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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Рецензії та новини літератури

Монографія,щопредставленанауковійспільноті,
є величезною за обсягом колективною роботою,
викладеною на 628 сторінках і чудово ілюстрова
ною кольоровими додатками. Робота складається
зівступу,шестирозділівівисновків.Перелікпоси
ланьналічує3236джерел,ізяких3022латиницею.

Автори всебічно проаналізували результати су
часнихдослідженьугалузіекологіїгрибівівисвіт
лилирольпредставниківцарствагрибівяккомпо
нентівусіхтипівекосистем.

Підкреслюючи унікальність грибів як організ
мів, здатних займати різні екологічні ніші, авто
рипоказали,щогрибиспроможніколонізуватиті
ніші, які недоступні для інших живих організмів,
виконуючи тим самим надзвичайно важливі для
довкілляфункції.

У розділі 1 подана загальна характеристика
царстваFungi,висвітленотаксономічнеположен
ня та морфофункціональні особливості грибів.
Автори проаналізували сучасні підходи до класи
фікаціїтарозподілувидівзатрофністю.Розгляну
ли роль вторинних метаболітів грибів як хемоме
діаторів, за допомогою яких здійснюється обмін
інформацією з іншими організмами і тим самим
формуєтьсябезлічекологічнихзв’язків із іншими
представникамибіоти.Висвітленарольбіологічно
активних речовин, що синтезуються грибами, як
речовин, котрі забезпечують стратегії виживання
таконкурентоспроможністьцихорганізмів.

Урозділі2проаналізованосучаснінауковідані
щодовзаємовідносингрибівізбактеріямиврізних
середовищах життя. Показана велика різноманіт
ність зв’язків між цими групами організмів – від
створення патологічних комплексів (для людини,
тваринірослин)докомплексів,уякихбактеріїдо
повнюютьфункціонуваннясимбіотичнихгрибіву
мікоризному симбіозі, що надає рослинам змогу
отримувати в природних умовах поживні речови
ни,котрідоцьогобулидлянихнедоступними.

Детально розглянуто антагоністичні взаємовід
носини між грибами та бактеріями, а в окремому
підрозділіпроаналізованоданістосовновивчення
грибів і бактерій як чинників контролю чисель
ностіпатогеннихмікроорганізмів.

Показано, що під час взаємодії гриби та бак
терії спроможні утворювати біоплівки складної
структури,котріобумовлюютьіснуваннябактерій
і мікроміцетів не як окремих клітин (організмів),
а створюють угруповання, де стратегії виживання
базуютьсянасинергічнихвзаємовідносинахімета
болічнійкооперації.

Найбільший за обсягом розділ 3 присвячений
аналізувзаємовідносингрибів ірослин.Рослини,
як продуценти органічної речовини, відіграють
надзвичайноважливурольуобігуречовиніенер
гії,алебезіншихкомпонентівекосистемиіснуван
няжиттянапланетінеможливе.Авторимоногра
фії детально проаналізували сучасні досягнення у
вивченнівзаємовідносингрибів ірослинурізних
мікронішах.

У цьому розділі розглядається коренева зона
рослинякекосистема,девнаслідоквзаємовпливу
метаболітів кореневої системи рослин і метаболі
тівгрибівформуютьсятакіумови,котрістворюють
як комфортні, так і антагоністичні (паразитизм)
відносиниміждвомакомпонентамисистеми.Де
тально проаналізовано відомості щодо вивчення
грибівуфілосферірослин.Використаніданісвіто
воїнаукизпроблемививченняепіфітноїмікобіо
ти,описанітипивзаємовідносингрибівепіфітівіз
рослинамитаїхекологічнейпрактичнезначення.
Розглянуто сучасний масив інформації стосовно
групи ендофітних грибів і типів їхньої взаємодії з
рослинами, а також роль ендофітної мікобіоти в
захистірослинвідкомахшкідників.Значнуувагу
автори приділили найновішим концепціям функ
ціонуваннявекосистемахгрибівмікоризоутворю
вачів,детальновисвітлившипоглядинаїхнюроль
уформуваннімікоризирізнихтипів.Наведеніви
знаніусвітовійекологічнійнауцікласифікаціїмі
коризитапоказаніособливостійтипимікоризних
асоціацій,їхнєзначеннядлядовкіллязагаломідля
господарськоїдіяльностілюдинизокрема.

