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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Хроніка

В УКРАЇНСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ ТОВАРИСТВІ

5 лютого 2010 року в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холод-
ного НАН України відбулося спільне засідання Цен-
тральної ради Українського ботанічного товариства (УБТ) 
та його Київського відділення. На порядку денному бу-
ла доповідь президента УБТ академіка НАН України 
К.М. Ситника про завдання УБТ, ботанічних установ, усіх 
ботаніків України у зв’язку з рішенням ООН оголосити 
2010-й рік Міжнародним роком біорізноманіття.

На початку засідання президент УБТ К.М. Ситник 
за пропонував обміркувати пропозицію про присвоєн-
ня Українському ботанічному товариству імені велико-
го українського ботаніка Д.К. Зерова.

У своїй доповіді академік К.М. Ситник зосередив 
увагу на основних біологічних законах, постулатах і за-
кономірностях, які ввійшли до системи світогляду люд-
ства. Президент УБТ наголосив, що найвагоміша в 
ній — це концепція біологічного різноманіття. Вона є 
не тільки природоохоронною, а й складовою сучасної 
політики та політології. Щоб зупинити збільшення кі ль-
кості зникаючих і рідкісних видів рослин, ООН оголо-
сила 2010-й рік Міжнародним роком біорізноманіття. 
Доповідач підкреслив, що українські ботаніки у своїх 
дослідженнях мають при діляти чільну увагу роботі з вив-
чення і збереження різноманіття флори та рослинності. 
Їхнє завдання — повідомляти у пресі, на радіо та теле-
баченні про загрозу зникнення будь-якого виду, адже це є 
проблемою всього людства. Він зазначив, що при Ін с ти-
туті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України пра цює 
Наукова координаційна рада з проблем ботаніки та мі-
кології, яка відповідає за координацію наукової роботи 
з вивчення біорізноманіття.

К.М. Ситник порушив питання про необхідність 
теоретичних узагальнень у галузі дослідження біорізно-© О.М. ПЕРЕГРИМ, 2010
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маніття. Костянтин Меркурійович повідомив, що він разом із професором 
О.О. Протасовим (Інститут гідробіології НАН України) внесли пропозицію на-
уковому загалу про започаткування нової науки — диверситологію. Її предме-
том є вивчення процесів формування біорізноманіття, його зв’язків із навко-
лишнім середовищем, механізмів підтримання стабільного існування систем 
різного рівня.

Доповідь К.М. Ситника викликала велику зацікавленість і жваве обгово-
рення серед членів УБТ. Так, член-кореспондент І.О. Дудка акцентувала на та-
кому важливому питанні, як заходи з охорони «червонокнижних» видів, оскіль-
ки з цього питання у новому виданні Червоної книги України подано наймен-
ше інформації. К.М. Ситник запропонував надіслати листа в Кабінет Міністрів 
України від УБТ із проханням розробити програму з вивчення стану біорізно-
маніття України, його збереження і збагачення.

Професор Т.Л. Андрієнко-Малюк ознайомила присутніх із досвідом ін-
ших країн світу стосовно проблеми охорони біорізноманіття. Член-ко рес пон-
дент Т.М. Черевченко розповіла про роботу, яка ведеться ботанічними садами 
України в цьому напрямку. Член-кореспондент Л.І. Мусатенко підкреслила 
важливість використання методу культур тканин для охорони біорізноманіт-
тя. Заві дувач кафедри ботаніки Національного університету біоресурсів та 
природокористування України Б.Є. Якубенко висвітлив його діяльність з охо-
рони біорізноманіття, наголосив на можливості створення стандартів для охо-
рони рослинного і тваринного світу.

За підсумками спільного засідання Центральної ради та Київського відді-
лення УБТ ухвалено відповідну постанову:

1. Вважати пріоритетним напрямком наукової діяльності ботанічних уста-
нов НАН України та МОН України дослідження фіто- та мікорізноманіття.

2. Рекомендувати Науковій раді з проблем ботаніки та мікології, ученій 
раді, усім відділам Інституту ботаніки та обласним відділенням УБТ розробити 
календарні плани з відзначення Міжнародного року біорізноманіття.

3. Рекомендувати регіональним головам відділення УБТ провести спільні 
засідання кафедр ботаніки вищих навчальних закладів обласних центрів, на 
яких затвердити заходи з відзначення Міжнародного року біорізноманіття в 
наукових установах і навчальних закладах, у пресі, на радіо, телебаченні та се-
ред широких верст населення.

4. Доручити президентові УБТ академіку К.М. Ситнику звернутися до Ка-
бінету Міністрів України з пропозицією про створення членами товариства 
програми вивчення та збереження біорізноманіття України.
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