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Вступ

Рід Thecotheus Boud. за су час ни ми таксономічними 
да ни ми на ле жить до опер ку лят них дис ко мі це тів 
(по ря док Pezizales), ро ди ни Ascobolaceae та об'єднує 
23 види (Aas, 1992; Doveri, 2004; Coué, 2008; Kušan 
2015; Roskov et al., 2017). Для біль шості представ
ни ків роду ха рак тер ний роз ви ток на ко про мах тва
рин, отже во ни є об лі гат ни ми ко про тро фа ми.

Од нак се ред представ ни ків роду Thecotheus є ок
ре мі види, які утво рю ють свої пло до ві струк ту ри на 
во ло го му ґрун ті та рос лин них решт ках (T. pallens 
(Boud.) Kimbr. (Seaver, 1942; Kimbrough, 1969; 
Pfister, 1981), T. phycophilus Pfister (Pfister, 1981)), на 
ґрун ті або де ре ви ні, гіл ках, рос лин них решт ках, за
ну ре них у воду (T. rivicola (Vacek) Kimbr. & Pfister 
(Vaček, 1949; Pfister, 1972)), на гни лій підстил ці 
або рос лин них решт ках, об роб ле них се чо ви ною 
(T. urinamans Nagao, Udagawa & Bougher (Nagao, 
2003)). Дані про зна хо джен ня в Ук ра ї ні за зна че них 
вище не ко про троф них ви дів  досі були від сут ні.

У ході до слі джень гри бів на ціо наль них при род
них пар ків "Кре ме нецькі гори" та "Че ре моський" 
нами впер ше для те ри то рії Ук ра ї ни було за реєст
ро ва но T. rivicola. Від ін ших не ко про троф них 

представ ни ків роду да ний вид від різ ня єть ся роз мі
ра ми спор, на яв ністю по ляр них апі кул та бо ро дав
частої ін круста ції пе рис по рію (Seaver, 1942; Vaček, 
1949; Kimbrough, 1969; Pfister, 1972, 1981; Nagao, 
2003).

Ниж че на во ди мо ори гі наль ний опис ви яв ле но
го виду, міс це зна хо джен ня, дані про по ши рен ня й 
еко ло гіч ні особ ли вості ін ших представ ни ків роду, 
ві до мих в Ук ра ї ні.

Матеріалитаметоди

Для вив чен ня мор фо ло гіч ної струк ту ри та ана то
міч них особ ли востей T. rivicola ви ко ристо ву ва ли 
світ ло вий мік ро скоп Ulab XYB2T та ка ме ру Canon 
PC 1089 Power Shot G6. Зрі зи зраз ків ро би ли з ре
гід ра то ва но го гер бар но го ма те ріа лу (7 та 16 мі ся ців 
з мо мен ту від бо ру). Для ви мі рів еле мен тів мік ро
мор фо ло гії було здій сне но їхню фо то фік са цію на 
мік ро пре па ра тах з во дою та ви ко риста но про гра му 
AxioVision Version 4.8 (Carl Zeiss Imaging Solutions, 
Ні меч чи на). При опи сі роз мір них ха рак те ристик 
від би ра ли близько 100 більшменш зрі лих спор, 
інші мік рострук ту ри (ас ки, па ра фі зи, клі ти ни екс
ци пу лу) – у кіль кості не мен ше 20 шт. При вив чен
ні ха рак те ристик роз мі рів спор ана лі зу ва ли діа па
зон, від но шен ня дов жи ни до ши ри ни (Q) та се ред
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"Кре ме нецькі гори", Во линське лво, г. Уні ас,  
кв. 62–63, гра бо вий ліс з до міш кою бе ре зи, кле ну  
 гос тро листо го, зрід ка     со сни      та     яли ни, N 50º20′31.651, 
E 25º93′85.060, по се ред струм ка, на за лиш ках  
во ло гої де ре ви ни, 13.08.2015, зібр. Ю.В. Щер ба
ко ва, Д.О. Бо ро менський, визн. Ю.В. Щер ба ко
ва; Чер ні вецька обл., Пу тильський рн, око ли ці 
с. Пер ка лаб, НПП "Че ре моський", Пер ка лабське 
лво, пра вий бе рег р. Бі лий Че ре мош, стру мок 
у яли но во му лісі, N47º48'35.140, E24º57'41.112, 
на де ре ви ні, за ну ре ній у воду, 08.08.2016, зібр. 
Ю.В. Щер ба ко ва, визн. О.С. Ко ло мо єць. 

