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Abstract. The article is devoted to the Microalgae Culture Collection (IBASU-A) which is listed as an object of national 
neritage of Ukraine since 2013. Information on the structure, taxonomic diversity of IBASU-A and conditions of culture 
preservation is provided. The species composition including some new or rare species of the algal flora of Ukraine and 
algae with valuable properties for biotechnology are characterized. The IBASU-A collection holds nearly 500 strains 
of halophilic and freshwater microalgae, 300 of them originated from various regions of Ukraine. IBASU-A is also 
supplemented with 270 strains of satellite bacteria isolated from algal cultures (overall 1250 units of preservation). 
This provides reliable material for use both in research and biotechnological studies. A catalogue of the collection was 
published in 2014. Future plans include the expansion and diversification of the IBASU-A catalogue with an emphasis 
on rare, endemic and endangered species as well as formation of the database.
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Сві то ві ко лек ції куль тур мік ро во до рос тей ма ють 
ве ли чез не зна чен ня як нау ко во-до слід ні цен три 
та бан ки збе рі ган ня ге но фон ду ав то троф них орга-
ніз мів. Ос нов ні на прям ки їх ніх ро біт вклю ча ють 
ізо лю ван ня, куль ти ву ван ня та збе рі ган ня во до рос-
тей як об'єкта фун да мен таль ної нау ки і при клад ної 
біо тех но ло гії; за без пе чен ня ко ристу ва чів нау ко-
вих та ко мер цій них ор га ні за цій на дій ним ко лек-
цій ним ма те ріа лом (мо но куль ту ри во до рос тей для 
нау ко вих до слі джень і біо тех но ло гіч них про це-
сів); про ве ден ня фун да мен таль них та при клад них 
до слі джень за кон трак том; де по ну ван ня про ми-
сло вих шта мів у зв'язку з па тент ною про це ду рою 
й куль тур рід кіс них ви дів та тих, що ма ють цін ні 
біо тех но ло гіч ні власти вості; ство рен ня ін фор ма-
цій них баз даних, ви дан ня спе ці аль ної нау ко вої 
лі те ра ту ри, ка та ло гів, нав чан ня ко ристу ва чів тощо 
(Mokronosov et al., 1994; Surek, 2002; Novakovskaya, 
Patova, 2012; Moskalenko et al., 2015).
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Най більш ві до мі сві то ві ко лек ції, які на лі чу ють 
по над 2000–3000 шта мів про- та еука ріо тич них 
мік ро во до рос тей і здій сню ють сер віс не об слу-
го ву ван ня на ко мер цій ній ос но ві, зна хо дять ся у 
Ні меч чи ні – ко лек ція куль тур во до рос тей Гет тiн-
генсько го уні вер си те ту (SAG), Ве ли кій Бри та нії – 
ко лек ція во до рос тей і про то зоа (CCAP) та На ціо-
наль ний центр морських планк тон них во до рос тей 
(CCMP), у Че хії – ко лек ції ав то троф них ор га ніз мів 
(CAUP і CCALA), у США – ко лек ція куль тур во до-
рос тей Інсти ту ту фі зіо ло гії Те хасько го уні вер си-
те ту (UTEX) й Аме ри канська ко лек ція ти по вих 
куль тур (АТСС). При кла дом ві до мих на ціо наль них 
ко лек цій є ко лек ції куль тур во до рос тей Пор ту га-
лії (ACOI – 3500 шта мів 1000 ви дів, що охо п лює 
тре ти ну ви до во го скла ду аль гоф ло ри Пор ту га лії), 
Скан ди на вії (SCCAP – 600 шта мів морських зе ле-
них, бу рих, на но планк тон них фла ге лят, пріс но-
вод них жов то зе ле них во до рос тей), куль тур мік ро-
ор га ніз мів Інсти ту ту нав ко лишньо го се ре до ви ща у 
м. То кіо (NIES – по над 1000 шта мів ціа но бак те рій, 
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про тистів і во до рос тей Япо нії, вклю чаю чи ен де-
міч ні види Charophyta (Charales) і Rhodophyta) та ін. 
(Surek, 2002; Osnovy algosozologii, 2008). В Україні – 
колекції Ки ївсько го на ціо наль но го уні вер си те-
ту імені Та ра са Шев чен ка (ACKU – 540 шта мів) та 
Інсти ту ту гід ро біо ло гії НАНУ (HPDP – 50 шта мів) 
(Borysova et al., 2014).

