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Ця кни га, поза всякими сум ні ва ми, – справ ж ній 
по да ру нок для будь-яко го лю би те ля гри бів, – як 
про фе сі о на ла, так і про с то го гриб ни ка. Вже ба га-
то ро ків в Ук ра ї ні не ви хо ди ло у світ хороших на-
у ко во-по пу ляр них по сіб ни ків про гри би, а, між 
тим, по т ре ба в них була, і не аби яка. Усі ми добре 
знаємо, якою про б ле мою в на шій кра ї ні є ве ли ка 
кіль кість от ру єнь грибами, а на по чат ку 90-х ро ків 
вона ся га ла пра к ти ч но ка таст ро фі ч них мас шта бів. 
При чи ною цього була, перш за все, не ос ві че ність 
на се лен ня сто сов но гри бів. Од ним із ос нов них 
за со бів бо роть би з мі ко ло гі ч ним не уц т вом є, без-
у мов но, ви дан ня від по від них по сіб ни ків, на пи са-
них гар ною до с туп ною мо вою та до б ре про ілюст-
ро ва них. Мо ж на із за до во лен ням за зна чи ти, що ця 
кни га ціл ком від по ві дає та ким кри те рі ям.

Кни га скла да єть ся із 12 роз ді лів, пер ші чо ти ри з 
яких («Від ав то рів», «До опи су ос нов них груп гри-
бів», «Важ ли ві оз на ки для ви зна чен ня гри бів» та 
«Умов ні по з на чен ня») мо ж на вва жа ти вступ ною 
ча с ти ною, де ав то ри зна йо м лять чи та ча з ос нов-
ни ми тер мі на ми та по нят тя ми мі ко ло гії, до с туп но 
роз по ві да ють про си с те ма ти ку гри бів і гри бо по діб-
них ор га ніз мів, по я с ню ють особ ли вості та тон ко щі 
ви зна чен ня гри бів за зо в ніш ні ми оз на ка ми. Крім 
того, тут на ве де но спи сок по я с ню валь них пі к то-
грам (до речі, дуже ви раз них і зру ч них), які ви ко-
ристо ву ють ся на да лі в тексті по сіб ни ка.

Наступ ні три роз ді ли («Сли зо ви ки (від діл 
Myxomycota)», «Сум часті гри би (від діл Ascomycota)» 
та «Ба зи ді є ві гри би (від діл Basidiomycota)»), вла с-
не, і ста но в лять ос нов ну ча с ти ну кни ги. Саме тут 
на ве де на вся не об хід на для ви зна чен ня гри ба ін-
фор ма ція та інші на у ко ві дані, а також про с то ці-
ка ві фа к ти, які ав то ри вважали за доцільне роз по-
ві с ти чи та че ві. Слід від ра зу ж ска за ти, що вся ця 
ін фор ма ція ском по но ва на дуже вда ло та до теп но 
і не лише приємна для ока (що теж важ ли во), але 
й зру ч на для за сво єн ня. Вза га лі мушу ска за ти, що 
по сіб ник чу до во оформ ле ний, з ви со ким рів нем 
по лі гра фії та майстер ним ди зай ном. Кни га має чу-
до вий ви гляд, її при єм но три ма ти в ру ках, а най го-
лов ні ше – нею зру ч но ко ристу ва ти ся, у тому чи с лі 
й ди ле тан ту.

