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Abstract. Information about discomycetes of Synevyr National Nature Park (the Ukrainian Carpathians) is given. These 
fungi are represented there by 39 species, belonging to 26 genera, 11 families, 4 orders (Helotiales, Orbiliales, Pezizales, 
Rhytismatales), and 3 classes (Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes) of Ascomycota. Most of the identified 
discomycetes are common species in Ukraine; however, four of them (Ascobolus foliicola, Lasiobelonium nidulum, 
Neodasyscypha cerina, Rutstroemia petiolorum) were known each from a single locality before our study. The article 
includes a list of the recorded species with brief data about the locality, date of collection, substrate, habitats, IUCN 
categories in some countries, and general distribution.
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На ціо наль ний при род ний парк (НПП) «Си не-
вир» був ство ре ний у 1989 р. у Між гірсько му р-ні 
За кар патської обл. на пів ніч но-за хід них від ро гах 
Ґор ґансько го хреб та Ук ра їнських Кар пат. Пів ніч на 
його час ти на роз мі ще на у Во до роз діль но-Вер хо-
винській об лас ті, пів ден на – в По ло нинсько-Чор-
но гірській об лас ті Cхідних Кар пат. Рель єф те ри-
то рії пар ку склад ний, ви різ ня єть ся вер ти каль ним 
роз чле ну ван ням, гли бо ки ми по пе реч ни ми до ли-
на ми, гос три ми гре бе ня ми та вер ши на ми, а та кож 
чис лен ни ми кам'янистими роз си па ми (ґре го та ми). 
У пар ку пе ре ва жає лі со ва рос лин ність. Най більш 
по ши ре ні тут сме ре ко ві, сме ре ко во-яли це ві та бу-
ко ві ліси. На яв ні бу ко ві пра лі си. У фло рі пар ку на-
лі чу єть ся по над 890 ви дів су дин них рос лин (Tyukh 
et al., 2011). За да ни ми «Лі то пи сів при ро ди» тут ви-
яв ле но 24 види мо хо по діб них, 460 ви дів во до рос-
тей, 151 вид ли шай ни ків і 154 види мак ро ско піч-
них ба зи діє вих гри бів.
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До ос танньо го часу мі ко біо та гірсько го ма-
си ву Ґор ґа ни, де роз та шо ва ні ок ре мі від ді ле ня 
НПП «Си не вир», за ли ша ла ся не дос татньо вив-
че ною. Пер ші ві до мості про гри би цьо го ре гіо ну 
з'явилися лише в ХХІ ст. і сто су ють ся на сам пе ред 
при род но го за по від ни ка «Ґор ґа ни» (Heluta et al., 
2011; Tykhonenko, 2011; Hayova, 2012; Malanyuk, 
2012), роз та шо ва но го у ба сей ні р. Бист ри ці Над-
вір нянської. У зга да них стат тях для за по від ни ка 
та його око лиць на во дить ся 342 види з різ них груп 
гри бів. Дис ко мі це ти тут представ ле ні 18 ви да-
ми. За хід на час ти на Ґор ґан, де зна хо дить ся НПП 
«Си не вир», май же не до слі джу ва ла ся в мі ко ло-
гіч но му ас пек ті. Є лише дея кі дані про мік со мі-
це ти (Leontyev et al., 2010; Dudka et al., 2014) та 
ір жасті гри би (Tykhonenko et al., 2014). Ві до мості 
про дис ко мі це ти НПП «Си не вир» у мі ко ло гіч ній 
лі те ра ту рі та гер ба рі ях були від сут ні. Тому в серп-
ні 2009 р. І.О. Дуд кою був роз по ча тий збір ма те-
ріа лу в лі со вих фі то це но зах уро чи ща Ква со вець, 
г. Крас ної і на око ли цях ви со ко гір ної біо ло гіч ної 
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бази Уж го родсько го на ціо наль но го уні вер си те ту 
«Ко ло ча ва» (с. Ко ло ча ва) та на г. Озір на над озе-
ром Си не вир (с. Си не вирська По ля на), що вхо дять 
до скла ду НПП «Си не вир». У черв ні–лип ні 2013 р. 
І.О. Дуд ка про дов жи ла збір зраз ків дис ко мі це тів 
на те ри то рії ін ших час тин НПП, зок ре ма в лі со вих 
уг ру пован нях уро чищ Ге де шо ва, Ман чульський, 
Ра ба чин ка, Чор на Ріка, бу ко вих пра лі сах над по-
ло ни на ми Крас на та Бо со ва тощо. Іден ти фі ка цію 
зі бра них у 2009 р. ма те ріа лів про во ди ла В.В. Джа-
ган, а у 2013 р. – М.О. Зи ко ва. Су час ні ви до ві на-
зви дис ко мі це тів по да ні від по від но до но менк ла-
тур ної бази да них «Index Fungorum» (The CABI..., 
2008). Ві до мості про по пе ред ні зна хід ки рід кіс них 
ви дів бра ли з елек трон ної бази да них «Гри би Ук-
ра ї ни» (Andrianova et al., 2015) та «Флоры гри бов 
Украины» (Smitskaya, 1980). Бо та ні ко-гео гра фіч-
ні ре гіо ни Ук ра ї ни на ве де ні за «Фло рой гри бов 
Украины» (Heluta, 1989). За ре зуль та та ми ка ме-
раль ної об роб ки зі бра них зраз ків ви яв ле но 39 ви-
дів дис ко мі це тів, що на ле жать до трьох кла сів, чо-
тирьох по ряд ків (Rhytismatales, Helotiales, Orbiliales 
та Pezizales), 11 ро дин, 26 ро дів від ді лу Ascomycota. 

