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ТривалийчаспредставникиродуCoprinusPers.,які
загаломвидиродиниCoprinaceae,рідкопривертали
увагу мікологів України. Єдиним винятком були
праціГ.Ш.Батирової(1989,1990).Заостаннєдеся
тиліття,однак,цяситуаціязміниласяібулоотри
маночималоновихданихщодопоширеннявидів
родуCoprinusвУкраїні.Хочазначнаїхчастинавже
опублікована(Придюк,2004,2007а,2007б;Prydiuk,
2010,2011),чималознахідокусещенефігуруютьу
жодних списках. Серед них є як нові для терито
ріїкраїнивиди,такіпредставникирідкіснихтак
сонів, поки що відомих лише з небагатьох місце
знаходжень.Предметомцієїстаттібудутьтізних,
якіналежатьдосекціїPseudocoprinus(Kühner)P.D.
OrtonetWatlingродуCoprinus.Донеївідносятьвиди
з плодовими тілами дрібного або середнього роз
міру,щозазвичаймаютьчисленнідерматоцистиди.
Покривало в її представників відсутнє або руди
ментарне (Uljé, 2005). Матеріалом для статті слу
гувалияквласнізбориавтора,такізразки,щозбе
рігалисявНаціональномугербаріїІнститутубота
ніки імені М.Г. Холодного НАН України (KW). У
результатіїхопрацюваннявпершевУкраїнівияв
леноCoprinus sclerocystidiosus M.LangeetA.H.Sm.,
атакожзареєстрованіновімісцезнаходженнядея
ких раніше відомих, але рідкісних на її території
таксонів (C. auricomus Pat., C. callinus M. Lange et
A.H.Sm.,C. impatiens (Fr.:Fr.)Quél.таC.silvaticus 
Peck).Нижченаводимодокладнуінформаціюпро
них. Усі зразки, крім окремо відзначених, зібрані
авторомтазберігаютьсявНаціональномугербарії
(KW).

У статті використані такі умовні позначення:
L—кількістьпластинокгіменофору,якідосягають
ніжки; l — кількість пластинок, що не досягають
ніжки, між двома довгими; Q — відношення
довжини спори до її ширини (квотієнт); av. L —
середня довжина спори; av. B — середня ширина
спори;av.Q—середнєзначенняквотієнта.

РідCoprinusPers.
Секція Pseudocoprinus (Kühner) P.D. Orton et

Watling,Br.Fung.Fl.2:9.1979.
Підсекція AuricomiSinger, Sydowia2:36.1948.
Coprinus auricomus Pat., Tab. anal.: 200. 1886. —

Рис.1.
Coprinus hanseniiJ.E.Lange,Dansk.bot.Ark.2(3):

48.1915.—Parasola auricoma(Pat.)Redhead,Vilgalys
et Hopple, Taxon 50: 235. 2001. — Coprinus crenatus
sensu Ricken, Blätterpilze: 66. 1915. — Coprinus 
hemerobiussensuJ.E.Lange,Fl.agar.dan.4:118.1939.

Шапинка спочатку розміром 0,5—3,0 × 0,3—
1,8 см, еліпсоподібна або овальна, часто дещо
конічна, пізніше опукла до розпростертої, в
кінці плоскорозпростерта, діаметром 1,0—
6,0 см, радіальноскладчаста майже до центру,
горіховокоричнева, червонуватокоричнева
або помаранчевокоричнева в центрі, блідіша
по краях, гола. Пластинки вільні, не утворюють
псевдоколаріум,доситьгусті(L=30—35,l=0—3),
спочатку білуваті, пізніше сірі, коричневі, в кінці
чорні.Ніжкарозміром7,0—12,0×0,2—0,3см,дещо
звужуєтьсядогори,трубчаста,збулавоабозлегка
бульбоподібноюосновою,бруднобіладобрудно
жовтокоричневої.М’якушбілуватий,завтовшкив
шапинцідо0,05см,безособливогозапахутасмаку.
Споровийпорошокчорний.

