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КиївськаКиївська школа ліхенологів є визнаною в школа ліхенологів є визнаною в 
світі за своїми досягненнями (а такожсвіті за своїми досягненнями (а також є є 
визнаними її пріоритети в світовому визнаними її пріоритети в світовому 
масштабі***масштабі*** (відмічені зірочками)(відмічені зірочками)) щодо таких ) щодо таких 

напрямків вивчення лишайників:напрямків вивчення лишайників:

флористикофлористико--таксономічного таксономічного 
історикоісторико--географічного***географічного***
екологоеколого--ценотичного***ценотичного***
та молекулярнота молекулярно--біологічного***біологічного***



ФлористикоФлористико--таксономічний таксономічний 
напрямок напрямок 

ЗаЗа виданнями “Визначник” та виданнями “Визначник” та 
“Флора” А.М. “Флора” А.М. ОкснераОкснера

Планомірне і спеціальне вивчення 
лишайників України ми пов’язуємо з 
іменем Альфреда Миколайовича 
Окснера. 
В 1937 році А.М. Окснером був 
виданий „Визначник лишайників 
України”, що включав 334 видів 
лишайників відомих для України. Слід 
зазначити, що межі України були на той час зовсім не 
такими, як сьогодні, зокрема, до складу України не 
входив Крим, а також західні регіони України (Українські 
Карпати та Волинська, Рівненська, Тернопільська, 
Львівська області). Тому дане видання включало 
відомості про лишайники власне рівнинної частини 
України в сучасному розумінні.

Професор, заслужений діяч 
науки і техніки, член-

кореспондент АН УРСР 
Альфред Миколайович 
ОКСНЕР (1898 – 1973)



ФлористикоФлористико--таксономічний таксономічний 
напрямок напрямок 

ЗаЗа виданнями “Визначник” та “Флора” А.М. виданнями “Визначник” та “Флора” А.М. ОкснераОкснера

Світове ім’я А.М. Окснер отримав після 
опублікування «Флори лишайників України».
Перший том був опублікований в 1956 році, через два роки після 
приєднання Криму до складу України. Тому видання другого тому було 
відкладено, в зв’язку з необхідністю детального вивчення Криму. Другий 
том в подальшому був розділений на декілька випусків. Перший випуск 
другого тому «Флори лишайників України» був виданий А.М. Окснером в 
1968 році. Третя книга «Флори», зокрема другий випуск другого тому, 
був виданий вже після смерті А.М. Окснера, в 1993 році. Ще одна книга, 
зокрема третій (останній) випуск другого тому «Флори», знаходиться у 
підготовці до друку у відділі ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. 
М.Г. Холодного НАН України.



УчастьУчасть М.Ф. Макаревич у М.Ф. Макаревич у 
підготовці “Флори …”підготовці “Флори …”

Паралельно з великою роботою по детальному 
вивченню ліхенофлори Українських Карпат М.Ф. 
Макаревич бере участь у підготовці «Флори 
лишайників України» А. М. Окснера. Для цього видання 
Марія Флоріанівна опрацьовувала родини 
Graphidaceae, Pertusariaceae та рід Lecanora.



УчастьУчасть М.Ф. Макаревич в підготовці окремих випусків М.Ф. Макаревич в підготовці окремих випусків 
““ОпределителяОпределителя …”…”

У 1971 р. ( у першому випуску) опубліковані 
великі і складні для визначення родини, як 
Pertusariaceae (2 роди 92 види)
та Lecanoraceae (5 родів 208 видів). 
У 1977 р. (четвертому випуску) обробки родин: 
Arthopyreniaceae (8 родів 56 видів),
Pyrenulaceae (4 роди 18 видів),
Mycoporaceae (1 рід 4 види), 
Graphidaceae (7 родів 48 видів), 
Chiodectaceae (2 роди 2 види), 
Dirinaceae (1 рід 1 вид), 
Rocellaceae (1 рід 1 вид),
Lecanactidaceae (2 роди 9 видів),
Arthoniaceae (2 роди 37 видів) 
та  Pilocarpaceae (1 рід 2 види). 



ФлористикоФлористико--таксономічний таксономічний 
напрямок напрямок 

вклад до вивчення окремих таксонів на вклад до вивчення окремих таксонів на 
світовому рівнісвітовому рівні

В цілому В цілому ОкснеромОкснером А.М.А.М. описано описано 208 таксони 208 таксони 
лишайниківлишайників, з них , з них 94 таксони надвидового рівня94 таксони надвидового рівня
(3 родини, 17 секцій, 74 серій), та (3 родини, 17 секцій, 74 серій), та 114 видових та 114 видових та 
внутрішньовидових таксоніввнутрішньовидових таксонів (54 видів, 17 (54 видів, 17 
різновидів, 37 форм та 6 нових назв), а також різновидів, 37 форм та 6 нових назв), а також 318 318 
нових комбінаційнових комбінацій (40 на надвидовому та 278 на (40 на надвидовому та 278 на 
видовому та внутрішньовидовому рівні)видовому та внутрішньовидовому рівні)



ММ.Ф. Макаревич описано 13 таксонів (.Ф. Макаревич описано 13 таксонів (6 видів, 6 видів, 
7 різновидів та форм)7 різновидів та форм) та запропоновано 32 та запропоновано 32 

комбінації нових назв лишайників комбінації нових назв лишайників (8 видових (8 видових 
та 24 внутрішньовидових таксонів)та 24 внутрішньовидових таксонів)

НовіНові для науки види:для науки види:
AcrocordiaAcrocordia bukowinensisbukowinensis MakMak. . 
LecanoraLecanora multisporamultispora MakMak..
LecanoraLecanora nemoralisnemoralis MakMak..
MelaspileaMelaspilea oxnerioxneri MakMak..
MelaspileaMelaspilea sudzuhensissudzuhensis MakMak..
MelaspileaMelaspilea zeroviizerovii MakMak. . et et KnjazhKnjazh..



