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ЗНАХІДКА MYCENA GALOPUS VAR. LEUCOGALA (AGARICALES, BASIDIOMYCOTA) В
НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (УКРАЇНА) — ЗА
МЕЖАМИ ЇЇ СУЦІЛЬНОГО ПОШИРЕННЯ
К л ю ч о в і с л о в а : Mycena galopus var. leucogala, Україна, НПП Слобожанський
Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. є найпоширені
шим представником секції Lactipedes роду Mycena
(Pers.) Roussel, а також одним із найбільших видів
роду в Західній, Центральній і Північній Євро
пі (Smith, 1947; Maas Geesteranus, 1992; Robich,
2003; Funga Nordica, 2012). Останнє спричинило
широке використання M. galopus як модельного
об’єкта при дослідженні деяких аспектів екології,
фізіології та біохімії сапротрофних базидієвих гри
бів (Hering, 1982; Chard, Gray, 1983; Frankland et
al., 1995). Водночас цей вид — надзвичайно полі
морфний, що спонукало дослідників до виділення
низки внутрішньовидових таксонів. Одним із та
ких таксонів є Mycena galopus var. leucogala (Cooke)
J.E. Lange, що його різні автори розглядали також
як Mycena galopus var. nigra Rea або як самостійний
вид Mycena leucogala (Cooke) Saccardo. Ключовими
відмінностями цього таксона від типового різнови
ду є темніше забарвлення базидіом (особливо наго
лошується на темно-бурому забарвленні верхньої
частини ніжки, на відміну від переважно світлого
в типового різновиду) та більше виражена, порів
няно з типовим різновидом, дивертикулятність
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кінцевих елементів кутикули ніжки та шапинки
(Maas Geesteranus, 1992).
Однозначності в поглядах на статус цього так
сона не досягнуто й досі. Автори, котрі схиль
ні розглядати M. leucogala як різновид M. galopus,
апелюють переважно до високої морфологічної
мінливості M. galopus і до праці британського міко
лога Дж. Чарда та його співавторів (Chard, Gray,
1983), де наводяться дані щодо ідентичної анти
генної активності культур M. galopus var. galopus,
M. galopus var. candida та M. leucogala, на противагу
іншим видам секції Lactipedes (Robich, 2003; Funga
Nordica, 2012). Ці ж погляди відповідають також
номенклатурній базі даних Index Fungorum (Kirk,
2013). Водночас деякі автори наполягають на ста
тусі самостійного виду для M. leucogala — на підста
ві мікро- та макроморфологічних відмінностей
від інших різновидів виду: M. galopus var. galopus
і M. galopus var. candida (Maas Geesteranus, 1992;
Aronsen, 2013). У цій праці ми дотримуємося пер
шого з наведених поглядів на статус таксона.
Mycena galopus s. l. відома в Європі, Північній
Америці (Smith, 1947), Східній Азії, а саме на Дале
кому Сході Росії та в Японії (Беглянова, 1972; Ва
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сильева, 1973; Петров, 1991), а також у Новій Зе
ландії (New Zealand..., 2013). Різновид M. galopus
var. leucogala на сьогодні знаний лише з терито
рії Європи та за кількома знахідками з Малої Азії
(Sesli, Denchev, 2008).
Mycena galopus є одним із небагатьох видів ага
рикоїдних грибів, для яких можливо доволі точ
но окреслити регіон суцільного поширення, при
наймні в межах добре дослідженої в мікологічному
плані території Європи. Цьому сприяли хороша
впізнаваність виду, а також його масовість у біль
шості європейських країн. У таких країн
 ах, як
Австрія, Болгарія, Велика Британія, Естонія, Ір
ландія, Іспанія, Італія, Литва, Нідерланди, Ні
меччина, Норвегія, Польща, Румунія, Фінляндія,
Швейцарія та Швеція M. galopus var. galopus наво
диться як у національних чек-листах, так і в числен
них регіональних зведеннях. У Східній Європі вид
вказують для території Білорусі та північної поло
вини європейської частини Росії. На цих територі
ях M. galopus є звичайним, а подеколи — й масо
вим видом. Поширення M. galopus var. leucogala,
за більшістю джерел, збігається з розповсюджен
ням його типового різновиду, хоча зазначається,
що представники різновиду трапляються значно
рідше (Сержанина, 1984, Lisiewska, 1987; Fungi of
Switzerland, 1991; Maas Geesteranus, 1992; Rexer,
1994; Вишневский, 1998; Переведенцева, 1998;
Коваленко, Морозова, 1999; Robich, 2003; Ortega,
2005; Морозова, 2007; Chinan, 2010; Denchev,
Assyov, 2010; O’Hanlon, 2011; Funga Nordica, 2012;
Polemis et al., 2012; Aronsen, 2013; Austrian..., 2013;
eBiodiversity..., 2013; Iršėnaitė et al., 2013; Legon et
al., 2013; Siller et al., 2013).
В Україні відомості про знахідки M. galopus s. l.
