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ЗАРОДЖЕННЯ ФІТОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

На  основі  науково-історичного  аналізу  оцінено  внесок  вчених  Новоросійського  університету  в  кінці  ХІХ  –  на

початку ХХ ст. у розвиток вітчизняної фізіології рослин. Розкрито такі ключові аспекти: важлива роль одеських

ботаніків у вивченні фотосинтезу та дихання рослин (роботи А.Н. Волкова, Л.А. Рішаві); проведення досліджень з

біофізичної  фітофізіології  (специфіка  росту  і  руху  рослин)  під  керівництвом  В.А. Ротерта;  накопичення  цінних

матеріалів з фізіології насіння (В.С. Буткевич, М.І. Васильєв).

The contribution of  Novorosiysk  university  scientists  at  the end of  XIX  – beginning of  XX centuries  to development  of

domestic plant physiology is appreciated on basis of scientific-historical analysis. It is opened such clef aspects: important role

of  Odessa  botanists  at  studying  of  plant  photosynthesis  and  respiration  (works  of  A.M. Volkov,  L.A. Rishavi);  researches

realization to biophysical phytophysiology (specify of plant growing and moving) under preside of V.A. Rotert; valuable materials

accumulation about seeds physiology (V.S. Butkevich, M.I. Vasil’ev).

Генезис фітофізіології в Україні у ХІХ ст. безпосередньо пов'язаний зі створенням університетів, де зосередились

провідні  наукові  кадри  і  були  створені  умови  для  здійснення  досліджень  із  застосуванням  найновіших  фізико-

хімічних методів, що дало змогу вивчати фізіологічні процеси у рослин. Зростання потреби в кваліфікованих кадрах

на півдні Росії зумовило відкриття третього університету на теренах сучасної України – Новоросійського, який був

створений на базі Рішельєвського ліцею. В 1864 р. був виданий указ про відкриття 1 травня 1865 р. Новоросійського

університету в Одесі [9]. Водночас з утворенням університету була відкрита кафедра ботаніки, де розпочалися і

анатомо-фізіологічні дослідження.

Впродовж 1865-1871 рр. кафедру ботаніки очолював видатний вчений другої половини ХІХ ст. Л.С. Ценковський:

викладав курс анатомії  та фізіології  рослин, був засновником морфолого-онтогенетичного напрямку досліджень,

який став основним для ботаніків цього університету на багато років  [9]. Його наукова діяльність в цей час була

присвячена  описанню  і  вивченню  прісноводних  та  морських  нижчих  організмів.  Ембріологічні  дослідження

Л.С. Ценковського статі у водоростей послугували підґрунтям для робіт німецького вченого В. Гофмейстера, який

встановив єдність основних рис індивідуального розвитку рослин від мохів і папоротей до квіткових [14]. Пізніше ідеї

Л.С. Ценковського  були  розвинені  в  роботах  Я.Я. Вальца,  С.Г. Навашина,  А.П. Сапегіна  та  інших  вітчизняних

науковців. Невтомний вчений напружено працював у Новоросійському товаристві природодослідників, у 1869-1871

рр. виконував обов’язки його президента.

Наступним  керівником  кафедри  ботаніки  у  1871-1879  рр.  був  Я.Я. Вальц,  який  значну  увагу  приділяв

онтогенетичному вивченню нижчих рослин. У царині фітофізіології він досліджував питання ґрунтового живлення та

фізіології  росту  і  розвитку  рослин  [19].  В  1873 р.  Я.Я. Вальц  провів  цикл  досліджень  у  водній  культурі,  в  яких

з’ясовував значення елементів живлення для росту коренів. Він намагався знайти відповідь на складне для того

часу питання: які елементи є необхідною складовою частиною живлення рослин? Вчений відмітив значення хлору

для нормального розвитку гречки [3]. У публічній лекції “О влиянии света на некоторые процессы растительной

жизни” (1875 р.) Я.Я. Вальц узагальнив існуючі на той час погляди з цього питання і охарактеризував результати

