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Ос тан ні ми  ро ка ми  знач ну  ува гу  в  сві ті  при ді ля
ють  про бле мі  збе ре жен ня  мі ко біо ти  ша пин ко вих 
гри бів поза їхніми при род ни ми міс цез ростан ня ми 
(ex situ).  Ви зна чаль ну  роль  у  та ко му  під хо ді  ві ді
гра ють ко лек ції куль тур, де збе рі га єть ся ге но фонд 
мак ро мі це тів у чис тій куль ту рі  (Hawksworth, 2004; 
Псур це ва,  2008a;  Psurtseva,  2010;  Рос лин ний  …, 
2014). Пе ре ва га збе ре жен ня гри бів ex situ по ля гає у 
мож ли вості їхньо го ви ко ристан ня для розв’язання 
нау ко вих  та  прак тич них  про блем:  фун да мен таль
них  мі ко ло гіч них  до слі джень,  роз роб ки  но вих 
біо тех но ло гій,  от ри ман ня  ме дич них  пре па ра тів 
тощо  (Buchalo,  Mitropolskaya,  2002;  Бе ло ва  и  др., 
2005; Бе ло ва, Псур це ва, 2007; Озер ская и др., 2008; 
Псур це ва, 2008б; Су хо млин, 2010; Био ло ги че ские …, 
2011; Рос лин ний світ…, 2014). 

Най біль ші  сві то ві  ко лек ції,  в  яких  збе рі га єть ся 
по над 10000 шта мів гри бів із різ них так со нів та еко
ло гіч них груп, зна хо дять ся у США — ARS ко лек ція 
куль тур (NRRL) й Аме ри канська ко лек ція ти по вих 
куль тур  (АТСС)  та  в  Ні дер лан дах  —  Цен траль не 

бюро  плісеневих  куль тур  (CBS).  При кла дом  спе
ціа лі зо ва них єв ро пейських ко лек цій куль тур гри бів 
є ко лек ція куль тур Інсти ту ту мік ро біо ло гії Чеської 
АН  (ССBAS  —  292  види,  на ле жать  до  Agaricales  та 
Aphyllophorales)  та  2  ко лек ції  РФ  —  Все ро сійська 
ко лек ція мік ро ор га ніз мів (VKM — 164 види, на ле
жать до Agaricales) і ко лек ція мак ро мі це тів Бо та ніч
но го інсти ту ту іме ні В.Л. Ко ма ро ва РАН — LE BIN 
(633  види  Agaricales  та  Aphyllophorales)  (Псур це ва, 
2008б; Psurtseva, 2010; Psurtseva, Ozerskaya, 2013). 

Ко лек ція куль тур ша пин ко вих гри бів Інсти ту ту 
бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (IBK), 
яка за сно ва на в 1966 р. для про ве ден ня до слі джень 
з  гли бин но го  куль ти ву ван ня  їс тів них  мак ро мі це
тів  (Ми тро польська, Бу ха ло, 1994), є уні каль ною, 
спе ціа лі зо ва ною  за  скла дом  представ ле них  у  ній 
гриб них  ор га ніз мів,  ви ді ле них  із  при род них  еко
систем. Нині в Ко лек ції під три му єть ся по над 1100 
шта мів  191  виду,  що  на ле жать  до  89  ро дів  гри бів 
від ді лів  Basidiomycota  та  Ascomycota (Бу ха ло  та  ін., 
2011).  У  Ко лек ції  збе рі га ють ся  ди ка ріо тич ні  шта
ми ба зи діє вих і сум частих мак ро мі це тів різ них так
со но міч них  та  еко ло гіч них  груп  гри бів  ши ро ко
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го  гео гра фіч но го  по хо джен ня,  які  представ ля ють 
на сам пе ред  різ но ма ніт тя  мі ко біо ти  Ук ра ї ни.  На 
від мі ну від ін ших ко лек цій мак ро мі це тів, у Ко лек
ції ІВК збе рі га єть ся ве ли ка кіль кість шта мів та ких 
ши ро ко куль ти во ва них у сві ті ви дів їс тів них гри бів, 
як Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, Flammulina 
velutipes (Curtis) Singer, Lentinus edodes (Berk.) Singer, 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. та ін ших (Бу ха
ло та ін., 2011). Сьо го дні Ко лек ція IBK є най біль
шою офі цій ною спе ціа лі зо ва ною ко лек ці єю куль
тур мак ро мі це тів в Ук ра ї ні і од ні єю з най біль ших за 
кіль кістю ви дів та шта мів у Єв ро пі. За пос та но вою 
Ка бі не ту  Мі ніст рів  Ук ра ї ни  від  19  груд ня  2001  р. 
№  1709  Ко лек цію  куль тур  ша пин ко вих  гри бів 
Інсти ту ту бо та ні ки було 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.

