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РІДКІСНІ ДЛЯ УКРАЇНИ ВИДИ РОДУ AGARICUS (AGARICALES)  ІЗ БАСЕЙНУ р. ПСЕЛ

Макаренко Я.М., Беседіна І.С.  Рідкісні для України види роду Agaricus (Agaricales) із басейну 
р. Псел. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(5): 474—477.

Наводяться відомості про поширення на території басейну р. Псел (Лівобережний Лісостеп 
України, Полтавська обл.) восьми рідкісних видів роду Agaricus (A. cupreobrunneus, A. litoralis, 
A. macrocarpus, A. osecanus, A. porphyrocephalus, A. pseudopratensis, A. silvaticus та A. tabularis). П’ять 
із них (A. litoralis, A. osecanus, A. porphyrocephalus, A. pseudopratensis та A. tabularis) є новими для 
Лівобережного Лісостепу.

К л ю ч о в і  с л о в а: Basidiomycota, Agaricaceae, агарикоїдні гриби, Лівобережний Лісостеп
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Рід Agaricus L. (Agaricales, Basidiomycota) на лі чує 
близько 200 ви дів (Kirk et al., 2008). Усі вони — 
сапротро фи, переважно кос мо по лі ти, біль шість з 
яких при уро че ні до лу ків. На ра зі для те ри то рії Єв
ро пи на во дить ся близько 60 представ ни ків роду 
(Lacheva, 2006, 2014). В Ук ра ї ні за реєст ро ва но 54 
види (Wasser, 1980). Три з них зане се ні до «Чер во
ної кни ги Ук ра ї ни» (Red Data..., 2009). За да ни ми 
Р.В. Ган жі (Hanzha,1960а, б, 1962) та І.С. Бе се ді ної 
(Besiedina, 1991, 1992, 1998), для Лі во бе реж но го Лі
состе пу ві до мо 23 види цьо го роду.

Під час польо вих до слі джень, про ве де них нами 
в ба сей ні р. Псел уп ро довж 2012—2014 рр., ви яв
ле но 16 ви дів роду Agaricus. Оди на дцять із них уже 
ві до мі з цієї те ри то рії. Реш та (A. litoralis, A. osecanus, 
A. porphyrocephalus, A. pseudopratensis та A. tabularis) у 
Лі во бе реж но му Лі состе пу до нас ще не реєст ру ва
ли ся. Се ред зна йде них ви дів рід кіс ни ми для Ук ра
ї ни є A. abruptibulbus (Peck) Kauffm., A. augustus Fr., 
A. bresadolanus Bohus, A. cupreobrunneus, A. litoralis, 
A. macrocarpus, A. osecanus, A. porphyrocephalus, 
A. pseudopratensis, A. silvaticus та A. tabularis. На во ди

мо ін фор ма цію про ві сім із них, ос кіль ки про три 
пер ші (A. abruptibulbus, A. augustus і A. bresadolanus) 
по ві дом ля ло ся ра ні ше (Makarenko, 2014).

Ма те ріа лом для на шо го до слі джен ня ста ли 
зраз ки рід кіс них ви дів гри бів роду Agaricus, зі
бра ні під час ек спе ди цій них ви їз дів у Га дяцький, 
Зінь ківський, Кре мен чуцький, Ре ше ти лівський і 
Ши шацький ра йо ни Пол тавської обл. Для їхньої 
іден ти фі ка ції ви ко ристо ву ва ли ся клю чі з ви знач
ни ків або спе ці аль них так со но міч них об ро бок 
(Wasser, 1980; Moser, 1983; Breitenbach, Kränzlin, 
1995; Courtecuisse, Duhem, 1995; Nauta, 2001). 
Су час ні на зви гри бів уз го дже но з но менк ла тур
ною ба зою да них «Index Fungorum» (The СABI…, 
2008). Фло ристич ну но виз ну ви дів роду Agaricus 
пе ре ві ря ли за елек трон ною ба зою да них «Гри би 
Ук ра ї ни» (Andrianova et al., 2006) та «Фло рой гри
бов Украины» (Wasser, 1980). На зви ре гіо нів Ук ра
ї ни по да ні за ви дан ням «Фло ра гри бов Украины» 
(Heluta, 1989).

Ниж че на во ди мо ін фор ма цію про нові міс це
зна хо джен ня рід кіс них для Ук ра ї ни ви дів роду 
Agaricus, а та кож кар ту їхньо го по ши рен ня в ре гіо
ні (ри су нок). Для кож ної зна хід ки вка за но це ноз і 
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дату збо ру. На зва об лас ті не за зна ча єть ся, ос кіль ки 
всі зраз ки зі бра ні на те ри то рії Пол тав щи ни. Нові 
для Лі во бе реж но го Лі состе пу види по зна че ні зі
роч кою (*).

Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schäff. et Steer) Pilát
Кре мен чуцький рн, око ли ця с. Омельник, пра

вий бе рег р. Псел, лука, 20.10.2014; око ли ця с. По
то ки, пра вий бе рег р. Псел, лука, 13.09.2012.