власних дослідів з амарилісами, тюльпанами і гіацинтами. Він зазначав, що тільки під впливом світла у більшості

рослин формується і зберігається хлорофіл, за допомогою якого рослина асимілює поживні речовини і виготовляє

матеріал  для  побудови  свого  організму;  світло  впливає  на  обмін  речовин;  під  впливом  світла  зменшується

випаровування;  світло  не  змінює  інтенсивність  дихання;  воно  підсилює ріст  і  галуження  коренів  при  освітленні

листків (особливо листків і коренів), впливає на інтенсивність росту стебел. З’ясувалось, що забарвлення, аромат та

розміри квітів, які утворилися у темряві, були майже такими, як і на світлі. Утворення квітів було можливим лише

внаслідок  надходження  пластичних  речовин  із  запасів,  які  знаходяться  у  цибулинах  та  в  окремих  листках,  які



залишалися на світлі. Наприкінці роботи автор приходить до узагальнюючого висновку, що «…тільки під впливом

світла розвиваються здорові, сильні, зелені рослинні організми; без світла, у темряві, можуть розвиватися лише

хворобливі,  слабкі  організми,  які  швидко  гинуть  від  виснаження,  або  ж  чужеядні  організми,  паразити,  ці

експлуататори інших організмів» [4, с. 28]. Ця робота мала певне значення для пізнання внутрішніх,  біохімічних

причин переходу рослин до цвітіння.

В  кінці  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  у  Новоросійському  університеті  було  започатковано  дослідження  щодо

особливостей фотосинтезу та дихання вищих рослин. Перші праці з проблем фотосинтезу виконав доцент кафедри

ботаніки  А.Н. Волков, який викладав курс анатомії  та фізіології  рослин [14].  У 1875 р.  у  докторський дисертації

А.Н. Волков  критично  проаналізував  методи  вивчення  фотосинтезу,  особливо  методики  щодо  з’ясування  ролі

окремих  ділянок  спектра.  Він  вказував,  що  більшість  дослідників  замислювалися  лише  про  якість  світла,  яке

надходить до рослини, а не про кількість його. «Вони знали, що за світло вони мали за своїми екранами, але не

знали скільки його мали» [7, с. 37]. Вчений дійшов висновку, що перш за все необхідно дослідити питання про те, які

промені діють на фотосинтез,  як залежить фотосинтез від кута заломлення сонячного променя, яке відношення

існує  між  асиміляцією  і  напруженістю  світла.  А.Н. Волков  доводив,  що  рослину  слід  розглядати  не  як  «шар

хлорофілу» (за  думкою багатьох  дослідників  того часу),  а  як «живий організм»,  у  якому поряд з  фотосинтезом

відбуваються інші життєві процеси. Він встановив, що виділення кисню зеленою рослиною у білому світлі, червоній і

синій  ділянках  спектра  підпорядковувалося  співвідношенню  100:10:95.  Була  вперше  виявлена  нерівнозначність

енергії  променів  з  різною  довжиною  хвилі  по  відношенню  до  різних  фотохімічних  реакцій.  Пізніше  ці  аспекти

світлової стадії фотосинтезу були розвинені К.А. Тимірязєвим і нарешті знайшли своє пояснення завдяки квантовій

теорії  світла.  Стосовно  засвоєння  вуглекислоти  А.Н. Волков  вперше  виявив  існування  вторинного  підйому

фотосинтезу  у  синьо-фіолетових  променях  відповідно  наявності  вторинного  максимуму  поглинання  світла

пігментами листка у цій частині спектра. Він показав, що при досягненні певного мінімуму освітлення, при якому

починається  фотосинтез,  у  межах  порівняно  слабкого  освітлення,  інтенсивність  асиміляції  прямо  пропорційна

освітленості [7]. У 1876 р.  вчений дослідив спектр поглинання хлорофілу; провів фотометричний аналіз розчинів

купрум  (II)  сульфату  в  нітратній  кислоті  та  калію  біхромату,  які  використовувались  як  кольорові  екрани  в

експериментах з  фотосинтезу. Вивчення засвоєння світлової енергії  і  ролі  пігментів  в цьому процесі,  розпочате

А.Н. Волковим і  К.А. Тимірязєвим, було продовжено цілою плеядою вітчизняних фітофізіологів:  К.А. Пурієвичем,

В.К. Залеським, В.М. Любименко та іншими. 