Узагальненісучасніданіщодосимбіозулишай
ників.Охарактеризованостанпроблемистосовно
вивчення структурної організації лишайників, їх
ніхфізіологічнихособливостей,продуктіввторин
ногометаболізмуталокалізаціїїхуталомі.Розгля
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нуто екологічне значення вторинних метаболітів
лишайників,якеполягаєнелишеувзаємовідноси
нахміжорганізмамиусерединіталому,алейзком
понентамибіотичноїтаабіотичноїприроди.

Фітопатогеннігрибиіроль,якувонивідіграють
на антропогенно змінених територіях, зокрема в
агроекосистемах, автори розглянули в окремо
му підрозділі. В ньому охарактеризовано основні
групигрибівпатогенівтаузагальненоданіостан
ніх десятиріч щодо метаболічної відповіді рослин
надіюцихгрибів.Упідрозділінаведенокласичні
описи основних хвороб рослин грибної етіології.
Безперечно, важлим є той факт, що для окремих
грибівзбудників поширених хвороб рослин роз
глядаютьсяциклиїхньогорозвитку.Авторицілком
доречно зосередили увагу читачів на висвітленні
останніх досягнень у дослідженнях фітотоксинів
грибівіїхньоговпливунаклітинирослин.Важли
воювцьомупідрозділієузагальненахарактеристи
кавториннихметаболітівгрибів,якієфітотокси
нами та мікотоксинами. Окремо проаналізовано
сучасний стан і напрямки розвитку біологічного
захистурослинзвикористаннямпрепаратівгриб
ногопоходження.

На жаль, значення фітопатогенних грибів роз
глядається лише для агроекосистем і майже не
проаналізована роль цих фітопатогенних організ
мівуприроднихекосистемах,дезбудникихвороб
рослинвиконуютьфункціюрегуляторабіологічної
різноманітності фітоценозів, стримуючи поши
рення окремих видів рослин через зменшення їх
насінноїпродуктивності.

Велику увагу в монографії приділено грибам
деструкторам рослинних решток у екосистемах.
Авториподалиоглядвідомостейпрородитихгри
бів,представникиякихберутьучастьурозщеплен
нірізнихтипівцелюлози,пектину,лігнінуйтані
нів.Проаналізованозначеннягрибівдеструкторів,
щоналежатьдорізнихекологічнихгруп.Детально
розглянутодосягненнясучасноїмікологіївпитан
ніщодоролігрупиксилотрофнихгрибівудинаміці
деструкції деревини. Особливе значення приділе
номоментамруйнаціїдеревиникомплексомвидів
ксилотрофних грибів. На основі аналізу останніх
відомостей мікологічної літератури показано за
лежність стану лісового ценозу й інтенсивності
обігу енергії (речовин) у ньому від видової різно
манітностідереворуйнівнихгрибів.

Лісовапідстилкарозглядаєтьсяавторамиякок
рема екосистема, що об’єднує фітоценоз і грунт.
Враховуючиприрозгляділісовоїпідстилкиїїбіохі

мічнийскладірозподілунійорганічнихречовин,
автори демонструють значення мікроскопічних
грибівулісовихекосистемах.Зокрема,вонидово
дять,щообігенергіїтайогоінтенсивністьзалежать
від комплексу мікроміцетів, які в різних шарах
опадуруйнуютьцелюлозу,лігнін,танінтаіншіза
лишкибіомасипродуцентів.

