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Мікологічні знахідки

Mycological Records

На ціо наль ний при род ний парк "Гу цуль щи на" 
(НПП) роз та шо ва ний в По кутсько-Бу ко винських 
Кар па тах. Його пло ща ста но вить 32271 га, 95% 
те ри то рії за йма ють ліси, для яких ха рак тер на ви-
со ка мін ли вість за ви до вим скла дом, струк ту рою 
та ти па ми. До мі ну ють бу ко ві (47%), сме ре ко ві 
(25%), яли це ві (10%), ду бо ві ліси (5%). Най по ши-
ре ні шим ти пом лісу є во ло га чис та сус ме ре чи на 
(Vidnovlennia…, 2015). 

У пар ку ве ли ку ува гу при ді ля ють ви яв лен ню, 
охо ро ні та збе ре жен ню мак ро мі це тів, що вклю-
че ні до Чер во ної кни ги Ук ра ї ни (ЧКУ) (Chervona 
knyha…, 2009) та на ле жать до ре гіо наль но рід-
кіс них ви дів. У ре зуль та ті польо вих до слі джень 
на те ри то рії НПП "Гу цуль щи на" за реєст ро ва-
но 18 ви дів гри бів ЧКУ із 16 ро дів і 13 ро дин. Се-
ред них: Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer, Boletus 
regius Krombh., Boletus parasiticus Fr., Catathelasma 
imperiale (Quél.) Singer, Clavariadelphus pistillaris (L.) 
Donk., Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) Gray, Grifola 
frondosa (Dicks.) Gray, Hericium coralloides (Fr.) Gray, 
Lactarius lignyotus Fr., Leucocortinarius bulbiger (Alb. & 
Schwein.) Singer, Mutinus caninus (Huds.) Fr., Mutinus 

ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fish, Phaeolepiota 
aurea (Matt.) Maire., Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél., 
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., Russula turci Bres., 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Strobilomyces strobilaceus 
(Scop.) Berk. Ре гіо наль но рід кіс ни ми є такі види: 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Gyromitra infula 
(Schaeff.) Quél., Hericium alpestre Pers., Sarcosphaera 
coronaria (Jacq.) J. Schröt., Sparassis nemecii Pilát & 
Veselý (Fokshei, 2016). Ос тан ній вид впер ше ви яв-
ле ний в Ук ра ї ні саме в НПП "Гу цуль щи на" (Heluta 
et al., 2016).

Іден ти фі ка цію зраз ків про во ди ли з ви ко ристан-
ням віт чиз ня них і за ру біж них ви знач ни ків (Zerova 
et al., 1972; Kibby, 2009). Су час ні на зви гри бів уз-
го дже но із су час ною но менк ла тур ною ба зою да них 
"Index Fungorum" [http://www.indexfungorum.org./
Names/Names.asp].

27 ве рес ня 2016 року на те ри то рії пар ку, на мі-
ко ло гіч ній проб ній пло щі, було за реєст ро ва но 
Cordyceps militaris (L.) Fr. Проб на пло ща зна хо-
дить ся в ур. Ми хал ко ва (бі ля по то ку) Ста ро-
кутсько го ПНДВ: квар тал 3, ви діл 4. Вона має роз-
мір 40 × 100 м. Тип лісу – во ло га бу ко ва су бу чи на  
(С

3
-Бк), склад де ре воста ну – 10 Бк, се ред ній його 

вік 40 ро ків. © С.І. ФОКШЕЙ, 2017
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Abstract. The article reports a new record of Cordyceps militaris (Сordycipitaceae), a fungal species rarely observed in Ukraine, 
from Hutsulshchyna National Nature Park. The fungus was found for the first time in the Ukrainian Carpathians. Morphology 
and ecology of the species are described in detail. In Hutsulshchyna National Nature Park, 18 species from the Red Data Book 
of Ukraine and 4 regionally rare species of fungi have been recorded. Cordyceps militaris is proposed to be included into the list 
of regionally rare species of fungi in the Ukrainian Carpathians.
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ди ци на не ви знає його як лі карський за сіб, лише 
як біо до бав ку в ком плекс ній те ра пії (Mykhailova, 
Poyedynok, 2013).

Вид вклю че ний до спи сків ре гіо наль но рід кіс-
них гри бів Ки ївської обл. (Ofitsiynyi perelik…, 2012) 
та Ро сії (Gorbunova, 2007; Petrov, 2010, 2013). 

Cordyceps militaris нами ви яв ле ний впер ше в Ук-
ра їнських Кар па тах. На сьо го дніш ній день цей вид 
не за реєстро ва ний в ін ших при род них пар ках та 
за по від ни ках Ук ра їнських Кар пат. Тому, на нашу 
дум ку, його не об хід но вклю чи ти до спи сків ре гіо-
наль но рід кіс них ви дів мі ко біо ти Кар патсько го ре-
гіо ну. 