Цікаві досліди були проведені А.Н. Волковим у 1874 р. Він прослідкував зв'язок дихання з процесами росту і

запропонував  велику  криву  дихання,  яка  співпадала  з  великою  кривою  росту,  винайденою  незадовго  до  того

німецьким вченим Ю. Саксом. Разом з А. Мейєром Волков сконструював спеціальний прилад для вивчення дихання

паростків і листоносних пагонів, за допомогою якого вдалося встановити, що при підвищенні температури дихання

рослин зростає  майже прямо пропорційно до певного максимуму (приблизно 35оС),  а  при подальшому піднятті

температури (до 35-44,5оС) знову слабшає; що швидкі, але короткочасні коливання температури не відображаються

на  диханні  [21].  На  той  час,  завдяки  роботам  В.І. Палладіна,  дихання  розглядалось  як  сума  ферментативних

процесів. Детальне вивчення окислювальних ферментів у рослин провів молодий вчений Ф.М. Породко [12].

У  1880-1885  рр.  кафедру  ботаніки  очолював  відомий  альголог  Л.В. Рейнгард.  Наукові  роботи  проводились

переважно у морфолого-онтогенетичному напрямку [9].

У 1885-1893 рр. завідуючим кафедрою ботаніки був Л.А. Рішаві, який одним з перших в університеті проводив

дослідження в галузі  фізичної фітофізіології.  Йому належать експериментальні роботи щодо дихання і  тропізмів

рослинних організмів. У 1876 р. вчений з’ясував особливості процесу дихання від початку проростання насінини до

того  моменту,  коли  етиольована  рослина,  вичерпавши весь  запас  поживних  речовин,  гине.  На  підставі  точних

експериментальних даних він підтвердив той факт, що крива дихання швидко підіймається, потім йде паралельно

абсцисі  і  далі  починає  падати,  а  також  навів  графічне  зображення  перебігу  процесу  дихання [15].  У  1885  р.

Л.А. Рішаві розпочав досліди з гальванотропізму і показав, що слабкий струм викликає вигин коренів до катоду,

сильний – до аноду, розкрив причину цих явищ і розділив два різних явища: справжній гальванотропізм (ростовий



вигин до катоду) і зміни коренів під впливом сильних струмів (вигин до аноду) [16]. Ці експериментальні й теоретичні

напрацювання Л.А. Рішаві були важливими для становлення теоретичних основ електрофізіології рослин.

Видатний  морфолог  професор  Ф.М. Каменський,  який  вперше описав  явище ектотрофної  мікоризи,  керував

роботою  кафедри  ботаніки  у  1886-1912  рр.  Його  окремі  праці  були  присвячені  експериментальній  морфології

рослин, зокрема формоутворюючій дії факторів зовнішнього середовища, що мало в подальшому певне значення

для фізіології розвитку рослин.

Весною 1886 р. співробітник кафедри ботаніки В.Ф. Хмелевський провів цикл досліджень з проблеми поглинання

води  надземними  частинами  рослин.  Він  виявив,  що  вода  не  проникає  через  продихи  і  показав,  що  кутикула

нижнього  боку  листків  пропускає  за  однаковий  час  більше води,  ніж  кутикула  верхнього  боку.  Причину  різного

поглинання води нижнім та верхнім боком листків він вбачав не у різному розташуванні продихів, а у різній щільності

кутикули абаксіального та адаксіального боків листка [20].

