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Вступ 

Восени2014р.натериторіїНаціональногоприрод
ного парку «Верховинський» було зібрано низку
зразківагарикоїднихбазидіоміцетів.Урезультатіїх
опрацюваннявиявленочималоновихтарідкісних
длямікобіотиУкраїнивидів,зокремаMythicomyces 
corneipes(Fr.)RedheadetA.H.Sm.Більшетого,цей
вид представляє новий для території України рід
Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. З огляду на це
вважаємозадоцільнедатиякомогаповнішуінфор
мацію про його морфологію, систематику, біоло
гічніособливостітазагальнепоширення.

Об’єкти та ма те ріа ли до слі джень 

Деталі мікроскопічної будови гриба досліджували
насухихзразках.Дляцьогоробилипоперечні(для
пластинок), радіальні (для кутикули шапинки) та
поздовжні(дляпокривівніжки)зрізичастинпло
довоготілагриба.Зрізи,зробленіприблизнонапо
ловинірадіусашапинки,наверхівцітавсередній
частинініжки,монтувалив3%мурозчиніКОН
і забарвлювали Конгочервоним для кращої кон
трастності. Розміри спор та інших мікроструктур
(базидій,цистидтощо)втекстістаттіґрунтуються
навимірах20тивипадкововідібранихекземплярів
зодногойтогосамогоплодовоготіла.Крімтого,
будову спор і цистид додатково вивчали з вико
ристаннямсканувальногоелектронногомікроско
паJEOLJSM6060LAзаприскорювальноїнапруги
30кВ.

У статті використані такі умовні позначення:
L—кількістьпластинокгіменофору,якідосягають
ніжки; l — кількість пластинок, що не досягають
ніжки, між двома довгими; av. L — середня дов

жинаспорианфас;av.B—середняширинаспори
анфас;Q—відношеннядовжиниспоридо їїши
рини(квотієнт);av.Q—середнєзначенняквотієн
та. Зразки зберігаються в Національному гербарії
ІнститутуботанікиіменіМ.Г.ХолодногоНАНУк
раїни(KW).

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня 

Знайдений нами вид був описаний Е.М. Фрі
зом як Agaricus corneipes Fr. (Fries, 1861) на осно
ві зразка, зібраного в Швеції. Згодом П. Карстен
(Karsten,1879)віднісйогодородуPsilocybe(Fr.)P.
Kumm.,аЛ.Келе(Quélet,1886)—дородуGeophila
Quél. (втім, потім цей рід був синонімізований із
Psilocybe)(Kirketal.,2008).ЗначнопізнішеГ.Гузман
(Guzman, 1983) вказав на низку ознак цього виду
(дрібнобородавчасті та достатньо світлого забарв
ленняспорибезростовоїпори,хрящуватаніжказ
коричнюватим базальним міцелієм), які відрізня
ютьйоговідіншихпредставниківPsilocybe,івилу
чивцейвидзіскладуроду,припустивши,щойого
доцільніше віднести до Galerina Earle. Втім, жод
них офіційних номенклатурних змін він не вніс,
оскільки не мав у розпорядженні гарного зразка
цього таксона. Пізніше С.А. Редхед та А.Г. Сміт
(Redhead,Smith,1986)вказалинадеякіістотніоз
наки виду (колір спорового порошку, наявність
товстостінних цистид із кристалами на верхівці,
буруватий базальний міцелій на ніжці тощо), які
унеможливиливіднесенняйогодородуGalerina.За
цимивідмінностямивонивиділилиданийвидвок
ремиймонотипнийрідMythicomyces.Слідзазначи
ти,що,наводячисинонімиMythicomycescorneipes,
С.А.РедхедіА.Г.Смітнеправильновказалидату
публікаціїЕ.Фріза(1863р.замість1861р.),тому
ця видова назва не могла вважатися чинною за
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правилами Міжнародного кодексу ботанічної но
менклатури, тоді як назва роду Mythicomyces була
валідною.Отожпізнішеназвуцьоговидудовелося
узаконитизаново(Redheadetal.,2011).