До слі джен ня  особ ли востей  ви ді лен ня  ша пин
ко вих  гри бів  у  чис ту  куль ту ру  і  роз роб ка  ме то дів 
їхньо го  збе рі ган ня  були  за по чат ко ва ні  док то ром 
біо ло гіч них наук, про фе со ром А.С. Бу ха ло (1932—
2014) в се ре ди ні 60х рр. ХХ ст. у від ді лі мі ко ло гії 
Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го АН Ук ра
ї ни. В по даль шо му ін тро ду ко ва ні нею шта ми ста ли 
ос но вою ко лек цій но го фон ду. Ася Сер гі їв на Бу ха
ло  впро довж  48  ро ків  була  не змін ним  ку ра то ром 
Ко лек ції  (1966—2014).  Вона  ви зна чи ла  стра те гію 
фор му ван ня  ко лек цій но го  фон ду  та  за про по ну
ва ла  ос нов ні  прин ци пи  ви ді лен ня  та  збе ре жен ня 
куль тур ба зи діє вих і сум частих гри бів в умо вах ко
лек ції.  Од ним  із  важ ли вих  на пря мів  ро бо ти  в  цій 
га лу зі  ста ло  про ве ден ня  фун да мен таль них  нау ко
вих до слі джень з біо ло гії, сис те ма ти ки і біо тех но
ло гії  їс тів них  та  лі карських  ша пин ко вих  гри бів. 
Ве ли ка  ува га  при ді ля єть ся  збе ре жен ню  ви до во го 
та шта мо во го різ но ма ніт тя пе ре важ но їс тів них і лі
карських мак ро мі це тів.

Ко лек ція  ша пин ко вих  гри бів  —  важ ли вий  ре
сурс  роз ви тку  віт чиз ня но го  про ми сло во го  гри
бів ництва  та  біо тех но ло гій  от ри ман ня  діє тич них 
лі ку валь нопро фі лак тич них  хар чо вих  до дат ків, 
функ ціо наль них  про дук тів,  біо ло гіч но  ак тив них 
ре чо вин.  У  ній  представ ле ні  куль ту ри  112  ви дів  з 
ві до мою  фар ма ко ло гіч ною  дією,  що  ви ко ристо
ву ють ся в сві то вій на род ній і тра ди цій ній ме ди ци
ні. Зок ре ма, де по но ва но 70 шта мів, які ста нов лять 
пред мет  ви на хо ду  як  про ду цен ти  біо ло гіч но  ак
тив них  ре чо вин,  біо ма си  та  пло до вих  тіл  (Бу ха ло 
та ін., 1996; Де ни со ва, 1998; Lorenzen, Anke, 1998; 
Reshetnikov, 2001; Buchalo et al., 2002; Chang, Miles, 

2004; Wasser et al., 2005; Бу ха ло и др., 2007; Dai et 
al.,  2009;  Ми хай ло ва,  Поє ди нок,  2013).  Ок ре мі 
роз роб ки  сто су ють ся  ви ко ристан ня  гли бин но го 
мі це лію  як  по сів но го  ма те ріа лу  в  про ми сло во му 
гри бів ництві  та  про це сах  біо кон вер сії  рос лин них 
решток (Бисько и др., 1983; Бу ха ло, 1988; Со лом
ко, Фе до ров, 1988; Со лом ко, 1992; Лом берг, 2002; 
Lomberh et al., 2002; Lomberh et al., 2003; Лом берг, 
2005;  Лом берг,  Со лом ко,  2006;  Макромицеты  …, 
2012). Ок рім хар чо вої цін ності, пло до ві тіла і куль
ту раль ний мі це лій є важ ли вим дже ре лом ба гатьох 
біо ло гіч но  ак тив них  лі карських  і  по жив них  ре чо
вин. Прак тич не вті лен ня но вих гриб них біо тех но
ло гій у віт чиз ня не ви роб ництво пот ре бує нау ко во 
об ґрун то ва но го від бо ру пер спек тив них про ду цен
тів,  роз ши рен ня  фун да мен таль них  знань  про  їхні 
біо ло гіч ні  власти вості,  за ко но мір ності  рос ту  та 
пло до но шен ня (Лом берг, Со лом ко, 2006).