По ши ре ний у Єв ро пі. В Ук ра ї ні ві до мий з Лі во
бе реж но го Лі состе пу (Besiedina, 1992) та Лі во бе
реж но го зла ко во го Сте пу (Wasser, 1980). Гриб за
не се ний до Чер во них спи сків семи єв ро пейських 
кра їн (Авст рія, Да нія, Ні меч чи на, Нор ве гія, Ру му
нія, Угор щи на, Фран ція) (European ..., 2010).

*Agaricus litoralis (Wakef. еt A. Pearson) Pilát
Ре ше ти лівський рн, смт Ре ше ти лів ка, га зон, у 

тра ві, 15.06.2013, 14.09.2014.
По ши ре ний у Єв ро пі, Пів ніч ній Аме ри ці й Аф

ри ці (Wasser, 1980; Nauta, 2001). В Ук ра ї ні ві до мий 
з Пра во бе реж но го По ліс ся та Лі во бе реж но го зла
ко волуч но го Сте пу (Wasser, 1980). За не се ний до 
Чер во них спи сків гри бів Да нії, Фран ції та Шве ції 
(European ..., 2010).

Agaricus macrocarpus F.H. Møller
Зінь ківський рн, в око ли цях с. Боб рів ник, мі

ша ний ліс, уз ліс ся, 14.07.2014.

По ши ре ний у Єв ро пі й Азії. В Ук ра ї ні ві до мий із 
За хід но го По ліс ся, Лі во бе реж но го Лі состе пу, Лі во
бе реж но го зла ко волуч но го Сте пу, Лі во бе реж но го 
зла ко во го Сте пу, Пів ден но го бе ре га Кри му (Wasser, 
1980). Гриб за не се ний до Чер во них спи сків дев’яти 
єв ро пейських кра їн (Авст рія, Бол га рія, Да нія, Лат
вія, Ні дер лан ди, Нор ве гія, Поль ща, Ту реч чи на, 
Швей ца рія) (European ..., 2010).

*Agaricus osecanus Pilát
Кре мен чуцький рн, око ли ця с. По то ки, пра вий 

бе рег р. Псел, лука, 01.09.2012.
По ши ре ний у Єв ро пі. В Ук ра ї ні ві до мий з Пра

во бе реж но го По ліс ся та Лі во бе реж но го зла ко во го 
Сте пу (Wasser, 1980). Гриб за не се ний до Чер во них 
спи сків гри бів Да нії та Фран ції (European ..., 2010).

*Agaricus porphyrocephalus F.H. Møller
Кре мен чуцький рн, око ли ця с. Омель ник, пра

вий бе рег р. Псел, лука, се ред тра ви, 15.09.2013.
По ши ре ний у Єв ро пі. В Ук ра ї ні ві до мий з Лі во

бе реж но го зла ко во го Сте пу (Wasser, 1980). За не се
ний до Чер во них спи сків шес ти єв ро пейських кра
їн (Да нія, Ні дер лан ди, Ні меч чи на, Нор ве гія, Угор
щи на, Фран ція) (European ..., 2010).

*Agaricus pseudopratensis (Bohus) Wasser
Га дяцький рн, м. Га дяч, парк, га зон, 25.09.2013.

Нові та вперше виявлені 
місцезнаходження рідкісних 
для України видів роду Agaricus 
на території басейну р. Псел: 
а — A. cupreobrunneus, б — 
A. litoralis, в — A. macrocarpus, 
г — A. osecanus, д — 
A. porphyrocephalus, е — 
A. pseudopratensis, є — A. silvaticus 
та ж — A. tabularis

New records of Agaricus species, 
rare in Ukraine, in the basin of the 
Psyol river: а — A. cupreobrunneus, 
б — A. litoralis, в — 
A. macrocarpus, г — A. osecanus, 
д — A. porphyrocephalus, 
е — A. pseudopratensis, є — 
A. silvaticus, and ж — A. tabularis
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По ши ре ний у Єв ро пі. В Ук ра ї ні ві до мий з Лі
во бе реж но го По ліс ся та Лі во бе реж но го зла ко во
го Сте пу (Wasser, 1980). За не се ний до Чер во них 
спи сків гри бів в Авст ра лії, Ту реч чи ні та Фран ції 
(European ..., 2010).

Agaricus silvaticus Schaeff. 
Зінь ківський рн, с. Боб рів ник, мі ша ний ліс, 

уз ліс ся, 21.09.2013. Кре мен чуцький рн, око ли ця 
с. Омель ник, пра вий бе рег р. Псел, мі ша ний ліс, 
під Quercus robur L., 14.07.2014; Ши шацький рн, 
смт Ши ша ки, пра вий бе рег р. Псел, по бли зу ав
то мо біль но го мос ту, кле но воли по воду бо вий ліс, 
15.06.2013.