Спори 10,0—13,0 × 6,5—8,0 мкм, Q = 1,5—
1,85; av. L = 11,6±0,7 мкм, av. B = 7,1±0,4 мкм,
av. Q = 1,62±0,09; гладенькі, анфас яйцеподібні,
еліпсоподібні до видовженояйцеподібних,
верхівка та основа закруглені, в профіль
еліпсоподібні, з центральною або, рідше, дещо
ексцентричною порою проростання завширшки
1,3—1,5 мкм, темночервонуватокоричневі.
Базидії 22,0—36,0 × 9,0—11,5 мкм, булавоподібні,
видовженобулавоподібні, іноді дещо звужені
посередині, 4спорові, кожна оточена 3—6
псевдопарафізами. Хейлоцистиди 25,0—
65,0 × 14,0—25,0 мкм, мішкоподібні, широко
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пляшкоподібні, еліпсоподібноциліндричні
або еліпсоподібні. Плевроцистиди 38,0—
90,0×13,0—30,0мкм,видовженоверетеноподібні,
циліндричноеліпсоподібні, дещо пляшкоподібні.
Кутикула шапинки гіменіальна, складається з
булавоподібнихклітин14,0—26,0мкмзавширшки,
поміж останніх трапляються розсіяні довгі (до
250мкм)коричневітовстостінніволоски.Подібні
волоскиутворюютьсятакожбіляосновиніжки.Є
пряжки.

Плодові тіла зростають поодиноко або
невеликими групами на ґрунті та похованих у
ньому залишках деревини, в лісах (здебільшого
листяних), на узбіччях доріг, луках, пасовиськах,
газонахтощо.

Досліджені зразки. м. Київ, дендропарк
«Феофанія»,нагазоні,50°19`04``пн.ш.,30°31`50``
сх.д.,18.06.2009р.(KW36915).

Раніше відомі місцезнаходження. Львівська
обл., Пустомитівський рн, околиці с. Липники,
дубовий ліс, 30.08.1971р., зібр. Г.Л. Роженко
(Батирова,1990).

Загальне поширення. Європа: Австрія, Велика
Британія, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія,
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Україна,

Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція;
Азія:Японія;Африка:Марокко.

Цей вид легко розпізнати завдяки комбінації
такихознак,якголаніжка, гіменіальнаструктура
кутикули шапинки з розсіяними по її поверхні
довгими коричневими волосками, а також еліп
соподібні спори з центральною порою пророс
тання. Наявність довгих товстостінних волос
ків на шапинці, взагаліто, унікальна ознака для
роду Coprinus. Подібні волоски, щоправда, відомі
уPsathyrellaconopilus(Fr.:Fr.)A.PearsonetDennis,
котру,зарезультатаминедавніхмолекулярнихдо
сліджень,деякіавтори(Waltheretal.,2005;Larsson,
Örstadius,2008;Nagyetal.,2009)схильнівідноси
тиразомізC. auricomusдоодногороду—Parasola
Redhead,VilgalysetHopple,зчим,зауважимо,окре
міфахівцінезгодні(Padamseeetal.,2008).Удослі
дженогонамизразкаспорибулидещоменшимиза
розмірами, ніж вказували деякі європейські авто
ри:10,0—14,5×6,0—8,0мкм(Uljé,2005;Vesterholt,
2008б).Окрімтого,йогохейлотаплевроцистиди
теж помітно менші, однак форма цистид і спор,
особливонаявністьтовстостіннихволосківнапо
верхні шапинки, не дозволяють помилитися в
ідентифікаціїцьоговиду.

Рис. 1. Coprinus auricomus
Pat.: а — плодові тіла; б —
базидії; в — хейлоцистиди;
г — плевроцистиди; д —
пілоцистиди; е — спори.
Розмір масштабної шкали:
1смдляплодовихтіл,10мкм
длямікроструктур

Fig. 1. Coprinus auricomus Pat.:
а — fruit bodies; б — basidia;
в — cheilocystidia; г — pleuro
cystidia; д — pilocystidia; е —
spores.Bars:1cmforfruitbod
ies,10μmformicrostructures
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Підсекція Setulosi J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2:
38.1915.

Coprinus callinus M. Lange et A.H. Sm.,Mycologia
45:769.1953.—Рис.2.

Coprinellus callinus(M.LangeetA.H.Sm.)Vilgalys,
HoppleetJohnson,Taxon50:233.2001.

