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18 жовт ня 2013 року на ка фед рі бота ніки Львів-
сько го на ціо наль ного уні вер сите ту іме ні Іва на 
Фран ка (ЛНУ) від був ся нау ко вий семі нар на тему 
«Гер ба рію LW — 230: мину ле, су час не і май бут нє», 
при свя че ний юві лею най ста рі шої біо ло гіч ної ко-
лек ції на шої кра їни. В ході його робо ти були пору-
шені акту аль ні пи тан ня сто сов но гер бар ної спра ви 
та озна йом лено при сут ніх із ре зуль тата ми но віт ніх 
нау ко вих до слі джень фон дів Гер ба рію Львів сько го 
на ціо наль ного уні вер сите ту (LW). У засі дан ні взя-
ло участь по над 60 фа хів ців — пра ців ники ос віт ніх 
і нау ко вих уста нов Льво ва та Киє ва, аспі ран ти, сту-
ден ти. 

За час робо ти семі нару було виго лоше но шість 
допо ві дей. Пер шою сло во взя ла заві ду вачка ка фед-
ри бота ніки ЛНУ, д-р біол. наук. про фе сор Л.О. Та-
сєн ке вич, яка торк нула ся пи тан ня щодо істо рії 
ста нов лен ня Гер ба рію LW і його імен них ко лек-
цій ХІХ—ХХ сто літь. Вона під крес лила, що LW за 
кіль кі стю гер бар них зраз ків не є вели ким (бли зько 
280 000), але міс тить 20 імен них істо рич них збі рок 
(А. Рема на, Р. Віль чека, Б. Шаф рана, Ф. Шура, 
Л. Ра бен гор ста, М. Раці бор сько го та ін.), які ра-
зом налі чу ють по над 25 000 оди ниць збе рі ган ня і 
міс тять знач ну кіль кість ти пів. При сво єння Гер ба-
рію LW ста тусу «На ціо наль не над бан ня Укра їни» у 
2002 році, а та кож під трим ка його адмі ніст раці єю 
уні вер сите ту, дали мож ли вість по ліп шити умо ви 
збе рі ган ня фон дів ко лек ції та ін тен сифі кува ти їх 
вив чен ня. Так, пра ців ники гер ба рію та спе ціа лі с-
ти уні вер сите ту за вер шили нау кове опра цю ван ня 
двох істо рич них ко лек цій і вида ли їхні ката логи: 
«Мохи з ко лек ції Ру доль фа Віль чека…» (2011) і 
«Ко лек ція мо хів Анто на Рема на з Пів ден ної Афри-
ки…» (2013). Спів пра ця з Ін сти ту том бота ніки іме-
ні М.Г. Хо лод ного НАН Укра їни дала змо гу долу-
чити ся до між на род ного про екту «Global Plants 
Initiative» й отри мати фі нан сову під трим ку від 
Фон ду Енд рю Мело на (США) на вико нан ня гран-
ту «Оциф ру ван ня типо вих зраз ків з гер барі їв Захо-
ду Укра їни». В ре зуль таті парт нери про екту з Коро-
лів сько го бота ніч ного саду Кью (Вели ка Бри та нія) 
пере дали Гер ба рію LW у пос тій не кори сту ван ня 
апа рат для ска ну ван ня зраз ків (Герб Скан). Зав дяки 
йому здій сню єть ся оциф рову ван ня типо вих і цін-

них гер бар них мате ріа лів не лише LW, а й ін ших 
гер барі їв за хід них об лас тей Укра їни (LWS, LWKS, 
CHER). Пара лель но фор мує ться су час на база да-
них. Коо пера ція між гер ба рія ми до зво лила ство-
рити на базі уні вер сите ту, зок рема Гер ба рію LW, 
за хід ноук раїн ський дигі талі за цій ний центр. Отри-
мані циф рові зоб ра жен ня зраз ків і дані про них 
мож на поба чити на сай тах Virtual Herbaria (Авст-
рія) та JSTOR.