Мор фо ло гіч ні  та  фі зіо ло гіч ні  ха рак те ристи
ки  куль тур  Ко лек ції  до слі джу ють ся  за  роз роб ле
ною спів ро біт ни ка ми від ді лу мі ко ло гії про гра мою 
пое тап но го  скри нін гу  (Бу ха ло,  1988).  У  про це сі 
від бо ру шта мів їс тів них та лі карських гри бів, пер
спек тив них  для  біо тех но ло гіч но го  засто су ван ня, 
важ ли во з’ясувати ко ре ля цію між пев ни ми мор фо
ло гіч ни ми,  фі зіо ло гіч ни ми,  біо хі міч ни ми  ха рак
те ристи ка ми  куль тур  та  ба жа ни ми  по каз ни ка ми 
про ду цен тів. У кож но му кон крет но му ви пад ку по
шу ко ва про гра ма скри нін гу охо п лює до слі джен ня 
фер мен тів, ан ти біо ти ків, по лі са ха ри дів, піг мен тів, 
які ці гри би син те зу ють, а та кож під бір оп ти маль
них зна чень рН, дже рел вуг ле цю, азо ту, мі не ра лів, 
ві та мі нів,  біости му ля то рів  для  за без пе чен ня  най
кра що го  рос ту  мі це лію,  ут во рен ня  пло до вих  тіл 
або про дук тів ме та бо ліз му.

За  по каз ни ка ми  швид кості  рос ту,  біо син те тич
ної ак тив ності, особ ли востя ми мор фо ге не зу ві діб
ра но низ ку шта мів, пер спек тив них для біо тех но ло
гіч но го засто су ван ня в Ук ра ї ні з ме тою от ри ман ня 
біо ма си  мі це лію,  по лі са ха ри дів,  ан ти ок си дан тів, 
піг мен тів  й  ан ти біо ти ків.  Шта ми  P. ostreatus  та 
P. eryngii  (DC.)  Quél.,  L. edodes,  Inonotus obliquus 
(Ach. ex Pers.) Pilát, Ganoderna applanatum (Pers.) Pat. 
і  G. lucidum  (Curtis)  P.  Karst.,  Hypsizygus marmoreus 
(Peck)  H.E.  Bigelow,  Grifola frondosa  (Dicks.)  Gray  і 
Hericium erinaceus  (Bull.)  Pers.,  різ них  ви дів  роду 
Morchella та  ба гатьох  ін ших  за про по но ва ні  для 
куль ти ву ван ня  на  роз роб ле них  ори гі наль них  жи
виль них  се ре до ви щах  (Біо ло гіч ні…,  2011,  2012). 
Не що дав но  у  від ді лі  мікології  Інституту  ботаніки 
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на  ос но ві  шта мів  Ко лек ції  ство ре но  тех но ло гію 
про ми сло во го  ви ро щу ван ня  пло до вих  тіл  цін них 
їс тів них  гри бів  H. marmoreus  та  Coprinus comatus 
(O.F. Müll.) Pers.  (Лом берг, 2005; Макромицеты…, 
2012).  Спів ро біт ни ки  Ко лек ції  ве дуть  ін тен сив ні 
до слі джен ня, спря мо ва ні на вста нов лен ня за ко но
мір ностей впли ву різ них умов і фак то рів куль ти ву
ван ня (тем пе ра ту ра, ки слот ність, склад жи виль них 
се ре до вищ,  ос віт лен ня)  на  ріст  мі це лію  та  пло до
но шен ня, біо син те тич ну ак тив ність, мор фо ге нез й 
інші  біо ло гіч ні  власти вості  куль тур  мак ро мі це тів. 
На  базі  куль тур  Ко лек ції  ІВК  роз роб ле но  спо сіб 
гли бин но го куль ти ву ван ня ша пин ко вих гри бів для 
от ри ман ня біо ма си хар чо во го при зна чен ня з лі ку
валь нопро фі лак тич ни ми  власти востя ми  (Бисько 
и др., 1983; Бу ха ло, 1988; Со лом ко, Фе до ров, 1988; 
Со лом ко, 1992). 