Тривалий час Mythicomyces corneipes вважали
представником роду Psilocybe (як P. corneipes) і,
відповідно, відносили до родини Strophariaceae.
С.А. Редхед та А.Г. Сміт, виділивши його в окре
мийрід,всетакивважали,щоособливостібіоло
гіїтаколірспоровогопорошкуM. corneipesвідпо
відають широкій концепції родини Strophariaceae.
Однак вони вказували на деякі особливості цьо
го виду (наприклад, наявність дрібнобородав
частих спор без ростової пори), які відрізняють
M. corneipes від більшості представників цієї ро
дини (Redhead, Smith, 1986). Порівняно недавні
молекулярні дослідження продемонстрували, що
рід Mythicomyces найбільш споріднений із видами
родини Psathyrellaceae й утворює разом із родом
StagnicolaRedheadetA.H.Sm.окремукладу,сест
ринську до більшості представників цієї родини
(Mathenyetal.,2006;Padamseeetal.,2008).Таким
чином,теперрідMythicomyces розглядаютьускладі
родиниPsathyrellaceae(Kirketal.,2008),незважаю
чинайогодоволізначнуморфологічнувідокрем
леністьвідбільшостіїїпредставників.

Оскільки M. corneipes є новим для України ви
дом, подаємо докладну інформацію щодо його
морфології,систематикитапоширення.

Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm.
in Redhead, Ammirati, Norvell, Vizzini et Contu,
Mycotaxon118:456.2011.—Рис.1—3.

Agaricus corneipes Fr., Ofvers. Kongl. Svensk Vet.
Akad.Forh.18(1):21.1861.

Psilocybe corneipes (Fr.)P.Karst.,Bidr.Kann.Finl.
Nat.Folk32:504.1879.

Geophila corneipes (Fr.)Quél.,Enchir.fung.(Paris):
111.1886.

Mythicomyces corneipes (Fr.)RedheadetA.H.Sm.,
Can.J.Bot.64(3):643.1986(nom.inval.).

Шапинка розміром 1,0—3,5 см, спочатку ок
руглоконічна або дзвоникоподібна із загорну
тими донизу краями, нерідко з добре помітним
горбикомабовипуклістювцентрі,згодомвипук
ла, розпростертоокруглоконічна або випукло
розпростерта, часто з випуклістю або невисоким
горбиком у центрі, гладенька, блискуча або злег
каслизиста(особливоувологупогоду),гігрофан
на,прозоросмугастамайжедоцентру,увологому
станіяскраворудуватопомаранчеваабопомаран
чеворуда, в центрі темніша, горіховокоричнева,
червонуваторуда або майже бура, з дещо бліді

Рис. 1. Mythicomyces corneipes:
а — плодові тіла; б — базидії; в —
хейлоцистиди; г — плевроцистиди,
д — каулоцистиди, е — спори.
Розмір масштабної шкали: 1 см —
для плодових тіл, 10 мкм — для
мікроструктур

Fig.1.Mythicomycescorneipes:а—fruit
bodies;б—basidia;в—cheilocystidia;
г — pleurocystidia; д — caulocystidia,
e —spores.Bars:1cmforfruitbodies,
10μmformicrostructures
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шим,світлоабовохристорудимкраєм,підсихаю
чи, стає світлокоричневою або світловохристо
коричневою з жовтуватим відтінком. Пластинки
вузькоприрослі,густі(L=35—45,l=1—3),опуклі,
до0,3смзавширшки,спочаткубілуватіабоблідо
солом’яножовті, пізніше блідокоричневі, після
повного дозрівання спор стають світлосірува
то або пурпуровокоричневими. Ніжка розміром
2,5—7,0×0,1—0,3см,хрящувата,циліндрична,не
рідкодещозвужуєтьсядогориабодообохкінців,
збулавоподібноюосновою,трубчаста,наверхівці
слабоборошниста,нижчегладенька,світлокорич
невауверхнійчастині,внижній—темніша,чер
вонуватокоричнева, червонуватобура або навіть
темнобура біля самої основи, з віком темнішає
знизудогори,зрудуватобуримбазальнимміцелі
єм.М’якушушапинцірудуватий,до1,5ммзавтов
шки,вніжцібурийуїїверхнійчастинітатемнобу
рий—унижній,хрящуватий,особливовніжці,без
особливогозапахуабозіслабкимароматомпелар
гонії,смакневиразнийабодещогіркуватий.Спо
ровийпорошоксвітлосіруватокоричневий.Спо
ри (6,0—)6,5—8,0(—9,0)× 4,5—6,0 мкм, Q = 1,28—
1,60; av. L = 7,3±0,65 мкм, av. B = 5,1±0,41 мкм,
av.Q=1,42±0,08;дрібнобородавчасті(рис.2),хоча
підсвітловиммікроскопомвиглядаютьпрактично
гладенькими (скульптуру стінок можна розрізни
тилишезвикористаннямімерсійногооб’єктива),
анфас яйцеподібні, еліпсоподібнояйцеподібні
або широкоеліпсоподібні, верхівка та основа за
круглені,упрофільеліпсоподібномигдалеподібні,
часом із супрагілярною депресією, без пори про
ростання, товстостінні, слабокоричнюваті, май
жебезбарвні, слабоамілоїдні,ціанофільні.Базидії
22,0—25,0×6,0—7,5мкм,булавоподібні,4споро
ві.Хейлоцистидидвохтипів:а)35,0—65,0×10,5—
20,0 мкм, мішкоподібні, широкомішкоподібні,
видовженомішкоподібні,мішкоподібнопляшко
подібні, веретеноподібні або пляшкоподібнове
ретеноподібні,нерідкоздоволідовгиминіжками,
товстостінні (1,0—3,5 мкм, причому на верхів
ці товщина стінки іноді сягає 6,5 мкм), нерідко
верхівки цистид інкрустовані дрібними криста
ликами*, коричнюватожовті, у верхній частині
амілоїдні, численні (рис. 3); б) 30,0—45,0 × 9,5—
15,0 мкм, мішкоподібні, іноді майже циліндрич
ні,тонкостінні,безбарвні,доволічисленні.Плев
роцистиди45,0—70,0×14,0—25,0мкм,заформою