Ко лек ція куль тур мік ро во до рос тей Інсти ту ту 
бо та ні ки імені М.Г. Хо лод но го НАНУ (IBASU-A), 
яку роз по ря джен ням Ка бі не ту Мі ніст рів Ук ра ї ни 
№ 650-р від 28.08.2013 вне се но до реєст ру нау ко-
вих об'єктів, що ста нов лять на ціо наль не над бан ня 
Ук ра ї ни, була за по чат ко ва на в 1960 р. Ві до мості 
про її іс то рію, ета пи роз ви тку та ви ко ристан ня ви-
світ ле но у чис лен них віт чиз ня них та за кор дон них 
ви дан нях (Yunger, Tereshchuk, 1990, 1991; Norton et 
al., 1996; Borisova, Tsarenko, 1997, 2002–2004; Surek, 
2002; Borysova et al., 2014). За об'ємом та уні каль-
ним скла дом аль го ло гіч но го ма те ріа лу вона на ле-
жить до ко лек цій сві то во го рів ня. Сьо го дні в ко-
лек ції під три му єть ся 486 шта мів 127 ви дів, 62 ро-
дів, зде біль шо го представ ни ків від ді лу Chlorophyta 
(455 шта мів) – ос но ви ви до вої різ но ма ніт ності 
аль гоф ло ри Ук ра ї ни, а та кож ок ре мі представ ни ки 
Cyanoprokaryota (5), Charophyta (17), Bacillariophyta 
(1), Euglenophyta (5) та Eustigmatophyta (3) (рис. 1, а). 
Най чис лен ні ши ми за кіль кістю ви дів і шта мів зе-
ле них во до рос тей є роди Acutodesmus (E. Hegew.) 
P. Tsarenko (7,3%), Botryococcus Kütz. (2,84%), 

Chlamydomonas Ehrenb. s. l. (8,11%), Chlorella Beij. 
s. l. (7,91%), Coelastrum Nägeli (2,84%), Desmodesmus 
(Chodat) An, Friedl, E. Hegew. (21,91%), Dunaliella 
Teodor. (14,2%), Scenedesmus Meyen (3,45%), 
Oocystis A. Braun (3,65%) (рис. 1, b). Се ред них най-
більш представ ле ни ми є Desmodesmus (18 ви дів, 
108 шта мів), Chlamydomonas (9 ви дів, 30 шта мів) та 
Dunaliella (9 ви дів, 70 шта мів).

Фон ди IBASU-A вклю ча ють 1250 оди ниць збе-
рі ган ня (да лі о.з.): куль ту ри га ло філь них та пріс-
но вод них во до рос тей, шта ми біо тех но ло гіч но го 
засто су ван ня, рід кіс ні ви ди, ав тен тич ні шта ми, 
му тан ти та шта ми бак те рі аль них кон сор тів во до-
рос тей.

Ос но ву ко лек ції IBASU-A ста нов лять ори гі наль-
ні шта ми (429), які ізольо ва ні ук ра їнськи ми фа хів-
ця ми-фі ко ло га ми і зі бра ні з во дойм на те ри то рії 
Ук ра ї ни (299), Ні меч чи ни (55), Кир гизста ну, Турк-
ме ніста ну й Уз бе киста ну (35), Із ра ї лю (15), Ро сії 
(12), Гру зії (6) та дея ких кра їн Аф ри ки, Аме ри ки, 
Авст ра лії (7 шта мів). Реш ту куль тур одер жа но за 
об мі ном з ін ших ко лек цій (57 шта мів), а саме: Біо-
ло гіч но го інсти ту ту Санкт-Пе тер бурзь ко го уні вер-
си те ту Ро сійської Фе де ра ції (CALU), Мос ковсько го 
дер жав но го уні вер си те ту ім. М.В. Ло мо но со ва РФ 
(MMSU), Бо та ніч но го інсти ту ту ім. В.Л. Ко ма ро ва 
РАН (LABIК), Інсти ту ту біо ло гії пів ден них мо рів 
імені О.О. Ко ва левсько го (м. Се васто поль), Вест-
фільсько го ко ле джу (Лон дон, Ве ли ка Бри та нія), 
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Рис. 1. Кількісне співвідношення штамів IBASU-A: a – за відділами, b – за родами 

