn. — 
59(6). — S. 696—701 [Мосякін С.Л. Система та 
фітогеографія Chenopodiaceae L. subgen. Blitum (L.) 
I. Hiitonen (Chenopodiaceae) // Укр. ботан. журн. — 
2002. — 59(6). — С. 696—701].

Детальнішу інформацію стосовно вимог до 
транслітерації літературних джерел дивіться на сайті 
«Українського ботанічного журналу»: http://www.
ukrbotj.kiev.ua/pr_avtor.htm

8. Реферати пишуться за такою формою: 
– прізвище автора й ініціали (прізвища авторів) 

курсивом; 

– назва статті — звичайним шрифтом (як у 
реченні); 

– вихідні дані: повна назва установи, де 
виконане дослідження, назва населеного пункту, 
де розміщена установа; якщо авторів декілька 
і вони працюють у різних установах, то після 
прізвищ авторів і перед назвами установ ставляться 
відповідні верхні індекси (арабськими цифрами);

– текст реферату (не менше 600 знаків);
– ключові слова (не більше шести) друкуються 

курсивом (латинські назви видів — звичайним 
шрифтом), одне від одного відокремлюються 
комами. Ключові слова не повинні дублювати 
назву статті.

Як приклад див.: «Укр. ботан. журн.», 2015, 72(1). 

9. Супровідна інформація. На окремому аркуші 
(окремій сторінці в електронному варіанті) 
обов’язково подаються такі відомості про всіх 
авторів статті: 1) прізвище, ім’я та по батькові 
(окремо вказується автор, який листуватиметься 
з редакцією); 2) науковий ступінь і посада; 3) 
службові адреси із зазначенням поштового 
індексу; 4) контактні номери телефонів; 5) адреси 
електронної пошти. Крім того, тут має бути 
підписана провідним автором довідка — гарантія 
того, що надана в статті інформація не порушує 
нічиїх авторських прав, не друкувалася раніше і не 
подана до будьякого іншого видання.

10. Праці, в яких описуються нові таксони, 
розглядатимуться редакційною колегією лише 
в разі надання відповідної довідки з гербарію 
наукової установи, до якого здали на зберігання 
голотипи цих таксонів. Ізотипи, а також дублети 
зразків рідкісних видів мають передаватися до 
Національного гербарію Інституту ботаніки імені 
М.Г. Холодного НАН України (KW). 

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним 
правилам, не реєструються.

Редколегія залишає за собою право беззаперечно 
відхиляти статті на основі негативних анонімних або 
відкритих рецензій чи експертних висновків членів 
редколегії або інших фахівців.
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СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ

Відійшов у вічність відомий дисидент, український 
письменник, філософ, літературознавець, голо
вний редактор православної газети «Наша віра», 
президент Українського ПЕНклубу. Є.О. Свер
стюк є автором одного з найбільш популярних тво
рів українського самвидаву часів СРСР – «Собор 
у риштованні». За український патріотизм радян
ський суд кинув письменника за грати. 

Євген Сверстюк народився на Волині, закінчив 
Львівський державний університет. Був аспірантом 
Науководослідного інституту психології Міносвіти 
України (1953–1956). Викладав українську 
літературу у Полтавському педагогічному інституті 
(1956–1959), був старшим науковим працівником 
НДІ психології (1959–1960), завідувачем відділу 
прози журналу «Вітчизна» (1961–1962), старшим 
науковим працівником відділу психологічного 
виховання НДІ психології (1962–1965). 

У 1965–1972 роках він працював відповідальним 
секретарем «Українського ботанічного журналу» 
(головним редактором нашого часопису був на 
той час академік Д.К. Зеров). В нашому інституті 
Євгена Сверстюка згадують як надзвичайно 
доброзичливу людину, справжнього інтелектуала і 
українського патріота.

У січні 1972 року Євгена Олександровича за 
правозахисну діяльність заарештували і в березні 
1973го засудили за статтею 62 ч. I КК УРСР до семи 
років таборів (відбував у ВС – 389/36 у Пермській 
області) та п'яти років заслання (Бурятія). 

Про таких, як Євген Сверстюк, кажуть «світила», 
«мислителі», «пророки», «борці», «моральні 
авторитети». І жодне з цих визначень не буде 
перебільшенням. Та передовсім це людина честі й 
невтомної праці. До останніх днів він продовжував 
писати, виступати з промовами, спілкуватися 
з журналістами. І кожну його працю, виступ, 
інтерв’ю можна розбирати на цитати, дивуючись їх 
влучності: 

«Нація тримається духовними зусиллями особис-
тостей.Обдарованідуховноюсилоюбудують,бездар-
ніруйнуютьікаламутятьводу.Колимиговоримопро
духовнусоборність,товідразувходимоусферуідеаліз-
му,якийтримаєтьсяназусилляхособистостей.Іна
безкориснійпраці.Ниніцезвучитьяканахронізм.Але
безкорисністьзавждибуларідкістю.Атимчасомусе
тривкенаЗемлісаменанійітримається».

«Покоління,якенепрагнезмінитижиття–хворе
покоління».

«Одинвполівоїн—цепершегаслокожноїлюдини,
коженмаєбутивоїномівоюватитам,деможебути
успішним,інеперекладатисвоюроботунаінших».

«…починати треба з себе. В моральному
приниженні ми на самому дні. Підніматися вгору
важко,алерадісно».

«Молодь повинна долати українську хворобу по-
різненості, ледачого самозаспокоєння й неуцтва,
споживацького патріотизму і позірної релігій-
ності. Спадкову хворобу. Як завжди, нормальна
молодь гуртується в об’єднання, де культивуються
принципибезкорисливости,змагальности,ідеалізму.
Безідеалізмуіромантизмунемаємолоді».

«Єдинабезпрограшнапозиціялюдини–чесна»
«На полі честі головною зброєю було Слово. І

залишаєтьсяСлово».
«Що робити нації, віками приниженій і

безпам’ятній? Мабуть, те саме, що садівникові:
саджати деревце, доглядати і поливати. Потрібні
добрі садівники. Потрібні в суспільстві пошана до
садівниківісіячівічесть».

«Світ частіше посилає допомогу тому, хто
бореться за правду. Все-таки правда була і
залишаєтьсямовоюлюдськогоспілкування:вонамає
своїхпосланцівіжерцівповсьомусвіту».

Від редакції і редколегії 
«Українського ботанічного журналу»

ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ СВЕРСТЮК 
(13 грудня 1928 р. – 1 грудня 2014 р.) 
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