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Ця пуб лі ка ція завершує серію ста тей, присвячених 
знахідкам но вих та рідкісних в Україні представни
ків ро ди ни Coprinaceae. Йдеть ся про секцію 
Veliformes (Fr.) Penn. роду Coprinus Pers., до якої на ле
жать види, що ма ють по кри ва ло, кот ре складається 
пе ре важ но з ок руг лих та еліпсоподібних елементів 
(Uljé, 2005). Матеріалом для статті ста ли власні 
збо ри ав то ра, в результаті вив чен ня яких Coprinus 
candidatus Uljé, C. deminutus Enderle та C. saccharinus 
Romagn. були впер ше знайдені в Україні, а для 
C. cortinatus J.E. Lange та C. truncorum (Scop.) Fr. 
зареєстровані нові місцезнаходження. Ниж че на
во ди мо док лад ну інформацію про всі зазначені 
види. Згадані в тексті зраз ки зібрані ав то ром і 
зберігаються в Національному гербарії Інституту 
ботаніки імені М.Г. Хо лод но го НАН України (KW).

У статті використано такі умовні по зна чен ня: 
L — кількість пласти нок гіменофору, які до ся га ють 
ніжки; l — кількість пласти нок, що не до ся га ють 
ніжки, між дво ма дов ги ми; Q — відношення дов
жи ни спо ри до її ши ри ни (квотієнт); av. L — се ред
ня дов жи на спо ри; av. B — се ред ня ши ри на спо ри; 
av. Q — середнє зна чен ня квотієнта.

Рід Coprinus Pers. 
Секція Veliformes (Fr.) Penn. in Kauffman, Agaric. 

Michigan: 207, 220. 1918
Підсекція Micacei Singer, Lilloa 22: 460. 1951
Coprinus saccharinus Romagn., Bull. trimest. Soc. 

mycol. Fr. 92: 203. 1976. — Рис. 1
Ша пин ка спо чат ку розміром до 3,5 × 3,0 см, ок

руг ла, яйцеподібна або еліпсоподібна, пізніше ок
руг локонічна до опуклої, зав шир шки до 5,0 см, 
руб часта, во христа, світлобу ра, іржавоко рич не
ва, вкри та дуже дрібними, розсіяними, білуватими 
зер нисти ми пластівцями по кри ва ла, які пізніше 
прак тич но зни ка ють. Пластин ки вільні, густі 
(L = 55—60, l = 3—7), спо чат ку білі, зго дом 
сіруватокоричневі, насамкінець прак тич но чорні. 

Ніжка розміром 3,0—10,0 × 0,3—0,5 см, труб часта, 
циліндрична, з булавоподібною, нерідко окан то ва
ною ос но вою, біла, гла день ка. М’якуш у шапинці зав
тов шки до 0,2 см, білуватий, у ніжці білий, без особ ли
во го за па ху та сма ку. Спо ро вий по ро шок чор ний.

Спо ри 6,5—9,5 × 4,5—6,0 × 4,5—5,5 мкм, Q = 1,41—
1,82, av. L = 8,2±1,0 мкм, av. B = 5,2±0,43 мкм, 
av. Q = 1,57±0,11, гладенькі, дещо приплюснуті, 
ан фас яйце або еліпсоподібні, час то злег ка роз
ши рю ють ся до ни зу (де що митроподібні), з ок руг
локонічною ос но вою та за круг ле ною або зрізаною 
верхівкою, у профіль еліпсоподібні, з цен траль
ною по рою про рос тан ня 1,0—1,3 мкм зав шир шки, 
чер во ну ва токоричневі. Базидії 17,0—31,0 × 8,0—
9,0 мкм, 4спорові, булавоподібні, оточені 
3—5 псевдопарафізами кож на. Хей ло цисти ди 
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Рис. 1. Coprinus saccharinus: а — плодові тіла; б — базидії; в — 
хейлоцистиди; г — плевроцистиди; д — елементи покривала; 
е — спори. Розмір масштабної шкали: 1 см для плодових тіл, 
10 мкм для мікроструктур

Fig. 1. Coprinus saccharinus: а — fruit bodies; б — basidia; в — 
cheilocystidia; г — pleurocystidia; д — elements of veil; е — 
spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 μm for microstructures
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30,0—115,0 × 24,0—55,0 мкм, округлі або май же 
кулясті, еліпсо та яйцеподібні. Плев ро цисти ди 
75,0—120,0 × 35,0—55,0 мкм, яйце, еліпсоподібні, 
циліндричноеліпсоподібні. Кау ло цистид немає. 
По кри ва ло складається з тонкостінних без барв
них ку лястих та ок руг лих клітин 15,0—45,0 мкм 
зав шир шки, спо лу че них нечисленними вузь ки ми 
(2,0—3,0 мкм зав тов шки), дещо роз га лу же ни ми 
гіфами. Пряж ки відсутні.