Fig. 1. Proportional quantity of strains IBASU-A: a – by divisions, b – by genera

a b
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Інсти ту ту океа но гра фії (Ка лі фор нія, США), Мі-
лансько го інсти ту ту фі зіо ло гії рос лин (Іта лія) та від 
ок ре мих фі ко ло гів. 

Га ло філь ні во до рос ті (145 о.з.) представ ле ні 
джгу ти ко ви ми фла ге ля та ми, які вве де ні в куль-
ту ру в 1960-х рр. про фе со ром Н.П. Ма сюк з ме-
тою ре ві зії ви до во го скла ду та сис те ма ти ки роду 
Dunaliella, про ве ден ня мор фо ло гіч них, еко ло-
гіч них і біо гео гра фіч них до слі джень, вив чен ня 
біо тех но ло гіч них власти востей ок ре мих шта мів 
(Massjuk, 1973с). Біль шість шта мів була ізольо ва-
на з проб, зі бра них у во дой мах со ля них про мис лів 
на пів дні Ук раїни під час по до ро жі Н.П. Ма сюк до 
Азер байджану і Се редньої Азії (Турк ме ністан, Уз-
бе кистан, Киргизстан) та част ко во з проб, на діс-
ла них ко ле га ми з За хід но го Си бі ру та Із ра ї лю. На 
базі ці єї ко лек ції було опи са но чо ти ри но вих для 
нау ки види, ви ко на но знач ний об сяг нау ко во-до-
слід них ро біт з вив чен ня хі міч но го скла ду, еко ло-
гії, тех но ло гії куль ти ву ван ня й одер жан ня біо ма си, 
ві та мі нів, каро ти но ї дів во до рос тей роду Dunaliella 
і роз роб ле но прин ци пи спря мо ва но го біо син те зу 
β-ка ро ти ну за умов ін тен сив но го куль ти ву ван ня 
(Massjuk, 1971, 1973a–c). Шта ми слу гу ва ли мо дель-
ни ми об'єктами в до слі джен нях з кос міч ної біо ло-
гії, вод ної ток си ко ло гії, а та кож в ек спе ри мен тах 
для розв'язання тео ре тич них пи тань з фо то ру ху 
во до рос тей (Massjuk et al., 2007). Шта ми 10 ви дів 
роду Dunaliella ви ко ристо ву ва лись для вив чен ня 
особ ли востей взає мо від но шень між га ло філь ни-
ми во до рос тя ми та су пут ні ми їм мік ро ор га ніз ма ми 
(кон сор та ми) (Borisova, 2000).

Зі бран ня куль тур пріс но вод них во до рос тей (680 
о.з.) є най біль шим у ко лек ції. Воно представ ле но 
низ кою пер со наль них ко лек цій, зок ре ма ко лек-
ці єю ко ко їд них зе ле них во до рос тей про фе со ра 
П.М. Ца рен ка, які були ізольо ва ні у 1995–1998 рр. 
під час вив чен ня біо ло гіч но го різ но ма ніт тя зе ле них 
во до рос тей Во линських озер (Ук ра ї на) (Tsarenko 
et al., 1996a, b, 1997, 2005) і еко ло го-так со но міч-
них до слі джень фі то планк то ну во дойм Мек лен-
бурсько го озер но го краю (Ні меч чи на) та во до рос-
тей во дойм до ли ни Хула (Із ра їль). Час ти на шта мів 
ізольо ва на у 1993–2015 рр. з проб, зі бра них з око-
лиць м. Киє ва та Ки ївської обл. і під час ек спе-
ди цій них ви їз дів до різ них ре гіо нів: Ук ра їнських 
Карпат, Ук ра їнсько го По ліс ся, сте по вої зони Ук-
ра ї ни та Кри му. Впродовж 2004–2014 рр. знач на 
кіль кість куль тур була де по но ва на. Їх ізолю вали з 
пріс но вод них во дойм, на зем них біо то пів та ґрун-