У розділі 4 автори проаналізували великий об
сяг сучасних наукових даних стосовно екологіч
них зв’язків грибів і грибоподібних організмів із
представникамиArthropoda.Доведено,щогрибита
грибоподібніорганізмиутворюютьізчленистоно
гимияквипадковіасоціації,таківступаютьзними
в паразитичні відносини. В багатьох комахкси
лотрофів відзначено наявність пристосувань, за
допомогоюякихвонирозповсюджуютьгриби.На
прикладі мурахлисткорізів показано, що асоціа
ціїзгрибамиєскладнимитабагатокомпонентни
миідалеконевсіскладовіцихасоціаційдетально
вивчені.Так,нажаль,невистачаєданихпроеко
логічнусутьстосунківміжмурахамийендофітни
мигрибами,якіувеликійкількостірозвиваються
в листках рослин, що їх мурахи використовують
у своїх «грибних садах». Відзначаючи своєрідний
характервзаємовідносинміжентомопатогенними
грибами та комахами, автори, спираючись на ре
зультатидослідженьцьогонапрямку,відзначають,
щомеханізмицихвзаємовідносинвивченінедос
татньо. Враховуючи те, що ентомопатогенні гри
биєприроднимиворогамибагатьохвидівкомахі
кліщів, вони, відповідно, мають відігравати важ
ливу роль у функціонуванні екосистем. У розділі
згадується про окремі продукти контролю за чи
сельністюшкідників,длярозробкиякихпокищо
використовується доволі обмежена кількість ен
томопатогенних видів грибів. Нам здається, що в
даномувипадкуавторинепідсумуваливсюнаявну
в науковій літературі інформацію про обмеження
розвитку шкідників сільськогосподарських куль
турзадопомогоюбіотичнихзасобів,якібазуються
наентомопатогеннихгрибах.

У цьому ж розділі монографії розглянуто хижі
гриби, які повсюдно розповсюджені на земній
кулі,живутьнарізнихсубстратах,алеосновнимсе
редовищемїхньогооселенняєґрунт.Ловильніапа
рати цих грибів утворються, головним чином, за
наявностітвариннихсубстратів.Стислорозгляну
таможливістьвикористаннянематофаговихгрибів
дляконтролюзачисельністюнематод.

Підсумовуючиоглядвзаємозв’язківгрибівібез
хребетних тварин, автори підкреслюють, що тро
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фічнізв’язкиміжгрибамитабезхребетнимитвари
намизаймаютьзначнучасткуїхекологічнихвзає
модій. При цьому консументами або паразитами
грибивиступаютьлишевобмеженихвипадках(ви
щезгаданіхижітаентомопатогеннігриби).Значно
частіше плодові тіла, міцелій, спори переважної
більшостівидівцарстваFungi виступаютьякхарчо
вийпродуктдлябезхребетнихміцетофагів.

У розділі 5 розглянуто взаємовідносини грибів
ізхребетнимитваринамиталюдиною.Авторипід
креслюють,щозв’язкицібагатогранні,авзаємини
формуються різних типів. Гриби використовують
макроорганізмияксередовищедляжиттятадже
реложивлення,амакроорганізми(людинаітвари
ни)використовуютьгрибиякджерелохарчування
абовживаютьїхугосподарськійдіяльностіякпро
дуцентилікарськихпрепаратів,ферментів,вітамі
нівтаіншихбіологічноактивнихречовин.

Автори стисло висвітлили результати, що на
копичилися в мікологічних публікаціях упродовж
останніх десятиліть стосовно хвороб хребетних
тварин(риб,земноводних)ілюдини,атакожуза
гальнили дані щодо вивчення анаеробних грибів
симбіонтів жуйних тварин. Особливо цінними в
цьому розділі, на наш погляд, є зведені відомості
про біологічно активні речовини грибів. Автори
наголошують, що сьогодні лікарські гриби ціну
ються як унаслідок ефективності виготовлених із
них традиційних ліків, так і через те, що завдяки
відкриттювних імуномодулюючоїдіїнаорганізм
людини вони стали джерелом нового класу про
дуктів,виробництвоякихпостійнозростає.

