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Се ред до слід ни ків фло ри Бі ло ру сі та Лит ви 
Ж.Е. Жі лі бер (1741—1814) — фран цу зький бо та-
нік і ме дик — вва жа є ть ся пер шим, хто по зна йо-
мив нау ко ву спіль но ту XVIII ст. з ба гатст ва ми цих 
не зві да них на той час те ри то рій. Усьо го за не пов-
них дев’ять років, доки вче ний жив і пра цю вав у 
Польсько-Ли товській дер жа ві (1775—1783), він 
ви ко нав ко ло саль ну ро бо ту не тіль ки з ор га ні за ції 
двох ме дич них нав чаль них за кла дів (Ко ро лівської 
ме дич ної шко ли в Грод но (те пер Бі ло русь) і Ме-
дич но го фа куль те ту при Го лов ній шко лі Ве ли ко го 
кня зівст ва Ли товсь ко го у Віль но (те пер Віль нюс, 
Лит ва)) та ство рен ня бо та ніч них са дів при них, а 
здій снив та кож знач ні при ро до знав чі й ет но гра фіч-
ні до слі дже ня цієї час ти ни Єв ро пи (S awi ski, 1925; 
Крас но ва, Кузь ми чов, 1976, 2000; Daszkiewicz, 1995; 

Ziemczonok, 2012; Шиян, Зав’ялова, Оп та сюк, 
2013). Ві до мо, що Ж.Е. Жі лі бер вив чав фло ру не 
лише в око ли цях Грод но та Віль но, а та кож по бли-
зу Ав густо ва, Вар ша ви, Ліпська (те пер Поль ща), 
Бреста, Бі лосто ка, Ви шнє ва, Не сві жа, Но во груд-
ка, Щор си (те пер Бі ло русь), Бі лої Ваки, Ме ра ча, 
Тро ка (те перь Лит ва) (S awi ski, 1925; Mowszowicz, 
1966; Daszkiewicz, 1995; Шиян, Зав’ялова, Оп та-
сюк, 2013). Зі бра ний ним гер ба рій став ос но вою 
для низ ки бо та ніч них праць, се ред яких най ві до-
мі ша «Flora Lithuanica inchoata» — пер ше нау ко ве 
зве ден ня по фло рі Ве ли ко го кня зівст ва Ли товсь-
ко го, яке на той час об’єднувало час ти ну те ри то рій 
су час них Лит ви, Бі ло ру сі та Поль щі (Gilibert, 1781; 
Rickiene ,2013).

Гер ба рій, який Ж.Е. Жі лі бер за ли шив у Віль-
но пі сля ви му ше но го по вер нен ня до Фран ції 
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(м. Ліон), до 1841 р. май же пов ністю збе рі гав ся 
спо чат ку в уні вер си те ті, а піз ні ше — у Віль ненській 
ме ди ко-хі рур гіч ній ака де мії (Крас но ва, Кузь ми-
чов, 1976, 2000; Daszkiewicz, 1995; Шиян, Оп та сюк, 
Зав’ялова, 2010; Шиян, Зав’ялова, Оп та сюк, 2013). 
Пі сля за крит тя ос тан ньої гер бар на ко лек ція ра зом 
з ін шим май ном Ака де мії була пе ре да на до Уні вер-
си те ту св. Во ло ди ми ра в Киє ві, де вона за ли ша ла ся 
до Дру гої сві то вої вій ни. В 1943 р., під час ви зво-
лен ня Киє ва, оку пан ти, ра зом з ін ши ми іс то рич-
ни ми цін ностя ми, спро бу ва ли ви вез ти й гер ба рій 
Ж.Е. Жі лі бе ра до Ні меч чи ни, але його від найш ли 
в при кор дон ній Поль щі та по вер ну ли на зад в Ук-
ра ї ну до Інсти ту ту бо та ні ки АН УРСР (Крас но ва, 
Кузь ми чов, 2000; Шиян, Оп та сюк, Зав’ялова, 2010; 
Шиян, Зав’ялова, Оп та сюк, 2013; Rickiene, 2013). 

На сьо го дні гер ба рій Ж.Е. Жі лі бе ра — це окрема 
іс то рич на ко лек ція, яка збе рі га є ть ся в фон дах На-
ціо наль но го гер ба рію Ук ра ї ни (KW) — Гер ба рію 
Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН 
Ук ра ї ни й скла да є ть ся з трьох час тин: «Herbarium 
Linneanum», «Herbarium Grodnense» і «Zielnik 
Klassa 5. Pentandria». За га лом у ній міс тить ся 7401 
гер бар ний зра зок, із яких до су дин них рос лин на-
ле жить 7289, до мо хів — 64, до ли шай ни ків — 47, 
до во до рос тей — 1 (Ши ян, Зав’ялова, Оп та сюк, 
2013). Опи су й ана лі зу ко лек ції су дин них рос лин 
Ж.Е. Жі лі бе ра при свя че но де кіль ка пуб лі ка цій 
(Крас но ва, Кузь ми чов, 1976, 2000; Шиян, Оп та-
сюк, Зав’ялова, 2010). Вод но час про збір ку мо хів 
цієї ко лек ції до ос тан ньо го часу не було жод них ві-
до мостей.

