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ПЕРША ЗНАХІДКА
CALOMYXA METALLICA (BERK.) NIEUWL.
(DIANEMATACEAE, MYXOMYCETES)
У РІВНИННІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНИ
К л ю ч о в і с л о в а: Myxomycetes, Dianemataceae, Calomyxa metallica,
Харківський Лісостеп

Міксоміцети (Myxomycetes) — амебоїдні грибоподібні організми, здатні до фор>
мування плодових тіл складної будови. Вони широко розповсюджені у назем>
них умовах і трапляються переважно на субстратах рослинного походження.
З десяти родин, які більшість авторів визнає у межах класу Myxomycetes,
лише одна досі залишається практично невивченою на території України. Це
Dianemataceae Т. Macbr., представники якої у межах України відомі лише за
двома поодинокими знахідками з Кримських гір [3] і Карпат [7]. Найспеци>
фічнішими ознаками цієї родини є структура капіліцію, котрий складається з
довгих звивистих ниток, що утворюють сітки, а також наявність великих тов>
стостінних спор. Макроморфологія її представників є досить невиразною: спо>
роношення мають вигляд спорангіїв або плазмідіокарпів, сидячих чи зрідка
розташованих на короткій ніжці, вкритих тонким, крихким, зазвичай іридую>
чим перидієм.
Останніми роками інтерес до родини Dianemataceae зріс у зв'язку з резуль>
татами молекулярно>генетичних досліджень. З'ясувалося, що Dianemataceae не
споріднена з іншим представникам порядку Trichiales T. Macbr. і заслуговує при>
наймні статусу окремого порядку, до якого, за даними сіквенс>аналізу РНК ма>
лої субодиниці рибосом, також належать Dictydiaethalium plumbeum (Schum.) Rost.,
Licea variabilis Schrad і, можливо, Prototrichia metallica (Berk) Massee [5].
Ми вперше у рівнинній частині України знайшли Calomyxa metallica (Berk.)
Nieuwl. — представника родини Dianemataceae. Матеріал отримано методом
вологої камери зі зразка кори Quercus robur L., зібраної в північній частині Хар>
ківського лісопарку. Цей природний масив нагірної діброви має площу близько
2 тис. га. В його деревостані переважають Quercus robur L., Acer platanoides L. та Ti
lia cordata L. За геоботанічним районуванням територія дослідження належить
до Харківського округу Східноєвропейської лісостепової провінції (Харківсько>
го Лісостепу) [1].
Мікроскопічні дослідження проводили з використанням загальноприйня>
тих методів; спори та капіліцій вивчали в тимчасовому водному препараті. Вид
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Рис. 1. Загальний вигляд спорангіїв Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. Шкала 0,1 мм
Fig. 1. General view of Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. sporocarps. Scale 0,1 mm

Рис. 2. Спори та елатери Calomyxa
metallica (Berk.) Nieuwl.; 900. а —
елатера з вузликом; б — спори та
вільні кінчики елатер
Fig. 2. Spores and elaters of Calomyxa
metallica (Berk.) Nieuwl.; 900. а —
elatera with a node; б — spores and
free ends of elaters