З  появою на кафедрі  професора В.А. Ротерта  було розгорнуто  широкомасштабні  дослідження з  біофізичної

фізіології рослин. Завдання цієї галузі фітофізіології передбачали вивчення фізіології рослинної клітини, росту і рухів

рослин. В 1902-1908 рр. В.А. Ротерт створив і керував ботанічною лабораторією з прекрасним обладнанням для

занять  з  анатомії  і  фізіології  рослин,  яка  не  поступалася  за  оснащенням провідним  світовим  університетським

лабораторіям  [9].  В.А. Ротерт  вивчав  будову  пластид,  довів  наявність  хромопластів  у  вегетативних  органах,

встановив існування «проміжних пластид» [14].  В Одесі  В.А. Ротерт  закінчив і  літературно оформив роботу про

явище подразливості  у  нижчих  рослинних  організмів.  Він  охарактеризував  подразливість  як  загальну  і  основну

властивість живої матерії, як «процеси звільнення, які відбуваються у живій протоплазмі» [17, с. 10]. Вчений вважав,

що реакції подразливості відбуваються за рахунок запасів енергії, які має рослина. Для всебічного пізнання явища

подразливості у рослин природодослідник провів порівняльно-фізіологічне дослідження впливу ефіру і хлороформу

на подразливість мікроорганізмів. Він ставив перед собою подвійну мету: з одного боку, вивчити фізіологічну дію

наркотичних речовин, а з другого – отримати нові дані з проблеми подразливості. Як зазначає сам автор: «В мене

давно був намір заповнити цю прогалину, вивчаючи дію наркотиків на рослини, і перш за все на подразливість їх»

[17, с.  19].  В.А. Ротерту вдалося показати,  що більшість досліджуваних організмів  (бактерії,  безбарвні та зелені

джгутикові, зооспори деяких грибів) анестезуються ефіром та хлороформом і втрачають нормальну чутливість до

різних  подразнювачів  (світло,  хімічні  речовини,  кисень).  Отже,  В.А. Ротерт  представив  нові  докази  існування

подразливості у рослин і довів, що «чуттєвість в усьому живому світі єдина, що здатність відчуття в усіх організмів

має своє матеріальне підґрунтя у принципово тотожних властивостях протоплазми» [17, с. 29].

В  одеський  період  В.А. Ротерт  проявив  себе  не  тільки  як  досвідчений  експериментатор-універсал,  але  і  як

вчений, який володіє даром критичного аналізу і узагальнення сучасної йому наукової літератури. У 1903 р. було

опубліковано його статтю оглядово-критичного характеру «Отношение растительных организмов к кислороду» [18],

в якій автор проаналізував фактичний матеріал в історичному контексті. Він зазначав, що завдяки різноманітності

фізіологічних властивостей живих організмів органічний світ виявляється пристосованим до різноманітних зовнішніх

умов життя, які існують на земній кулі. Обговорення даних про значення кисню для рослинних організмів проведено

в еволюційному аспекті і підпорядковано загальнобіологічній ідеї про єдність органічного світу. 

В Одесі біля В.А. Ротерта згуртувалась група молодих вчених – Г.А. Боровиков, Ф.М. Породко, І.Д. Щербак, які

цікавилися  різними  аспектами  рухів  і  подразливості  рослин.  Ф.М. Породко  досліджував  характер  руху  рослин  у

відповідь  на  вплив  (дифузійний  або  однобічний)  різноманітних  хімічних  речовин  [13].  Він  розробив  оригінальну

методику: вміщував у повній темряві корені рослин у агаровий студінь, на який потім спрямовував дифузійну течію

різних  речовин  і  таким  чином  обробляв  розчинами  солей  верхівку  або  основу  кореня.  Цикл  експериментів

підтвердив відомий факт, що корені реагують вигинами на дію розчинів хімічних речовин. Характер цих вигинів, їх

форма, розміри, напрямок безпосередньо залежали від концентрації розчину. Талановитий вчений встановив роль