*Такіцистидиназиваютьметулоїдами.

аналогічні хейлоцистидам, товстостінні (1,0—
3,5мкм),особливоврайоніверхівки,детовщина
стінки часом сягає 9,0 мкм, нерідко інкрустовані
дрібнимикристаликаминаверхівці,коричнювато
жовті,численні.Каулоцистидитрапляютьсялише
наверхівцініжки,двохтипів:а)30,0—60,0×14,0—
16,0 мкм, мішкоподібні, видовженомішкоподіб
ні, веретеноподібні та мішкоподібноверетено
подібні, товстостінні (2,5—3,5 мкм), здебільшого
безкристаликівнаверхівці,нечисленні;б)25,0—
50,0×6,5—7,5мкм,булавоподібні,веретеноподіб
ні та майже циліндричні, тонкостінні, безбарвні,
нечисленні. Кутикула шапинки гіфальна, склада
ється з тонкого шару циліндричних, дещо ослиз
нених гіф, 1,0—4,0 мкм завширшки, нижче яких
залягають товсті гіфи, утворені барильцеподібни
миклітинами8,0—15,0мкмзавширшки.Кутикула
ніжки гіфальна, складається з циліндричних без
барвнихгіфзавширшки1,0—7,0мкм.Єпряжки.

Плодові тіла зростають поодиноко або невели
кими групами на гнилій деревині (нерідко похо
ванійуґрунті)тарослиннихзалишках,увологих,
частозаплавних,лісах,здебільшоголистянихімі
шаних,нерідковзаростяхвільхинаберегахструм
ків.Очевидно,рідкіснийнатериторіїУкраїни.Не
їстівний.

До слі дже ні зраз ки.ІваноФранківськаобл.,Вер
ховинський рн, Національний природний парк
«Верховинський», 47°47`13`` пн. ш., 24°56`40`` сх.
д.,близько900мн.р.м.,берегр.Перкалаба,лісіз
вільхи сірої (Alnus incana (L.) Moench) із доміш
кою ялини звичайної (Picea abies L.), на ґрунті
(можливо, із залишками деревини), 25.09.2014 р.
(KW60483F).

За галь не по ши рен ня. Європа: Німеччина, Нор
вегія,Росія,Україна,Фінляндія,Швеція;Північ
наАмерика:Канада,США(Redhead,Smith,1986;
Huntinen,Vauras,1992;Castellanoetal.,2003;Пала
марчук,2009;Gulden,2012б;Strittmatter,Oberhauer,
2013).

Зовні M. corneipes найбільше подібний до ви
дів роду Galerina, особливо G. sideroides (Bull.: Fr.)
Kühner, яка, крім того, має спори схожих форми
та розмірів. Однак цей вид легко відрізнити від
M. corneipes завдяки цілковитій відсутності мету
лоїдів, гладеньким спорам та наявності на ніжці
досить добре помітного покривала, яке нерідко
утворює невиразне кільце. З іншого боку, G. nana
(Petri) Kühner теж має метулоїди, проте відрізня
ється наявністю як 2, так і 4спорових базидій у
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Рис.2.СпориMythicomycescorneipesпідсканувальнимелектронниммікроскопом.Розмірмасштабноїшкали—2мкм

Fig.2.SporesofMythicomycescorneipesunderscanningelectronmicroscope.Scalebar=2μm

Рис. 3. Хейлоцистиди Mythicomyces corneipes під сканувальним електронним мікроскопом. Розмір масштабної
шкали—10мкм