На по чат ку 2014 р. ми пе ре гля ну ли мо хо по-
діб ні цієї ко лек ції та здій сни ли їх так со но міч ну 
іден ти фі ка цію. Усі вони збе рі га ли ся в пап ці № 8 
«Herbarium Grodnense» (див. фото) збір ки зраз ків 
у 14-ти пап ках, що міс тять пе ре важ но ма те ріа ли з 
Грод но та його око лиць. Зраз ки мо хів роз мі ще ні 
рів но мір но на 64 ар ку шах роз мі ром 32 × 51 см та 
при клеє ні тон ки ми па пе ро ви ми смуж ка ми. Ко-
жен ар куш має ін вен тар ний но мер, за зна че ний 
Ж.Е. Жі лі бе ром, штем пель та ін вен тар ний но мер 
Гер ба рію KW. На цих ар ку шах від сут ня будь-яка 
ін фор ма ція про міс це зна хо джен ня, міс цез ростан-
ня, дату збо ру та ко лек то ра. Тіль ки на од но му з них 
(KW 000087108) є на пис «№ 1427 Sphagnum in aquis 
grodnensis. Fontinalis antipyretica». Про те вид був ви-
зна че ний по мил ко во, бо на справ ді це є Fontinalis 
hypnoides C. Hartm.

У бріо ло гіч ній збір ці Ж.Е. Жі лі бе ра всьо го 
було ви зна че но 54 види, з яких 4 — пе чі ноч ни-
ки, а реш та 50 ви дів — мохи (див. таб ли цю). Два 
зраз ки ми ви зна чи ли тіль ки до роду — це Bryum 
sp. («№ 1466», KW000087083), Didymodon sp. 
(«№ 1431», KW000087052). На біль шості ар ку шів 
роз мі ще ні зраз ки од но го виду, про те є й такі, де 
іден ти фі ко ва но по кіль ка ви дів. Се ред до слі дже-
них ма те ріа лів є низ ка зраз ків та ких по ши ре них 
мо хів, як, на прик лад, Abietinella abietina (Hedw.) M. 
Fleisch., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Dicranum 
polysetum Sw. ex anon., Hypnum cupressiforme Hedw., 
Platygyrium repens (Brid.) Schimp. та інші. З більш 
рід кіс них для бріо фло ри Бі ло ру сі в збір ці є 
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra, 
Encalypta streptocapra Hedw., Fontinalis hypnoides, 
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. У да ній ко лек-
ції представлені види хвой них і лис тя них лі сів, ев-
троф них і ме зо троф них бо літ, а та кож один вод ний 
мох і пет ро фі ти. 

По рів нян ня на шо го спи ску ви дів із пе ре лі-
ком мо хо по діб них у «Flora Lithuanica inchoata» 
(Gilibert, 1781) свід чить про те, що лише 25 ви дів 
(бли зько 30 %) є спіль ни ми, а крім того ж, вони ма-
ють різ ні ав торські ін вен тар ні но ме ри. Вста нов ле ні 
нами 29 ви дів вза га лі не зга ду ю ть ся в за зна че но му 
ви дан ні. Отже, ми при пус кає мо, що роз гля ну та ко-
лек ція мо хо по діб них була зі бра на саме Ж.Е. Жі лі-
бе ром, імо вір но, в око ли цях м. Грод но. Про те вона 
не була тією гер бар ною збір кою, на ос но ві якої ук-
ла де но спи сок бріо фі тів у «Flora Lithuanica». Цін-
ність цієї колекції зраз ків по ля гає в тому, що вона 
міс тить най дав ні ші гер бар ні зраз ки мо хо по діб них 
із те ри то рії історичної Лит ви (Jukonien , 2003) та 
сучасної Бі ло ру сі (Фло ра..., 2004, 2009).
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Мохоподібні, виявлені в колекції Ж.Е. Жілібера*

№ Назви видів Номер за Ж.Е. Жілібером та інвентарний номер KW

1 *Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. №1442 (KW 000087066), №1451 (KW 000087056), №1481 (KW 000087097)

2 *Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. №1443 (KW 000087065), №1448 (KW 000087060)

3 Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener №1438 (KW 000087046)

4 Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. №1446 (KW 000087062)

5 Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. №1474 (KW 000087090), №1485 (KW 000087101)

6 *Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. №1458 (KW 000087076)

7 *Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen №1448 (KW 000087060)

8 Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. №1460 (KW 000087074)

9 *Bryum argenteum Hedw. №1428 (KW 000087058)

10 *Bryum caespiticium Hedw. №1461 (KW 000087077)

11 *Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske №1459 (KW 000087075)

12 Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra №1450 (KW 000087057), №1470 (KW 000087087)

13 *Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
№1429 (KW 000087055), №1430 (KW 000087054), №1432 (KW 000087051), 
№1433 (KW 000087053), №1482 (KW 000087098)

