
239ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2

Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. є най поши рені
шим представ ни ком сек ції Lactipedes роду Mycena 
(Pers.) Roussel, а та кож од ним із най біль ших ви дів 
роду в За хід ній, Цен траль ній і Пів ніч ній Євро
пі (Smith, 1947; Maas Geesteranus, 1992; Robich, 
2003; Funga Nordica, 2012). Ос тан нє спри чини ло 
широ ке вико ристан ня M. galopus як мо дель ного 
об’єкта при до слі джен ні дея ких ас пек тів еко ло гії, 
фі зіо ло гії та біо хі мії са про троф них бази діє вих гри
бів (Hering, 1982; Chard, Gray, 1983; Frankland et 
al., 1995). Вод но час цей вид — над зви чай но полі
морф ний, що спо нука ло до слід ни ків до виді лен ня 
низ ки внут ріш ньо видо вих так со нів. Од ним із та
ких так со нів є Mycena galopus var. leucogala (Cooke) 
J.E. Lange, що його різ ні авто ри роз гля дали та кож 
як Mycena galopus var. nigra Rea або як самостій ний 
вид Mycena leucogala (Cooke) Saccardo. Клю чови ми 
від мін ностя ми цьо го так сона від типо вого різ нови
ду є тем ніше за барв лен ня бази діом (особ ливо наго
лошу єть ся на тем нобуро му за барв лен ні верх ньої 
час тини ніж ки, на від міну від пере важ но світ лого 
в типо вого різ нови ду) та біль ше вира жена, по рів
няно з типо вим різ нови дом, ди вер тику лят ність 

кін це вих еле мен тів кути кули ніж ки та ша пин ки 
(Maas Geesteranus, 1992).

Одно знач ності в по гля дах на ста тус цьо го так
сона не до сяг нуто й досі. Авто ри, кот рі схиль
ні роз гля дати M. leucogala як різ но вид M. galopus, 
апе лю ють пере важ но до висо кої мор фоло гіч ної 
мін ливості M. galopus і до пра ці бри тансько го міко
лога Дж. Чар да та його спів авто рів (Chard, Gray, 
1983), де наво дять ся дані щодо іден тич ної анти
ген ної ак тив ності куль тур M. galopus var. galopus, 
M. galopus var. candida та M. leucogala, на про тива гу 
ін шим ви дам сек ції Lactipedes (Robich, 2003; Funga 
Nordica, 2012). Ці ж по гля ди від пові да ють та кож 
но менк ла тур ній базі да них Index Fungorum (Kirk, 
2013). Вод но час дея кі авто ри напо ляга ють на ста
тусі самостій ного виду для M. leucogala — на підста
ві мік ро та мак ро мор фоло гіч них від мін ностей 
від ін ших різ нови дів виду: M. galopus var. galopus 
і M. galopus var. candida (Maas Geesteranus, 1992; 
Aronsen, 2013). У цій пра ці ми дот ри мує мося пер
шого з наве де них по гля дів на ста тус так сона.

Mycena galopus s. l. відо ма в Євро пі, Пів ніч ній 
Аме риці (Smith, 1947), Схід ній Азії, а саме на Дале
кому Схо ді Ро сії та в Япо нії (Бег ляно ва, 1972; Ва
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силь ева, 1973; Пет ров, 1991), а та кож у Но вій Зе
лан дії (New Zealand..., 2013). Різ но вид M. galopus 
var. leucogala на сьо го дні зна ний лише з тери то
рії Євро пи та за кіль кома зна хід ками з Ма лої Азії 
(Sesli, Denchev, 2008).

Mycena galopus є од ним із неба га тьох ви дів ага
рико їд них гри бів, для яких мож ливо дово лі точ
но ок рес лити регі он су ціль ного поши рен ня, при
найм ні в ме жах доб ре до слі дже ної в міко ло гіч ному 
пла ні тери то рії Євро пи. Цьо му спри яли хоро ша 
впі зна ва ність виду, а та кож його масо вість у біль
шості євро пейських кра їн. У та ких кра ї нах, як 
Австрія, Бол га рія, Вели ка Бри та нія, Есто нія, Ір
лан дія, Іспа нія, Іта лія, Лит ва, Ні дер лан ди, Ні
меч чина, Нор ве гія, Поль ща, Руму нія, Фін лян дія, 
Швей ца рія та Шве ція M. galopus var. galopus наво
дить ся як у на ціо наль них чеклис тах, так і в чис лен
них ре гіо наль них зве ден нях. У Схід ній Євро пі вид 
вка зу ють для тери то рії Біло русі та пів ніч ної поло
вини євро пейської час тини Ро сії. На цих тери торі
ях M. galopus є зви чай ним, а поде коли — й масо
вим ви дом. Поши рен ня M. galopus var. leucogala, 
за біль шістю дже рел, збі гає ться з роз по всю джен
ням його типо вого різ нови ду, хоча за зна чає ться, 
що представ ники різ нови ду тра п ляю ться знач но 
рід ше (Сер жани на, 1984, Lisiewska, 1987; Fungi of 
Switzerland, 1991; Maas Geesteranus, 1992; Rexer, 
1994; Виш нев ский, 1998; Пере ве ден цева, 1998; 
Кова лен ко, Моро зова, 1999; Robich, 2003; Ortega, 
2005; Моро зова, 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 Укра їні відо мості про зна хід ки M. galopus s. l. 
вкрай бід ні. «Ви знач ник гри бів Укра їни» (1979) 
вка зує цей вид для тери то рії Роз то цькоОпільських 
лі сів. У «Ви знач нику» наво дять ся та кож відо мості 
сто сов но M. galopoda (Pers.) P. Kumm. — на зви, 
що нара зі не ви зна єть ся, але не може бути зве
дена до сино німа M. galopus (Pers.) P. Kumm. Віро
гід но, під цією на звою мог ли розу міти будьякий 
вид сек ції Lactipedes. База да них «Гри би Укра їни» 
(Анд ріа нова та ін., 2006) міс тить один за пис про 
зна хід ку M. galopus А. Вруб левським на тери то
рії ни ніш ньої Львівської адмі ніст ра тив ної об лас ті 
(Wróblewski, 1922). Не ви клю чено, що «Ви знач
ник» наво дить відо мості сто сов но M. galopus саме 
на підста ві пра ці А. Вруб левсько го. Згад ки про 