Кар по фо ри роз ви ва ють ся пуч ка ми на гни лих 
пнях, по ва ле них сто вбу рах та похованій у ґрунті 
деревині, в лис тя них лісах.

Досліджені зраз ки. Лу гансь ка обл., Ста нич
ноЛу гансь кий рн, Лу гансь кий при род ний 
заповідник, відділення «Придінцівська за пла ва», 
кле но воясе но вий ліс, 48°44`28`` пн. ш., 39°21`52`` 
сх. д., 18.09.2004 (KW 29859).

За галь не по ши рен ня. Європа: Іспанія, Італія, 
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Україна, 
Франція; Аф ри ка: Ма рок ко.

Цей вид дуже близь кий до Coprinus micaceus 
(Bull.: Fr.) Fr. (від яко го відрізняється відсутністю 
кау ло цистид і спо ра ми більш овальної фор ми) та 
C. truncorum (Scop.) Fr. (на відміну від ос тан нь о го, 
має чис то біле по кри ва ло, а знач на час ти на спор 
злег ка митроподібної фор ми, хоча й не настільки 
виразної, як у спор C. micaceus) (Uljé, 2005). 

Coprinus truncorum (Scop.) Fr., Epicrisis: 248. 
1838. — Рис. 2

Agaricus truncorum Scop., Fl. carn. 2: 426. 1772. — 
Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys et 
Moncalvo, Taxon 50: 235. 2001. 

Ша пин ка спо чат ку розміром до 3,0 × 2,5 см, ок
руг ла, яйцеподібна або еліпсоподібна, пізніше ок
руг локонічна до опуклої, зав шир шки до 5,0 см, 
руб часта, спершу во христа, згодом по кра ях стає 
блідово христою, вкри та дуже дрібними, розсія ни ми, 
білу ва тими (в центрі ша пин ки нерідко темнішими) 
зер нисти ми пластівцями, які пізніше прак тич
но зни ка ють. Пластин ки вільні, густі (L = 55—60, 
l = 3—7), спо чат ку білі, потім сіруватокоричневі, 
насамкінець прак тич но чорні. Ніжка розміром 4,0—
12,0 × 0,3—0,7 см, труб часта, циліндрична, з бу ла во 
або бульбоподібною, нерідко окан то ва ною ос но вою, 
біла, гла день ка. М’якуш у шапинці зав тов шки до 
0,2 см, білуватий, білий у ніжці, без особ ли во го за па
ху та сма ку. Спо ро вий по ро шок чор ний.

Спо ри 6,5—9,5 × 5,0—6,0 × 4,5—5,5 мкм, Q = 1,31—
1,73, av. L = 8,1±0,82 мкм, av. B = 5,2±0,39 мкм, 

av. Q = 1,54±0,12, гладенькі, дещо приплюснуті, 
ан фас яйцеподібні, яйцеподібноеліпсоподібні та 
ши ро коеліпсоподібні, із за круг ле ни ми ос но вою 
та верхівкою, у профіль еліпсоподібні, з цен траль
ною по рою про рос тан ня 1,0—1,3 мкм зав шир
шки, чер во ну ва токоричневі. Базидії 14,0—39,0 
× 8,0—9,0 мкм, 4спорові, булавоподібні, оточені 
3—5 псевдопарафізами кож на. Хей ло цисти
ди 35,0—115,0 × 30,0—65,0 мкм, округлі, май
же кулясті, еліпсо, яйцеподібні. Плев ро цисти ди 
55,0—145,0 × 35,0—75,0 мкм, яйце, еліпсоподібні, 
циліндричноеліпсоподібні. Кау ло цисти ди відсут
ні. По кри ва ло складається з тонкостінних без барв
них ку лястих й ок руг лих клітин 15,0—40,0 мкм 
зав шир шки, спо лу че них не чис лен ни ми тон ки ми 
(2,0—2,5 мкм), дещо роз га лу же ни ми гіфами. Пря
жок немає.