окремих частин кореня (верхівки та зони росту) у хемотропічному вигині. У подальших дослідженнях Ф.М. Породко

розробив інший оригінальний метод – однобічного хемотропічного подразнення, який дозволив чітко локалізувати

ділянку  подразнення кореня.  Було з’ясовано такі  факти:  при низьких концентраціях виникають  позитивні,  а  при



високих – негативні хемотропічні реакції; неелектроліти не викликають у коренів хемотропічного подразнення; ця

здатність  властива  лише  електролітам.  Отже,  експериментальним  шляхом  вчений  встановив,  що  причиною

виникнення вигину при дії будь-якого подразника є різна інтенсивність росту протилежних боків органа рослини;

вплив  будь-якої  солі  на  рух  кореня  залежить  від  різниці  у  дії  катіонів  і  аніонів  цієї  сполуки.  Вивчивши  вплив

різноманітних іонів, Ф.М. Породко прийшов до висновку, що в своїй основі хемотропічна дія полягає у зміні ступеня

гідратації біоколоїдів протоплазми під впливом електролітів, які надходять до неї, внаслідок чого спостерігається

позитивний (викликають аніони) або негативний (зумовлений катіонами) вигин кореня.  Ці  висновки про природу

хемотропізмів увійшли пізніше до багатьох вітчизняних і іноземних підручників з фізіології рослин.

Метою точних  досліджень  (проводив  спостереження  кожні  2-3  години  протягом  доби)  Г.А. Боровикова  було

з'ясування  природи  короткочасного  впливу  розчинів  солей,  кислот  і  лугів  на  швидкість  росту  гіпокотилів.  Він

встановив,  що всі  кислоти,  до певної  концентрації  їх,  стимулюють ріст  проростка.  При підвищенні  концентрації

кислоти інтенсивність росту різко знижується, ростові процеси пригнічуються і проростки гинуть. При додаванні до

розчину кислоти нейтральної солі, Г.А. Боровиков спостерігав затримку росту гіпокотилів (різну для різних катіонів),

яка посилювалася з підвищенням концентрації солі. Вивчаючи залежність росту рослин від набрякання протоплазми

(гідратаційного потенціалу її) він встановив, що ряд солеутворюючих речовин підсилює ступінь набрякання плазми,

впливаючи тим самим і на ріст рослин. З'ясувалось, що не величина осмотичного тиску і  швидкість розтягнення

клітинної  оболонки  визначають  інтенсивність  росту  рослинної  клітини,  як  тоді  вважали,  а  ступінь  гідратації  і

дегідратації  біоколоїдів  протоплазми  [1].  Ця  точка  зору  на  сутність  процесу  росту  рослинної  клітини  була

підтверджена іншими вченими і в свій час увійшла до вітчизняних підручників з фізіології рослин.

До розробки проблем біофізичної фітофізіології підключився відомий вчений А.І. Набоких, який у 1905 р. очолив

кафедру агрономії.  Він зацікавився подразнювачами росту і зібрав багатий фактичний матеріал про вплив води,

кисню, солеподібних речовин на ріст рослин. Ці дослідження поглиблювали головну тему його робіт – проблему

анаеробіозу.  Учений  висунув  гіпотезу,  що  в  звичайних  умовах  у  процесах  обміну  клітини  рослин  утворюють  і

накопичують особливі речовини [10]. Цей природодослідник одержав із вичавків гіпокотилів соняшника фізіологічно

активні  речовини,  одним із  перших серед українських  фітофізіологів  займався дослідженням проблеми хімічних

стимуляторів росту. Його роботи створили підґрунтя для подальших численних досліджень фітогормонів.