Шапинка спочатку розміром 0,4—
1,3 × 0,3—1,3 см, еліпсоподібна, від жолуде до
ковпакоподібної,пізнішеопуклорозпростертадо
плоскорозпростертоївкінці,1,0—3,0смудіаметрі,
рубчаста, блідокоричнева або червонуватобура
в центрі, по краях дещо світліша, до світлосірої.
Пластинкивільні,доситьгусті(L=20—30,l=0—3),
спочатку білі, пізніше коричневочорні, до май
же чорних у кінці. Ніжка 2,2—5,5 × 0,1—0,25 см,
циліндрична або дещо звужується догори, труб
часта,основаніжкибулавоподібна,до0,3смзав
товшки,біла,зборошнистимнальотом.Споровий
порошок чорний. М’якуш білий, у шапинці зав
товшкидо0,05см,безособливогозапахутасмаку.

Спори(8—)8,5—12×5,5—7,0мкм,Q=1,44—1,9,
av.L=10,3±1,0мкм,av.B=6,1±0,4мкм,av.Q=
1,7±0,1,гладенькі,анфаселіпсоподібніабовидов
женояйцеподібні, із заокругленими верхівкою та
основою, у профіль еліпсоподібні, з ексцентрич
ноюпороюпроростання1,5—1,7мкмзавширшки,
червонуватокоричневі. Базидії 14,5—31,0 × 7,0—
9,0мкм,4спорові,булавоподібні,кожнаоточена
3—6 псевдопарафізами. Хейлоцистиди 19,0—
36,0 × 12,0—26,0 мкм, округлі до еліпсоподібних.
Плевроцистид немає. Пілоцистиди 60,0—
146,0 × 12,0—27,0 мкм, пляшкоподібні зі зву
женою догори шийкою завтовшки 3,5—7,0 мкм
біля верхівки. Склероцистиди 36,0—96,0 × 9,5—
13,0 мкм, пляшкоподібні, шийка 3,5—5,0 мкм
завтовшки біля верхівки. Каулоцистиди 48,0—
137,0 × 9,0—19,0 мкм, пляшкоподібні зі звуже
ноюдогоришийкою,4,0—5,0мкмзавтовшкибіля
верхівки.Єпряжки.

Плодовітіларозвиваютьсяневеликимитісними
групами на гнилій деревині, ґрунті та похованій
у ґрунті деревині, в листяних лісах і заростях
чагарників.

Досліджені зраз ки.Закарпатськаобл.,Великобе
резнянський рн, НПП «Ужанський», Кострин
ськелво,урочище«Термачув»,осиковийлісзбу
ком,48°54`28``пн.ш.,22°29`21``сх.д.,24.09.2011р.
(KW 40181). м. Київ, дендропарк «Феофанія»,
дубовограбовийліс,50°19`08``пн.ш.,30°31`45``сх.
д.,18.06.2009р.(KW36921).

Раніше відомі місцезнаходження.Луганськаобл.,
СтаничноЛуганський рн, північнозахідна око
лиця смт СтаничноЛуганське, в’язоводубовий
ліс,16.09.2004р.(KW29803);тамсамо,Луганський
природнийзаповідник,відділення«Придінцівська
заплава», ясеновий ліс, 19.09.2004 р. (KW 29804)
(Придюк,2007б).

За галь не поши рен ня. Європа: Бельгія, Вели
ка Британія, Данія, Ірландія, Італія, Нідерланди,
Німеччина,Норвегія,Україна,Фінляндія,Франція,
Швеція;ПівнічнаАмерика:Канада,США.

Цей вид відрізняється від C. impatiens і
C. hiascens (Fr.: Fr.) Quél. округлими, овальними
таеліпсоподібними(анепляшкоподібними)хей
лоцистидами,наявністючисленнихсклероцистид
(зрідка бувають відсутні) та дещо більшими спо
рами.Крімтого, C. hiascensмаєзалишкипокривала
наповерхнішапинки.Стосовножіщеодногосхо
жоговиду,C. sclerocystidiosus M.LangeetA.H.Sm.,
товньогоспорибільшихрозмірівіпілоцистидиз
циліндричнимишийками.

ХочаспоризібранихвУкраїнізразківбулидещо
меншими, ніж повідомляли більшість мікологів
(Kühner,Romagnesi,1953;Uljé,Bas,1991;Uljé,2005;
Vesterholt, 2008а), решта мікроскопічних ознак
(наявність численних склероцистид, пілоцистиди
зі звуженими догори шийками, овальні хей
лоцистиди) не дозволяє віднести ці колекції до
жодногоіншоговидупідсекціїSetulosi.