Плодові тіла зроста ють пуч ка ми на гни лих пнях, 
по ва ле них сто вбу рах та похованій у ґрунті деревині 
лис тя них порід, у лис тя них лісах.

Досліджені зраз ки. Во линсь ка обл., 
Любешівський рн, Національний при род ний парк 
«Прип’ятьСтохід», с. Люб’язь, бе рег оз. Люб’язь, 

Рис. 2. Coprinus truncorum: а — плодові тіла; б — базидії; в — 
хейлоцистиди; г — плевроцистиди; д — елементи покривала; 
е — спори. Розмір масштабної шкали: 1 см для плодових тіл, 
10 мкм для мікроструктур

Fig. 2. Coprinus truncorum: а — fruit bodies; б — basidia; в — 
cheilocystidia; г — pleurocystidia; д — elements of veil; е — 
spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 μm for microstructures
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вільховий ліс із домішкою в’яза, 51°50`03`` пн. ш., 
25°28`29`` сх. д., 20.07.2010 (KW 40201). 

Раніше відомі місцезнаходження. Дніпро петров
ська обл., Дніпропетровський рн, Дніпровсько
Орельсь кий при род ний заповідник, кв. 48, в’язово
ду бо вий ліс, 25.06.1996 р. (KW 16734) (При дюк, 
2004).

За галь не по ши рен ня. Європа: Австрія, Ве ли
ка Британія, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, Сло вач чи на, Україна, 
Франція, Чехія, Швейцарія; Азія: Вірменія; 
Австралія. 

Цей вид дуже подібний до C. saccharinus, який 
відрізняється темнішими пло до ви ми тілами, чис
то білим за барв лен ням по кри ва ла та фор мою спор 
(ан фас слабомитроподібні, дещо на га ду ють спо ри 
C. micaceus) (Uljé, 2005).

Підсекція Domestici Singer, Sydowia 2: 36. 1948
Coprinus deminutus Enderle, Pilzfl. Ulmer Raumes: 

392. 2004. — Рис. 3
Ша пин ка спо чат ку розміром 0,2—0,33 × 0,2—

0,3 см, ок руг ла, яйцеподібна до еліпсоподібної, 
пізніше напівкуляста, ок руг локонічна до опук ло
розпростертої, зав шир шки до 0,8—1,0 см, руб часта, 
світлово христоко рич не ва, пізніше світлішає, 
по чи наю чи від країв, до блідосірої, в центрі вох
ристоко ри че ва, спершу цілковито вкри та зер
нистопо встистим по ма ран че вим або блідопо ма
ран че вим по кри ва лом, яке швид ко розпадається 
на дрібні повстисті пластівці, що зберігаються 
здебільшого в центрі ша пин ки. Пластин ки вільні, 
негусті (L = 15—22, l = 0—1), спо чат ку білі, пізніше 
сіруваті, в кінці прак тич но чорні. Ніжка розміром 
до 2,6 × 0,05—0,1 см, труб часта, циліндрична, з 
булавоподібною ос но вою, біла, напівпрозора, з бо
рош нистим наль о том, в основі з білуватопо ма ран
че ви ми за лиш ка ми по кри ва ла. М’якуш у шапинці 
зав тов шки до 0,02 см, білуватий, без особ ли во го 
за па ху та сма ку. Спо ро вий по ро шок чор ний.

Спо ри (6,5—)7,0—8,5(—9,0) × (4,0—)5,0—
6,0 мкм, Q = 1,40—1,64, av. L = 7,7±0,53 мкм, 
av. B = 5,2±0,37 мкм, av. Q = 1,48±0,09, гладенькі, 
ан фас яйцеподібні та яйцеподібноеліпсоподібні, 
із за круг ле ни ми ос но вою та верхівкою, у профіль 
еліпсоподібні, з цен траль ною по рою про рос
тан ня 1,3—1,5 мкм зав шир шки, тем ночер во
ну ва токоричневі. Базидії 17,0—30,0 × 7,0—
9,0 мкм, 4спорові, булавоподібні, оточені 4—6 
псевдопарафізами кож на. Хей ло цисти ди 19,0—

31,0 × 10,0—22,0 мкм, ши ро кобулавоподібні, 
округлі та ши ро комішкоподібні. Плев ро і 
каулоцистиди відсутні. По кри ва ло складається з 
ланцюжків ве ре те но, еліпсоподібних, ок руг лих 
та ку лястих клітин зав шир шки до 30,0 мкм, до
сить товстостінних (до 1,5 мкм), блідосо лом’яно
жов тих до блідоме до воко рич не вих, за зви чай 
інкрустованих дрібними криста ли ка ми. Пряж ки 
не виявлені.

