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Протягом 2012–2015 рр. ми вивчали агарикоїд
нігриби(Agaricales, Boletalesта Russulales)басейну
р. Псел (Полтавська обл.) з метою з'ясування їх
видового складу та поширення в різних рослин
нихугрупованняхрегіону.Уходідослідженьнами
був виявлений Agaricus iodosmus Heinem., новий
для території України вид. Він належить до сек
ції Xanthodermatei Singer роду Agaricus L. (Kerrigan
et al.,2005).Зазначимо,щонапочатку70хроків
минулогостоліттяцейгриббуввдругеописанийяк
різновидність A. xanthodermus (var. pilatianus Bohus
(Bohus,1971), яка пізніше була піднята до рангу
виду – A. pilatianus (Bohus) Bohus (Bohus, 1974).
Р.В. Керріґанзіспівавторами(Kerriganetal.,2005),
порівнявши описи та низку зразків A. iodosmus і
A. pilatianus, дійшли висновку, що мова йде про
один і той же вид. Останній вважали за окремий
вид лише на основі відсутності йодоформного
запаху і бруднокоричневого забарвлення, а також
дещоменшоїшапинки.Однакціознакиєдосить
мінливими і тому не мають таксономічного зна
чення. Agaricus iodosmus визнається і в номенк
латурній базі MycoBank (MycoBank Database), де
A. xanthodermusvar.pilatianusтаA. pilatianusрозгля
даютьсяякпізнішісинонімидоцьоговиду.

ОскількиA. iodosmusєновимдляУкраїнивидом,
зареєстрованимтількиводномулокалітетіЛівобе

режного Лісостепу, вважаємо за доцільне навести
йогоповнийопистаілюстрацію(рисунок).

Agaricus iodosmus Heinem.,Bull.Soc.Mycol.France
81(3):399.1965

Syn.: Agaricus xanthodermus var. pilatianus Bohus,
Ann. Hist.Nat. Mus. Natl. Hung. 63: 80. 1971. –
Agaricus pilatianus (Bohus) Bohus, Ann. Hist.Nat.
Mus. Natl. Hung. 66: 78. 1974. – Agaricus pilatianus
f. magnus Bohus, ibid.: 79. – Agaricus pilatianus
f. silvaticoides Bohus, ibid.: 80. – Agaricus pilatianus
var. iodoformicus Hlavácek, Mykol. Sborn. 78(3–4):
115.2001.

Шапинка6–8см,опуклорозпростерта,вцентрі
притиснута, сіруватокоричнювата, тріщинувата.
Пластинки тонкі, спочатку білуваті потім шоко
ладнокоричневі, з пурпуровим відтінком (рису
нок, а). Споровий порошок темнокоричневий.
Спори5–6×4,3–5мкм,широкояйцеподібні,зла
теральнимапікулюсом,гладенькі,зтовстоюстін
кою;відношеннядовжинидоширини–1,26–1,39
(рисунок,б).Ніжка5–7×0,8–1,5см,центральна,
вгорітрошкирозширена,безбульби,біла,воснові
зкоричневимвідтінком, зверхівковимпростимз
роздвоєними краями кільцем. М'якуш білий, при
автооксидаціївосновініжкистаєохристожовтого
кольору,іззапахомкарболовоїкислоти.

Полтавська обл., Шишацький рн, лівий бе
регр.Псел,околицяс.Яреськи(25°48'20"пн.ш.,
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35° 12' 15" сх. д.), біля сміттєзвалища, на ґрунті,
20.10.2013,Я.М.Макаренко.

За галь не по ши рен ня.Європа:Австрія(Venturella,
Padovan, 1993), Болгарія (Lacheva, 2012), Велика
Британія(Philliрs,2006),Італія(Venturella,Padovan,
1993; Galli,  2009;  Associazione Micologica…, 2016),
Росія(Ivanovetal.,2002),Угорщина(Babos, 1989);
Азія: Кіпр (Torrejón, 2014), Туреччина (Sesli,
Denchev, 2010); Африка: Марокко (Kerrigan et al.,
2005;Haimedetal.,2013);ПівнічнаАмерика:США
(Kerriganetal.,2005);ПівденнаАмерика:Аргенти
на (Niveiro, Alberto, 2013). Зростає на порушених
ґрунтах,упарках,садах,наузбіччяхдоріг.