Рис. 2. Coprinus callinus M. Lange et A.H. Sm.: а — плодові
тіла;б—базидії;в—хейлоцистиди;г—пілоцистиди;д—
каулоцистиди; е — спори. Розмір масштабної шкали: 1 см
дляплодовихтіл,10мкмдлямікроструктур
Fig.2.Coprinus callinusM.LangeetA.H.Sm.:а—fruitbodies;
б—basidia;в—cheilocystidia;г—pilocystidia;д—caulocys
tidia;е—spores.Bars:1cmfor fruitbodies,10μmformicro
structures
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Coprinus impatiens (Fr.: Fr.) Quél., Fl.mycol.France:
42.1888.—Рис.3.

Agaricus impatiens Fr.: Fr., Syst. Mycol. 1: 302.
1821. — Coprinellus impatiens (Fr.: Fr.) J.E. Lange,
Danskbot.Ark.9(6):93.1938.

Шапинка спочатку розміром 0,5—1,5 × 0,3—
1,2 см, яйце, еліпсоподібна або видовжено
яйцеподібна, пізніше напівкуляста, опукла, ок
руглоконічна, в кінці плоскорозпростерта, до
3,0 см у діаметрі, рубчаста, в центрі вохристоко
ричнева до темночервонуватокоричневої, по
краях світліша, пізніше стає блідосірою з вох
ристокоричнюватим центром. Пластинки вільні
або майже вільні, негусті (L = 15—20, l = 0—3),
спочатку білуваті, пізніше чорнуватокоричневі
до коричнюваточорних у кінці. Ніжка розміром
2,5—8,5 × 0,15—0,3 см, циліндрична, трубчаста, з
дещобулавоподібноюосновою,білувата,злегким
борошнистим нальотом. М’якуш білуватий, зав
товшкившапинцідо0,05см,безособливогозапа
хутасмаку.Споровийпорошокчорний.

Спори (8,0—)8,5—11,5(—12) × (5,0—)5,5—
6,5 мкм, Q = 1,45—2,0, av. L = 10,0±1,0 мкм,
av. B = 5,9±0,4 мкм, av. Q = 1,71±0,12, гладенькі,
анфас еліпсо та яйцеподібні, із заокругленими
основоютаверхівкою,упрофільеліпсоподібні,зі
слабоексцентричноюабомайжецентральноюпо
роюпроростання1,3—1,5мкмзавширшки,темно
червонуватокоричневі. Базидії 18,0—41,0 × 9,5—
10,0мкм,булавоподібні,4спорові,кожнаоточена
4—6 псевдопарафізами. Хейлоцистиди розміром
27,0—60,0× 9,0—16,0 мкм, пляшкоподібні, зрідка
широкопляшкоподібні, з дещо звуженою дого
ри шийкою, 3,0—6,0(—9,0) мкм завтовшки біля
верхівки.Плевроцистиднемає.Пілоцистиди48,0—
112,0 × 11,0—20,0 мкм, пляшкоподібні зі звуже
ноюдогоришийкою,3,0—6,0мкмзавтовшкибіля
верхівки. Склероцистиди відсутні. Каулоцистиди
55,0—90,0×11,0—15,0мкм,пляшкоподібні,шийка
дещозвужуєтьсядогори,4,0—7,0мкмзавширшки
біляверхівки.Єпряжки.

Плодові тіла розвиваються поодиноко та
тіснимигрупаминаґрунті,переважновдеревних
(листяніліси)тачагарниковихрослиннихугрупо
ваннях.

Досліджені зраз ки. Тернопільська обл., Гуся
тинськийрн,природнийзаповідник«Медобори»,
Городницьке лво, 13 кв., грабовий ліс, 49°11`13``

пн. ш., 26°08`40`` сх. д., 27.09.2007 р. (KW 36797);
Краснянськелво,3кв.,49°16`14``пн.ш.,26°11`13``
сх.д.,08.10.2007р.(KW36796). 

Раніше відомі місцезнаходження. Дніпро
петровська обл., Дніпропетровський рн,
ДніпровськоОрельський природний заповідник,
в’язоводубовий ліс, 18.09.1997 р. (KW 23508)
(Придюк,2003)1.

За галь не поши рен ня. Європа: Велика Британія,
Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія,
Польща, Україна, Фінляндія, Франція, Швеція;
Азія:Вірменія;ПівнічнаАмерика:США.

