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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Рецензії та новини літератури

КОЛЕКЦІЯБОТАНІКАГ.Й.ПОТАПЕНКАЗФОНДІВГЕРБАРІЮОДЕСЬКОГОНАЦІОНАЛЬ
НОГОУНІВЕРСИТЕТУім.І.І.МЕЧНИКОВА(MSUD).Рецензія: С.Г. Ко ва лен ко,  О.Ю. Бон да рен-
ко, В.В. Не мер ца лов,  Н.В. Ге ра си мюк, Т.В.Ва силь є ва.СкарбигербаріюОНУ(MSUD).Гербарнако
лекціяГ.Й.Потапенка.–Одеса:ОсвітаУкраїни,2014.–112с.

В історії української ботаніки ХХ століття є ціла
плеяда науковців, прізвища яких свого часу густо
замальовувалися чорними чорнилами, вирізались
ізкнигтагербарнихзразків,їхніпрацівилучалиіз
бібліотекабовиривалиізжурналів,їхзамовчували
сучасники,анаступникивженавітьнечулицііме
на.Самедотакихучених,якихнамагаласявикрес
литизісторіїрадянськавлада,належитьдокторбіо
логічнихнаук,професорГеоргійЙосиповичПота
пенко(1889–1982).Талановитийботанікіпедагог,
вінупродовж1930–1940хроківзавідувавкафед
рою морфології і систематики рослин, працював
директором Ботанічного саду та проректором з
наукової роботи Одеського університету. Майже
півстоліттянадйогоім’ямтяжілидваслова–«во
рогнароду»,ітількизавдякинебайдужостівдячних
учнівГ.Й.Потапенкареабілітували,нажаль,пос
мертновжевнезалежнійУкраїні(1995).

ВчителямиГеоргіяЙосиповичабулизнанінау
ковці–викладачОдеськогоуніверситету,географ,
ботанікіґрунтознавецьГ.І.Танфільєв(1857–1928)
та ботанік, засновник Одеського сільськогоспо
дарського інституту М.М. Зеленецький (1896 –
1923). Саме під їхнім наснажуючим впливом сту
дентГ.Й.Потапенконаписавнауковуроботуздо
слідженняХаджибейськоголиману,заякуотримав
золотумедальідипломІступеня(1911),авподаль
шомувінуспішнозахистивкандидатськудисерта
цію(керівник–Г.І.Танфільєв).ГеоргійЙосипович
бувзнанимфахівцемутогочаснихнауковихколах,
інелишевУкраїні.Незважаючинарізницюувіці,
товаришував із тодішнім директором Одеського
ботанічногосадуакадемікомВ.І.Ліпським,доос
танніхднівякогобувйогопомічником,апосмерті
вченого обійняв посаду директора. Але для тота
літарного режиму активна наукова, педагогічна,
громадська діяльність Г.Й. Потапенка у довоєн

ні роки перекреслювалася тим фактом, що через
життєвіобставинипрофесорнезмігевакуюватися
і вимушений був працювати в окупованій Одесі,
та ще й отримав докторський диплом, захистив
шинаписанудовійнидисертацію«Растительность
северозападного побережья Черного моря: Гео
ботанические исследования. Почвы, флора, рас
тительность и пути растениеводческого освоения
причерноморских пересыпей» (1943). Звісно, ра
дянськіфункціонеризнехтувалийтим,щовроки
війниГ.Й.Потапенко,працюючидеканомфакуль
тетуточнихнаукуніверситетуіголовоюправління
Будинкувчених,порятуваввідголодноїсмертіне
однуродинуодеськоїінтелігенції.Вінтакождбав,
щоб якомога більше студентів працювало в Бота
нічному саду, університеті та місті, таким чином
убезпечуючи молодь від відправки на примусові
роботидоРумунії.