тів за по від них те ри то рій Ук ра ї ни (Во линська обл., 
Шацький на ціо наль ний при род ний парк; Рів-
ненська обл., Рів ненський при род ний за по від ник 
(ПЗ); До нецька обл., Ук ра їнський сте по вий ПЗ, 
від ді лен ня «Кам'яні мо ги ли»; Жи то мирська обл., 
По ліський ПЗ, пам'ятка при ро ди «Чо ти ри бра ти»; 
Ки ївська обл., ре гіо наль ний ланд шафт ний парк 
«Трах те ми рів»; Ми ко ла ївська обл., ре гіо наль ний 
ланд шафт ний парк «Гра ніт но-сте по ве По бужжя»; 
Кар патський біо сфер ний за по від них тощо) і 
представ ля ють знач ний ін те рес у так со но міч но му 
та фло ристич но му ас пек ті (Mikhailyuk et al., 2011, 
2013). З них по над 50 шта мів на зем них та ґрун-
то вих во до рос тей (90 о.з.) ви дів ро дів Chlorokybus 
Geilter, Eustigmatos Hibberd, Klebsormidium P.C. Silva, 
Mattox, W.H. Blackwell, Mychonastes P.D. Simpson et 
Van Valk., Radiococcus Schmidle та ін., що ізольо ва ні 
з ґрун тів різ но го типу, від сло нень гра ні ту, піс ко ви-
ку, ан тро по ген них та тех но ген них субстра тів, сут-
тє во до пов ню ють ви до ве різ но ма ніт тя IBASU-A.

Куль ту ри во до рос тей біо тех но ло гіч но го засто-
су ван ня (90 о.з.) і му тан тів (15 о.з.) вклю ча ють як 
ві до мі про ми сло ві шта ми, одер жа ні з ін ших ко-
лек цій, так і віт чиз ня ні, які були ці ле спря мо ва но 
ізольо ва ні у різ ні роки для ви рі шен ня зав дань біо-
тех но ло гіч них до слі джень (Tsarenko et al., 2012). 

Ко лек ція куль тур рід кіс них ви дів (30 о.з.) та 
ав тен тич них шта мів (20 о.з.) представ ле на но ви-
ми для нау ки ви да ми та різ но ви да ми (опи са ни-
ми з те ри то рії Ук ра ї ни віт чиз ня ни ми і за ру біж-
ни ми вче ни ми), ен де мі ка ми та ок ре ми ми рід-
кіс ни ми для фло ри Укра ї ни ви да ми: Dunaliella 
asymmetrica Massjuk, D. maritima Massjuk, D. terricola 
Massjuk, Desmodesmus curvatocornis (Proschk.-Lavr.) 
E. Hegew., D. multivariabilis var. turskensis P. Tsarenko 
& E. Hegew., Parietochloris ovoidea Mikhailyuk & 
Demchenko (Massjuk, 1971, 1973; Mikhailuk et al., 
2003; Borysova et al., 2014).