Про ко ж ний гриб на ве де но всю не об хід ну ін-
фор ма цію. Вго рі сто рін ки вка за на ла тинська наз ва 
гри ба та на зва ро ди ни, до якої він на ле жить, ниж-
че — ук ра їнська та ро сійська на зви, а та кож на бір 
най більш роз по всю дже них на род них назв цьо го 
виду, що по бу ту ють в Ук ра ї ні. Далі роз та шо ва ні 
опис гри ба з мі к ро- та ма к ро ско пі ч ни ми оз на ка ми, 
дані про його роз по всю джен ня, види-двій ни ки, їс-
тів ність, ча с то до дат ко во на ве де но кіль ка ре це п тів 
при го ту ван ня гри ба (ав то ри на го ло шу ють, що всі 
вони ви про бу ва ні на собі), а та кож різ ні ці ка ві на-
у ко ві фа к ти сто сов но опи са но го виду, на при к лад, 
про його лі ку валь ні власти вості. Все це су про во-
джу єть ся кіль ко ма кольо ро ви ми фо то гра фі я ми 
чу до вої якості та, що най при єм ні ше, зроб ле ни ми 
са ми ми ав то ра ми або їх ко ле га ми. Вни зу сто рін ки 
роз та шо ва на таб ли ч ка, яка вка зує пе рі од пло до но-
шен ня гри ба по мі ся цях. За ле ж но від виду, вся ця 
ін фор ма ція за ймає від од ні єї до трьох сто рі нок. 

Далі йдуть до по мі ж ні роз ді ли кни ги: «Ці ка во 
про гри би», «Лі те ра ту ра», «Ал фа віт ний по каж чик 
ук ра їнських назв ви дів гри бів», «Ал фа віт ний по-
каж чик ро сійських назв ви дів гри бів» і «Ал фа віт-
ний по каж чик ла тинських назв ви дів гри бів». У 
пер шо му з них ав то ри зі бра ли де я кі ці ка ві фа к ти 
щодо гри бів, котрим не зна йшло ся мі с ця в по пе-
ред ніх роз ді лах, а про реш ту не має сен су роз по ві-
да ти в под ро би цях, ос кіль ки вони ти по ві для книг 
та ко го роду, а їх зміст пов ністю ві до б ра же ний у за-
го лов ках.

За га лом ре цен зо ва ний ат лас-по сіб ник є, без у-
мов но, ви зна ч ним до сяг нен ням обох мі ко ло гів, і 
їм є чим пи ша ти ся. Кни га на пи са на та ви да на на 
сві то во му рів ні, і нею мог ло б гордити ся будь-яке 
єв ро пейське ви дав ни ц т во. Це — пре кра с ний про-
дукт і я щиро ра дий його по я ві в Ук ра ї ні. Поза вся-
ким сум ні вом, ця кни га – чу до ве при дбан ня для 
будь-яко го лю би те ля гри бів: як шко ля ра, так і до-
ро с ло го. Вона є до б рим по сіб ни ком для шкіл, гар-
ним польо вим ви зна ч ни ком, хо ро шою по пу ля ри-
за торською пра цею.

Чи є в цієї кни ги не до лі ки? Так, адже й на сон-
ці є пля ми, а в тексті цієї справ ді чу до вої кни ги є 
де я кі по хиб ки, втім, не фа таль ні. По-пер ше, хочу 
звер ну ти ува гу на «Зміст». Він не пов ністю від по-
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ві дає ре аль но му по ді лу кни ги на роз ді ли. Їх на-
зви в кіль кох ви пад ках не збігаються з та ки ми в 
тексті кни ги, а вка зів ки на сто рін ки іноді не від-
по ві да ють дійс ності. На при к лад, дру гий роз діл у 
«Змісті» має на зву «Умов ні по з на чен ня» і по чи на-
єть ся він із 5-ї сто рін ки, а в тексті кни ги з п’ятої 
сто рін ки по чи на єть ся роз діл «До опи су ос нов них 
груп гри бів», тимча сом як «Умов ні по з на чен ня» 
роз та шо ва ні на 14 сто рін ці. Ну, а роз діл «Важ ли ві 
оз на ки для ви зна чен ня гри бів» у «Змісті» вза га лі 
не вка за ний. Таке вра жен ня, що «Зміст» сто су вав-
ся яко їсь по пе редньої вер сії кни ги, а надрукували 
зов сім іншу. Крім того, у двох ви пад ках у «Змісті» 
не пра виль но над ру ко ва не сло во по каж чик (як 
«по каз жик»). Ще одне моє за ува жен ня сто су єть-
ся си с те ма ти ки. Види ро дів Coprinellus і Coprinopsis 