Плодові тіла зроста ють по оди но ко та ма лень
ки ми гру па ми на ґрунті в трав’янистих (лу ки, 
остепнені ділянки) рос лин них уг ру по ван нях. 

Досліджені зраз ки. Київська обл., Обухівський 
рн, північна око ли ця с. Трипілля, остепнені луки, 
50°07`39`` пн. ш., 30°45`47`` сх. д., 19.06.2008 (KW 
36781).

За галь не по ши рен ня. Європа: Німеччина, Угор
щи на, Україна.

Зав дя ки дуже ма лень ким розмірам C. deminutus 
лег ко відрізнити від інших представників підсекції. 
До сить схожі плодові тіла з по кри ва лом подібної 
бу до ви у C. curtus Kalchbr. (підсекція Setulosi), кот
рий, од нак, розвивається на гної, має численні 
піло та кау ло цисти ди характерної фор ми (з 
голівчасто по тов ще ни ми верхівками), а та кож на
ба га то більші спо ри з екс цен трич ною рос то вою 
по рою. За всіма оз на ка ми досліджений нами зра
зок C. curtus до сить подібний до опи са но го М. Ен
дер ле (Enderle, 2004). Єдина відмінність — його 
спо ри ніколи не бу ва ють злег ка бобоподібними у 
профіль, що спостерігалося в дея ких спор зраз ка з 
Німеччини.

Рис. 3. Coprinus deminutus: а — плодові тіла; б — базидії; 
в — хейлоцистиди; г — елементи покривала; д — спори. 
Розмір масштабної шкали: 1 см для плодових тіл, 10 мкм для 
мікроструктур

Fig. 3. Coprinus deminutus: а — fruit bodies; б — basidia; в — 
cheilocystidia; г — elements of veil; д — spores. Bars: 1 cm for 
fruit bodies, 10 μm for microstructures
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Підсекція Nivei Citérin emend. Uljé et Noordel., 
Persoonia 15: 262. 1993

Coprinus candidatus Uljé, Persoonia 13: 483. 1988. — 
Рис. 4

Ша пин ка спо чат ку розміром до 0,8 × 
0,6 см, ок руг ла, яйце, еліпсоподібна, пізніше 
дзвоникоподібна до опуклої, в кінці опук лороз
простер та, зав шир шки до 1,6(—2,0) см, руб часта, 
повністю вкри та бо рош нистим, ближ че до країв 
ша пин ки бо рош нистопо встистим по кри ва
лом, білого або кре мо во го, з ча сом бруд нобілого 
кольо ру. Пластин ки вільні, доволі густі (L = 21—
28, l = 0—3), спо чат ку білуваті, пізніше сіруваті до 
сірих з чор ни ми пля ма ми, білуваті по краю. Ніжка 
розміром до 5,0 × 0,15 см, дещо звужується до го ри, 
зі злег ка бульбоподібною ос но вою зав шир шки до 
0,25 см, білувата, вкри та лег ким бо рош нистопо в
стистим наль о том. М’якуш у шапинці зав тов шки 
до 0,05 см, білий, без особ ли во го за па ху, смак не 
вста нов ле ний. Спо ро вий по ро шок чор ний. 