Інший талановитий одеський фітофізіолог М.Д. Вахтель на підставі власних дослідів за допомогою оригінальних

пружинних терезів на значному експериментальному матеріалі встановив, що коли корінь спрямовується донизу, то

він активно тисне на пластинку пружинних терезів. Сила активного тиску досягала 4-х грамів, а засобом його прояву

слугував тургор кореневих клітин. Він прийшов до висновку про зв’язок між геотропічним впливом і процесом росту

кореня, зокрема з процесом новоутворень в коренях, з процесом поділу клітин, причому зі стадією розтягнення, до

якої  переходять  нові  елементи,  які  утворилися  у  положенні  геотропічної  нерівноваги,  даючи  цим  елементам

розростатися у набутих ними напрямках і формі. Таким чином, на думку M.Д. Baхтеля геотропічний вигин кореня –

явище активного характеру, яке проявляється через тургор кореневих волосків [6]. Подальші дослідження вченого

були присвячені підтвердженню локалізації геотропічної чутливості у кінчику кореня.

Отже, у Новоросійському університеті в кінці ХЇХ - на початку ХХ ст. під керівництвом В.А. Ротерта утворився

колектив  ботаніків-фізіологів  (Г.А. Боровиков,  Ф.М. Породко,  І.Д. Щербак),  які  активно  досліджували  специфічні

особливості  росту  і  рухів  рослин,  явища  подразливості  у  нижчих  організмів.  Роботи  одеської  школи  фізіологів

рослин були підґрунтям для формування і подальшого розвитку вчення про фітогормони.

В зазначений період українські вчені виконали цикл робіт з біохімічного напрямку фізіології рослин, присвячених

вивченню ферментативного  перетворення  поживних  речовин  під  час  проростання  і  дозрівання  насіння.  Певний

внесок  у  з’ясування  особливостей  перетворення  білкових  речовин  у  вищих  рослин  і  пліснявих  грибів  зробив

В.С. Буткевич,  який  працював у  Новоросійському  університету  у  1903-1904 рр.  Первинне розкладання  білкових

речовин в рослинах він охарактеризував як процес, який відтворюється протеолітичним ферментом і призводить до

утворення звичайних для гідролітичного розщеплення продуктів [2]. 



Пізніше одеським вченим М.І. Васильєвим було показано, що при дозріванні насіння білки можуть утворюватися

як на світлі, так і в темряві. Білкові речовини листків пересуваються спочатку у стулки, а потім у насіння бобових

рослин. Основним місцем синтезу білкових речовин є листки: вони постачають насінню рухливі форми азотистих

речовин, які через амід аспарагінової кислоти знов синтезуються у білкові речовини і в такому вигляді відкладаються

у запас [5]. М.І. Васильєв вважав, що дозрівання насіння – це процес, зворотній його проростанню.

В період 1914-1919 рр. кафедру ботаніки очолював видатний вчений Б.Б. Гриневецький, основні роботи якого

присвячені в галузі фітофізіології геотропізму коренів, анатомії рослин – будові продихів. Вчений досліджував корені

різних рослин і дійшов висновку, що реотропізм (рух коренів назустріч току води) обумовлений хемотропізмом і,

ймовірно, є однією з його форм [8]. Б.Б. Гриневецький усі тропізми розділив на дві групи: перша - рео-, хемо-, аеро- і

термотропізми (чутливими є верхівка і зона росту кореня); друга – гео-, фото-, гальвано-, гідро- і травмотропізми

(чутлива тільки верхівка кореня).

У 1863 р.  університетським статутом було запропоновано створення самостійних кафедр фізіології  росли та

відокремлення  їх  від  існуючих  раніше кафедр ботаніки.  Однак  у  Новоросійському  університеті  окрему  кафедру

анатомії і фізіології рослин було організовано лише у 1916 р. [9].

Таким чином, вчені Новоросійського університету в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. внесли певний вклад у розвиток

досліджень різних аспектів життєдіяльності рослин (фотосинтезу, дихання, росту і рухів, фізіології насіння тощо). В

цьому  навчальному  закладі  відбулося  реальне  становлення  фітофізіології,  було  започатковано  наукову  школу

професором В.А. Ротертом з фізичної фізіології рослин, що стало вагомим внеском в розвиток, як вітчизняної, так і

світової науки.
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