від не се ні ав то ра ми до ро ди ни Agaricaceae, тоді як 
на справ ді вони на ле жать до ро ди ни Psathyrellaceae. 
На віть якби бу ла ви ко риста на більш ран ня си с те-
ма по ряд ку Agaricales, це була б ро ди на Coprinaceae, 
а не Agaricaceae. Про те для біль шості ау ди то рії, 
якій ад ре со ва на кни га, ця не то ч ність не ма ти ме 
особ ли во го зна чен ня. Слід за ува жи ти, що, згід но з 
особистим коментарем од но го з ав то рів, кни га ко-
ристу єть ся по пи том (це й не дивно), і ви дав ни ц т во 
час від часу дру кує до дат ко ві ти ра жі. Мож ли во, в 
од но му з них ці по мил ки мож на ви пра ви ти? За га-
лом же ви я в ле ні не до лі ки не при мен шу ють зна-
чен ня цієї чу до вої кни ги та не псу ють за галь но го 
до б ро го вра жен ня від неї. 
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Бурхливий розвиток досліджень, які стосуються 
змін навколишнього середовища на різних 
етапах економічного розвитку суспільства, та 
поява їх нових напрямків, зокрема щодо різних 
форм взаємодії між людиною і природним 
середовищем, потреба у швидкому обміні 
інформацією між фахівцями різних напрямків 
зумовила появу численних періодичних видань 
різного рангу. Серед великої кількості журналів, 
що вийшли друком протягом останніх років, на 
увагу заслуговує й новий польський англомовний 
часопис «Envirmental & Socio-economic Studies», 
який видається факультетом наук про Землю 
Сілезького університету в Катовіцах із 2013 
року. Відомо, що Сілезія – промисловий регіон 
Польщі з розвинутою вугільною та металургійною 
галузями економіки. Тому пи тан ня охо ро ни при-
ро ди та екологічної ситуації в містах над зви чай-
но актуальні. У м. Катовіце, центрі Сілезького 
воєводства, до речі, місті-побратимі До нець ка, в 
1968 році було за сно ва но Сілезький університет, де 
плідно пра цю ють фахівці-біологи, зок ре ма й ті, які 
розв’язують енвайроментальні про бле ми.

У складі редакційної колегії жур на лу – фахівці 
різних напрямків: гео гра фи, еко ло ги, ботаніки, 
що дає змо гу об го во рю ва ти на сторінках цьо го 
ча со пи су ши ро ке коло пи тань. Го лов ний ре дак-
тор жур на лу – про фе сор Ре на та Ду ляс (Renata 
Dulias) із Сілезького університету – фахівець із 
фізичної географії, геоморфології, антропогенної 
денудації. Вона відома дослідженнями, що сто су-
ють ся ланд шафт но го пла ну ван ня та рекультивації 
постіндустріальних зе мель. Її заступ ни ка ми є 
чо ти ри тематичні ре дак то ри, які відповідають 
за публікації пев но го на прям ку досліджень. 
Зок ре ма, ре дак то ром наук про жит тя є док тор 
габілітований, про фе сор – Бар ба ра То карська-
Гузік (Barbara Tokarska-Guzik), зна ний ботанік і 
еко лог, біогеограф, дослідник синантропної фло ри 
Польщі, завідувач ка фед ри біології та охо ро ни нав-
ко лишнь о го се ре до ви ща Сілезького університету. 
Загальновідомими є її публікації, що сто су ють ся 
ур ба ноф ло ри Катовіце та фітоінвазій. Ре дак то-
ром екологічного на прям ку є док тор габілітований  
Адам Ростаньські (Adam Rostański) — еко лог, 
біолог, про фе сор ка фед ри ботаніки та охо ро ни нав-
ко лишнь о го се ре до ви ща й завідувач Гербарію KTU. 
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