Спо ри 9,0—11,5(—12,0) × 5,0—6,5 мкм, Q = 1,48—
2,05, av. L = 10,4±0,73 мкм, av. B = 5,8±0,52 мкм, 
av. Q = 1,79±0,15; гладенькі, ан фас еліпсоподібні 
та ви дов же ноеліпсоподібні, з ок руг локонічною 
ос но вою та за круг ле ною верхівкою, у профіль 
еліпсоподібні до дещо мигдалеподібних, із цен
траль ною по рою про рос тан ня зав шир шки 1,5—
1,9 мкм, чер во ну ва токоричневі. Базидії 14,0—
32,0 × 7,0—9,0 мкм, 4спорові, булавоподібні, 
оточені 3—5 псевдопарафізами кож на. Хей ло
цисти ди 30,0—45,0 × 10,0—18,0 × 8,5—9,5 мкм, 
від мішкоподібних до май же пляшкоподібних, 
рідше округлі. Плев ро цистид немає. По кри ва ло 
складається го лов но з без барв них або дещо жов
ту ва тих еліпсоподібних та ку лястих елементів 
зав шир шки до 50,0 мкм, тра п ля ють ся і ве ре те
но та булавоподібні клітини, а та кож нечисленні 
гіфальні еле мен ти, по верх ня елементів по кри ва ла 
гла день ка або дещо інкрустована дрібними криста
ли ка ми. Є пряж ки. 

Плодові тіла зроста ють по оди но ко або не ве ли
ки ми гру па ми на ґрунті та по хо ва них у ньо му фраг
мен тах де ре ви ни, в лис тя них лісах.

Досліджені зраз ки. За кар патсь ка обл., Ве ли ко бе
рез нянсь кий рн, Національний при род ний парк 
«Ужансь кий», землі держлісгоспу, 3 кв., бу ко вий 
ліс, 48°53`56`` пн. ш., 22°30`15`` сх. д., 20.09.2011 
(KW 40182). Лу гансь ка обл., Ста нич ноЛу ган
ський рн, близь ко 1,5 км північнозахідніше смт 
Ста нич ноЛу гансь ке, ду бо вий ліс із домішкою 

кле на та ясе на, 48°41`37`` пн. ш., 39°24`30`` сх. д., 
16.09.2004 (KW 36922). Тернопільська обл., Гу ся
тинсь кий рн, при род ний заповідник «Ме до бо
ри», Го род ниць ке лво, близь ко 3—4 км північно
західніше с. Романівка, ду бо вий ліс з домішкою 
кле на та гра ба, 49°09`23`` пн. ш., 26°11`14`` сх. д., 
19.06.2007 (KW 36923). 

За галь не по ши рен ня. Європа: Данія, Ісландія, 
Нідерланди, Норвегія, Україна, Шве ція.

Вид мож на розпізнати зав дя ки його про дов
гу ва тоеліпсоподібним спо рам, мішкоподібним 
хей ло цисти дам та приуроченості до ґрунту. Спо
ри українських зразків були більші, ніж вка зу вав 
К.Б. Ульє (Uljé, Noordeloos, 1993; Uljé, 2005) — 
7,5—11,5 × 4,5—6,0 мкм, а та кож у профіль мали 
виразнішу мигдалеподібну фор му.

Coprinus cortinatus J.E. Lange, Dansk. bot. Ark. 
2(3): 45. 1915. — Рис. 5

Coprinus filiformis sensu Bender et Enderle, Z. 
Mykol. 54: 49. 1988

Ша пин ка спо чат ку розміром 0,3—0,5 × 0,2—
0,4 см, ок руг ла, яйце, еліпсо, ковпакоподібна, 
пізніше дзвоникоподібна до опук лорозпростертої, 
в кінці роз простер та з дещо за гор ну ти ми до го ри 
края ми, зав шир шки до 1,5 см, руб часта, повністю 
вкри та білим, зго дом світлосірим, у центрі ша
пин ки дещо ко рич ню ва тим, бо рош нистим, ближ
че до країв злегка во лок нистопо встистим по кри
ва лом. Пластин ки вільні, негусті (L = 18—22, l = 
1—3), спо чат ку білувaті, пізніше сірі, наприкінці 
прак тич но чорні. Ніжка розміром 1,0—4,0 × 0,03—
0,15 см, дещо звужується до го ри, з булавоподібною 

Рис. 4. Coprinus candidatus: а — плодові тіла; б — базидії; 
в — хейлоцистиди; г — елементи покривала; д — спори. 
Розмір масштабної шкали: 1 см для плодових тіл, 10 мкм для 
мікроструктур

Fig. 4. Coprinus candidatus: а — fruit bodies; б — basidia; в — 
cheilocystidia; г — elements of veil; д — spores. Bars: 1 cm for 
fruit bodies, 10 μm for microstructures
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ос но вою зав шир шки до 0,2 см, біла, в нижній 
частині нерідко з ко рич ню ва тим відтінком, вкри
та лег ким бо рош нистово лок нистим наль о том 
та ок ре ми ми пластівцями по кри ва ла. М’якуш у 
шапинці зав тов шки до 0,05 см, білий, без особ ли
во го за па ху та сма ку. Спо ро вий по ро шок тем но
шо ко лад ноко рич не вий. 

