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 1885 р. – подорож Й. Олеськіва в Австрію та Німеччину. Вивчав ботанічні сади в

Берліні, Вроцлаві, Гамбургу, Кілі, Галле, Лейпцигу, Дрездені, Празі, Відні. Дана

стаття – результат спостережень під час подорожі.

 Мета статті: на основі аналізу характеристик різних ботанічних садів

представити модель зразкового ботанічного саду, відповідного тодішнім

вимогам.

 Призначення ботанічних садів:

1) навчальне (представити флору країн з різним кліматом). Потреба створення

теплиць та засклених приміщень для розмноження і зберігання екзотичних рослин.

Це особливо актуально для невеликих міст;

2) наукове (важливо підтримувати постійний контакт з науковцями та

мандрівниками): приклад – ботанічний сад у Вроцлаві. Англійський парк: 2 типи –

а) в Вроцлаві; б) Галле та Лейпцигу.



 Заснований в 1811 р. У 1852–1883 роках, коли директором ботанічного саду був 

Іоганн Генріх Роберт Гьопперт, сад був розширений. Сьогодні – ботанічний 

сад Вроцлавського університету



 Загрози для ботанічних садів:

1) перетворення з наукових інституцій в місця для прогулянок відвідувачів та

розваг дітей (приклад: ботанічний сад в Гамбургу);

2) масові відвідування громадськістю садів несуть загрозу як стану самих садів,

так і проведенню ефективних наукових досліджень. Типові фрази відвідувачів, що

бачать роботу дослідників: «Der scheint nie eine „schöne“» Pflanze gesehen zu

haben» («Він ніколи не бачив «прекрасної» рослини»);

3) огородження окремих ділянок садів від непроханих відвідувачів.

 Планування ботанічних садів:

1) критерії групування рослин: спорідненість, місце походження, призначення

(медичне, економічне, виробниче). Приклад: ботанічний сад в Вроцлаві (рослини

згруповані за місцем походження, сімействами);

2) критерії планування садів в Дрездені, Берліні, Гамбургу, Відні. У Відні

найповніше та найчіткіше враховано критерій регіонального походження рослин.



 За порадою свого особистого лікаря імператриця Марія-Терезія у 1754 році

купила 2 гектара землі для облаштування саду лікарських рослин «Hortus

Medicus», поклавши початок майбутньому ботанічному саду «Hortus Botanicus

Vindobonensis». В 1890–1893 роках під керівництвом Антона Кернера

побудований тепличний комплекс, в 1904–1905 роках — Інститут ботаніки. На

території ботанічного саду площею 8 га зростає 11500 видів рослин із різних

куточків світу (нині – ботанічний сад Віденського ун-ту).



 Планування ботанічних садів:

3) Групування рослин за критерієм батьківщини їх походження – найкраща підстава

для вивчення географії рослин.

4) Насаджування рослин без жодного критерію або системи є найменш придатний

спосіб для повноцінних наукових досліджень (приклад: багатий рослинністю сад в

Сміховє під Прагою).

 Трав'яні та кущові рослини в ботанічних садах:

1) поділ на однорічні та багаторічні. В їх межах класифікація за сімействами;

2) Приклад: сади в Кілі та Галле: перед кожним відділом – на таблиці план

розміщення окремих сімейств рослин. Для трав'яних рослин це найкращий спосіб

розміщення в саду;

3) сад в Гамбургу: корисні для людини рослини насаджують довкола рослин

свого сімейства на певній відстані, підкреслюючи їхню периферійність для даного

сімейства;

4) поєднання корисних для людини рослин з лікарськими в одну спільноту.



 Гірські та водні рослини:

1) водні рослини: приклад - сад в Лейпцигу: рівень вологості регулювався через

насипання землі на різну висоту. Басейн з рослинами поділений з допомогою

мурованих стінок на окремі грядки з метою уникнення хаотичного поширення

рослин;

2) в Ерфурті: ряди вазонів сполучено ринвами, з яких кожен наступний ряд є

розміщений нижче від попереднього (струмінь води дуже повільно тече і підтримує

вологість в землі вазонів постійно).

 Спеціальні сади з метою рільничих досліджень: вперше створені в

Німеччині. Розмежування дослідницьких функцій між науковцями-ботаніками та

науковцями-рільниками. Але там, де нема спеціальних рільничих дослідницьких

осередків, необхідно в ботанічних садах провадити рільничі дослідження.



 Збір насіння рослин та обмін ним між садами:

1) збирання насіння: тільки добре обізнаний з рослинною систематикою

садівник;

2) створення каталогів насіння різних рослин (його необхідно рішуче відкинути

та засудити його використання). Неможливо знайти якийсь один правильний

критерій відбору насіння, задовільний для різних ситуацій;

3) пропозиція Й. Олеськіва: щоб кожний сад пропонував насіння рослин,

властивих флорі регіону, де він знаходиться, а також насіння вельми рідкісних

рослин. Створення каталогів подібного роду вимагатиме набагато менше часу,

праці і коштів, а в науковому плані вони будуть набагато точніші, ніж каталоги, де

зібрана інформація про тисячі різних рослин.