вкрай бідні. «Визначник грибів України» (1979)
вказує цей вид для території Розтоцько-Опільських
лісів. У «Визначнику» наводяться також відомості
стосовно M. galopoda (Pers.) P. Kumm. — назви,
що наразі не визнається, але не може бути зве
дена до синоніма M. galopus (Pers.) P. Kumm. Віро
гідно, під цією назвою могли розуміти будь-який
вид секції Lactipedes. База даних «Гриби України»
(Андріанова та ін., 2006) містить один запис про
знахідку M. galopus А. Врублевським на терито
рії нинішньої Львівської адміністративної області
(Wróblewski, 1922). Не виключено, що «Визнач
ник» наводить відомості стосовно M. galopus саме
на підставі праці А. Врублевського. Згадки про
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виявлення M. galopus містяться також у публікаціях
Т.Л. Горової, яка знайшла цей вид у ялинових лі
сах Стрийсько-Санської Верховини Сколівсько
го р-ну Львівської обл. (Горова, 1980, 1982).
В останнє десятиріччя M. galopus s. l. знаходили
в Україні декілька разів у Прикарпатті та на Захід
ному Поліссі (М.П. Придюк, персональне пові
домлення). Проте ці дані й досі не опубліковані.
Таким чином, на сьогодні M. galopus s. l. відома з
території України за декількома знахідками із захід
ної та північно-західної частин країни. Достовірні
опубліковані відомості про знахідки M. galopus var.
leucogala в Україні відсутні.
Підсумовуючи, варто звернути увагу на дві особ
ливості поширення M. galopus s. l. По-перше, на
більшій частині території Європи, що лежить на
захід і північ від України, вид є звичайним і навіть
масовим. Водночас в Україні M. galopus s. l. лише
подеколи трапляється в західній та північно-захід
ній частинах країни; на більшій частині її території
вид не знаходили взагалі. Відтак територією Укра
їни проходить доволі різка межа між регіоном, де
M. galopus s. l. є звичайним, і регіоном, де цей вид
трапляється надзвичайно рідко.
20 вересня 2013 р. на території Національного
природного парку «Слобожанський» було зібра
но зразок, котрий ідентифікували як M. galopus var.
leucogala. Національний природний парк «Слобо
жанський» розміщений у північно-західній частині
Харківської обл., в долині р. Мерли — лівої при
токи Ворскли. За геоботанічним районуванням,
територія парку лежить у межах Богодухівського
району Харківського округу Середньоросійської
лісостепової підпровінції Східноєвропейської про
вінції Європейсько-Сибірської лісостепової облас
ті (Геоботанічне ..., 1977). Згідно з районуванням,
що використовується у «Флорі грибів України»,
територія парку припадає на центральну частину
Харківського лісостепу (Гелюта, 1989). Прикметою
парку є найбільша на Сході України система озер,
мезотрофних сфагнових боліт і заболочених аци
дофільних лісів, які сформувалися в мережі арен
них понижень на другій терасі р. Мерли. З цими
болотяними угрупованнями пов’язано чимало
унікальних для лісостепової зони видів судинних
рослин, а також низка специфічних видів агарико
їдних грибів (Прилуцький, 2012; Філатова та ін.,
2012). З огляду на унікальність знахідки, наводимо
її морфологічний опис.
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Mycena galopus var. leucogala (Cooke) J.E. Lange,
Fl. Agaric. Danic. 2: 36. 1936 (рис. 1)
Syn.: Agaricus leucogalus Cooke, Grevillea 12 (no.
62): 41. 1883; Mycena leucogala (Cooke) Sacc., Syll.
fung. (Abellini) 5: 292. 1887; Mycena galopus var. nigra
Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 395. 1922.
Базидіоми у зростках по 4—10 штук. Шапинка
діаметром 1—3 см, дзвоникоподібна з невеликим
горбочком, гладенька, темно-сіра (до чорної), з
масним відблиском. Пластинки вузькоприрослі, з
маленьким зубчиком, до 3 мм завширшки, світлосірі. Кількість довгих пластинок, що сягають ніж
ки, від 17 до 22, кількість коротких пластинок, які
не досягають ніжки, — 15—19. Ніжка 5—7 см зав
довжки, 2—4 мм у діаметрі, циліндрична, в деяких
базидіом із глибоким поздовжнім жолобком, пере
кручена, хрящувата, її колір подібний до кольо
ру шапинки, на зламі (особливо виявляється біля
основи) виділяє молочно-білий сік. М’якуш бруд
но-білий, запах грибний, невиразний.
Спори (8,5—)10,1—10,9(—13,3) × (4,9—)5,4—
5,8(—6,0) мкм, еліпсоїдні, гладенькі. Базидії ци
ліндр
 ично-булавоподібні, 4-спорові. Хейлоцисти
ди 67—91 × 15—25 мкм, веретеноподібні. Плев
роцистиди 70—80 × 21—26 мкм, подібні за формою
до хейлоцистид, часто з внутрішньоклітинними
включеннями. Гіфи кутикули шапинки дивертику
лятні. Гіфи кутикули ніжки дивертикулятні, вира
жених каулоцистид не виявлено. На міцелії наявні
пряжки.