вияв лен ня M. galopus міс тять ся та кож у публікаціях 
Т.Л. Горо вої, яка зна йшла цей вид у яли но вих лі
сах СтрийськоСанської Вер хови ни Ско лівсько
го рну Львівської обл. (Горо ва, 1980, 1982).

В ос тан нє деся ти річ чя M. galopus s. l. зна ходи ли 
в Укра їні де кіль ка ра зів у При кар пат ті та на За хід
ному По ліс сі (М.П. При дюк, пер со наль не пові
дом лен ня). Про те ці дані й досі не опуб ліко вані. 
Та ким чи ном, на сьо го дні M. galopus s. l. відо ма з 
тери то рії Укра їни за де кіль кома зна хід ками із за хід
ної та пів ніч ноза хід ної час тин кра їни. Дос то вір ні 
опуб ліко вані відо мості про зна хід ки M. galopus var. 
leucogala в Укра їні від сут ні.

Під сумо вую чи, вар то звер нути ува гу на дві особ
ливості поши рен ня M. galopus s. l. Попер ше, на 
біль шій час тині тери то рії Євро пи, що ле жить на 
за хід і пів ніч від Укра їни, вид є зви чай ним і на віть 
масо вим. Вод но час в Укра їні M. galopus s. l. лише 
поде коли тра пля єть ся в за хід ній та пів ніч ноза хід
ній час ти нах кра їни; на біль шій час тині її тери то рії 
вид не зна ходи ли вза галі. Від так тери торі єю Укра
їни про хо дить дово лі різ ка межа між ре гіо ном, де 
M. galopus s. l. є зви чай ним, і ре гіо ном, де цей вид 
тра пля єть ся над зви чай но рід ко.

20 ве рес ня 2013 р. на тери то рії На ціо наль ного 
при род ного пар ку «Сло бо жанський» було зі бра
но зра зок, кот рий іден тифі кува ли як M. galopus var. 
leucogala. На ціо наль ний при род ний парк «Сло бо
жанський» роз міще ний у пів ніч ноза хід ній час тині 
Хар ківської обл., в доли ні р. Мер ли — лі вої при
токи Вор скли. За гео бота ніч ним райо ну ван ням, 
тери то рія пар ку ле жить у ме жах Бого ду хівсько го 
райо ну Хар ківсько го окру гу Се ред ньо ро сійської 
лісосте по вої під про він ції Схід ноєв ро пейської про
він ції Євро пейськоСи бірської лісосте по вої об лас
ті (Гео бота ніч не ..., 1977). Згід но з райо ну ван ням, 
що вико ристо вує ться у «Фло рі гри бів Укра їни», 
тери то рія пар ку при па дає на цен траль ну час тину 
Хар ківсько го лісосте пу (Гелю та, 1989). При кме тою 
пар ку є най біль ша на Схо ді Укра їни сис тема озер, 
мезо троф них сфаг но вих бо літ і забо лоче них аци
до філь них лі сів, які сфор мува лися в мере жі арен
них пони жень на дру гій тера сі р. Мер ли. З цими 
боло тяни ми угру по ван нями пов’язано чима ло 
уні каль них для лісосте по вої зони ви дів су дин них 
рос лин, а та кож низ ка спе ци фіч них ви дів ага рико
їд них гри бів (При лу цький, 2012; Філа това та ін., 
2012). З огля ду на уні каль ність зна хід ки, наво димо 
її мор фоло гіч ний 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.