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Аме ри ці й Аф ри ці. 
В Ук ра ї ні ві до мий з При кар пат тя, За хід но го По
ліс ся, Пра во бе реж но го По ліс ся, Пра во бе реж но го 
і Лі во бе реж но го Лі состе пу, Лі во бе реж но го зла ко
волуч но го Сте пу, Пра во бе реж но го зла ко во го Сте
пу, Пів ден но го Кри му (Wasser, 1980). За не се ний до 
Чер во них спи сків гри бів Да нії, Лат вії, Нор ве гії, Ту
реч чи ни та Фран ції (European ..., 2010).

*Agaricus tabularis Peck
Кре мен чуцький рн, око ли ця с. По то ки, пра вий 

бе рег р. Псел, лука, 01.09.2013.
По ши ре ний у Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме

ри ці. В Ук ра ї ні ві до мий з Лі во бе реж но го, Ста ро
більсько го та До нецько го зла ко волуч но го Сте пу, 
Лі во бе реж но го зла ко во го Сте пу та Кримсько го 
Сте пу (Wasser, 1980; Prydiuk, Heluta, 2009). Вид зни
кає, тому охо ро ня єть ся на те ри то рії при род ноза
по від но го фон ду Ук ра ї ни — в Лу гансько му та Ук
ра їнсько му сте по во му при род них за по від ни ках, а 
та кож у Біо сфер но му за по від ни ку «Ас ка ніяНо ва».

Автори ви слов лю ють щиру по дя ку док то ру біо ло-
гіч них наук, професорові В.П. Ге лю ті за цін ні по ра ди 
та слуш ні за ува жен ня під час під го тов ки по ві дом-
лен ня до дру ку.
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Рекомендує до друку Надійшла 03.08.2015 р.
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Макаренко Я.Н. 1, 2, Беседина И.С. 2 Редкие для Украины 
виды родa Agaricus (Agaricales) из бассейна р. Псёл. — 
Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(5): 474—477.
1 Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина
2 Полтавский национальный педагогический 
университет имени В.Г. Короленко   
ул. Остроградского, 2, г. Полтава, 36000, Украина 

Приводятся сведения о распространении на терри
тории бассейна р. Псёл (Левобережная Лесостепь 

Украины, Полтавская обл.) восьми редких видов рода 
Agaricus (A. cupreobrunneus, A. litoralis, A. macrocarpus, 
A. osecanus, A. porphyrocephalus, A. pseudopratensis, A. sil-
vaticus и A. tabularis). Пять из них (A. litoralis, A. osecanus, 
A. porphyrocephalus, A. pseudopratensis и A. tabularis) явля
ются новыми для Левобережной Лесостепи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Basidiomycota, Agaricaceae, 
агарикоидные грибы, Левобережная Лесостепь.

Makarenko Ya.M.1,2, Besedina I.S.2 Rare for Ukraine species 
of Agaricus (Agaricales) from the Psyol River basin. — Ukr. 
Bot. J. — 2015. — 72(5): 474—477.
1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine

2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine
2 V.G. Korolenko Poltava National Pedagogical University 
2, Ostrohradskoho Str., Poltava, 36000, Ukraine

Information on distribution of eight rare species of the ge
nus Agaricus (A. cupreobrunneus, A. litoralis, A. macrocarpus, 
A. osecanus, A. porphyrocephalus, A. pseudopratensis, A. sil-
vaticus, and A. tabularis) in the Psyol River basin (LeftBank 
ForestSteppe of Ukraine, Poltava Region) is reported. Five 
of them (A. litoralis, A. osecanus, A. porphyrocephalus, A. pseu-
dopratensis, and A. tabularis) are new for the LeftBank For
estSteppe.

K e y  w o r d s: Basidiomycota, Agaricaceae, agaricoid fungi, 
LeftBank ForestSteppe.

Придюк Н.П. Флора грибов Украины. Больбитиевые и коприновые грибы / Ред. И.А. Дудка. – Киев: ООО 
НПП Интерсервис, 2015. – 598 с. 

Придюк М.П. Флора грибів України. Больбитієві та копринові гриби / Ред. І.О. Дудка. – К.: ТОВ НПП 
Інтерсервіс, 2015. – 598 с.

У монографії узагальнені оригінальні та літературні дані про больбитієві та копринові гриби України. 
Наведено відомості щодо їх морфології, анатомії, циклів розвитку, екологобіологічних особливостей 
та систематики. Вміщено найновішу інформацію про значення цих грибів у природі та господарстві. 
Вказано ключі для визначення родин, родів, внутрішньородових таксонів, видів і різновидів. Цікавими є 
матеріали як про відомі в Україні види, так і про деякі потенційно можливі для її території. Для кожного 
таксона подано синоніміку, іконографію, загальний опис макро та мікроскопічної будови, відомості 
про місцезростання, поширення в Україні та світі, критичні примітки. Для видів, виявлених в Україні, 
вміщено оригінальні ілюстрації. 

Для мікологів, співробітників природоохоронних об’єктів, викладачів і студентів вишів. 
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