У розділі 5 наведено та проаналізовано сучасні
даніщодогрибівпродуцентівантибіотиківіпода
но характеристику основних видів антибіотиків,
якісинтезуються грибами.Описані грибні токси
ни (мікотоксини), наведені сучасні дані стосовно
структуритавластивостейцієїгруписполук,зок
рема афлатоксинів, фумонізинів, трихотеценів,
охратоксинів, ергоалкалоїдів тощо. Узагальнено
досвідщодозапобіганнярозповсюдженнютокси
генних грибів і продуктів їхньої життєдіяльності
(мікотоксинів),принагідноописанісимптомимі
котоксикозів.Назавершеннярозділуохарактери
зовано основні токсичні компоненти грибівмак
роміцетів.

Заключнийрозділмонографії,шостий,присвя
чений екологогеографічним особливостям по
ширеннягрибівуприроді.Узагальненірезультати
мікологічнихдослідженьстосовнорозповсюджен

ня ґрунтових мікроміцетів у різних географічних
зонах іпевнихтипах ґрунту, а такожрозглядаєть
сяфеномензональностіврозповсюдженнігрибів
макроміцетів. Тут висвітлені також дані відносно
екологоадаптаційногопотенціалугрибівдорізних
факторівсередовища(температура,світло,Рh, іо
нізуюча радіація, важкі метали та ін.). Описано й
охарактеризовано різні екотопи грибів і грибопо
дібних організмів, зокрема їхня приуроченість до
низкиекстремальнихмісцеіснувань,таких,якна
півпустелітапустелі,арктичнайальпійськатунд
ри,атакожрозглянутоаспектиїхньогоекологічно
гозначення.

Цейважливийрозділміститьбагатоціннихпо
ложень щодо впливу різних факторів середовища
на поширення грибів у різних природних зонах
і локалітетах. Є навіть спроба розглянути розпо
діл грибів заекологічнимигрупами,якіпов’язані
зеконішамигрибів.Протечомусьуцьомурозділі
автори вважали за потрібне розмістити стислі ві
домості лише про водні гриби. Не можна зроби
ти закид, що в монографії немає згадки про інші
екологічні групи: в різних розділах є відомості
про фітопатогенні, мікоризні, ксилотрофні гри
би.Водночаснамневдалосявиявитивмонографії
екологічних груп гумусових сапротрофів, карбо
трофів,копротрофів,мікотрофів,нерозглянутояк
специфічнуеконішугрибівфілосферу(філоплану)
рослинтощо.Протецезауваженнянеприменшує
значення рецензованої монографії; автори мають
вважатийогозапораду,якуслідврахуватиприпід
готовці наступного видання цієї дійсно всеохоп
люючоїенциклопедіїзпроблемекологіїгрибів.

Монографія«Екологіягрибів»,уякійвисвітле
німайжевсіаспектиїхекологічнихособливостей,
має велику наукову та практичну значущість для
багатьохнапрямківнауковоїдіяльностівгалузібо
таніки,мікології,екології,фітопатології,медици
ни,атакождляпідготовкифахівцівза згаданими
спеціальностями.Рецензованамонографіямакси
мально насичена сучасними мікологічними знан
нями,вдалопроілюстрована,добревідредагована,
відзначаєтьсявисокоюполіграфічноюякістю.Слід
підкреслити, що книга є першим україномовним
виданнямзекологіїгрибів.Невикликаєсумнівів,
щовонабудецікавоюінадзвичайнокорисноюяк
длявикладачівістудентів,такідлянауковців,кот
рі здійснюють дослідницьку роботу в галузі при
родничихнаукімедицини.

О.М. СЛЮ СА РЕН КО