Екологія.Гриброзвивається на де ре ви ні Alnus sp., 
Prunus spinosa L. (Vaček, 1949; Prokhorov, 2004), на 
гіл ках та де ре ви ні, за ну ре них у воду (Pfister, 1972).

Пер ша зна хід ка представ ни ка роду Thecotheus 
в Ук ра ї ні да ту єть ся лип нем 1926 року (таб ли ця). 
З.К. Гі жицькою на те ри то рії Бо та ніч но го саду  
ім. ака де мі ка О.В. Фо мі на (м. Київ) було за реєст
ро ва но T. pelletieri (P. Crouan & H. Crouan) Boud. 
і на ве де но під си но ні міч ною на звою Rhyparobius 
pelletieri Crouan (Girzitska, 1926). Не що дав но 
цей вид та кож було ви яв ле но під час до слі джен
ня ко про філь них ас ко мі це тів до ли ни р. Олеш ня 
(Сумська обл.) (Lytvynenko, Kravtsov, 2012) та на те
ри то рії НПП "Ужанський" у За кар пат ті (Shlakhter, 
Akulov, 2015).

У 1929 році З.К. Гі жицька на во дить для м. Києва 
T. holmskioldii (E.C. Hansen) Eckblad під си но ні
міч ною на звою Ascophanus holmskjoldii E.C. Hansen 
(Girzitska, 1929). Про те ав тор у сво їй ро бо ті за ува
жує, що роз мі ри ас ків (230–250 × 28–36 мкм) та 
спор (23–25,8 × 13,8–15 мкм) її зраз ка є мен ши ми 
від ха рак тер них для да но го виду. Тому на ми було 
до слі дже но зра зок, де по но ва ний у гер ба рії Інсти 
 ту ту  бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни 
(KW-M 783) та ви зна че но його як T. lundqvistii Aas 
(Aas, 1992). Да ний вид до сить схо жий з 
T. holmskioldii, про те для ньо го ха рак тер ні мен ші 
роз мі ри спор та ас ків, слаб ше ви ра же на ін круста
ція пе рис по рію та мен ший кое фі ці єнт від но шен
ня дов жи ни до ши ри ни спор (Q = 1,77 (1,66–1,89), 
еліп со їд ні).

У 1989 р. В.П. Про хо ров опуб лі ку вав ре зуль та ти 
до слі джен ня різ но ма ніт тя ко про троф них дис ко мі
це тів СРСР (Prokhorov, 1989), де се ред ін ших ви дів 
було на ве де но ві до мості про зна хід ку T. agranulosus 
Kimbr. Піз ні ше цей зра зок був пе ре ви зна че
ний О. Аа сом (Aas, 1992) як T. inaequilateralis Aas.  
У 1991 р. В.П. Про хо ров опуб лі кував ре зуль та

нє зна чен ня (X) при n = 100 (Aas, 1992). При до
слі джен ні амі ло їд ної ре ак ції струк тур ас ко гі ме ні
аль но го шару ви ко ристо ву ва ли ре ак тив Мель це ра 
(MLZ). Для збіль шен ня кон траст ності клі тин них 
обо ло нок та ви яв лен ня ор на мен та ції пе рис по рія 
ви ко ристо ву ва ли 1%й роз чин Кон го чер во но го у 
10%му роз чи ні NH

4
OH (CR) та роз чин ані лі но во

го синьо го в лак то фе но лі (LPCB).
Ві до мості про по ши рен ня ви дів роду Thecotheus 

на те ри то рії Ук ра ї ни бра ли з елек трон ної бази 
да них "Гри би Ук ра ї ни" [http://www.сybertruffle.
org.uk/ukrafung/eng] та ін ших дже рел (Girzitska, 
1926; 1929; Morochkovskyi et al., 1969; Smitskaya, 
1980; Prokhorov, 1989, 1991, 2004; Koretskyi, 1997; 
Lytvynenko, Kravtsov, 2012; Shlakhter, Akulov, 2015), 
у яких за зна че ні представ ни ки да но го роду.