Пи тан ню істо рич них гер бар них ко лек цій Укра-
їни та їх до слі джен ням при свя тила свою допо відь 
кура тор На ціо наль ного гер ба рію Укра їни (KW) 
ст. наук. спів ро біт ник, канд. біол. наук Н.М. Шиян, 
яка ок рес лила тео ре тич не коло пи тань, пов’язаних 
із ко лек ція ми тако го роду, оха рак тери зува ла ос-
нов ні риси цих бота ніч них зі брань і су час ні нап-
рям ки їх вив чен ня. Зок рема вона ска зала, що в 
добу поси лен ня ува ги до про блем збе ре жен ня 
біо різ нома ніт тя до істо рич них гер барі їв при кута 
особ лива ува га че рез те, що біль шість із них міс-
тять сот ні типо вих зраз ків ви дів рос лин і гри бів, 
які біль ше не тра п ляю ться або вза галі зник ли в 
ме жах пев них тери то рій. У гер барі ях Укра їни збе-
ріга єть ся по над 70 істо рич них зі брань, які дато вані 
XVIII—XX ст., зок рема: гер ба рії В. Бес сера (KW), 
Л. Ваг нера (UU), Є. Вуль фа (SIMF, YALT), Е. Жілі-
бера (KW), Е. Лін дема на (MSUD), А. Мар гіт-
тая (UU), Й. Па чось кого (MSUD, KHEM*), А. Рема-
на (LW), М. Турчанінова (KW), В. Чер няє ва (KW), 
І. Шмаль гау зена (KW, KW-BM), Ф. Шура (LW) та 
ін. Усі ці ко лек ції, які різ нять ся між со бою за ча-
сом ство рен ня, кіль кі стю зраз ків, ха рак те ром 
оформ лен ня, гео гра фією збо рів тощо, при близ-
но скла да ють 600 000 зраз ків і є золо тим фон дом 
нау ко вої біо ло гіч ної доку мен та ції на шої кра їни та 
сві ту зага лом. Тому у від по відь на пот реби нау ки й 
сус піль ства так соно міч не до слі джен ня істо рич них 
гер барі їв, ство рен ня баз да них за їх мате ріа лами 
та ката логі за ція вийш ли на пер ше міс це в гер бар-
ній спра ві. Допо ві дач ка дала ви черп ну ін фор ма цію 
про робо ту в цьо му на прям ку, яка веде ться в Укра-
їні та за її межа ми, під крес лив ши, що Гер ба рій LW є 
од ним із пер ших, який кро кує цим шля хом у на шій 
кра їні.

Заві ду вач від ділу охо рони при род них еко сис-
тем Ін сти туту еко ло гії Кар пат НАН Укра їни 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР IЗ ПИТАНЬ ГЕРБАРНОЇ СПРАВИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 230-РІЧЧЮ 
ГЕРБАРІЮ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (LW)
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ст. наук. спів ро біт ник, канд. біол. наук О.О. Кага-
ло сво їм ви сту пом під няв над зви чай но важ ли вий і 
не розв’язаний на сьо го дні пласт про блем гер бар-
ної спра ви, а саме про пра во вий ста тус гер барі їв в 
Укра їні. Він під крес лив, що від сут ність чіт кого ви-
зна чен ня пра вово го ста тусу та по нят тя «гер ба рій» 
у нор ма тив них юри дич них доку мен тах іно ді при-
зво дить до ката стро фіч них на слід ків для ко лек цій і 
фон дів. Ана ліз зако но дав чої бази Укра їни пока зав, 
що гер ба рії зга дую ться в ній лише в тек сті зако-
ну про об’єкти на ціо наль ного над бан ня. Тому всі 
інші ко лек ції сьо го дні зали шаю ться не захи щени-
ми на зако но дав чому рів ні. Від сут ність зако ну про 
гер ба рії, ана ло гіч ного зако нам про му зеї та архі-
ви, при зво дить до не мож ливо сті виді лен ня в ме-
жах уста нов, які воло ді ють по діб ними ко лек ція ми, 
офі цій ного шта ту гер бар них пра ців ни ків. У тако му 
разі вирі шен ня пи тань щодо гер барі їв стає внут-
ріш ньою спра вою цих за кла дів, а це, як пока зав 
сум ний до свід Гер ба рію Одесь кого на ціо наль ного 
уні вер сите ту іме ні І.І. Меч нико ва (MSUD), при зво-
дить до того, що не про фе сій ні дії окре мих ке рів ни-
ків став лять під за гро зу функ ціо ну ван ня ко лек цій. 
Допо ві дач ви сло вив дум ку про те, що за про ва джен-
ня по нят тя «гер ба рій» до пра вово го поля укра їн-
ських зако нів мало би здій сню вати ся від по від но до 
зако ну про нау кову та нау ково-тех ніч ну ді яль ність 
за під трим ки На ціо наль ної ака де мії наук Укра їни 
та Укра їнсь кого бота ніч ного това рист ва. Зво лі кан-
ня з вирі шен ням цьо го пи тан ня може при зве сти 
до втра ти фон дів, на сам пе ред тих, кот рі під по ряд-
кову ють ся уста но вам не біо ло гіч ного про філю.