Гриб з цьо го міс це зна хо джен ня вар то ви ді ли ти в 
чис ту куль ту ру та спро бу ва ти куль ти ву ва ти його в 
ла бо ра тор них та при род них умо вах.
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Відділ Ascomycota, клас Sordariomycetes, порядок 
Hypocreales, родина Cordycipitaceae

Cordyceps militaris (L.) Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 
317 (1818) (рис.)

Строми булавоподібні  або циліндричні, заввиш- 
ки 1–8 см, завтовшки 0,3–0,6 см. Забарвлення 
варіює від світлих до темних відтінків оранжевого. 
Верхня, спороносна частина (з перитеціями) тем-
ніша, дрібнобородавчаста, шипувата; нижня тонша, 
іноді вигнута, сплюснута має блідо-оранжеве або 
біле забарвлення. Перитеції яйцеподібні, 500–
720 × 300–480 мкм; численні, скупчені, занурені 
під прямим кутом до центру строми, жовто-
оранжеві. Сумки вузькоциліндричні, 300–510 × 
3,5–5,0 мкм, з апікальною кришкою товщиною 
3,5–5 мкм. Аскоспори вузькоциліндричні з 
численними перегородками; при дозріванні 
розпадаються на окремі сегменти, 2,0–4,5 × 1,0– 
1,5 мкм. М'якуш волокнистий, білуватий, без 
запаху та смаку. Ці морфологічні особливості 
узгоджуються з наведеними в літературі (Sung et al., 
2007). 

Гриб па ра зи тує на ля леч ках або ли чин ках ко мах,  
зде біль шо го ме те ли ків. За га лом тра п ля ється 
в різ них ти пах лісу, але зав жди у во ло гих міс-
цях (Kuo, 2006). Пло до но сить у черв ні–жовт ні.

Нами зна йде ний на ля леч ці ме те ли ка у гни-
лій ко ло ді Fagus sylvatica L. Виявлено декілька 
плодових тіл: одне зав більш ки 2 см і три дрібних – 
по 0,3 мм.

По ши рен ня в Ук ра ї ні: Івано-Франківська 
обл., НПП "Гуцульщина", південніше м. Косів, 
підйом  до ур. Дзіндзюричка, на правому 
березі потоку Кремениця, 581 м н. р. м., 
48°29' пн. ш., 25°05' сх. д., 27.09.2016, С.І. 
Фокшей; Ки ївська обл.; Харківська обл., НПП 
"Го міль шанські ліси" (Smitska et аl., 1986; Dzahan 
et al., 2008; Dudka et аl., 2009); Черкаська обл., Ка-
нівський природний за по від ник.

За галь не по ши рен ня: гриб-кос мо по літ (Європа, 
Азія, Африка, Північна та Південна Америка, 
Австралія) (Spatafora, 2007). Вид тра п ля єть ся зрід-
ка, по оди но ко.

Cordyceps militaris понад 2 ти с. ро ків ши ро ко ви-
ко ристо ву єть ся в на род ній ме ди ци ні Ки таю. З кін-
ця ХХ ст. ним за ці ка ви ли ся вче ні Єв ро пи та Аме-
ри ки, зав дя ки на яв ності в плодових тілах ве ли кої 
кіль кості ко рис них мак ро- та мік ро еле мен тів, ві та-
мі нів, амі но кис лот, фер мен тів. Про те офі цій на ме-

Рис. Плодове тіло Cordyceps militaris 

Fig. Fruit body of Cordyceps militaris
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Фокшей С.И. Находка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) 
в Национальном природном парке "Гуцульщина". 
Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 284–287.
Национальный природный парк "Гуцульщина″ 
ул. Дружбы, 84, г. Косов, Ивано-Франковская обл. 
78600, Украина

В статье сообщается о  новой находке Cordyceps militaris 
(Сordycipitaceae), редкого в Украине вида грибов, из 
Национального природного парка "Гуцульщина". 
Вид впервые найден в Украинских Карпатах. 
Детально описаны его морфология и экология. В 
Национальном природном парке "Гуцульщина" 
зарегистрировано 18 видов грибов из Красной книги 
Украины. Предлагается внести C. militaris в список 
регионально редких  видов грибов Украинских Карпат.

Ключевые слова: Cordyceps militaris, Украинские 
Карпаты, микобиота, регионально редкие макромицеты 

Фокшей С.І. Знахідка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) 
у Національному природному парку "Гуцульщина".  
Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 284–287.
Національний природний парк "Гуцульщина" 
вул. Дружби, 84, м. Косів, Івано-Франківська обл. 
78600, Україна 

У статті повідомляється про нову знахідку Cordyceps 
militaris (Сordycipitaceae), рідкісного в Україні виду грибів, 
із Національного природного парку "Гуцульщина". Вид 
уперше знайдено в Українських Карпатах. Детально 
описані його морфологія та екологія. У Національному 
природному парку "Гуцульщина" зареєстровано 18 видів 
грибів з Червоної книги України. Пропонується внести 
C. militaris до списку регіонально рідкісних видів грибів 
Українських Карпат.

Ключові слова: Cordyceps militaris, Українські Карпати, 
мікобіота, регіонально рідкісні макроміцети
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