Біль шість ви дів дис ко мі це тів, які були зна йде-
ні в НПП «Си не вир», є зви чай ни ми для те ри то-
рії Ук ра ї ни, але ра зом з тим нами бу ли ви яв ле-
ні рі кіс ні види. Так, на че реш ках опа лих лист ків 
Fagus sylvatica L. зна йде но пло до ві тіла Rutstroemia 
petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White, що на ле-
жить до чис ла ма ло ві до мих гри бів, це дру га його 
зна хід ка в Ук ра ї ні. Ра ні ше вид було ви яв ле но 
на те ри то рії За хід но го По ліс ся Ук ра ї ни (Zykova, 
2011). За зов ніш ні ми мор фо ло гіч ни ми оз на ка-
ми він по діб ний до R. conformata (P. Karst.) Nanf., 
про те ос тан ній роз ви ва єть ся на ін шо му субстра-
ті – опа лих лист ках ви дів роду Alnus Mill. Ос кіль-
ки у за пла вах рі чок на те ри то рії НПП «Си не вир» є 
уг ру по ван ня за участю Alnus incana (L.) Moench та  
A. glutinosa (L.) Gaertn., то в май бутньо му тут ймо-
вір ні зна хід ки і R. conformata.

На гіл ці Picea abies (L.) Karst. були ви яв ле ні чис-
лен ні апо те ції Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner. 
Ра ні ше цей вид був від мі че ний лише у Чор но-
морсько му біо сфер но му за по від ни ку як та кий, що 
роз ви ва єть ся на де рев них решт ках лис тя них по рід 
(Andrianova et al., 2006). Отже, це дру га зна хід ка 
виду в Ук ра ї ні.

Ще один вид, Ascobolus foliicola Berk. & Broome, 
втре тє за реєст ро ва ний на те ри то рії Ук ра ї ни. Ра-
ні ше він був від мі че ний на За хід но му По ліс сі та в 

Лі во бе реж но му Лі состе пу Ук ра ї ни (Zykova, 2014). 
Для біль шості представ ни ків роду Ascobolus ха рак-
тер ний роз ви ток на ко про мах тва рин, од нак є ок-
ре мі види, се ред яких і A. foliicola, субстра том для 
яких є рос лин ні решт ки, а та кож за лиш ки го рі лої 
де ре ви ни чи ґрунт. Зна йде ний нами зра зок ха рак-
те ри зу єть ся ве ли ки ми пло до ви ми ті ла ми (апо те-
ція ми) до 1 см у діа мет рі. 

Се ред ма ло ві до мих – Lasiobelonium nidulum 
(J.C. Schmidt & Kunze) Spooner, що роз ви ва єть ся 
на ми ну ло річ них стеб лах рослин роду Polygonatum 
Mill. Упер ше цей гриб був ви яв ле ний на те ри то-
рії Нов го род-Сі версько го По ліс ся Ук ра ї ни (НПП 
«Дес нянсько-Ста ро гутський»). По даль ші до слі-
джен ня до зво ли ли зі бра ти його зраз ки на По ліс сі 
та у Лі состе по вій зоні (Во линська, Рів ненська та 
Ки ївська обл.) (Dudka et al., 2009; Zykova, 2014). 
Во че видь, че рез дріб ні роз мі ри пло до вих тіл цьо го 
дис ко мі це та (0,2–1,0 мм) він ли ша єть ся не по міт-
ним для ба гатьох до слід ни ків.

Да ни ми до слі джен ня ми було вста нов ле но 
лише час ти ну ви до вої різ но ма ніт ності дис ко мі це-
тів НПП «Си не вир», тому в по даль шо му ви до вий 
спи сок буде до пов ню ва тись но ви ми да ни ми. Зва-
жаю чи на те, що для цієї гру пи гри бів ха рак тер-
не швид ке ут во рен ня пло до вих тіл, а та кож пев-
на пе ріо дич ність у цик лі роз ви тку, вони мо жуть 
з'являтись в об ме же ні пе ріо ди і не що річ но, тому 
ре гу ляр ні обсте жен ня те ри то рії пар ку для пов ної 
ін вен та ри за ції ви до во го різ но ма ніт тя дис ко мі це тів 
є ак ту аль ни ми.