Оцінюючи науковий доробок Г.Й. Потапен
ка, його біографи Н.М. Пашковська та В.М. Гра
ма (2004) відзначають, що лише за масштабом і
новизною досліджень його ім’я можна поставити
поряд з іменами Ю.Д. Клеопова, Є.М. Лаврен
ка та О.А. Янати. Праці репресованого професо
ра стосувалися флористики, геоботаніки, луко,
ґрунтотастепознавства,дендрології,лісоіланд
шафтознавства, природоохоронної справи, гео
графії, історії ботаніки. Як педагог, методист і
популяризатор науки (до арешту в 1946 році) він
прочитавтисячілекційушколах,гуртках,наробіт
ничих факультетах, в інститутах та університетах;
здійснивчисленніекскурсіїнаприродуівиїздизі
студентами в різні регіони європейської частини
СРСР, збирав гербарії та інші колекції. Підготу
вав15аспірантів,двоєзякихуподальшомустали
докторами наук; написав низку методичних робіт
звикладаннябіологіїтагеографії,зпоміжних«О
гербаризации: составление флористических кол
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лекций» (1922). На жаль, не всі праці Г.Й. Пота
пенкадоступнісьогодні,бощосьзниклоуполум’ї
війни, щось залишилося в рукописах, щось зни
щиливрокирепресій,ілишечастинайогонауко
вої спадщини збереглася в бібліотеках та архівах.
Тому гербарна колекція Г.Й. Потапенка Гербарію
ОНУ(MSUD)єунікальнимдокументальнимдже
реломнауковоїтворчостіцієїнепересічноїлюдини
ідавнопотребуваласистематизаціїтавивчення.

Рецензована праця С.Г. Коваленко, О.Ю. Бон
даренко, В.В. Немерцалова, Н.В. Герасимюк та
Т.В.Васильєвої«ГербарнаколекціяГ.Й.Потапен
ка» – це плід ретельного дослідження наукового
матеріалу,якийєчастиноюнаціональногонадбан
няУкраїни.Цетретєвиданняколективуодеських
ботаніківізсерії«СкарбиГербаріюОНУ(MSUD)»,
яке дає змогу фахівцям ознайомитися з фондами
однієї зключовихгербарнихколекційнашоїкра
їни.Якіпопереднякнигасерії,вонаміститьтри
мовну(українську,російськутаанглійську)вступ
ну частину, де наведено біографічну довідку про
вченого. Основний акцент у тексті зроблено на
наукових дослідженнях Г.Й. Потапенка в царині
ботанікитаметодикахїївикладанняувищійшко
лі.Зазначено,щовеликуувагуГеоргійЙосипович
приділявекскурсійнійроботі,вважаючиїїкращим
методомпізнанняживоїприроди.Заучастівчено
го було розроблено програми з природознавства
длясередньоїшколита16загальнихіспеціальних
курсівдляуніверситету,середяких«Морфологіяі
систематика рослин», «Географія рослин», «Філо
генія», «Методика викладання природознавства»
тощо. Автори підкреслюють вагому науковогро
мадськудіяльністьГ.Й.Потапенка,зокремаякчле
на Новоросійського товариства природознавців,
Російського ботанічного товариства, Кримсько
Кавказькогогірськогоклубутаін.,атакожоргані
заційнийталантученого,щояскравопроявивсяна
посадах завідувача кафедри морфології і система
тикирослин,заступникадиректора,азгодом–ди
ректораБотанічногосадутапроректораОдесько
гоуніверситету.Укнизірозповідаєтьсяпроробо
туГеоргіяЙосиповичапідчасокупації,гіркіроки
ув’язнення, які призвели не лише до ураження в
правах після звільнення, що унеможливило його
поверненнядовикладання,айспричинилиповну
глухоту, яка обмежила фізичні можливості вчено
го.Авторикнигинаводятьперелікнайважливіших
друкованихпрацьГ.Й.Потапенкатацитуютьруко
писйогодокторськоїдисертації.

Основна частина каталогу колекції Г.Й. Пота
пенкаміститьінформаціюпромайже1,5тис.зраз
ків501таксоназ283родів,68родинсудиннихрос
лин.Укаталозівонинаведенізалатинськоюабет
кою. Сучасні назви видів подані за номенклатур
ним списком таксонів флори України (Mosyakin,
Fedoronchuk, 1999). За результатами порівняння
авторами зразків, наведених у тексті докторської
дисертаціїГ.Й.Потапенка(1943),ізнаявнимивко
лекціївиявленіматеріали,наякихґрунтуваласяця
робота і які можуть слугувати додатковим джере
ломудослідженняхбіографіїтанауковоїспадщи
ни вченого. Для зручності пошуку цих матеріалів
автори в тексті каталогу для всіх виявлених у та
кийспосібзразківзробилипримітку:[Потапенко,
1943].