Су час ні так со но міч ні на зви ви дів на ве де но за 
http://www.indexfungorum.org./Names/Names.asp та 
http://www.catalogueoflife.org/annualchecklist/2016.

Результатитаобговорення

Thecotheusrivicola (Vaček)Kimbr.&Pfister, Bulletin of 
the Torrey Botanical Club 99 (4): 199 (1973).
≡ Psilopezia rivicola Vaček, Studia Botanica 

Čechoslovaca 10: 129 (1949).
Апо те ції 1,5–5 мм у діа мет рі, дис ко по діб ні до 

тро хи ви гну тих, сіроко рич не ві, у за су ше но му ста
ні ко рич не вочор ні (див. рисунок, a). Ме ду ляр ний 
екс ци пул скла да єть ся з гло бу ляр них клі тин 6,8–
14,3 мкм в діа мет рі, що роз та шо ва ні се ред нит частих 
клі тин. Ек то екс ци пул ут во ре ний клі ти на ми з тем
ни ми стін ка ми (рисунок, e). Аски 8спо ро ві, 213,0– 
243,2 × 11,0–14,2 мкм (рисунок, b), ре ак ція на 
MZL по зи тив на – від бу ва єть ся по си нін ня по всій 
дов жи ні аска (рисунок, c). Спо ри вузькоеліп со
їд ні (рисунок, d), Q = 2,17 (1,94–2,41), товстостін
ні, не міс тять кра пель олії, біль шість з апі каль ни
ми при дат ка ми (апі ку ла ми) на по лю сах (15,5–) 
16,0–19,5(–20,0) × (7,2–) 7,5–8,7 (–9,1) мкм, X =  
17,72 × 8,16 мкм (без ура ху ван ня дов жи ни апі
кул), в аску роз та шо ва ні в один ряд. Апі ку ли на
пів сфе рич ні, ко ну со по діб ні або дещо сплюс ну ті, 
1,3–3,5 мкм зав дов жки та 1,8–4,3 мкм зав шир шки. 
У LPCB у спор, особ ли во в апі ку лах, ви яв ля єть ся 
силь на ціа но філь на ре ак ція. У CR та LPCB на пе
рис по рії спос те рі га ють ся не при міт ні, не ре гу ляр ні 
бо ро дав ки. Па ра фі зи до 3 мкм зав шир шки, ззов ні 
ін крусто ва ні.

Місцезнаходження. Тер но пільська обл., Шумсь
кий рн, на пів ден ний схід від с. Ан то нів ці, НПП 

http://www.сybertruffle.org.uk/ukrafung/eng
http://www.сybertruffle.org.uk/ukrafung/eng
http://www.indexfungorum.org./Names/Names.asp
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Thecotheus rivicola (Vaček) Kimbr. & Pfister.: а – апотеції (1 – свіжі, 2 – регідратовані); b – аск із аскоспорами; 
c – фрагмент гіменіального шару (MLZ); d – cпори (1 – вода, 2 – MLZ, 3 – CR, 4 – LPCB); e – клітини ектоексципулу 
(1 – вода, 2 – CR). Довжина штриха: a – 1 мм; b, e – 20 мкм; c1 – 100 мкм; c2 – 50 мкм; d  –  20 мкм

Thecotheus rivicola (Vaček) Kimbr. & Pfister.: a – apothecia (1 – fresh, 2 – rehydrated); b – ascus with spores; c – fragment of 
hymenial layer (MLZ); d – spores (1 – water, 2 – MLZ, 3 – CR, 4 – LPCB); e – ectal excipulum (1 – water, 2 – CR). Bars: 
a – 1 mm; b, e – 20 µm; c1 – 100 µm; c2 – 50 µm, d – 20 µm
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на яв ністю по ляр них апі кул та бо ро дав частої ін
круста ції пе рис по рію.

Отже, ви хо дя чи з лі те ра тур них дже рел та 
влас них ре зуль та тів, рід Thecotheus у мі ко біо ті  
Ук ра ї ни на сьо го дні представ ле ний шість ма ви да ми.