За  нау ко ві  роз роб ки  но вих  спо со бів  куль ти ву
ван ня ви дів їс тів них і лі карських гри бів із Ко лек ції 
куль тур ІВК та ство рен ня ори гі наль них жи виль них 
се ре до вищ  спів ро біт ни ки  від ді лу  мі ко ло гії  Інсти
ту ту бо та ні ки були удостоє ні Дер жав ної пре мії Ук
ра ї ни в га лу зі нау ки і тех ні ки в 1989 р. (лау реа ти — 
чл.кор.  НАН  Ук ра ї ни  І.О.  Дуд ка,  др  біол.  наук 
А.С. Бу ха ло, др біол. наук Е.Ф. Со лом ко), у 2005 р. 
(лау реа ти — чл.кор. НАН Ук ра ї ни І.О. Дуд ка, др 
біол. наук Н.А. Бісько, канд. біол. наук Н.Ю. Ми т
ро польська, канд. біол. наук В.Т. Бі лай), у 2008 р. — 
пре мії НАН Ук ра ї ни, НАН Бі ло ру сі та АН Мол до
ви (лау реа ти — др біол. наук Н.А. Бісько та канд. 
біол. наук Н.Л. Поє ди нок).

Ко лек ція  має  при ро до охо рон не  зна чен ня  для 
збе ре жен ня  ге но фон ду  ша пин ко вих  гри бів.  Важ
ли вим на пря мом ро бо ти є ін тро дук ція в куль ту ру і 
збе ре жен ня рід кіс них ви дів мак ро мі це тів мі ко біо
ти  Ук ра ї ни.  Особ ли ва  ува га  при ді ля єть ся  куль ту
рам ви дів, за не се них до «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни», 
а  та кож  іншим  рідкісним  ви дам  гри бів.  Зок ре ма, 
в  Ко лек ції  під три му ють ся  види  ас ко мі це тів  — 
Morchella steppicola  Zerova  та  M. crassipes  (Vent.)   
Pers., ба зи діє вих гри бів — Agaricus romagnesii Wasser, 
Laricifomes officinalis  (Vill.:  Fr.)  Kotl.  et  Pouzar, 
Hericium coralloides  (Fr.)  Gray,  G. frondosa,  Sparassis 
crispa  (Wulfen)  Fr.  (Чер во на  кни га  Ук ра ї ни,  2009). 
Крім  того,  в  Ко лек ції  збе рі га ють ся  шта ми  виду 
Pleurotus nebrodensis  (Inzenga)  Quel.  —  єди но го 
представ ни ка  царст ва  гри бів,  вне се но го  до  Чер
во но го спи ску Між на род но го сою зу охо ро ни при
ро ди  (Рос лин ний  світ…,  2014;  IUCN…,  2014).  Він 
належить  до  ка те го рії  ви дів,  які  пе ре бу ва ють  на 

межі зник нен ня (Critically Endangered, CR), згід но 
з  від по від ни ми  кри те рія ми  МСОП,  ос кіль ки  те
ри то рія, де цей гриб тра п ля єть ся, є мен шою за 100 
кв.  км,  по пу ля ція  силь но  фраг мен то ва на,  спос те
рі га єть ся  пос тій не  змен шен ня  кіль кості  ло ка лі те
тів і зрі лих ін ди ві дів (Ге лю та, Га йо ва, 2014). За дос
татньо го шта мо во го різ но ма ніт тя рід кіс них ви дів у 
Ко лек ції  та  про ве ден ня  до слі джень  особ ли востей 
умов для рос ту мі це лію і пло до но шен ня іс нує мож
ли вість ін тро дук ції цих ви дів у при род ні біо то пи.