Ко лек ція IBASU-A є єди ною в Єв ро пі, де ра зом з 
куль ту ра ми га ло філь них, пріс но вод них, на зем них 
та ґрун то вих во до рос тей збе рі га ють ся шта ми їх ніх 
бак те рі аль них кон сор тів (270 о.з.). Вони ізольо ва-
ні з 72 аль го ло гіч но чис тих куль тур во до рос тей – 
представ ни ків ро дів Acutodesmus, Botryococcus, 
Chloroidium Nadson, Coelastrum, Desmodesmus, 
Dunaliella, Klebsormidium, Oocystis, Raphidocelis 
Hindák, Selenastrum Reinch та ін. Ви ко ристан ня 
цьо го ко лек цій но го ма те ріа лу у фун да мен таль них 
та при клад них до слі джен нях спри яло ви яв лен ню 
ролі во до рос тей та су пут ніх їм бак те рій у про це сах 
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біо очист ки стіч них вод під при ємств хі міч ної про-
ми сло вості та ви роб ництва мі не раль них до б рив, 
ви яв лен ню ви дос пе ци фіч ності у транс фор ма ції 
кан це ро ген них ніт ро за мі нів та ін ших ор га ніч них 
спо лук у вод них еко систе мах тощо (Lenova et al., 
1991; Lenova, Stupina, 1991; Borisova et al., 1997; 
Stupina, Borisova, 2002). Була по ка за на мож ли вість 
засто су ван ня бак те рі аль них кон сор тів во до рос тей 
у якості тест-об'єктів в ек спе ри мен тах з вод ної ток-
си ко ло гії (Borisova et al., 1997).

На те ри то рії Ук ра ї ни збір аль го ло гіч но го ма те-
ріа лу для ізо ля ції шта мів мік ро во до рос тей здій-
сне но з во дойм та во до то ків різ но го типу (озе ра, 
став ки, річ ки, ка на ви, ка на ли, во дой ми на бо ло тах 
тощо) з Ук ра їнсько го По ліс ся (Во линська, Жи то-
мирська, Рів ненська, Ки ївська, Чер ні гівська об-
лас ті), Лі состе пу (Він ницька, Львівська, Хмель-
ницька, Чер каська), Сте пу (До нецька, За по різька, 
Ми ко ла ївська, Одеська, Хер сонська), Ук ра їнських 
Кар пат (За кар патська, Іва но-Фран ківська об лас ті) 
та Кримського пів ос т рова (рис. 2).

Відділ / рід
Кількість

видів штамів

CYANOPROKARYOTA

Anabaena Bory ex Bornet & Flahault 1 1

Microcystis (Kütz.) Elenkin 1 1

Nostoc Vaucher ex Bornet & Flahault 1 3

BACILLARIOPHYTA

Mayamaea Lange-Bert. 1 1

EUGLENOPHYTA

Euglena Ehrenb. 2 5

EUSTIGMATOPHYTA

Eustigmatos Hibberd 1 1

Vischeria Pascher 1 2

CHLOROPHYTA

Acutodesmus (E. Hegew.) P. Tsarenko 4 36

Ankistrodesmus Corda 1 1

Asteromonas Artari 1 2

Botryococcus Kütz. 2 14

Carteria Corda 1 1

Chlamydomonas Ehrenb. s. l. 9 30

Chlorella Beij. 3 27

Chlorococcum Menegh. 5 14

Chloroidium Nadson 1 4

Chloromonas Gobi 2 2

Chlorosarcinopsis Herndon 1 2

Choricystis (Skuja) Fott 2 5

Coellastrella Chodat 1 1

Coelastrum Nägeli 3 10

Coenochloris Korschikov 3 4

Crucigenia Morren 1 1

Desmochloris Shin Watan et  al. 1 2

Desmodesmus (Chodat) An, Friedl,  
E. Hegew.