У багатьох аспектах C. impatiens близький до
C. hiascens, від якого відрізняється відсутністю
елементів покривала на поверхні шапинки та
більшимиспорамидещоіншоїформи(уC. hiascens
вонивужчі,зокруглоконічноюосновою).Слідза
значити,щознайденівУкраїнізразкималидещо
вужчі спори, ніж вказували для C. impatiens деякі
дослідники(Uljé,2005;Vesterholt,2008а),нагадую
чиспориC. hiascens, однаквідрізнялисянаявністю
характерноїдляC. impatiensокруглоїосновиспор.

1 Г.Ш.Батирова(1990)наводилацейвиддляПравобереж
ного Лісостепу України (Київська обл.), однак перевірка
вказаногозразка(KW29900)показала,щовіннасправдіна
лежитьдоC. domesticus (Bolton:Fr.)Gray.

Рис. 3. Coprinus impatiens (Fr.: Fr.) Quél.: а — плодові тіла;
б — базидії; в — хейлоцистиди; г — пілоцистиди; д —
каулоцистиди; е — спори. Розмір масштабної шкали: 1 см
дляплодовихтіл,10мкмдлямікроструктур

Fig.3.Coprinus impatiens (Fr.:Fr.)Quél.:а—fruitbodies;б—
basidia;в—cheilocystidia;г—pilocystidia;д—caulocystidia;
е—spores.Bars:1cmforfruitbodies,10μmformicrostructures
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Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm., 
Mycologia45:769.1953.—Рис.4.

Coprinellus sclerocystidiosus(M.LangeetA.H.Sm.)
Vilgalys,HoppleetJohnson,Taxon50:234.2001.

Шапинка спочатку розміром 1,0—2,0 × 0,7—
1,5см,яйцеабоеліпсоподібна,пізнішеокругло
конічна або опукла, в кінці плоскорозпростерта,
до 3,0 см у діаметрі, рубчаста, жовтуватокорич
нева до вохристокоричневої в центрі, блідіша
до країв. Пластинки вільні або майже вільні, до
ситьгусті(L=30—35,l=1—3),спочаткубілуваті,
пізнішесірокоричневі,вкінцімайжечорні.Ніжка
розміром3,5—10,0×0,1—0,3см,циліндричнаабо
злегказвужуєтьсядогори,здещобулавоподібною
основою,трубчаста,білаабосіруватобіла,зіслаб
ким борошнистим нальотом. М’якуш білуватий,
у шапинці завтовшки до 0,05 см, без особливого
запахуісмаку.Споровийпорошокчорний.

Спори 11,0—13,7 × 7,0—8,5 мкм, Q = 1,49—
1,67, av. L = 12,5±0,8 мкм, av. B = 7,9±0,4 мкм,
av. Q = 1,57±0,05, гладенькі, анфас яйцеподібні
до еліпсоподібних, із заокругленими основою
та верхівкою, у профіль еліпсоподібні, з екс
центричною порою проростання 1,5—1,8 мкм
завширшки, темночервонуватокоричневі.
Базидії 23,0—33,0 × 9,5—11,0 мкм, булавоподібні,
4спорові, кожна оточена 4—6 псевдопарафізами.
Хейлоцистиди розміром 19,0—40,0 × 19,0—
30,0мкм,округлі,яйце,еліпсоподібні,обернено
яйцеподібні. Плевроцистид немає. Пілоцистиди

43,0—108,0 × 11,0—15,0 мкм, пляшкоподібні з
циліндричною або дещо звуженою догори ший
кою, 5,0—9,5 мкм завширшки біля верхівки.
Склероцистиди 50,0—70,0 × 7,0—10,0 мкм,
веретеноподібнопляшкоподібні, зі звуженою
догоришийкою,3—5мкмзавтовшкибіляверхівки,
як правило, численні. Каулоцистиди не виявлені.
Єпряжки.

Карпофори зростають невеликими групами
або поодиноко на ґрунті (нерідко на похованій
деревині),влистянихлісах.

Досліджені зраз ки. Донецькаобл.,Волноваський
рн, ВеликоАнадольський ліс, молоді дубово
ясенові насадження, 47°39`56`` пн. ш., 37°27`15``
сх.д.,14.10.1954р.,зібр.М.Я.Зерова(KW29904).