Більшість представників секції Xanthodermatei,
в тому числі і A. iodosmus, досить швидко на зрі
зіжовтіють,особливовосновініжки,наприклад,
A. bulbillosusHeinem.&Gooss.Font.,A. endoxanthus
Berk. & Broome, A. menieri Bon, A. moelleri Wasser,
A. pseudopratensis (Bohus) Wasser, A. xanthodermus
Genev. та A. xanthosarcus Heinem. & Gooss.Font.
Спорідненими з A. iodosmus видами є A. menieri, 
A. moelleri та A. pseudopratensis (Associazione
Micologica…, 2016). Agaricus menieri легко відріз

няється від двох інших вузьким, м'ясистим при
тиснутимдоніжкикільцем,аленевідА. iodosmus,
у якого  основна відмінність – коричневосірий
кольір шапинки. Agaricus menieri також харак
теризується найбільшим розміром спор (7–9 ×
5–5,5 мкм) у секції Xanthodermatei (Kerrigan et al.,
2005). Зростає на піщаному ґрунті, прибережних
дюнах. Agaricus moelleri має білу шапинку, покри
тутемнимилусочкамивідсірокоричневогодоса
жистого кольору. М'якуш з неприємним запахом
фенолу або чорнила. У A. pseudopratensis м'якуш
при пошкодженні і на зрізі спершу білий, потім
блідожовтий,через2–3хвилинирожевіє,стаєблі
дочервонимабочервонокоричневим,особливов
нижній частині ніжки, має слабкий запах фенолу
чийоду.

Подяки

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку д.б.н., проф. В.П. Ге лю-
ті за цін ні по ра ди при на пи сан ні по ві дом лен ня, к.б.н., 
доц. І.С. Бе се ді ній за пос тій ну під трим ку польо вих 
мі ко ло гіч них до слі джень к.б.н., доц. В.М. По мо гай бо 
за на дан ня лі те ра тур них дже рел.

Agaricus iodosmus:а–гербарнийзразок;b–спори(лінійка–10мкм)

Agaricus iodosmus:а–herbariumspecimen;b–spores(scale–10μm)

a
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Повідомляється про знахідку Agaricus iodosmus – ново
го для України виду агарикоїдних грибів. Він був відо
мийіпідіншиминазвами–A. xanthodermusvar.pilatianus
таA. pilatianus,однаквУкраїнініколинереєструвався.
Наводяться його опис та відомості про поширення на
території Лівобережного Лісостепу (Полтавська обл.,
Шишацькийрн,лівийберегр.Псел,с.Яреськи).Обго
ворюютьсяморфологічніособливостіA. iodosmus іблизь
кихдоньоговидів.
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МакаренкоЯ.Н. Первая находка в Украине Agaricus 
iodosmus (Agaricaceae).–Укр.ботан.журн.–2016.–
73(4):382–384.

ИнститутботаникиимениН.Г.ХолодногоНАНУкраины
ул.Терещенковская,2,г.Киев,01004,Украина

Полтавскийнациональныйпедагогический
университетимениВ.Г.Короленко
ул.Остроградского,2,г.Полтава,36000,Украина

Сообщается о находке Agaricus iodosmus – нового для
Украины вида агарикоидных грибов. Этот вид был из
вестениподдругиминазваниями–A. xanthodermusvar.
pilatianusиA. pilatianus,однаковУкраинеонниразуне
регистрировался.Приводятсяегоописаниеисведенияо
распространении в Левобережной Лесостепи (Полтав
скаяобл.,Шишацкийрн,левыйберегр.Псел,с.Яресь
ки). Обсуждаются морфологические особенности A. 
iodosmusиблизкихемувидов.
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