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Abstract. A new locality of the fungus Мyriostoma coliforme, a species listed in the Red Data Book of Ukraine, is reported from 
Odesa Region. The species description, information about its habitat and distribution in Ukraine and worldwide, as well as 
original illustrations are provided.
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Вступ

Про бле ма збе ре жен ня та охо ро ни жи вих ор га ніз
мів, у т. ч. гри бів, за ли ша єть ся вкрай ак ту аль ною, 
ос кіль ки за бруд нен ня дов кіл ля, руй ну ван ня біо це
но зів та низ ка ін ших не га тив них чин ни ків при зво
дять до ско ро чен ня біо ло гіч но го різ но ма ніт тя мак
ро мі це тів (Dudka et al., 2009). Од ним із важ ли вих 
за хо дів, спря мо ва них на за по бі ган ня втра ти біо різ
но ма ніт ності, є ство рен ня Чер во них спи сків ви
дів жи вих ор га ніз мів, що зна хо дять ся під за гро зою 
зник нен ня. В на шій кра ї ні – це "Чер во на кни га 
Ук ра ї ни" (Chervona knyha..., 2009), яка міс тить дані 
про 57 рід кіс них ви дів гри бів. При цьо му вкрай 
важ ли во пос тій но онов лю ва ти ін фор ма цію про 
роз по всю джен ня цих ви дів, зок ре ма виявля ти їхні 
но ві міс ця  зна хо джен ня. Ма ло до слі дже ною в цьо
му від но шен ні за ли ша єть ся Одеська обл. Хоча для 
те ри то рії Сте по вої зони Ук ра ї ни в "Чер во ній кни
зі Ук ра ї ни" (2009) були вка за ні міс це зна хо джен ня 
за га лом 24 ви дів гри бів, її пра во бе реж на час ти на в 
ці ло му та Одеська обл. зок ре ма все ще за ли ша ють
ся "бі лою пля мою". За га лом тут ві до мі ло ка лі те ти 
лише та ких ра ри тет них ви дів гри бів, як Floccularia 
rickenii (Bohus) Wasser ex Bon, Leucoagaricus 
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barssii (Zeller) Vellinga, L. nympharum (Kalchbr.) 
Bon, Morchella steppicola Zerova, Mutinus caninus  
(Huds.) Fr., Pisolithus arrhizus (Scop.) Rauschert 
та Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda (Zerova, 
1959; Heluta et al., 2006; Chervona knyha..., 2009; 
Tkachenko et al., 2009; Babenko, Popova, 2013). Для 
ос танньо го виду не що дав но було ви яв ле не нове 
міс це зна хо джен ня, про що і йдеть ся у цій стат ті.

Ма те ріа ли та ме то ди

Нове міс цез ростан ня рід кіс но го мак ро мі це та 
Myriostoma coliforme було ви яв ле не во се ни 2016 р. у 
Са ратсько му рні Одеської обл. – на те ри то рії Пра
во бе реж но го зла ко волуч но го Сте пу, згід но до при
йня то го мі ко ло га ми ра йо ну ван ня (Heluta, 1989)). 
Гриб був іден ти фі ко ва ний за до по мо гою кіль кох 
спе ціа лі зо ва них ви знач ни ків (Pegler et al., 1995; 
Calonge, 1998; Sarasini, 2005), а його зра зок пе ре да
но до гер ба рію Інституту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод
но го НАН України (KW). Спо ри гри ба до слі джу
ва ли на сканувальному електронному мікроскопі 
JSM6060 LA за прискорювальної напруги 30 кВ.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Ниж че на во ди мо ори гі наль ний опис ви яв ле но го 
виду гриба, ілюст ра ції його мак ро та мік ро оз нак, 
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а та кож дані про його еко ло гіч ні особ ли вості й по
ши рен ня в Ук ра ї ні та сві ті.

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda, Anlet. Stud. 
Mycol., Praga, 131 (1842) (рис. 1–3).

Bas.: Lycoperdon coliforme Dicks., Fasc. Рl. Сrypt. 
Brit. (London) 1: 2 (1776).