а

б

ідентифікували за низкою монографічних праць [2, 4, 6, 8, 9, 11], а також за допо>
могою електронного синоптичного ключа Д. Мітчелла [10]. Номенклатура наве>
дена за системою Х.С. Гернандес>Криспо та К. Ладо (www.eumycetozoa.com).
Мікрофотографії виконані цифровою фотокамерою Canon Power Shot A510 з
використанням саморобної прямої фотонасадки.
Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., Amer. Midl. Naturalist, 4: 335 (1916)
Зібраний матеріал — це колонія з п'яти плодових тіл, що, ймовірно, розви>
нулися з одного плазмодія. Плодові тіла є сидячими сферичними спорангіями на
слабозвуженій основі (рис. 1). Два спорангії мають діаметр 0,2 мм, а три інші —
дрібніші, 0,1—0,15 мм. Спорангії також відрізняються своїм забарвленням: ве>
ликі — тьмяно>лілові, при основі темно>сині, з райдужним блиском; дрібні спо>
рангії у верхній частині жовтуваті, при основі — темніші, з блідо>бузковими і тем>
но>синіми поясками. Перидій одношаровий, гладенький, щільний, у відобра>
женому світлі непрозорий. Елатери тонкі, 0,8—2,2 μm завширшки, прозорі,
дуже довгі, звивисті, утворюють широкі петлі. Вони орнаментовані одним ря>
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дом дрібних шипиків, який розтягнутою спіраллю охоплює нитку. Цікавою особ>
ливістю вивчених зразків була наявність у капіліції червоно>коричневих верете>
ноподібних вузликів (рис. 2, а). Самі по собі такі вузлики у капіліції є вкрай нез>
вичними не лише для C. metallica, а й загалом для міксоміцетів, які традиційно
відносять до порядку Trichiales; втім, Д.В. Мітчелл наводить мікрофотографії
капіліцію C. metallica з подібними структурами [10]. Спори в наскрізному світлі
блідо>рожеві, майже безбарвні, 11 μm у діам., товстостінні, вкриті дуже дрібни>
ми бородавочками (рис. 2, б). Плазмодій не спостерігали.
Місцезнаходження: в умовах вологої камери, на зразку кори живого Quercus
robur L., зібраному з висоти 1 м від землі. Матеріал був закладений у вологу ка>
меру 28.10.2008 р., спорангії виявлені на восьму добу культивування.
Деякі особливості описаного матеріалу потребують обговорення. За дани>
ми літератури плодові тіла Calomyxa metallic — це здебільшого розпростерті плаз>
мідіокарпи подушкоподібної форми [1, 6, 8, 9, 11], тимчасом як ми спостеріга>
ли лише спорангії. Колір плодових тіл є переважно жовтим, з металевим блис>
ком; лише у двох джерелах [4, 10] наведені зображення сферичних спорангіїв
рожевувато>синюватих тонів, подібні до знайдених нами. Ймовірно, плодові ті>
ла C. metallica набувають такого габітусу лише в умовах вологої камери.
Слід підкреслити, що мікроскопічні ознаки зібраних зразків цілком відпо>
відали діагнозу виду.
Аналіз поширення C. metallica за базою даних міжнародного проекту Plane>
tary Biodiversity Inventory (http://slimemold.uark.edu/databaseframe.htm) дає змогу
виявити деякі особливості його географічного розподілу. Так, C. metallica трап>
ляється переважно в гірських районах: Альпах, Апеннінах, Гімалаях, на Кавказі,
Піренеях, Уралі тощо. В Україні цей вид достовірно відзначений лише в Карпа>
тах [7] і Гірському Криму [3]. Тож не дивно, що цей доволі поширений вид досі
не знаходили у рівнинній частині України: ймовірно, за межами гірських райо>
нів він узагалі трапляється досить рідко.
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ПЕРВАЯ НАХОДКА CALOMYXA METALLICA (BERK.) NIEUWL.
(DIANEMATACEAE, MYXOMYCETES) В РАВНИННОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ
В статье сообщается об обнаружении на территории лесопарка г. Харькова редкого вида мик>
сомицетов, Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., ранее не отмеченного в равнинной части Укра>
ины. Анализируется распространение C. metallica и других представителей семейства
Dianemataceae на территории Украины и за её пределами. Приводятся описание находок, ри>
сунки и микрофотографии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Myxomycetes, Dianemataceae, Calomyxa metallica, Харьковская Ле
состепь.
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THE FIRST RECORD OF CALOMYXA METALLICA (BERK.) NIEUWL.
(DIANEMATACEAE, MYXOMYCETES) IN THE PLAIN PART OF UKRAINE
The first find of the rare myxomycete species Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl in a woodland park
of Kharkiv (Ukraine) is reported; the species has not been recorded from the plain part of Ukraine be>
fore. Geographical distribution of C. metallica and other representatives of family Dianemataceae is
analyzed for Ukraine and other regions. Descriptions, drawings and microphotographs of specimens
are provided.
K e y w o r d s: Myxomycetes, Dianemataceae, Calomyxa metallica, Kharkiv ForestSteppe of
Ukraine.
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