Це акту аль не пи тан ня сто сов но функ ціо ну ван ня 
гер бар них ко лек цій ви кли кало жва ве обго во рен ня, 
в ході яко го Н.М. Шиян звер нула ува гу при сут-
ніх на той факт, що гер бар на спра ва, яка, з одно го 
боку, ак тив но роз вива єть ся в Укра їні й на віть має 
під трим ку від дер жави, коли йде ться про особ ливо 
цін ні зі бран ня, з іншо го — на сьо го дні зали шає-
ться не ви зна на бота ніка ми як допо між на нау кова 

га лузь знань, тому на прак тиці до гер бар ного зраз-
ка збе ріга єть ся по блаж ливо-зверх нє став лен ня, 
не зва жаю чи на те, що він є пов но цін ним доку мен-
том з усі ма ви зна ними атри бута ми по нят тя «доку-
мент». Учас ники семі нару під три мали іні ціа тиву 
О.О. Кага ла про необ хід ність вирі шен ня пи тан-
ня сто сов но пра вово го ста тусу гер барі їв Укра їни, 
а про рек тор ЛНУ іме ні Іва на Фран ка, канд. біол. 
наук, до цент З.І. Мам чур за ува жила, що цей про-
цес може бути іні ційо ва ний уні вер сите том. 

На ве чір ньо му засі дан ні заві ду вач ка Гер ба-
рію LW Т.С. Хміль допо віла про ре зуль тати нау-
ково го опра цю ван ня ко лек ції мо хів А. Рема на з 
Пів ден ної Афри ки, яке здій сню ва лось у 2011—2012 
рр., і пред ста вила його ката лог. Вона під крес лила, 
що дана робо та до пов нює пра цю «Rehmann’s South 
African mosses» Г.Н. Дік сона та А. Ґепа (1923), ос-
кіль ки мате ріа ли з LW не були вклю чені до цьо го 
спи ску. Про від ний спе ціа ліст LW О.О. Жук озна-
йоми ла при сут ніх із пере бі гом до слі джен ня істо-
рич ного зі бран ня мік сомі це тів Г. Кше мє нєв ської, 
зупи нив шись на біо гра фії ко лек тора та ха рак тери с-
ти ці ко лек ції. До цент ка фед ри бота ніки ЛНУ, канд. 
біол. наук М.В. Піро гов допо вів про ліхе ноло гіч ну 
ко лек цію LW, її вив чен ня та типи, що були там зна-
йде ні. 

По за кін чен ні виго ло шен ня допо ві дей та їх 
обго во рен ня учас ники семі нару при йня ли низ ку 
рі шень. Се ред них: іні цію вати про цес пра вово го 
ви знан ня гер бар них ко лек цій в юри дич ному полі 
Укра їни; роз роби ти за галь не поло жен ня про гер-
ба рій як струк тур ну оди ницю з ура ху ван ням спе-
цифі ки функ ціо ну ван ня в нав чаль них і нау ко вих 
уста но вах; дору чити іні ціа тив ній гру пі фа хів ців 
про вес ти кон суль та ції з цьо го пи тан ня з ке рів-
ництвом від по від них уста нов і гро мад ських рад, 
щоб на пра цюва ти пот ріб ний па кет юри дич них 
доку мен тів і пере дати їх на роз гляд до орга нів дер-
жав ного управ лін ня.
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