Матеріаликолекціїдатовані1907–1930роками.
Це здебільшого збори колектора з території Оде
щини,якідокументуютьйогодослідженняХаджи
бейського,Куяльницького,Тилігульськогопереси
пів,низкисолонцівісолончаків,атакожвивчення
дендрофлорипарківУкраїнитаСавранськоголісу.
ЧастиназразківзібранідалекозамежамиУкраїниі
репрезентуютьфлорукалмицькихстепів,Астраха
ні,ПрикаспіютаіншихрегіонівколишньогоСРСР.
Так,угербаріїГ.Й.Потапенкамістятьсязборизсу
часної території Російської Федерації: з околиць
м.Волгограда(Серепта)(MSUD897),зберегівоз.
ЕльтонтазгориУлаган,якінинівходятьдоПри
родного парку «Ельтонський» на Волгоградщині
(MSUD 749, MSUD 787, MSUD 897, MSUD 934), з
Астраханської області, з гори Велике Богдо, най
вищоїточкиПрикаспійськоїнизовини,тазберегів
солоногоозераБаскунчак(MSUD526,MSUD541–
MSUD543),зоколицьс.Бекетовки(теперБекето
во)вБашкортостані(MSUD293)таін.

У систематичному плані в колекції найбільше
представників родин Asteraceae, Chenopodiaceae, 
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Fabaceae, 
Rosaceae, Poaceae. Особливістю цієї історичної
збірки є відсутність хвощів, плавунів, папоротей
тощо.Водночаспомітнемісцепосідаютьматеріали
Chenopodiaceae(164зразки53видівіз18родів),що
обумовленоакцентуваннямдослідженьколектора
нафлоріпересипів,солонцівісолончаків.Навід
мінувідіншихперсональнихгербаріїв,якінасиче
нізразкамирідкіснихвидів,уматеріалахколекції
Г.Й. Потапенка їх обмаль. Тут представлені лише
зразки Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude, Carex 
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secalinaWilld.exWahlenb.,Frankenia pulverulentaL.,
Neotia nidus-avis(L.)Rich.Cypripediumі sp. 

Окрім судинних рослин, у колекції зберігають
ся два види лишайників із родини Parmeliaceae –
Parmelia vagans Nyl. f. elegans Mer. та Cornicularia 
steppaeSavieg.,зібранихзТилігульськогопересипу
(4 гербарні зразки); один екземпляр рослинного
детриту з Тилігульського лиману та дев’ять неви
значенихзразківзоз.Баскунчак іпідніжжяг.Ве
ликеБогдо.

Оскільки тривалий час матеріали гербарію
Г.Й. Потапенка залишалися недоступними для
науковців,сьогоднівонищемаловикористовують

сяуфлористичнихісистематичнихдослідженнях.
Томуподанийукнизікаталогцієїневеликоїперсо
нальної колекції сприятиме залученню гербарної
інформації,щоміститьсявньому,доширшогокола
наукових розробок. Тож видання колективу авто
рів,якісвоєюкопіткоюпрацеювідкриваютьнау
ковійспільнотіскарбиГербаріюMSUD,заслуговує
наувагуфлористів,систематиків,аспірантів,сту
дентівбіологічнихспеціальностей,атакожістори
ківнаукитакраєзнавців.Сподіваємося,щоодеські
ботаніки продовжать гербарну серію наступною,
неменшцікавоюікорисноюпублікацією.

Н.М.Шиян

ШуміловаА.В.,ФедорончукН.С.ГербарійЙ.К.Бойка.—К.:Альтерпрес,2013.—188с.

Укнизівисвітленірезультати12річноїнауковоїроботизвивченняісторичноїколекціїкінцяХІХ—
початку ХХ століть Й.К. Бойка, яка зберігається у фондах Національного гербарію України (KW). У
публікаціїподанарозгорнутабіографіяколекторазалітературнимитаархівнимиданими.Встановлено,
щовгербаріїЙ.К.Бойка(KW)зберігається2355зразківсудиннихрослин,якіналежатьдо1025видів,449
родів,95родин.ЦіматеріалидемонструютьфлористичнебагатствоПівнічногоПриазов’янамежіХІХ—
ХХстоліть.Вміщенийповнийкаталогколекції,щовідповідаєбазіданих(наосновіBRAHMS),доступної
длякористувачівугербаріїKW. 

Публікація розрахована на широке коло фахівців — ботаніків, біологів, істориків, краєзнавців.
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