18 108

Dictyochloropsis Geitler 1 1

Dictyosphaerium Nägeli 1 3

Diplosphaera Bial. 1 3

Dunaliella Teodor. 9 70

Enallax Pascher 1 1

Jenufa Nemcová et al. 1 1

Gungnir T. Nakada 1 1

Haematococcus C. Agardh emend. 
Flotow

1 5

Heterochlamydomonas Cox & Deason 1 1

Heterochlorella (Chodat) Neustupa et al. 1 5

Leptosira Borzi 1 3

Lobochlamys Pröschold et al. 1 1

Monoraphidium Komark.-Legner. 2 6

Mychonastes P.D. Simpson & Van Valk. 2 3

Myrmecia Printz 1 1

Відділ / рід
Кількість

видів штамів

Nephrochlamys Korschikov 1 2

Neochloris Starr 2 2

Oocystis A. Braun 4 21

Parachlorella Krienitz et al. 1 5

Parietochloris Shin Watan. & Floyd 2 2

Pediastrum Meyen s. l. 1 1

Planophila Gerneck 1 1

Pseudochlorococcum P.A. Archibald 2 7

Pseudococcomyxa Korschikov 1 2

Pseudoendocloniopsis Vischer 1 1

Radiococcus Schmidle 1 11

Raphidocelis Hindák 1 5

Scenedesmus Meyen 1 17

Selenastrum Reinsch 1 4

Tetradesmus G. Sm. 1 1

Tetraëdron Kütz. 1 1

Tetranephris C.L. Leite & C.E.M. Bicudo 1 1

Tetrastrum Chodat 1 1

Trichosarcina Nichols & H.C. Bold 1 1

CHAROPHYTA

Chlorokybus Geilter 1 1

Klebsormidium P.C. Silva, Mattox, W.H. 
Blackwell

3 14

Cosmarium Corda 2 2

Усього: 127 486

Таксономічна структура колекції IBASU-A 
Taxonomic structure of IBASU-A 
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Усі куль ту ри іден ти фі ко ва но спів ро біт ни ка-
ми від ді лу фі ко ло гії. Опи си власти востей біль-
шості шта мів на ве де но у низ ці мо но гра фій та ста-
тей (Massjuk, 1971, 1973а–c; Massjuk et al., 2007; 
Borisova, Tsarenko, 2002; Hegewald et al., 1998, 2005; 
Mikhailyuk et al., 2003, 2011, 2013; Tsarenko et al., 
1996а,b, 2005). Фон ди IBASU-A ре гу ляр но по пов-
ню ють ся но ви ми ізо ля та ми, але, на жаль, збіль-
шен ня оди ниць збе рі ган ня лі мі то ва но кіль кістю 
при мі щень, об лад нан ням для збе рі ган ня та кіль-
кістю об слу го вую чо го пер со на лу. Та кож не до сяж-
ним є за про ва джен ня но віт ніх ме то дів кріо кон сер-
ва ції та мо ле ку ляр ної фі ло ге нії, що стри мує про-
цес де по ну ван ня шта мів сто рон ні ми ор га ні за ція ми 
і уне мож лив лює ро бо ту зі шта ма ми на су час но му 
рів ні. Спо ді ває мось, що по даль ше цільо ве фі нан-
су ван ня ко лек ції IBASU-A як об'єкта на ціо наль-
но го над бан ня Ук ра ї ни спри яти ме по ліп шен ню її 
ді яль ності.

У ко лек ції шта ми збе рі га ють ся в про бір ках або 
кол бах у 2–3 по втор ностях на ага ри зо ва них жи-

виль них се ре до ви щах у хо ло диль ни ках за тем пе ра-
ту ри 4 °С (ак се ніч ні куль ту ри) та на рід ких жи виль-
них се ре до ви щах в ос віт лю валь них ус та нов ках за 
тем пе ра ту ри 22–24 °С (аль го ло гіч но чис ті). Куль ту-
ри ре гу ляр но (4–5 ра зів на рік) пе ре сі ва ють на сві-
же жи виль не се ре до ви ще. За леж но від біо ло гіч них 
особ ли востей ви дів мік ро во до рос тей ви ко ристо-
ву ють жи виль ні се ре до ви ща різ но го мі не раль но го 
скла ду (Ар та рі, Бол да (ВВМ, 3 N ВВМ), Бур рел лі, 
Та мія, ФДГА, Чу № 13 тощо). Для куль ти ву ван-
ня дея ких ви дів се ре до ви ща зба га чу ють, до даю чи 
ві та мі ни (тіа мін, біо тін, В12), ор га ніч ні спо лу ки 
(глю ко зу, аце тат, цит рат) або дріж джо вий ав то лі-
зат тощо. Куль ту ри мік ро во до рос тей ре гу ляр но 
ві зу аль но та мік ро ско піч но кон тро лю ють на від-
сут ність кон та мі ную чих мік ро ор га ніз мів (гри бів, 
про тистів, ін ших ви дів во до рос тей) та жит тє здат-
ність. Ме то ди ки пе ре сі ву та кон тро лю збе рі ган ня 
куль тур IBASU-A да ють змо гу під три му ва ти їхню 
жит тє здат ність про тя гом де ся ти літь. Зок ре ма в ко-
лек ції збе рі га єть ся по над 80 шта мів представ ни ків 