 Тема доповіді: «O powstawaniu odmian roślinnych pod wpływem uprawy» («Про 

виникнення змін в рослинах внаслідок обробітку»). 

 Основні положення доповіді:

1) думка про те, що перші зміни в будові рослин, за якими почали доглядати,

котрі в подальшому мають перерости в специфічні властивості, що різнять їх від

диких предків, виникають випадково, незалежно від панівних зовнішніх умов, є

хибною;

2) насправді зміни породжені внаслідок розвитку біологічних тканин, в яких

накопичуються корисні поживні компоненти, що в свою чергу безпосередньо

породжене зростання рівня засвоєння через їх обробіток та догляд. Приклад:

однакова кількість води для дикої рослини та рослини, посіяної на обробленому

ґрунті, містить в першому випадку незначні, а в другому – значні кількості

поживних солей, взятих з доглянутого ґрунту;

3) в рослини на доглянутому ґрунті є завжди значні запаси поживних речовин, що

відкладаються у її тілі (м'ясисті корені моркви, буряка, клубні картоплі, голова

капусти, опухлості на ніжці в кольрабі, м'ясисте суцвіття в цвітної капусти).



4) Представлення результатів своїх досліджень з квасолею кущовою (пішою):

а) вирощував в спеціальних умовах;

б) вже в першому поколінні перетворилась на товсту;

в) вплив зовнішніх умов на формування організму рослини є визначальним при

виникненні змін.

5) Теорія пристосування організмів до існуючих умов внаслідок боротьби за

існування є в своїй основі помилковою;

6) всі зміни та якості можуть виникати тільки внаслідок змін в зовнішніх життєвих

умовах;



7) зовнішні умови можуть діяти двояко:

а) посилюють або послаблюють певні функції і після цього модифікують

відповідно будову різних органів (послідовні, але не сталі форми, які змінюються в

інших життєвих для рослини умовах);

б) викликають матеріальні зміни в організмі: змінюється сам спосіб реакції

організму на зовнішні впливи, що породжує і зміни в самих формах органів. Такі

форми є сталі і не повернуться при зміні умов до материного типу. Такі форми не

будуть сполучені рядом переходів з родинними формами.

8) Участь в дискусії: професори Цесельский, Петеленц, Рехман, Шрам, д-р Й.

Олеськів.

Опубліковано: Kosmos. 1889. R. 14. We Lwowie, 1889. S. 269-270.



 Цесельський Теофіл (17.11.1846 або 13.11.1847-8.05.1916) –

 польський вчений-біолог, відомий бджоляр. Отримав освіту в Берліні. З 1872 р. –

професор, керівник кафедри ботаніки Львівського університету (1872-94), декан

філософського факультету (1885-86) Львівського університету.

 Вивчав біологію та фізіологію бджіл. Винайшов вулик, що здобув поширення в

Польщі та західних областях України.

 З його ініціативи в 1875 р. у Львові виникло Пасічницько-Садове товариство.

Один з головних ініціаторів створення та фундаторів Природничого товариства

ім. М. Коперніка. Директор ботанічного саду у Львові.

 Заснував в 1875 р. часопис "Bartnik Postępowy". Головна праця: «Bartnictwo czyli

hodowla pszczół dla zysku, oparta na nauce i wielostronnem doświadczeniu»

(«Промислове бджолярство, засноване на науці і багатосторонньому досвіді,

або дохідне пасічне господарство» (в 2-х т. Львів, 1888).







 Тема доповіді: «O budowie i sposobie wzrostu pędów drzew owocowych» («Про

будову та спосіб росту пагонів плодових дерев»).

1) будова пагонів, які при підживленні дерев підлягають різним садівничим

операціям. Спеціально розглянуто будову довгих гілок (Langzweige). Груші та

яблуні мають весняні і літні пагони. Прийнята думка (Wiesner Biologie d. Pflanzen):

гілка внаслідок надзвичайно сильної транспірації готується до припинення росту

або закрилась бруньками на верхівці (весною), починає наново рости під впливом

сильних дощів (влітку).

2) Позиція Й. Олеськіва: влітку 1889 р. – сухе, бездощове літо, а рослини мали і

весняні, і літні пагони. Підрахував взимку, що кількість листочків в бруньках є

відповідна кількості листя на весняних пагонах, що виросли з відповідних бруньок.

Не завжди може утворитись літній пагін. Тільки утворення взимку в бруньці значної

кількості нових листочків дає можливість інтенсивного розвитку пагонів з листям і

весною, і влітку, різкого переходу весняних пагонів в літні (це стосується тільки

найсильніших пагонів), решта пагонів в своєму розвитку чітко розмежовані на

весняні та літні.



3) Верхні бруньки на пагонах дерев виростають в довгі пагони, а нижні бруньки

дають короткі пагони. Щоб пояснити причину цього, треба вивчати внутрішню

будову пагонів і бруньок. Бруньки вгорі значно краще сформовані, мають більше

листочків, ніж бруньки внизу дерева. Дрібні бруньки мають велику кількість шелухи

(незначна їх життєдайність).