Sуn.: Geastrum coliforme (Dicks.) Pers., Syn. Meth. 
fung. (Göttingen) 1: 131 (1801). – Mуriostoma anglicum 
Desv., J. Bot., Paris 2: 104 (1809). – Myriostoma 
coliforme var. capillisporum V.J. Stanĕk, Flora ČSR, 
B1, Gasteromycetes: 402 (1958). – Polystoma 
coliforme (Dicks.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 
586 (1821).

Пло до ве тіло наземне, спочатку округле або 
дещо приплюснуте, без горбка на верхівці, згодом 
його екзоперидій зіркоподібно розщеплюється 
на 6–8 лопатей. Розкрите плодове тіло 7–8 см 
завширшки та близько 3 см зав ви шки, коли під
ня те на ло па тях ек зо пе ри дію – до 6 см (рис. 1). 
Ек зо пе ри дій у су хо му ста ні світ локо рич не во го 
кольо ру як із зо внішньо го, так і внут рішньо го бо
ків, ло па ті ві діг ну ті до ни зу, 4,0–4,2 см зав дов жки 
та 1,5–2,0 см зав шир шки. Ендоперидіальне тіло 
ок руг лоприплюснуте, діа мет ром 3–5 см, три ма
єть ся на 7–9 жовтуватокоричневих ніжках ви со
тою 0,3–0,4 см і товщиною 0,15–0,25 см. Ен до пе
ри дій сі ру ва токо рич не вий, дріб но бо ро дав частий, 
бли ску чий, у верх ній час ти ні з кіль ко ма (іноді 
до 20) ок руг ли ми от во ра ми (сто ма ми) діа мет
ром до 0,3 см. Сто ми прості, спо чат ку злегка ви
пук лі (зав ви шки до 0,1 см), із дещо ба хром частим 

кра єм. Зріла глеба темноко рич не ва, з кількома 
колумелами (за числом ніжок). 

Спо ри діа мет ром 3,2–5,0 мкм, ок руг лі, жов то
ко рич не ві, вкри ті ор на мен та ці єю у ви гля ді зви
вистих, зі гну тих, час то роз га лу же них та анасто мо
зую чих ре бер зав ви шки 0,7–1,2 мкм (рис. 2). Гіфи 
ка пі лі цію зав тов шки 4–5 мкм, ци лін д рич ні, злег ка 
зви висті, іно ді роз га лу же ні, зі зву же ни ми або дещо 
за гос тре ни ми вер хів ка ми, товстостін ні, жов токо
рич не ві.

Досліджений зразок. Одеська обл., Са ратсь
кий рн, західніше с. Зоря на лівому березі р. Са
ра та, у штуч но му лі со на са джен ні, на ґрунті, 
23.10.2016, зібр. К.В. Зла то ва (KW-M 70325). У 
де ре воста ні пе ре ва жа ли Quercus robur L. та Juglans 
regia L., по де ку ди тра п ля ли ся Betula pendula Roth 
і Malus domestica Borkh. У під ліс ку най більш зви
чай ни ми були Ligustrum vulgare L. і Rosa canina L. 
Трав'яний по крив скла дав ся пе ре важ но із Ballota 
ruderalis Sw., Stellaria holostea L. та Agropyron repens L.

Еко ло гія. Тер мо філь ний, гу му со вий са про троф, 
тра п ля єть ся зде біль шо го на пі ща них ґрун тах, рос те 
як на від кри тих міс цях (по лях, сте пах, пі ща них ку
чу гу рах та при бе реж них дю нах тощо), так і в лис тя
них та мі ша них лі сах і лі со вих на са джен нях.

По ши рен ня в Ук ра ї ні. Хар ківський Лі состеп: Хар
ківська обл., Змі ївський рн, НПП "Го міль шанські 
ліси", Го міль шанське ліс ництво, кв. 4, 12.07.2000, 
07.07.2002 (Akulov, Leontyev, 2008). Лі во бе реж ний 
зла ко во-луч ний Степ: За по різька обл., м. За поріж 
жя, На ціо наль ний за по від ник "Хор ти ця", пів