Fig.3.CheilocystidiaofMythicomycescorneipesunderscanningelectronmicroscope.Scalebar=10μm
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гіменії,атакожформоюірозмірамиспор.Останні
буваютьзавдовжкивід6,5—11,0мкм(на4споро
вих базидіях) до 11,0—13,0 мкм (на 2спорових),
маютьвиразнумигдалеподібнуформуівкритідоб
ре помітною грубобородавчастою орнаментацією,
цілковитовідсутньоюврайонісупрагілярногодис
ка(уM. corneipesсупрагілярнийдискніколинебу
ваєповністюгладеньким,див.рис.2).Окрімтого,
на ніжці G. nana нерідко помітне білувате волок
нистепокривало,якеінодіутворюєневиразніпоя
ски (Нездойминого, 1996; Gulden, 2012а), тоді як
у M. corneipes покривало відсутнє. Певною мірою
зовнішньоподібнідоM. corneipes такожHypholoma 
udum (Pers.: Fr.) Kühner та H. elongatum (Pers.)
Ricken,які,проте,відрізняютьсятендітнішимита
світлішезабарвленимиплодовимитілами.Мікро
скопічноїхможнавідрізнитизавдякигладеньким
спорам із ростовою порою, відсутності метулоїдів
інаявностіхризоцистид**(Vesterholt,Rald,2012).

Mythicomyces corneipes в Європі розповсюдже
нийздебільшогоуФенноскандії,лишезаостанні
рокивінвиявленийуРосії (ПівнічнийУрал,Рес
публікаКомі) (Паламарчук,2009)тапівденноза
хідній Німеччині (Strittmatter, Oberhauer, 2013).
Судячизусього,цедоситьхолодотавологолюб
ний вид, який поза межами Північної Європи
трапляєтьсялишевгірськихрегіонах.УЄвропіце
дуже рідкісний вид, відомий з доволі небагатьох
місцезнаходжень. У Росії він внесений до Черво
ної книги Республіки Комі (http://ib.komisc.ru/
add/rb/individuals/?id=2950). У Північній Америці
M. corneipes трапляється частіше, особливо в пів
нічнозахідній частині Тихоокеанського узбереж
жяСША(Castellanoetal.,2003).Зважаючинате,
що в Україні цей вид, найімовірніше, трапляєть
ся лише в Карпатах, а також на його рідкісність
у Європі, вважаємо за доцільне рекомендувати
M. corneipes для внесення до наступного видання
«ЧервоноїкнигиУкраїни».

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку В.І. Сап са ю за до по-
мо гу в ро бо ті на ска ну валь но му елек трон но му мік ро-
ско пі, а та кож д-ру біол. наук В.П. Ге лю ті та канд. 
біол. наук Ю.Я. Ти хо нен ку за слуш ні по ра ди щодо 
тексту стат ті.

** Тонкостінніцистиди,щомістятьусерединіаморфні
тільця,якінабуваютьжовтогокольоруврозчиніамонію
аболугу.
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Приведена информация о находке редкого вида
Mythicomycescorneipes (Fr.)RedheadetA.H.Sm.,являю
щегосяпредставителемранеенеизвестногонатеррито
рииУкраиныродаMythicomycesRedheadetA.H.Sm.Даны
егодиагноз,сведенияоместонахождениииобщемрас
пространении. Приведены оригинальные иллюстрации
вида,атакжеданныеосистематикеродаMythicomyces.
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Ukraine genus of mushrooms.–Ukr.Bot.J.— 2015. — 72(1):
55–60.

M.G.KholodnyInstituteofBotanyNationalAcademyof
SciencesofUkraine,Kyiv

Information on the finding of a rare species, Mythicomyces
corneipes(Fr.)RedheadetA.H.Sm.,arepresentativeofthe
genus Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. unknown before
in Ukraine, is reported. The diagnosis, data on the habitat
andgeneraldistributionaregiven.Originalillustrationsofthe
species,aswellassomedataonthesystematicsofthegenus
Mythicomycesareprovided.
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ЗведеніматеріалищодокласівMesostigmatophyceae, ZygnematophyceaeіCharophycaeфлориУкраїни,які
охоплюють58родіві813видів(1177внутрішньовидовихтаксонів).Вміщенододатковівідомостідо1—3
томів з інформацією стосовно 109 родів і 216 видів (217 внутрішньовидових таксонів). Для кожного із
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характеристики – поширення та місцезростання в Україні і загальне розповсюдження у світі. Книга
проілюстрованарисункамитамікрофотографіяминовихідеякихрідкіснихвидівчивнутрішньовидових
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