За галь не поши рен ня. Європа: Данія, Італія,
Нідерланди, Німеччина, Україна, Фінляндія,
Франція, Швеція; Північна Америка: Канада,
США.

ЦейвидблизькийдоC. callinus,алевідрізняється
більшими спорами та формою пілоцистид,
шийка котрих зазвичай циліндрична, і лише
зрідкадещозвужуєтьсядогори.В іншогосхожого
виду, C. subimpatiens M. Lange et A.H. Sm., на
відміну від C. sclerocystidiosus, є плевроцистиди, а
пілоцистиди,хочатежмаютьциліндричнушийку,
характеризуються злегка потовщеною верхівкою.
Спори в цього виду також трохи іншої форми —
довшітавужчі(Uljé,2005).

Рис. 4. Coprinus sclerocystidiosus M.
LangeetA.H.Sm.:а—плодовітіла;
б — базидії; в — хейлоцистиди;
г — пілоцистиди; д — спори.
Розмір масштабної шкали: 1 см
для плодових тіл, 10 мкм для
мікроструктур

Fig. 4. Coprinus sclerocystidiosus M.
LangeetA.H.Sm.:а—fruitbodies;
б — basidia; в — cheilocystidia; г —
pilocystidia;д—spores.Bars:1cmfor
fruitbodies,10μmformicrostructures
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Coprinus silvaticus Peck, Rep. N. Y. St. Mus. Nat.
Hist.24:71.1871.—Рис.5.

Coprinus tardusP.Karst.,Ryssl.Finl.Skand.Halföns
Hattsvamp.:266.1879.—Coprinellus tardus(P.Karst.)
P.Karst.,Meddn.Soc.FaunaFl.fenn.5:34.1880.

Шапинка спочатку розміром 1,0—2,5 × 0,8—
2,2 см, округла або майже куляста, яйцеподібна,
пізніше напівкуляста або округлоконічна до
опуклої, зрідка плоскорозпростертої, діаметром
до4,0см,рубчаста,вохристокоричнева,вцентрі
темночервонуватокоричнева,вкритазалишками
покривала у вигляді розкиданих, дуже дрібних
білуватих пластівців. Пластинки вільні або май
же вільні, негусті (L = 20—35, l = 0—3), спо
чатку білуваті, пізніше коричневі, майже чорні
наприкінці.Ніжкарозміром4,0—8,0×0,2—0,5см,
циліндрична, з дещо булавоподібною осно
вою, трубчаста, білувата, з борошнистим нальо
том. М’якуш білуватий, у шапинці завтовшки до
0,05см,безособливогозапахутасмаку.Споровий
порошокчорний.

Спори 9,5—14,5(—15,0) × 7,0—10,0(—10,5)
мкм, Q = 1,29—1,58, av. L = 12,3±1,4 мкм,
av.B=8,6±0,8мкм,av.Q=1,43±0,08,бородавчасті,
бородавки нерідко утворюють слабовиражені
поперечні ряди, анфас яйцеподібні з округ
лою основою та зрізаноконічною верхівкою,
мигдалеподібні у профіль, із центральною порою
проростання2,0—2,2мкмзавширшки,темночер
вонуватобурі. Базидії 22,0—55,0 × 8,0—12,0 мкм,
булавоподібні, 4спорові, кожна оточена 4—6
псевдопарафізами.Хейлоцистидирозміром45,0—
84,0×15,0—30,0мкм,веретенотапляшкоподібні
зі звуженою догори шийкою, 5,0—8,0 мкм зав
ширшки біля верхівки. Плевроцистиди відсутні.
Пілоцистиди 92,0—132,0 × 16,0—25,0 мкм,
пляшкоподібнізізвуженоюдогоришийкою,6,0—
8,5 мкм завширшки біля верхівки. Склероцистид
немає.Каулоцистиди84,0—120,0×20,0—22,0мкм,
пляшкоподібні зі звуженою догори шийкою,
7,0—9,5 мкм завширшки біля верхівки. Покри
валоскладаєтьсязеліпсо,яйцеподібнихтаокруг
лихклітинрозміром24,0—43,0×22,0—27,0мкмзі
світложовтуватокоричневимистінками,якізлег
ка інкрустовані дрібними кристаликами. Пряжки
відсутні.

Плодові тіла, як правило, зростають тісними
групамитапучкаминаґрунті,влісах(частішелис
тяних,рідше—мішаних),садахіпарках.