Важ ли вою  лан кою  ро бо ти  Ко лек ції  куль тур  є 
на ко пи чен ня  ін фор ма ції  щодо  власти востей  кон
крет них  шта мів,  ін тро ду ко ва них  у  чис ту  куль ту ру 
з пло до вих тіл або от ри ма них за об мі ном з  ін ши
ми ко лек ція ми, що умож лив лює оцін ку шта мо во го 
різ но ма ніт тя ок ре мих ви дів їс тів них та лі карських 
мак ро мі це тів.  Ство рен ня  сис те ми  іден ти фі ка ції 
мак ро мі це тів  на  ве ге та тив ній  ста дії  роз ви тку  пе
ред ба чає  на ко пи чен ня  ве ли ко го  об ся гу  ек спе ри
мен таль них  да них.  По шук  кри те рі їв  для  іден ти
фі ка ції  та  ве ри фі ка ції  ок ре мих  так со но міч них  й 
еко ло гіч них груп мак ро мі це тів у куль ту рі, по ряд із 
до слі джен ням  куль ту раль них  і  мік ро мор фо ло гіч
них особ ли востей, пот ре бує, на дум ку дея ких ав то
рів, ви яв лен ня фі зіо ло гіч них та біо хі міч них оз нак, 
які  мо жуть  ви ко ристо ву ва ти ся  для  ви зна чен ня 
при на леж ності  куль тур  до  пев но го  виду.  З  ог ля ду 
на  над зви чай ну  важ ли вість  ко рект но го  ви зна чен
ня  так со но міч но го  ста ту су  мі це лі аль них  куль тур 
гри бівмак ро мі це тів,  що  ма ють  прак тич не  засто
су ван ня,  на  базі  шта мів  Ко лек ції  здій сню ють ся 
до слі джен ня куль ту раль номор фо ло гіч них власти
востей  мі це лі аль них  куль тур  прак тич но  цін них 
ви дів  із  ви ко ристан ням  ска ну валь ної  елек трон
ної  мік ро ско пії.  У  2009  р.  з’явилася  дру ком  пер
ша в сві ті мо но гра фія «Microstructures of vegetative 
mycelium of macromycetes in pure cultures» (Buchalo 
et al., 2009). До кни ги ввійш ли де таль ні опи си ве ге
та тив но го  мі це лію,  мік рострук тур,  те ле оморф  100 
ви дів  ба зи діє вих  і  сум частих  мак ро мі це тів,  се ред 
яких  біль шість  ви дів  є  цін ни ми  їс тів ни ми  та  лі
карськи ми гри ба ми. Для кож но го виду на во дить ся 
його сис те ма тич не по ло жен ня та прак тич не засто
су ван ня, по да но опис те ле оморф ної ста дії і мік ро
фо то гра фії,  зроб ле ні  з  до по мо гою  ска ну валь но го 
елек трон но го мік ро ско па.

Од ним  із  засадничих  ета пів  на  шля ху  ство рен
ня су час них біо тех но ло гій є от ри ман ня, іден ти фі
ка ція та збе рі ган ня в ко лек ції куль тур но вих і вже 
ві до мих  шта мівпро ду цен тів.  Нині  іс ну ють  різ ні 
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ме то ди ви ді лен ня ба зи діо мі це тів з при род них умов 
із  засто су ван ням  різ но ма ніт них  жи виль них  се ре
до вищ.  Їх ній  склад,  а  та кож  тем пе ра ту ра  та  во ло
гість  є  важ ли ви ми  з  по гля ду  під три ман ня  шта мів 
гри бів у ла бо ра тор них умо вах із збе ре жен ням їхніх 
біо син те тич них власти востей. 

Ме то ди от ри ман ня чис тих куль тур представників 
Basidiomycota  та  Ascomycota  ви зна ча ють ся  особ
ли востя ми  мор фо ло гії  й  еко ло гобіо ло гіч ни ми 
власти востя ми цих гри бів, які в куль ту рі роз ви ва
ють ся  здебільшого  у  ви гля ді  не спо ро нос но го  ве
ге та тив но го мі це лію. Дея кі ба зи діє ві гри би до во лі 
важ ко ви ді ляють ся в чис ту куль ту ру. Ріст ба гатьох 
ви дів  на  ага ри зо ва них  жи виль них  се ре до ви щах 
над то по віль ний, і за ізо ля ції куль тур час то від бу ва
єть ся їхня кон та мі на ція сто рон ні ми мік ро ор га ніз
ма ми. Ви ді лен ня в чис ту куль ту ру знач ною мі рою 
обу мов ле но на леж ністю виду до пев ної еко ло гіч ної 
гру пи.  Так,  кси ло тро фи,  тоб то  мак ро мі це ти,  які 
роз ви ва ють ся на де ре ви ні, лег ко ви ді ли ти в чис ту 
куль ту ру,  вони  рос туть  на  зви чай них  жи виль них 
се ре до ви щах.  А  от  мі ко ри зо у тво рю ва чі  —  мак ро
мі це ти, що як сим біо ти спі віс ну ють із різ ни ми лі
со ви ми по ро да ми де рев, ви яв ля ють під ви ще ні ви
мо ги до по жив них ре чо вин, іно ді рос туть лише за 
на яв ності пев но го ком плек су ві та мі нів, амі но кис
лот і рос то вих спо лук. Це обу мов лює не об хід ність 
пос тій но го  вдо ско на лен ня  і  мо ди фі ка ції  ме то дів 
ізо ля ції  куль тур  мак ро мі це тів  з  ура ху ван ням  спе
ци фі ки  ок ре мих  ви дів,  що  за без пе чує  ус піх  їхньої 
ін тро дук ції та збе ре жен ня в куль ту рі. 