Спо ри (7,0—)8,0—10,0(—10,5) × (4,5—)5,0—
5,5(—6,0) мкм, Q = 1,54—2,00, av. L = 9,0±0,67 мкм, 
av. B = 5,1±0,3 мкм, av. Q = 1,77±0,11; гладенькі, 
ан фас еліпсоподібні або ви дов же нояйцеподібні, 
із за круг ле ни ми ос но вою та верхівкою, у профіль 
еліпсоподібні, з цен траль ною по рою про рос
тан ня зав шир шки до 1,5 мкм, тем ночер во
ну ва токоричневі. Базидії 17,0—31,0 × 6,5—
9,5 мкм, 4спорові, булавоподібні, оточені 3—5 
псевдопарафізами кож на. Хей ло та плев ро цисти
ди відсутні. По кри ва ло складається го лов но з ку
лястих клітин зав шир шки до 40,0 мкм, тра п ля ють
ся та кож нечисленні гіфальні еле мен ти. Є пряж ки. 

Кар по фо ри зроста ють по оди но ко і не ве лич ки
ми гру па ми на ґрунті, в лис тя них лісах.

Досліджені зраз ки. За кар патсь ка обл., Ве ли ко бе
рез нянсь кий рн, Національний при род ний парк 
«Ужансь кий», Кост ринсь ке лво, уро чи ще «Тер ма
чув», оси ко вий ліс із бе ре зою та бу ком, 48°53`52`` 
пн. ш., 22°30`03`` сх. д., 24.09.2011 (KW 40184).

Раніше відомі місцезнаходження. До нець ка обл., 
Слов’янський рн, Національний при род ний парк 
«Святі Гори», Те п линсь ке лво, на пра во му березі 
р. Сіверський До нець, близь ко 3 км західніше с. Бо
го ро дич не, ліс з тополі білої, 28.09.2004 (KW 29807) 
(При дюк, 2007). Лу гансь ка обл., Ста нич ноЛу
гансь кий рн, Лу гансь кий при род ний заповідник, 
відділення «Придінцівська за пла ва», близь ко 3 км 

північніше с. Христо ве, кле но воясе не воду бо вий 
ліс, 18.09.2004 (KW 29805); близь ко 1 км південніше 
озе ра, кле но воясе не вий ліс, 19.09.2004 (KW 29806) 
(При дюк, 2005, 2007).

За галь не по ши рен ня. Європа: Бельгія, Ве ли
ка Британія, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, Україна, Фінляндія, 
Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція; Азія: Японія.

Для C. cortinatus ха рак тер на пов на відсутність 
цис тид й еліпсоподібні спо ри. Хоча оз на ки зразків 
цьо го виду з України не по га но відповідали да ним 
К.Б. Ульє (Uljé, Noordeloos, 1993; Uljé, 2005), їхні 
спо ри були дещо дов ши ми, ніж вка зу ва ли ці ав то
ри: 6,0—9,5 × 4,5—6,0 мкм. Що прав да, за да ни ми 
того ж К.Б. Ульє, дов жи на спор у різних колекцій 
цьо го виду ко ли ва ла ся від 6,0—8,0 до 8,0—10,5 мкм 
(Uljé, 1988), а деякі ав то ри на во ди ли навіть більшу 
дов жи ну спор: 9,5—11,0 мкм (Orton, Watling, 1979).