Рис. 2. Карта-схема розміщення на території України локалітетів, з яких ізольовано 299 штамів водоростей IBASU-A

Fig. 2. Schematic map of the localities in Ukraine from which 299 strains of IBASU-A were isolated
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ро дів Asteromonas, Dunaliella, Chlorella s. l. та ін ших, 
які ізольо ва ні ще у 50–70-х рр. ми ну ло го сто літ тя.

Ко лек ція IBASU-A при зна че на для збе ре жен-
ня біо різ но ма ніт ності мік ро во до рос тей та їх ніх 
про ми сло во цін них шта мів, а та кож за без пе чен ня 
нау ков ців та ви кла да чів нав чаль них за кла дів до-
слід ницьким і ме то дич ним ма те ріа лом. Для фон ду 
IBASU-A ха рак тер на ви со ка якість так со но міч но го 
оп ра цю ван ня та іден ти фі ка ції куль тур во до рос тей, 
що обу мов ле но пос тій ним кри тич ним пе ре гля дом 
ма те ріа лу ко лек ції від по від но до но віт ніх мо но гра-
фіч них оп ра цю вань ок ре мих груп.

Ко лек ція ста но вить знач ну цін ність для біо тех-
но ло гіч них до слі джень, ос кіль ки міс тить шта ми, 
що на ле жать пе ре важ но до ро дів Dunaliella (70), 
Chlorella s. l. (27), Acutodesmus (36), Desmodesmus 
(108) та ін., представ ни ки яких ши ро ко ви ко ристо-
ву ють ся для ви ро щу ван ня біо ма си в про ми сло вих 
мас шта бах у різ них кра ї нах сві ту. З ме тою ма со во го 
куль ти ву ван ня та ви ко ристан ня біо ма си мік ро во-
до рос тей як си ро ви ни для ви роб ництва біо ди зе ля 
в рам ках ком плекс ної про гра ми нау ко вих до слі-
джень НАН Ук ра ї ни «Біо ма са як па лив на си ро-
ви на» та «Біо енер го кон вер сія» на базі IBASU-A з 
2009 р. про во дять ся до слі джен ня пер спек тив них 
ви дів і шта мів-гі пер про ду цен тів біо ма си. За по-
каз ни ка ми швид кості рос ту, здат ності до на ко пи-
чу ван ня під ви ще ної кіль кості лі пі дів і ре зистент-
ності до біо ло гіч ної кон та мі на ції ві діб ра но по над 
30 пер спек тив них ви со ко про дук тив них шта мів 18 
ви дів із 8 ро дів (Tsarenko et al., 2012, 2016). Про ве-
де но оп ти мі за цію про це су куль ти ву ван ня цих шта-
мів та вста нов ле но їхні кі не тич ні ха рак те ристи ки 
(пи то ма швид кість рос ту та про дук тив ність). Спів-
ро біт ни ка ми від ді лу фі ко ло гії Інсти ту ту бо та ні ки 
одер жа но два па тен ти на ко рис ну мо дель щодо спо-
со бу куль ти ву ван ня но во го шта му-гі пер про ду цен-
та біо ма си Desmodesmus magnus (Meyen) P. Tsarenko 
та на штам зе ле ної во до рос ті Acutodesmus dimorphus 
(Turpin) P. Tsarenko як біо ре сурс но го про ду цен та 
(Tsarenko et al., 2013, 2014).

