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Світлій пам’яті доктора біологічних наук, 

 професора Асі Сергіївни Бухало  

 

 

 

 

 

з повагою та вдячністю присвячується… 
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КОЛЕКЦІЯ КУЛЬТУР  

ШАПИНКОВИХ ГРИБІВ (IBK)  

ЯК ОБ’ЄКТ НАЦІОНАЛЬНОГО 

НАДБАННЯ УКРАЇНИ 

 

 М.Л. ЛОМБЕРГ, О.Б. МИХАЙЛОВА, Н.А. БІСЬКО  
 



В останні роки значну увагу в світі приділяють 

проблемі збереження мікобіоти шапинкових грибів поза 

їх природними місцезростаннями ex situ.  

 

Визначальну роль у такому підході відіграють колекції 

культур, де зберігається генофонд макроміцетів у чистій 

культурі.  



Найбільші світові колекції грибів знаходяться в США – 

ARS колекція культур (NRRL) і Американська колекція 

типових культур (АТСС) та Нідерландах – центральне 

бюро плісеневих культур (CBS) > 10 000  штамів грибів 

з різних таксонів та екологічних груп.  

 

Колекція культур Інституту мікробіології Чеської АН  

(ССBAS – 292 види макроміцетів);  

Всеросійська колекція мікроорганізмів (VKM –  164 

види макроміцетів); 

Колекція макроміцетів Ботанічного Інституту  

ім. В.Л. Комарова РАН – LE BIN (633 види шапинкових 

грибів)  



Колекція культур шапинкових грибів Інституту 

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (IBK),  

була заснована у 1966 р. як спеціалізована колекція 

вищих базидієвих грибів для проведення 

досліджень по глибинному культивуванню їстівних 

макроміцетів. Вона є унікальною, спеціалізованою 

за складом представлених в ній грибних організмів, 

виділених з природних екосистем. 



На відміну від інших колекцій макроміцетів у 

Колекції ІВК зберігається велика кількість штамів 

широко культивованих у світі видів їстівних грибів, 

таких, як Agaricus bisporus, Flammulina velutipes, 

Lentinus edodes, Pleurotus ostreatus  та інших.  

 

На сьогоднішній день Колекція IBK є найбільшою 

офіційною спеціалізованою колекцією культур 

макроміцетів в Україні і однією з найбільших за 

кількістю видів та штамів в Європі. Згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 

2001 р. № 1709 Колекцію культур шапинкових 

грибів Інституту ботаніки було внесено до реєстру 

наукових об’єктів, що становлять Національне 

надбання України. 
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 В Колекції підтримується понад 1100 штамів 191 виду 89 

родів грибів відділів Basidiomycota та Ascomycota, в тому 

числі 112 видів грибів з відомими лікувальними 

властивостями.  

 

 Зберігаються культури їстівних макроміцетів, продуцентів 
біологічно-активних речовин, в тому числі фармакологічних.  

 

  В Колекції депоновані 70 штамів, що становлять  предмет 
винаходу, як продуценти біологічно активних речовин, 
біомаси та плодових тіл.  

 

 Зберігається генофонд рідкісних, в тому числі занесених до 
Червоної книги України,  а також деяких зникаючих видів 
грибів. 
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Gyromitra slonevskii Heluta 

 

 

Morchella steppicola Zerova 

 

Morchella crassipes Schwein. & Cooke   
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Fomitopsis officinalis 

 (Vill.) Bondartsev & Singer   
 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 
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 Agaricus romagnesii  Wasser Hericium coralloides (Scop.) Pers. 

 

Grifola frondosa (Dicks.) Gray 

 



Pleurotus nebrodensis 

(Inzenga) Quél. 

 

Єдиний представник 

царства грибів,  

внесений до Червоного 

списку Міжнародного 

союзу охорони природи  



У зв’язку з актуальністю збереження 

біорізноманіття грибів подальша робота 

колекції вбачається в розширенні 

таксономічного та екологічного різноманіття 

макроміцетів з акцентом на рідкісні види й ті, 

що  перебувають під загрозою зникнення, а 

також види з корисними ресурсними 

властивостями – їстівні, лікарські, продуценти 

біологічно активних речовин. 



Дослідження особливостей виділення 

шапинкових грибів у чисту культуру і розробки 

методів їх зберігання були розпочаті д.б.н., 

професором А.С. Бухало (1932-2014). 

  

Ася Сергіївна Бухало впродовж 48 років була 

незмінним куратором Колекції (1966-2014). Вона 

визначила стратегію формування колекційного 

фонду та запропонувала основні принципи 

виділення та збереження культур базидієвих та 

сумчастих грибів в умовах колекції. 

 

 Велика увага приділяється створенню видового 

та штамового різноманіття переважно їстівних та 

лікарських макроміцетів.  























































































Светлые волосы, взглядов сиянье,  

Твердо и мило, логика, страсть, 

Это – защита, всем в назиданье,  

Слабая сила – нежная власть! 

 

Уже на лопатках все оппоненты 

И рукоплещет Ученый Совет, 

Аплодисменты и комплименты 

И к диссертанту вопросов нет! 

 
 

 



Все поздравленья, цветы  и улыбки 

В зале сегодня – все для тебя, 

Ты – королева музы и скрипки, 

Песня чарует, сладко звеня. 

 

Пусть не смолкают чудесные звуки,  

Бодрость и силу с собою несут, 

 Пусть расцветают соцветья науки, 

Людям на счастье, в награду за труд! 

 

 