Подяки
Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку ад мі ніст ра ції  
та спів ро біт ни кам НПП "Кре ме нецькі гори" та  
"Че ре моський" за до по мо гу в ор га ні за ції польо вих до-
слі джень.
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ти більш де таль но го до слі джен ня ко про троф них 
дис ко мі це тів Ук ра ї ни, де на во дить T. crustaceus 
(Starbäck) Aas & N. Lundq. (як T. аgranulosus Kimbr.) 
та де кіль ка ло ка лі те тів T. cinereus (P. Crouan & 
H. Crouan) Chenant (Prokhorov, 1991). У но менк ла
тур ній ха рак те ристи ці ос танньо го ав тор за зна чає 
T. holmskioldii як один із його си но ні мів (Prokhorov, 
1991, 2004). О. Аас, до слі див ши зра зок T. cinereus з 
Пол тавської об л. (див. таб ли цю), ді йшов ви снов
ку, що мова йде про T. holmskioldii (Aas, 1992), який 
на сьо го дні є ок ре мим ви дом. Про ана лі зу вав ши  
ді аг ноз T. cinereus, на ве де ний В.П. Про хо ро вим 
(Prokhorov, 1991), зва жаю чи на при сут ність апі кул в 
опи сі спор, які не ха рак тер ні для да но го виду, при пус
кає мо,  що  й  інші зраз ки, зі бра ні ав то ром в Ук ра ї ні  
(таб ли ця), імо вір но, на ле жать до T. holmskioldii. 
Дане пи тан ня пот ре бує до дат ко вих до слі джень.

Висновки

У ре зуль та ті мі ко ло гіч них до слі джень, здій сне
них на те ри то рії на ціо наль них при род них пар ків 
"Кре ме нецькі гори" (Тер но пільська обл.) та "Че ре
моський" (Чер ні вецька обл.), упер ше на те ри то рії 
Ук ра ї ни за реєст ро ва но Thecotheus rivicola. Да ний 
вид чіт ко від різ ня єть ся від ін ших представ ни ків 
роду Thecotheus, ви яв ле них в Ук ра ї ні, спе ци фіч ною 
еко ло госубстрат ною при на леж ністю. Крім того, 
се ред не ко про троф них представ ни ків T. rivicola   
виріз ня єть ся роз мір ни ми ха рак те ристи ка ми спор, 

ВидиродуThecotheus,виявленінатериторіїУкраїни(літературнідані)
SpeciesofthegenusThecotheus registeredinUkraine(literaturedata)

Вид Місцезнаходження Субстрат Джерело інформації

T. crustaceus
Черкаська обл., Канівський рн, острів на Дніпрі за 

12 км на південний захід від м. Канів
екскременти лося  

(Alces alces Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

T. inaequilateralis Київська обл., Вишгородський рн, м. Вишгород екскременти лося (A. alces)
Prokhorov, 1989

Aas, 1992

T. holmskioldii

Полтавська обл., м. Горішні Плавні
екскременти корови  

(Bos taurus taurus Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

Aas, 1992

АР Крим, м. Феодосія, Карадаг
екскременти коня  

(Equus ferus caballus Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

Херсонська обл., Олешківський рн, заплава Дніпра,
екскременти вівці  

(Ovis aries Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

АР Крим, с. Героївське екскременти корови (B. taurus taurus) Prokhorov, 1991

Чернівецька обл., Сторожинецький рн, с. Кам'яна екскременти вівці (O. aries) Prokhorov, 1991

T. lundqvistii м. Київ, Святошин екскременти корови (B. taurus taurus) Girzitska, 1929

T. pelletieri

м. Київ, Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна екскременти коня (E. ferus caballus) Girzitska, 1926

Сумська обл., Сумський рн, с. Хотінь, заплавні луки екскременти корови (B. taurus taurus)
Lytvynenko, 

Kravtsov, 2012

Закарпатська обл., Великоберезнянський рн, 
Ужанський НПП, околиці с. Стужиця

екскременти коня (E. ferus caballus)
Shlakhter, Akulov, 

2015
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Повідомляється про знахідки нового для мікобіо
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