Чис ті  куль ту ри  одер жу ють  з  тка нин  пло до во го 
тіла або з ба зи діо і сум кос пор за за галь но при йня
ти ми та мо ди фі ко ва ни ми ме то ди ка ми (Методы ...., 
1982; Бу ха ло, 1988; Био ло ги че ские…, 2012; Бу ха ло 
та ін., 2013). У Ко лек ції чис ті куль ту ри гри бів збе
рі га ють ся за тем пе ра ту ри 4—8º С на ага ри зо ва них 
жи виль них се ре до ви щах у ве ли ких про бір ках у хо
ло диль ни ках.  Пе ре сі ва ють  їх  на  сві же  жи виль не 
се ре до ви ще  раз  на  рік.  Як  жи виль не  се ре до ви ще 
за зви чай ви ко ристо ву ють ага ри зо ва не пив не сус ло 
(2 % цук ру, рН 5,0—7,0), для дея ких ви дів — кар
то п ля ноглю коз ний  і  ком пост ний  агар,  глю ко зо
пеп тондріж джо вий  агар,  зок ре ма  з  до да ван ням 
рос лин них  екст рак тів.  Крім  того,  ве деть ся  по шук 
се лек тив них  субстра тів  для  ок ре мих  ви дів  із  під
ви ще ни ми  ви мо га ми  щодо  по жив них  ре чо вин. 
Куль ту ри мак ро мі це тів ре гу ляр но ві зу аль но та мік
ро ско піч но кон тро лю ють ся щодо від сут ності мік
ро ор га ніз мів  і  жит тє здат ності.  Ме то ди ка  пе ре сі ву 

і кон тро лю збе рі ган ня куль тур Ко лек ції дає змо гу 
під три му ва ти  їхню  жит тє здат ність,  зок ре ма  фер
мен та тив ну  та  фі зіо ло гіч ну  ак тив ність,  про тя гом 
де ся ти літь.  Так,  пер ши ми  куль ту ра ми  гри бів,  ви
ді ле ни ми з те ри то рії Ук ра ї ни ще в 1966—1967 рр., 
були шта ми Amanita rubescens Pers., Clitocybe nebularis 
(Batsch) P. Kumm., Fistulina hepatica (Schaeff.) With., 
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. 
та інші, які збе рі га ють ся в Ко лек ції і до те пер.

Обов’язковою умо вою іс ну ван ня ко лек цій між
на род но го кла су є пе ріо дич на пуб лі ка ція ка та ло гів 
куль тур. Від 1990 р. має мо вже чо ти ри ви дан ня Ка
та ло гу  ко лек ції  куль тур  ша пин ко вих  гри бів  (ІВК) 
(Бу ха ло, Ми тро польська, 1990, 2001; Бу ха ло та ін., 
2006, 2011). У ка та ло зі на ве де но ла тинську на зву та 
ав то рів  так со на,  си но ні ми,  но мер  куль ту ри  в  ко
лек ції,  її по хо джен ня, час і міс це збо ру пло до во го 
тіла, а та кож від зна че ні шта ми, які ма ють лі карські 
власти вості. Для куль тур, от ри ма них з ін ших ко лек
цій, вка за но дату одер жан ня та інші да ні. Ко лек ція 
ре гу ляр но по пов ню єть ся но ви ми над хо джен ня ми. 
Ви ді лен ня мак ро мі це тів у куль ту ру для зба га чен ня 
ко лек цій но го  фон ду  про во дить ся  в  ла бо ра тор них 
та польо вих умо вах під час ек спе ди цій них по їз док. 
Весь  мі ко ло гіч ний  ма те рі ал  для  ви ді лен ня  чис тих 
куль тур  іден ти фі ку єть ся  спів ро біт ни ка ми  від ді лу 
мі ко ло гії. Ос но ву Ко лек ції ста нов лять ори гі наль ні 
куль ту ри, які ізольо ва ні на ши ми фа хів ця ми з при
род но го ма те ріа лу, зі бра но го на те ри то рії Ук ра ї ни, 
Ро сії,  Бі ло ру сі,  Че хії,  Із ра ї лю,  США,  Ні меч чи ни. 
Час ти на куль тур одер жа на за об мі ном з ін ших ко
лек цій, ор га ні за цій та від ок ре мих мі ко ло гів. Між
на род ні нор ми збе рі ган ня куль тур, а та кож про це
ду ра  де по ну ван ня  пот ре бу ють  обов’язкового  за
про ва джен ня  ме то ду  кріо кон сер ва ції,  який  поки 
що  є  не до сяж ним  для  Ко лек ції.  Спо ді ває мо ся, 
що  по даль ше  цільо ве  фі нан су ван ня  Ко лек ції  IBK 
спри яти ме  по ліп шен ню  її  ді яль ності  та  ство рить 
пе ре ду мо ви для її ін те гра ції до єв ро пейських і сві
то вих ор га ні за цій — Єв ро пейської асо ціа ції ко лек
цій куль тур (ECCO) та Все світньої фе де ра ції ко лек
цій куль тур мік ро ог ра ніз мів (WFCC).