Автор висловлює щиру подяку доктору М. Ендерле 
(Німеччина) за допомогу в ідентифікації деяких зразків.
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Рис. 5. Coprinus cortinatus: а — плодові тіла; б — базидії; в — 
елементи покривала; г — спори. Розмір масштабної шкали: 
1 см для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig. 5. Coprinus cortinatus: а — fruit bodies; б — basidia; в — 
elements of veil; г — spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 μm 
for microstructures
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА 
COPRINACEAE. 4. РОД COPRINUS (СЕКЦИЯ VELIFORMES)

Приведены данные о находках новых и редких для Украины 
представителей секции Veliformes (Fr.) Penn. рода Coprinus 
Pers. Впервые в Украине найдены Coprinus candidatus Uljé, 
C. deminutus Enderle и C. saccharinus Romagn., а для C. cortinatus 
J.E. Lange и C. truncorum (Scop.) Fr. зарегистрированы 
новые локалитеты. Даны диагнозы этих видов, указаны их 
местонахождения, общее распространение и приводятся 
оригинальные иллюстрации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Coprinaceae, Coprinus, Micacei, 
Domestici, Nivei, редкие виды.

M.P. Prydiuk
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

NEW AND RARE FOR UKRAINE SPECIES OF THE 
FAMILY COPRINACEAE. 4. GENUS COPRINUS (SECTION 
VELIFORMES)

Data about finds of some new and rare for Ukraine representa
tives of Coprinus Pers. sect. Veliformes (Fr.) Penn. are reported. 
Coprinus candidatus Uljé, C. deminutus Enderle, and C. sacchari-
nus Romagn. are found for the first time in Ukraine; new localities 
for C. cortinatus J.E. Lange and C. truncorum (Scop.) Fr. are regis
tered. Their descriptions, localities, data on general distribution, 
and original drawings are provided. 

K e y  w o r d s:  Coprinaceae, Coprinus, Micacei, Domestici, 
Nivei, rare species.

L.N. BUKHTIYAROVA, G.V. POMAZKINA. Bacillariophyta of Lake Baikal. Volume 1. Genera Baikalia, Slavia, 
Navigeia, Placogeia,Gracheviа, Goldfishia, Nadiya, Cymbelgeia

The monograph contains the information on the morphology and taxonomy of Bacillariophyta from Lake Baikal 
(East Siberia, Russia), including 49 novel species belonging to the new freshwater genera Baikalia gen. nov. — 4 
species, Slavia gen. nov. — 4, Navigeia gen. nov. — 9, Placogeia gen. nov. — 19 and one variety, Grachevia gen. 
nov. — 7, Goldfishia gen. nov. — 5, Nadiya — 1 and Cymbelgeia gen. nov. — 1. All species were recorded in benthic 
communities. Principles of the functional morphology of diatom frustule were used to describe new morphologi
cal structures. The typification of specific and infraspecific taxa of Bacillariophyta is discussed. Brief survey on the 
genus Geissleria sensu lato is provided and 36 new taxonomic combinations resulted from its revision are suggested. 
Species are illustrated by 77 plates with 278 original electron microscopy micrographs in total.

For algologists, limnologists, hydrobiologists, ecologists and conservationists.

Л.Н. БУХТІЯРОВА, Г.В. ПОМАЗКІНА. Bacillariophyta озера Байкал. Том 1. Роди Baikalia, Slavia, Navigeia, 
Placogeia, Gracheviа, Goldfishia, Nadiya, Cymbelgeia

Монографія містить информацію про морфологію і таксономію Bacillariophyta озера Байкал ( Західний 
Сибір, Росія), в тому числі про 49 нових для науки видів, які належать до нових прісноводних родів: Bai-
kalia gen. nov. — 4 види, Slavia gen. nov. — 4, Navigeia gen. nov. — 9, Placogeia gen. nov. — 19 та один варієтет, 
Grachevia gen. nov. — 7, Goldfishia gen. nov. — 5, Nadiya — 1 і Cymbelgeia gen. nov. — 1. Всі види зареєстровані 
у бентосних угрупованнях. Нові морфологічні структури панциря діатомових водоростей та відповідні 
терміни описані на ґрунті ультраструктури та функціональної морфології панциря. Обгово рюється ти
пифікація видів і внутрішньовидових таксонів Bacillariophyta. Зроблено короткий огляд роду Geissleria 
sensu lato та запропоновано 36 нових таксономічних комбінацій у результаті його ревізії. Види ілюстрова
ні 77 таблицями із 278 оригінальними мікрофотографіями, отриманими за допомогою електронної ска
нувальної мікроскопії.

Для альгологів, лімнологів, гідробіологів, екологів та природоохоронців.

НОВІ ВИДАННЯ