4) Вузли волокна верхніх бруньок займають більше місця в волокнистому колі

галузки, є чисельніші, мають самостійний розвиток через декілька міжвузлів

материної галузки;

5) Вузли волокна дрібних бруньок єднаються відразу під брунькою з вузлами того

листя, поблизу якого знаходиться брунька і є слабші за своїми життєдайними

характеристиками;

6) Соранер: серцевина і кора є у основи пагонів слабкіше розвинуті, ніж вверху;

7) Олеськів відкрив: в деревині є м'якоть і проміння серцевини краще розвинуте

вверху гілки, ніж у основи.



8) Всі фактори (первинна основа тканин, шляхи надходження поживних

компонентів, самі поживні компоненти) є для верхніх бруньок набагато корисніші,

ніж для нижніх;

9) Для тогочасної науки: проблема – причина будови бруньок, пагонів, внаслідок

чого верхні бруньки обов'язково виростають в пагони сильніші, ніж нижні бруньки.

На засіданні присутні 24 члени товариства.

Опубліковано: Kosmos. 1889. R. 14. S. 373-375.



 Відмінність європейського та американського рільництва. Рільництво в

США та Канаді є технічно та технологічно набагато краще оснащене;

 Особливості американського сільського господарства:

а) технічне оснащення;

б) організація вирощування, збору, зберігання та продажу с/г. продукції як

цілісна система;

 Розорана трава прерій вимагає часу для трухлявіння та перегнивання,

особливо в перший рік є слабкі на ній врожаї.

 Ідеальною є господарська одиниця за величиною, яка дозволяє продуктивність

праці господарюючої родини при допомозі машин довести до максимуму при

найменших фінансових затратах.

 Кошти на добрива суттєво впливають на ціну продукції. Тому за умов, коли ціни

на продукти низькі, американці покидають землі, котрі вимагають удобрювання.

Натомість економісти в Галичині пропонують якомога більше вкладати кошти в

виготовлення добрив, коли ціни на продукти постійно знижуються.



 Рільничі машини: у США вони є легкі, збірні, зручні, всю роботу виконують в

найкоротший час і з найменшою затратою сили, що є взірцевим показником.

Швидка поява нових зразків с/г техніки та їх широке застосування, постійне

оновлення парку техніки.

 Співставлення витрат коштів на машинну та ручну працю:

1) акуратність та делікатність праці з машинами;

2) невелика кількість людей для обслуговування машин;

3) доцільні та своєчасні рухи в процесі роботи працівників. Зростання рівня технічної

освіти працівника.

4) робітники в Галичині внаслідок незадовільного харчування та відсутності належної

освіти є низькопродуктивними. В їхній їжі дуже мало білків. Замість картоплі треба

давати в їжу м’ясо, сир, яйця, інші продукти, багаті на білок.



 Чинники, що здешевлюють американську с/г продукцію:

1) безкоштовна або ж дуже дешева земля;

2) відсутність використання добрив.

 Ціни на продукцію, яка оброблена та зібрана примітивними знаряддями, суттєво

зростають і роблять її неконкурентною на зовнішніх ринках.

 Необхідність наявності якомога повнішої інформації про запити на ринку щодо

певних видів продукції. Поява інституту фахових консультантів;

 Усунення посередників між виробниками та покупцями с/г продукції веде до її

здешевлення.

 Створення оптимальної інфраструктури (транспорт, шляхи доставки, місця

зберігання).



 Продукція тваринництва за океаном:

1) дбати про якість порід худоби;

2) продукція має бути виготовлена з якомога меншими затратами праці та

фінансів;

3) худоба круглий рік утримується на відкритому повітрі, чому сприяють

кліматичні умови та наявність корму в великих обсягах, великих за площами

пасовищ.

 Зернові елеватори:

1) концентрація та сортування продукції на елеваторах дає велику економію в

часі та коштах;

2) тут відбувається безпосередній продаж виробником своєї продукції великим

купцям, без посередників;

3) фермери економлять кошти, не будуючи власних складів та елеваторів.



 Ціни на транспортування збіжжя:

1) продукція з США та Канади: дешева продукція та дешевий транспорт роблять їх

висококонкурентними на світовому ринку. Цьому сприяють правове середовище,

створена інфраструктура, використання географічного розташування;

2) надлишок земель та нестача робочих рук породжують надлишок продукції та її

здешевлення. Якщо виробник виготовляє продукцію, дешевшу від цін на ринку, то

це йому приносить солідний зиск. В протилежному випадку є невигідно займатись

рільництвом.

 Враховувати економістам, що галицькому селянину потрібні кошти не тільки на

зерно і м’ясо, але й на помел зерна, купівлю муки, солі, одягу, придбання

домашніх та рільничих предметів, на оплату вчителя та священика, що суттєво

покращить умови його життя та праці.