Рис. 1. Мyriostoma coliforme: розкрите плодове тіло. 
Масштабна лінійка – 1 см

Fig. 1. Мyriostoma coliforme: expanded fruit body. Bar – 1 cm

Рис. 2. Cпори Мyriostoma coliforme під сканувальним 
електронним мікроскопом

Fig. 2. Spores of Мyriostoma coliforme under scanning electron 
microscope
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денна час ти на о. Хор ти ця, 02.02.2015 (Golovakha 
et al., 2016). Пра во бе реж ний злаково-лучний Степ: 
Кіровоградська обл., Долинський рн, дендропарк 
"Веселі Боковеньки", 05.09.1952, 14.01.1955 
(Zerova, 1956). Ста ро більський зла ко во-луч ний 
Степ: Луганська обл., СтаничноЛуганський рн, 
Луганський природний заповідник, Станично
Луганське відділення, близько 3 км на південний 
схід від с. Христово, 17.09.2004 (Prydiuk, 2005). 
Лі во бе реж ний злаковий Степ: Запорізька обл., 
Якимівський рн, Богатирське лісництво, схил 
біля Молочного лиману, 21.05.1953 (Zerova, 1956). 
Пра во бе реж ний зла ко вий Степ: Одеська обл., Бе
ре зівський рн, на схід від с. Вік то рів ка, 04.11.2012 
(Babenko, Popova, 2013); Хер сонська обл., Цю ру
пинський рн, с. Ра денськ, 04.1953 (Zerova, 1954, 
1956). Пів ден ний бе рег Кри му: АР Крим, Ял тинська 
міськ ра да, Ні кітський бо та ніч ний сад – На ціо
наль ний нау ко вий центр, 09.2000 (Sarkina, 2001; 
Dudka, 2009) (рис. 3).

За галь не по ши рен ня. Трапляється на всіх кон
ти нен тах, ок рім Ан тарк ти ди, пе ре важ но в по мір
ній та суб тро піч ній зонах. За не се ний до Чер во них 
спи сків Авст рії, Бол га рії, Ве ли кої Бри та нії, Вір ме
нії, Іс па нії, Ма ке до нії, Ні меч чи ни, Ні дер лан дів, 
Поль щі, Ру му нії, Сер бії, Сло вач чи ни, Ту реч чи
ни, Угор щи ни, Ук ра ї ни, Фін лян дії, Фран ції, Хор
ва тії, Швей ца рії та Шве ції (The Global..., 2005). 
Запропонований до охорони Бернською кон вен
ці єю (European Council..., 2011). Є кан ди да том на 
вне сен ня до Єв ро пейсько го чер во но го спи ску гри
бів (European Red List..., 2010).

Нова зна хід ка Мyriostoma coliforme роз ши рює 
ві до мості про аре ал виду в Ук ра ї ні. Ви яв ле не міс
цез ростан ня цьо го гри ба зна хо дить ся поза ме жа ми 
те ри то рій при род ноза по від но го фон ду Ук ра ї ни і 
вимагає особливої уваги.

По дя ки
Ви слов лює мо щиру вдяч ність проф. П.М. Ца рен ку та 
В.І. Сапсаю за до по мо гу в про ве ден ні зйо мок спор гри-
ба під сканувальним електронним мікроскопом.
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Ткаченко Ф.П.1, Придюк М.П.2, Златова К.В.1 Нова 
знахідка рідкісного гриба Myriostoma coliforme (Geastrales) 
в Україні.  Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 76–79.
1Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 
вул. Дворянська, 2, Одеса 65058, Україна
2Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна

Виявлено нове місцезнаходження занесеного до "Чер
воної книги України" гриба Мyriostoma coliforme (Одесь
ка обл., Україна). Наведені опис гриба, інформація про 
його місцезнаходження й поширення в Україні та світі, а 
також оригінальні ілюстрації.

Ключові слова: гастероїдний гриб, нова знахідка, 
Червона книга України, Степова зона України

Ткаченко Ф.П.1, Придюк Н.П.2, Златова К.В.1 Новая 
находка редкого гриба Myriostoma coliforme (Geastrales) в 
Украине. Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 76–79.
1Одесский национальный университет  
им. И.И. Мечникова 
ул. Дворянская, 2, Одесса 65058, Украина
2Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина

Обнаружено новое местонахождение занесенного в 
"Красную книгу Украины" гриба Мyriostoma coliforme 
(Одесская обл., Украина). Приведены описание гриба, 
информация о его местонахождении и распространении 
в Украине и мире, а также оригинальные иллюстрации.

Ключевые слова: гастероидный гриб, новая находка, 
Красная книга Украины, Степная зона Украины
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