На  сьо го дні  Ко лек ція  ІВК  є  го лов ною  в  Ук ра
ї ні  нау ко воін фор ма цій ною  ба зою  для  фун да
мен таль них  та  при клад них  нау ко вих  до слі джень, 
під го тов ки  ба ка лаврських,  ма гістерських  і  ди сер
та цій них  ро біт.  Тут  про хо дять  прак ти ку  та  ста жу
ван ня  працівники  за по від ни ків,  сту ден ти  ви шів  і 
Ма лої  ака де мії  наук.  Спів ро біт ни ки  Ко лек ції  ІВК 
на да ють  кон суль та тив ну  до по мо гу  в  ме то дич них 
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пи тан нях щодо різ них ас пек тів куль ту раль них до
слі джень  мак ро мі це тів:  іден ти фі ка ції  куль тур,  їх 
ви ді лен ня,  збе рі ган ня,  куль ти ву ван ня,  а  та кож 
мор фо ло гії,  фі зіо ло гії  та  біо хі мії  мак ро мі це тів  на 
ста дії  мі це лі аль но го  рос ту,  ак тив но  спів пра цють  з 
низ кою  на ціо наль них  уні вер си те тів,  нау ко водо
слід них  інсти ту тів  Ук ра ї ни  та  кра їн  за ру біж жя. 
Се ред  них  —  Ки ївський  на ціо наль ний  уні вер си
тет  іме ні Та ра са Шев чен ка, На ціо наль ний тех ніч
ний  уні вер си тет  Ук ра ї ни  "КПІ",  На ціо наль ний 
ме дич ний  уні вер си тет  іме ні  О.О.  Бо го моль ця, 
На ціо наль ний  уні вер си тет  хар чо вих  тех но ло гій, 
На ціо наль ний  уні вер си тет  біо ре сур сів  і  при ро
до ко ристу ван ня  Ук ра ї ни,  Інсти тут  мік ро біо ло гії  і 
ві ру со ло гії  іме ні Д. К. За бо лот но го НАН Укра ї ни, 
Інсти тут  хар чо вої  біо тех но ло гії  та  ге но мі ки  НАН 
Ук ра ї ни, Укр НДІ на но біо тех но ло гій та ре сур соз бе
ре жен ня, Інсти тут гі гіє ни та ме дич ної еко ло гії іме
ні О.М. Мар зеє ва НАМН Ук ра ї ни, Національний 
бо та ніч ний  сад  іме ні  М.М.  Гриш ка  НАН  Ук ра ї ни 
(м. Київ), На ціо наль ний лі со тех ніч ний уні вер си тет 
Ук ра ї ни  (м.  Львів),  Мос ковський  дер жав ний  уні
вер си тет іме ні М.В. Ло мо но со ва (РФ), Бо та ніч ний 
інсти тут  іме ні  В.Л.  Ко ма ро ва  РАН  (м.  СанктПе
тер бург, РФ), Інсти тут по шу ку но вих ан ти біо ти ків 
іме ні Г.Ф. Гау зе АМН РФ (м. Мо ск ва), Єре ванський 
на ціо наль ний  уні вер си тет  (Вір ме нія),  На ціо наль
ний уні вер си тет Лат вії (м. Рига), Го мельський дер
жав ний  уні вер си тет  іме ні  Ф.  Ско ри ни  (Бі ло русь), 
Бі ло руський  нау ко водо слід ний  інсти тут  лі со во го 
гос по дарст ва  (м.  Го мель),  Інсти тут  мік ро біо ло гії 
НАН  Бі ло ру сі  (м.  Мінськ),  Інсти тут  мік ро біо ло
гії  Чеської  АН  (м.  Пра га),  Інсти тут  ево лю ції  Уні
вер си те ту  м.  Хай фа  (Із ра їль),  Уні вер си тет  іме ні 
Ф. Ши лле ра (м. Єна, Ні меч чи на) та інші.