новийновий для науки вид для науки вид MelaspileaMelaspilea
oxnerioxneri з території Україниз території України..



новінові для науки лишайники для науки лишайники 
MelaspileaMelaspilea sudzuhensissudzuhensis, M. , M. zeroviizerovii



Марія Флоріанівна Марія Флоріанівна 
розвивала досить цікаві розвивала досить цікаві 
погляди на систематичне погляди на систематичне 
положення окремих таксонів положення окремих таксонів 
лишайників. Зокрема, в лишайників. Зокрема, в 
статті “статті “Про видову Про видову 
самостійність самостійність 
лишайника лишайника PertusariaPertusaria
discoieadiscoiea ((PersPers.) .) MalmeMalme” ” 



ІсторикоІсторико--географічний географічний 
напрямокнапрямок

АА.М. Окснер є визнаним засновником .М. Окснер є визнаним засновником 
історичної географії в ліхенології, історичної географії в ліхенології, 
основи якої були сформульовані в його основи якої були сформульовані в його 
докторській дисертації “докторській дисертації “Анализ Анализ 
лихенофлорылихенофлоры Арктики, ее Арктики, ее 
происхождение и развитие» (происхождение и развитие» (ОкснерОкснер
19401940--42).42).



АА.М. .М. ОкснерОкснер та А.С. Лазаренкота А.С. Лазаренко

ФотоФото 19601960--70 роки70 роки



МакаревичМакаревич 19631963



КсеромеридіональнийКсеромеридіональний



ксеромеридіональнийксеромеридіональний

Verrucaria caerulea



МонтаннийМонтанний



МонтаннийМонтанний європейськийєвропейський

Dermatocarpon rivulorum



МонтаннийМонтанний єврамериканськийєврамериканський

Lobaria amplissima



МонтаннийМонтанний голарктичнийголарктичний

Leptogium cyanescens



МонтаннийМонтанний голарктичнийголарктичний

Sticta sylvatica



МонтаннийМонтанний голарктичнийголарктичний

Parmotrema chinense =Parmelia
trichotera



МонтаннийМонтанний мультирегіональниймультирегіональний

Menegazzia tenebrata



НеморальнийНеморальний



неморальнийнеморальний

Cetrelia olivetorum



НеморальнийНеморальний європейськийєвропейський

Lecanora intumescens



НеморальнийНеморальний єврамериканськийєврамериканський

Lecanora albella = L. pallida



НеморальнийНеморальний паннеморальнийпаннеморальний

Normandina pulchella



НотобореальнийНотобореальний

Tuckermannopsis chlorophylla



БореальноБореально--монтанниймонтанний

Usnea filipendula =U. dasypoga



БореальнийБореальний панбореальнийпанбореальний

Usnea longissima



БореальнийБореальний

Pertusaria arborea



АрктоАркто--альпійськийальпійський

Peltigera scabrosa



АрктоальпійськийАрктоальпійський
мультирегіональниймультирегіональний

Thamnolia vermicularis



ІсторикоІсторико--географічний географічний 
напрямокнапрямок

НайбільшаНайбільша роль робіт М.М. Макаревичроль робіт М.М. Макаревич
Популяризація зонального підходу у Популяризація зонального підходу у 
групуванні ареалів лишайниківгрупуванні ареалів лишайників

На жаль, докторська дисертація А.М. На жаль, докторська дисертація А.М. ОкснераОкснера ““Анализ Анализ 
лихенофлорылихенофлоры Арктики, ее происхождение и развитие» не Арктики, ее происхождение и развитие» не булабула в в 

повномуповному обоб’’єміємі опублікованаопублікована..

Активна пропаганда, участь в дискусіях Активна пропаганда, участь в дискусіях 
щодо доцільності і правомірності щодо доцільності і правомірності 
виділення окремих географічних виділення окремих географічних 
елементів елементів ліхенофлорліхенофлор тощотощо



«Атлас «Атлас географическогогеографического распространенияраспространения
лишайниковлишайников в в УкраинскихУкраинских Карпатах» (Макаревич и Карпатах» (Макаревич и 
др. 1982).др. 1982).





ЕкологоЕколого--ценотичнийценотичний
напрямокнапрямок



МолекуряноМолекуряно--біологічнийбіологічний
напрямокнапрямок

Blum O.B. & Blum O.B. & KashevarovKashevarov G.P. 1986G.P. 1986: : 
DNA homology as a proof of legitimacy to DNA homology as a proof of legitimacy to 
distinguish distinguish LassalliaLassallia MeratMerat in lichens in lichens 
((UmbilicariaceaeUmbilicariaceae). ). –– DopovidiDopovidi AkademiiAkademii
NaukNauk UkrainskoiUkrainskoi RSR.RSR. SeriyaSeriya B 1986: 58B 1986: 58--61.61.



УчніУчні М.Ф. МакаревичМ.Ф. Макаревич

Макаревич М.Ф. була науковим 
керівником кандидатських 
дисертацій:

Кудратова І.

«Лишайники Гірського 
Зеравшану» (1979 р. ),

та Навроцької І.Л.

«Ліхенолора букових лісів 
України» (1984 р.). 



LichenodiplisiellaLichenodiplisiella makareviczaemakareviczae S. S. KondrKondr. & . & KudratovKudratov

ТаксониТаксони описані на честь М.Ф. описані на честь М.Ф. 
МакаревичМакаревич
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