Опис базується на зразку CWU (Myc) AG 0506,
який було виявлено на території Національного
природного парку «Слобожанський» (Володими
рівське ПНДВ, N 50.086678 × O 35.248909), на
злаковій куртині в ацидофільному злаково-зеле
номоховому березняку, сформованому в боровому
пониженні, 20.09.2013.
Загальне поширення. Європа: Австрія, Болгарія,
Велика Британія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія,
Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща,
Росія, Румунія, Угорщина, Фінляндія, Швейцарія,
Швеція, Україна; Азія: Туреччина.
Якщо аналізувати поширення виду (включно
з різновидом leucogala) територіями з виразною
зональністю, наприклад, європейською части
ною Росії, можна зауважити, що межа суцільного
поширення таксона практично збігається з межею
лісової та лісостепової природних зон (Ковален
ко, Морозова, 1999; Морозова, 2007; Малышева,
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Рис. 1. Mycena galopus var. leucogala: a — спори, b —
хейлоцистиди, c — плевроцистиди, d — елементи покривів
шапинки, f — елементи покривів ніжки. Довжина штриха —
10 мкм
Fig. 1. Mycena galopus var. leucogala: a — spores, b —
cheilocystidia, c — pleurocystidia, d — cap cuticle elements, f —
stem cuticle elements. Bar 10 μm

Малышева, 2008; Саричева и др., 2009; Светаше
ва Т. Ю., усне повідомлення). Проте є відомості
про поодинокі знахідки типового різновиду в сте
повій зоні, зокрема в Ростовській області Росії,
де M. galopus var. galopus було виявлено в байрач
ній діброві у зволоженому пониженні (ІX Рабо
чее совещание..., 2008). Можна припустити, що
M. galopus s. l. віддає перевагу добре зволоженим
оселищам, на що вказує й те, що вид часто трап
ляється серед сфагнових мохів (Сержанина, 1984;
Maas Geesteranus, 1992; Морозова, 2007; Aronsen,
2013; Siller et al., 2013). Вірогідно, цим зумовлене
й обмеження суцільного поширення M. galopus зо
ною з достатньою зволоженістю, а також те, що
епізодичні знахідки виду поза межами цієї зони
мають місце в добре зволожених оселищах. До
того ж, відповідно до даних О.В. Морозової (усне
повідомлення) стосовно Північно-Західної Росії,
M. galopus var. leucogala трапляється у трохи сухіших
оселищах, ніж типовий різновид.
У цьому контексті наша знахідка M. galopus var.
leucogala в заболоченому, покритому мохом берез
няку цілком «вписується» в загальну картину. Сво
єю чергою, під час подальших досліджень забо
лочених аренних понижень, поширених у лісосте
повій зоні України на других терасах річок, цілком
вірогідно можуть бути виявлені нові локалітети як
M. galopus var. leucogala, так і інших різновидів цьо
го виду.
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Рис. 2. Поширення M. galopus s.l. на території Європи.
У м о в н і п о з н а ч е н н я: 1 — область суцільного
поширення виду; 2 — наша знахідка; 3 — знахідка M. galopus
var. galopus у Ростовській обл. Росії
Fig. 2. Distribution of M. galopus s. l. on the territory of Europe.
S y m b o l s i n d i c a t e: 1 — area of continuous distribution of
the species; 2 — our record; 3 — record of M. galopus var. galopus
in Rostov Region, Russia

Поширення M. galopus var. galopus і M. galopus var.
leucogala в Європі, а також місце нашої знахідки
зображено на рис. 2.
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В.Н. Каразина
НАХОДКА MYCENA GALOPUS VAR. LEUCOGALA
(AGARICALES, BASIDIOMYCOTA) В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «СЛОБОЖАНСКИЙ»
(УКРАИНА) — ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕЁ СПЛОШНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Mycena galopus var. leucogala впервые приводится для тер
ритории Украины, Mycena galopus s.l. — впервые для тер
ритории Левобережной Украины. Представлено описание
образца, обнаруженного на территории Национального
природного парка «Слобожанский». Обсуждаются вопросы
о распространенности вида и разновидности, а также об
экологических особенностях разновидности, которые дают
ей возможность существовать за пределами территории
сплошного распространения вида.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Mycena galopus var. leucogala,
Украина, НПП Слобожанский.
O.V. Prylutskyi
V.N. Karazin Kharkiv National University
A RECORD OF MYCENA GALOPUS VAR. LEUCOGALA
(AGARICALES, BASIDIOMYCOTA) IN THE NATIONAL
NATURE PARK «SLOBOZHANSKY» (UKRAINE),
OUTSIDE THE AREA OF CONTINUOUS DISTRIBUTION
Mycena galopus var. leucogala is firstly recorded in Ukraine,
Mycena galopus s. l. —in the Left-Bank Ukraine. Description of
the specimen from the «Slobozhansky» National Nature Park is
presented. Distribution of the species and its varietes as well as
ecological features of the fungus outside the area of its continu
ous distribution are discussed.
K e y w o r d s: Mycena galopus var. leucogala, Ukraine,
NNP Slobozhansky.

243