Бази діо ми у зрост ках по 4—10 штук. Ша пин ка 
діа мет ром 1—3 см, дзво никопо діб на з неве ли ким 
гор боч ком, гла день ка, тем носіра (до чор ної), з 
мас ним від бли ском. Пластин ки ву зько при рос лі, з 
ма лень ким зуб чи ком, до 3 мм зав шир шки, світ ло
сірі. Кіль кість дов гих пласти нок, що сяга ють ніж
ки, від 17 до 22, кіль кість ко рот ких пласти нок, які 
не дося га ють ніж ки, — 15—19. Ніж ка 5—7 см зав
дов жки, 2—4 мм у діа мет рі, ци лін д рич на, в дея ких 
бази діом із гли бо ким по здовж нім жо лоб ком, пере
кру чена, хря щува та, її ко лір по діб ний до ко льо
ру ша пин ки, на зла мі (особ ливо вияв ляє ться біля 
осно ви) виді ляє мо лоч нобі лий сік. М’якуш бруд
нобі лий, за пах гриб ний, неви раз ний. 

Спо ри (8,5—)10,1—10,9(—13,3) × (4,9—)5,4—
5,8(—6,0) мкм, еліп соїд ні, гла день кі. Бази дії ци
лін д рич нобула вопо діб ні, 4спо рові. Хей лоцисти
ди 67—91 × 15—25 мкм, вере тено по діб ні. Плев
роцисти ди 70—80 × 21—26 мкм, по діб ні за фор мою 
до хей лоцистид, час то з внут ріш ньо клі тин ними 
вклю чен нями. Гіфи кути кули ша пин ки ди вер тику
лят ні. Гіфи кути кули ніж ки ди вер тику лят ні, вира
же них кау лоцистид не вияв лено. На міце лії наяв ні 
пряж ки.

Опис базу єть ся на зраз ку CWU (Myc) AG 0506, 
який було вияв лено на тери то рії На ціо наль ного 
при род ного пар ку «Сло бо жанський» (Воло дими
рівське ПНДВ, N 50.086678 × O 35.248909), на 
зла ко вій кур тині в аци до філь ному зла ковозеле
номо хово му бе рез няку, сформованому в боро вому 
пони жен ні, 20.09.2013.

За галь не поши рен ня. Євро па: Авст рія, Бол га рія, 
Вели ка Бри та нія, Есто нія, Ір лан дія, Іспа нія, Іта лія, 
Лит ва, Ні дер лан ди, Ні меч чина, Нор ве гія, Поль ща, 
Ро сія, Руму нія, Угор щина, Фін лян дія, Швей ца рія, 
Шве ція, Укра їна; Азія: Ту реч чина.

Якщо ана лізу вати поши рен ня виду (включ но 
з різ нови дом leucogala) тери то рія ми з ви раз ною 
зо наль ністю, на прик лад, євро пейською час ти
ною Ро сії, мож на за ува жити, що межа су ціль ного 
поши рен ня так сона прак тич но збі гає ться з ме жею 
лісо вої та лісосте по вої при род них зон (Кова лен
ко, Моро зова, 1999; Моро зова, 2007; Малышева, 

Малышева, 2008; Сари чева и др., 2009; Све таше
ва Т. Ю., усне пові дом лен ня). Про те є відо мості 
про по оди нокі зна хід ки типо вого різ нови ду в сте
по вій зоні, зок рема в Рос товській об лас ті Ро сії, 
де M. galopus var. galopus було вияв лено в бай рач
ній діб рові у зво ложе ному пони жен ні (ІX Рабо
чее сове ща ние..., 2008). Мож на при пус тити, що 
M. galopus s. l. від дає пере вагу доб ре зво ложе ним 
осе ли щам, на що вка зує й те, що вид час то тра п
ля єть ся се ред сфаг но вих мо хів (Сер жани на, 1984; 
Maas Geesteranus, 1992; Моро зова, 2007; Aronsen, 
2013; Siller et al., 2013). Віро гід но, цим зу мов лене 
й обме жен ня су ціль ного поши рен ня M. galopus зо
ною з дос тат ньою зво ложе ністю, а та кож те, що 
епі зо дич ні зна хід ки виду поза межа ми цієї зони 
ма ють міс це в доб ре зво ложе них осе ли щах. До 
того ж, від по від но до да них О.В. Моро зо вої (усне 
пові дом лен ня) сто сов но Пів ніч ноЗа хід ної Ро сії, 
M. galopus var. leucogala тра пля єть ся у тро хи сухі ших 
осе ли щах, ніж типо вий різ но вид. 

У цьо му кон тексті наша зна хід ка M. galopus var. 
leucogala в забо лоче ному, по кри тому мо хом бе рез
няку ціл ком «впи сує ться» в за галь ну кар тину. Сво
єю чер гою, під час по даль ших до слі джень забо
лоче них арен них пони жень, поши ре них у лісосте
по вій зоні Укра їни на дру гих тера сах рі чок, ціл ком 
віро гід но мо жуть бути вияв лені нові лока літе ти як 
M. galopus var. leucogala, так і ін ших різ нови дів цьо
го виду.

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
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Поши рен ня M. galopus var. galopus і M. galopus var. 
leucogala в Євро пі, а та кож міс це на шої зна хід ки 
зоб раже но на рис. 2.
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О.В. Прилуцкий
Харьковский национальный университет имени 
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 LeftBank 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.