14 *Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr №1456 (KW 000087072)
15 *Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce №1440 (KW 000087044), №1449 (KW 000087059)
16 Dicranum montanum Hedw. №1444 (KW 000087064)
17 *Dicranum polysetum Sw. ex anon. №1457 (KW 000087073), №1472 (KW 000087088), №1478 (KW 000087094)
18 *Dicranum scoparium Hedw. №1435 (KW 000087049)
19 Encalypta streptocapra Hedw. №1431 (KW 000087052), №1467 (KW 000087082)
20 Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen №1471 (KW 000087086)
21 Fontinalis hypnoides C. Hartm. №1427 (KW 000087108)
22 Grimmia muehlenbeckii Schimp. №1465 (KW 000087084)
23 Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. №1468 (KW 000087081)
24 Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. №1458 (KW 000087076)
25 Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. №1441 (KW 000087067)
26 Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. №1439 (KW 000087045) 
27 *Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. №1478 (KW 000087094)

28 *Hypnum cupressiforme Hedw.
№1436 (KW 000087048), №1453 (KW 000087071), №1454 (KW 000087070), 
№1470 (KW 000087087), №1480 (KW 000087096)

29 Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv. №1469 (KW 000087085)

30 *Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson №1434 (KW 000087050)

31 Leskea polycarpa Hedw. №1454 (KW 000087070)

32 *Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. №1455 (KW 000087069), №1470 (KW 000087087)

33 *Marchantia polymorpha L. №1458 (KW 000087076)

34 Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. №1467 (KW 000087082)

35 Orthotrichum speciosum Nees №1445 (KW 000087063)

36 *Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. №1474 (KW 000087090)

37 Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. №1477 (KW 000087093)

38 Platygyrium repens (Brid.) Schimp. №1444 (KW 000087064), №1462 (KW 000087080), №1463 (KW 000087079)

39 *Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. №1473 (KW 000087089), №1478 (KW 000087094)

40 *Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. №1452 (KW 000087068)

41 *Polytrichum commune Hedw. №1475 (KW 000087092), №1476 (KW 000087091)

42 *Polytrichum piliferum Hedw. №1468 (KW 000087081), №1483 (KW 000087100), №1484 (KW 000087099)

43 Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. №1464 (KW 000087078)

44 Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. №1486 (KW 000087102)

45 Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. №1445 (KW 000087063), №1451 (KW 000087056)

46 *Radula complanata (L.) Dumort. №1443 (KW 000087065), №1445 (KW 000087063), №1471 (KW 000087086)

47 Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen №1447 (KW 000087061)

48
Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex Russow) C. 
E.O. Jensen

№1487 (KW 000087104)

49 *Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. №1488 (KW 000087103)
50 Sphagnum centrale C.E.O.Jensen №1490 (KW 000087105)
51 Sphagnum magellanicum Brid. №1489 (KW 000087106)
52 *Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr №1430 (KW 000087054), №1437 (KW 000087047)
53 Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger №1479 (KW 000087095)
54 Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske №1458 (KW 000087076)

* Види, позначені в таблиці зірочкою (*), є у праці «Flora Lithuanica» (Gilibert, 1781). Автори латинських назв таксонів на-
ведені за «Чеклістом мохоподібних України» (Бойко, 2008).
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Зразок моху Ptil-
ium crista-castren-
sis (Hedw.) De 
Not. (№1486 KW 
000087102) із гер-
барної колекції 
Ж.Е. Жілібера

The speciemen of 
moss Ptilium cris-
ta-castrensis (Hedw.) 
De Not. (№1486, 
KW 000087102) from 
the Herbarium col-
lections of J.E. Gi-
libert
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В.М. Вирченко, Н.Н. Шиян
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, 
г. Киев

МОХООБРАЗНЫЕ С КОЛЛЕКЦИИ Ж.Э. ЖИЛИБЕРА 
В ГЕРБАРИИ ИНСТИТУТА БОТАНИКИ ИМЕНИ 
Н.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАИНЫ (KW)

Сообщается об обнаруженной в Гербарии (KW) Института 
ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины коллекции 
мохообразных Ж.Э. Жилибера. В ней — четыре вида 
печеночников и 50 видов мхов, собранных, вероятно, в 
окрестностях г. Гродно в конце XVIII ст. По мнению авторов, 
эта коллекция не была использована при написании 
бриологической части известного труда «Flora Lithuanica 
inchoate» (1781).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мохообразные, историческая коллекция, 
Ж.Э. Жилибер, Гербарий KW.

V.M. Virchenko, N.M. Shiyan
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

THE J.E. GILIBERT COLLECTION OF BRYOPHYTES IN 
THE HERBARIUM OF THE M.G. KHOLODNY INSTITUTE 
OF BOTANY, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
UKRAINE (KW)

Information on the J.E. Gilibert collection of bryophytes in the 
Herbarium (KW) of the M.G. Kholodny Institute of Botany 
is reported. It includes 4 species of liverworts and 50 species of 
mosses, presumably collected in outskirts of Grodno at the end 
of the 18th century. In the authors’ opinion, this collection has 
not been used in the course of compiling a bryological part of the 
«Flora Lithuanica inchoata» (1781).

K e y  w o r d s: bryophytes, historical collection, J.E. Gilibert, 
Herbarium KW.