Ша пин ко ві гри би є не лише цін ни ми хар чо ви ми 
про дук та ми,  а  й  важ ли вим  дже ре лом  от ри ман ня 
при род них  фар ма ко ло гіч них  ре чо вин  іму но мо ду
лю валь ної,  он коста тич ної,  то ні зую чої,  про ти ві
рус ної дії, а та кож діє тич них про дук тів, фер мен тів, 
ан ти біо ти ків, піг мен тів, ан ти ок си дан тів, по лі са ха
ри дів  тощо.  Зок ре ма,  в  сві то вій  прак ти ці  ши ро ко 
засто со ву ють ся уні каль ні про ти пух лин ні пре па ра
ти, такі як ко ріо лан, лен ти нан, ши зо фі лан, гри фо
лан та  інші, ство ре ні на ос но ві мак ро мі це тів, що
річ ний обіг яких ся гає міль йо нів до ла рів. У зв’язку 
з ак ту аль ністю збе ре жен ня різ но ма ніт тя мі ко біо ти 
ша пин ко вих гри бів по даль шу ро бо ту Ко лек ції вба
чає мо в роз ши рен ні так со но міч но го й еко ло гіч но
го скла ду мак ро мі це тів з ак цен том на рід кіс ні види 

й  ті,  що  пе ре бу ва ють  під  за гро зою  зник нен ня,  а 
та кож види з ко рис ни ми ре сурс ни ми власти востя
ми — їс тів ні, лі карські, про ду цен ти біо ло гіч но ак
тив них ре чо вин.
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Статья  посвящена  памяти  известного  украинского  ми
колога,  доктора  биологических  наук,  профессора  Аси 
Сергеевны Бухало, которая была основателем и первым 
куратором Коллекции культур шляпочных грибов (IBK). 
Освещены  основные  этапы  формирования  и  стратегия 
развития Коллекции. Охарактеризован видовой состав, 
в  том  числе  редких  видов  микобиоты  Украины  и  шля
почных  грибов  с  ценными  для  биотехнологии  свой
ствами.  Приведены  методы  выделения  макромицетов 
в  чистую  культуру,  определены  критерии  поддержания 
жизнеспособности, идентификации различных видов на 
вегетативной стадии роста. Показана уникальность Кол
лекции шляпочных грибов (IBK) в качестве необходимо
го ресурса для фундаментальных и прикладных миколо
гических исследований в Украине и странах зарубежья.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коллекция культур, грибы, 
макромицеты, национальное достояние.

Lomberg M.L., Mikhailova O.B., Bisko N.A. Mushroom 
culture collection (IBK) as a subject of national heritage of 
Ukraine. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(1): 22–28.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Science of Ukraine, Kyiv

The  article  is  dedicated  to  the  in  memory  of  a  famous 
Ukrainian  mycologist,  Sc.D.,  Professor  Asya  Sergeevna 
Buchalo, the founder and first curator of the Mushroom Cul
ture  Collection  (IBK).  The  key  stages  in  the  formation  and 
development  strategy  of  the  Collection  are  presented.  The 
species  composition,  including  rare  species  in  Ukraine  and 
mushrooms  with  valuable  properties  for  biotechnology,  are 
characterized.  Methods  of  macromycetes  isolation  in  pure 
culture, the criteria for maintaining viability and identification 
of different species at the vegetative growth stage are provided. 
Uniqueness of the Mushroom Culture Collection (IBK) as a 
necessary resource for basic and applied mycological research 
in Ukraine and other countries is demonstrated.

K e y  w o r d s: culture collection, mushrooms, macromycetes, 
National Heritage.

НОВІ ВИДАННЯ
Колекція культур мікроводоростей IBASU-A / О.В. Борисова, П.М. Царенко, М.О. Коніщук. – К., 2014. – 
110 с. 

Проаналізовано відомості щодо історії формування та функціонування колекції водоростей IBASUA 
(Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України), а також наведено список живильних середовищ, 
перелік  відомих  колекцій  культур  водоростей,  короткий  глосарій  та  вказівки  до  користування  цим 
зведенням.  Фонди  колекції  охоплюють  486  штамів,  які  належать  до  127  видів,  62  родів  Chlorophyta, 
Charophyta, Xanthophyta, Eustigmatophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta  та  Cyanoprokaryota.  Подано  описи 
кожного штаму, зокрема його номер, таксономічний статус і номенклатурні відомості, історію ізоляції, 
характеристику  локалітету  й  ідентифікатора.  Культури  ізольовані  співробітниками  Інституту  або 
отримані з інших колекцій та організацій. Основою фондів колекції є культури зелених водоростей, що 
використовуються у фундаментальних та прикладних дослідженнях.

Для фікологів, гідробіологів, екологів, генетиків, біотехнологів, викладачів та студентів біологічних 
факультетів університетів.