Ви да но пер ший ка та лог куль тур IBASU-A 
(Borysova et al., 2014). У ньо му представ ле на іс то рія 
фор му ван ня та роз ви ток ко лек ції. На во дять ся опи-
си шта мів та їхня но менк ла тур на скла до ва, зок ре-
ма – ла тинська на зва та ав то ри так со нів, си но ні ми, 
но ме ри куль тур у ко лек ції; вка за но по хо джен ня 
шта мів, час і міс це збо ру аль го проб, іме на ко лек то-
рів та фа хів ців, які ізо лю ва ли во до рос ті в куль ту ру 
та іден ти фі ку ва ли їх. Від зна че но та кож біо ло гіч ні 

особ ли вості дея ких шта мів, ме то ди їх куль ти ву ван-
ня, прак тич не засто су ван ня тощо.

Роз по ча то пас пор ти за цію шта мів IBASU-A, 
скла дан ня ін фор ма цій ної бази да них. Роз роб ле но 
зра зок єди ної для всіх шта мів ко лек ції карт ки, яка 
вклю чає ін фор ма цію про так со но мію (ла тинська 
на зва, ав тор так со ну, си но нім, но мер куль ту ри), 
по хо джен ня (час і міс це збо ру аль го про би, ізо лю-
ван ня та ін.), прак тич не зна чен ня (так со но міч не, 
біо тех но ло гіч не, при ро до охо рон не тощо).

У зв'язку з ак ту аль ністю збе ре жен ня різ но ма ніт-
тя ав то троф них ор га ніз мів пла ну єть ся роз ви ва ти 
ме то ди от ри ман ня чис тих куль тур та збе рі ган ня 
в ко лек цій них умо вах рід кіс них ви дів і та ких, що 
пе ре бу ва ють під за гро зою зник нен ня, ви дів з ре-
сурс ни ми власти востя ми – про ду цен тів біо ма си, 
лі пі дів, біо ло гіч но ак тив них ре чо вин, а та кож про-
дов жу ва ти вив чен ня їх ніх мор фо ло гіч них, фі зіо ло-
гіч них та біо хі міч них власти востей.
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Стаття присвячена колекції культур мікроводоростей 
Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
(IBASU-A), яка у 2013 р. була внесена до реєстру наукових 
об'єктів, що становлять національне надбання  України. 
Наведено відомості про структуру,  таксономічну 
 різноманітність колекції та умови зберігання культур. 
 Охарактеризовано видовий склад, зокрема нових і рід-
кісних видів для флори України та водоростей з цінними 

для біотехнології властивостями. На сьогодні у колекції 
підтримуються приблизно 500 штамів галофільних та 
прісноводних водоростей, 300 з яких ізольовано з різних 
регіонів України, а також 270 штамів бактеріальних кон-
сортів (усього 1250 одиниць зберігання), що забезпечує 
проведення наукових і прикладних досліджень надій-
ним матеріалом. Каталог IBASU-A опубліковано в 2014 р. 
 Передбачається збільшення об'єму й різноманітності ко-
лекції, паспортизація культур та створення електронної 
бази даних. 

Ключові слова: колекція культур, мікроводорості, 
національне надбання
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объект национального достояния Украины. – Укр. ботан. 
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Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Статья посвящена коллекции культур микроводорос-
лей Института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
 Украины (IBASU-A), которая в 2013 г. была внесена в 
реестр научных объектов национального достояния 
 Украины. Приведена информация о структуре коллек-
ции, её таксономическом разнообразии и условиях хра-
нения культур. Охарактеризован видовой состав, в том 
числе новых и редких для флоры Украины видов и водо-
рослей, обладающих ценными для биотехнологии свой-
ствами. В настоящее время в коллекции поддержива-
ются около 500 штаммов галофильных и пресноводных 
водорослей, из них 300 изолированы с территории Укра-
ины, а также 270 штаммов бактериальных консортов, 
выделенных из культур водорослей (всего 1250 единиц 
хранения), что обеспечивает проведение фундаменталь-
ных и прикладных исследований надежным материалом. 
Каталог IBASU-A опубликован в 2014 г. Предполагается 
увеличение объема и разнообразия коллекции, паспор-
тизация культур и создание базы данных.

Ключевые слова: коллекция культур, микроводоросли, 
национальное достояние