Досліджені зраз ки. АР Крим, Алуштинська
міськрада, Ангарський перевал, буковий ліс,
44°44`17``пн.ш.,34°22`05``сх.д.,09.11.2005р.,зібр.
М.Я.Дідух(KW36818).

Раніше відомі місцезнаходження. Тернопільська
обл.,Зборівськийрн,околиціс.Заложці,листя
ний ліс, 29.09.1985 р., зібр. Г.Ш. Батирова (Бати
рова, 1989). Черкаська обл., Канівський рн,
Канівський природний заповідник, грабовий ліс
(Соломахіна, 1980). Сумська обл., Тростянець
кий рн, Тростянецький дендропарк, Некучин
ське лво, 5 кв., дубовий ліс, 28.10.1998 р., зібр.
К.К.Карпенко(KW23226)(Карпенко,2004,2009).
АР Крим, Гірський Крим, скельнодубові ліси та
сади,безточнихмісцезнаходжень(Саркіна,2001).

За галь не поши рен ня. Європа: Велика Британія,
Данія,Іспанія,Нідерланди,Німеччина,Норвегія,
Польща, Україна, Чехія, Франція, Швеція;
Азія: Вірменія, Індія; Північна Америка: США;
ПівденнаАмерика:Аргентина.

Вид легко впізнати завдяки бородавчастим
спорам.Щеодинвидзіскульптурованимиспорами
з цієї ж підсекції, C. verrucispermus Joss. et Enderle,
має дрібніші плодові тіла та 2спорові базидії.
Крім того, в цього виду є плевроцистиди, а спори

Рис.5.Coprinussilvaticus Peck:а—плодовітіла;б—базидії;
в—хейлоцистиди;г—пілоцистиди;д—каулоцистиди;е—
елементипокривала;ж—спори.Розмірмасштабноїшкали:
1смдляплодовихтіл,10мкмдлямікроструктур

Fig. 5. Coprinus silvaticus Peck: а — fruit bodies; б — basidia;
в — cheilocystidia; г — pilocystidia; д — caulocystidia; е —
elementsofveil;ж—spores.Bars:1cmforfruitbodies,10μm
formicrostructures
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практично еліпсоподібні, зі слабовираженою
мигдалеподібністю.Більшетого,орнаментаціяспор
уC. verrucispermusзникаєпідвпливомрозчинуКОН,
чогонеспостерігаєтьсяуC. silvaticus(Uljé,2005).

Ав тор ви слов лює щиру подя ку М.Я. Ді дух за 
люб’язно нада ні зраз ки.
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ВИДЫ СЕМЕЙ
СТВА COPRINACEAE. 2. РОД COPRINUS (СЕКЦИЯ
PSEUDOCOPRINUS)

Сообщается о находках новых и редких для Украины
представителей секции Pseudocoprinus (Kühner) P.D. Orton
etWatlingродаCoprinus Pers.ВпервыедляУкраиныприво
дится Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm., а для
C. auricomusPat.,C. callinusM.LangeetA.H.Sm.,C. impatiens 
(Fr.: Fr.) Quél. и C. silvaticus Peck зарегистрированы новые
местонахождения.Даныдиагнозыэтихвидов,локалитеты,
информация об общем распространении и оригинальные
иллюстрации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Coprinaceae,Coprinus,Pseudocoprinus, 
но вые и ред кие виды, Украина.

M.P. Prydiuk
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of
SciencesofUkraine,Kyiv

NEW AND RARE FOR UKRAINE SPECIES OF THE
FAMILY COPRINACEAE. 2. GENUS COPRINUS (SECTION
PSEUDOCOPRINUS)

The data about finds of some new and rare for Ukraine
representatives of the section Pseudocoprinus (Kühner) P.D.
Orton et Watling of the genus Coprinus Pers. are reported.
Coprinus sclerocystidiosus M.LangeetA.H.Sm. is recordedfor
thefirsttimeforUkraine,andnewlocalitiesforC. auricomusPat.,
C. callinus M. Lange et A.H. Sm., C. impatiens (Fr.: Fr.) Quél.
andC.silvaticus Peckareregistered.Theirdescriptions,localities,
dataongeneraldistributionandoriginaldrawingsaregiven.

K e y  w o r d s: Coprinaceae,Coprinus,Pseudocoprinus, new and 
rare species, Ukraine.