Ниж че на во ди мо спи сок ви яв ле них у НПП «Си-
не вир» ви дів, з особ ли вою ува гою до зі бра них тут 
рід кіс них представ ни ків цієї гру пи сум частих грибів. 

ASCOMYCOTA
LEOTIOMYCETES

HELOTIALES

DERMATEACEAE

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. 
На по ва ле но му стов бу рі та опа лих гіл ках Fagus 

sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, сме ре ко во-бу-
ко вий ліс, на бе ре зі по то ку Ква со вець, 15.08.2009; 
с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, до ро га уз довж по то ку 
на г. Крас на, 20.08.2009; Ост рицьке при ро до охо-
рон не нау ко во-до слід не від ді лен ня (ПОНДВ), ур. 
Ра ба чин ка, 16.07.2013; бу ко вий пра ліс під по ло ни-
ною Крас на, 22.07.2013.

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці.

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Mollisia
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Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc.
На по ва ле но му стов бу рі Fagus sylvatica: Ост-

рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 16.07.2013; бу ко-
вий пра ліс під по ло ни ною Крас на, 22.07.2013.

По ши ре ний в Єв ро пі, Аф ри ці та в Пів ніч ній 
Аме ри ці.

Tapesia fusca (Pers.) Fuckel 
На де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. 

Ква со вець, до ро га уз довж по то ку на г. Крас на, 
20.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці та в Пів ден-
ній Аме ри ці.

HELOTIACEAE
Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf 

На по ва ле них стов бу рах Fagus sylvatica: с. Ко-
ло ча ва, ур. Ква со вець, об хід № 8 Мар ма роський, 
бу ко вий ліс, 16.08.2009; Си не вирське ПОНДВ, ур. 
Ге де шо ва, яли но во-бу ко вий ліс, 05.06.2013; Ост-
рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 04.06.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії. 

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. 
На корі, гіл ках Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ви со-

ко гір на біо ло гіч на база Уж го родсько го на ціо наль-
но го уні вер си те ту (Уж НУ) «Ко ло ча ва», бу ко вий 
ліс, 18.08.2009; Си не вирське ПОНДВ, ур. Ге де шо-
ва, яли но во-бу ко вий ліс, 05.06.2013; Ост рицьке 
ПОНДВ, ур. Чор на Ріка, 07.06.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії.

Calloria neglecta (Lib.) B. Hein
На рос лин них решт ках: с. Си не вир, ді лян ка з 

рід кіс ни ми рос ли на ми біля офі су НПП, 13.06.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі.

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex 
C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra 

На по ва ле но му стов бу рі Fagus sylvatica: с. Ко-
ло ча ва, ур. Ква со вець, сме ре ко во-бу ко вий ліс, 
15.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії.

Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex 
C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra 

На опа лих гіл ках Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ви-
со ко гір на біо ло гіч на база Уж НУ «Ко ло ча ва», бу ко-
вий ліс, 18.08.2009; Ква со вецьке ПОНДВ, с. Ко-
ло ча ва, бу ко вий пра ліс під по ло ни ною Бо со ва, 

07.07.2013; с. Ко ло ча ва, бу ко вий пра ліс під по ло-
ни ною Крас на, 22.07.2013.

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці та Авст ра лії.

Вне се ний до Чер во них спи сків та ких кра їн: Да-
нія (Rare), Нор ве гія (Least Concern) та Поль ща 
(Rare) (European…, 2010).

Crocicreas cyathoideum (Bull.) S.E. Carp. 
На су хих стеб лах Urtica dioica L.: с. Ко ло ча ва, 

ур. Ква со вець, до ро га вздовж по то ку на г. Крас на, 
21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі.

Hymenoscyphus albidus (Gillet) W. Phillips
На че реш ках опа лих  лист ків Acer pseudo-

platanus L.: с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, до ро га 
вздовж по то ку на г. Крас на, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Аф ри ці. 
Вне се ний до Чер во но го спи ску гри бів Швейцарії 

(Vulnerable) (European…, 2010).

Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips 
На опа лих гіл ках Alnus glutinosa: с. Ко ло ча ва, ур. 

Ква со вець, до ро га уз довж по то ку на г. Крас на, ост-
рі вець з віль хо вим лі сом, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ден ній Аме ри ці.

Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis 
На де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква-

со вець, до ро га вздовж по то ку на г. Крас на, бу ко вий 
ліс, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі.

Phaeohelotium epiphyllum (Pers.) Hengstm.
На опа ло му лис ті та гіл ках Fagus sylvaticа: Ост-

рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 04.06.2013; Си не-
вирське ПОНДВ, ур. Ге де шо ва, яли но во-бу ко вий 
ліс, 05.06.2013; бу ко вий пра ліс під по ло ни ною 
Крас на, 22.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ден ній Америці.

HYALOSCYPHACEAE

Belonidium mollissimum (Lasch) Raitv.
На рос лин них решт ках: с. Си не вир, ді лян ка з 

рід кіс ни ми рос ли на ми біля офі су НПП, 13.06.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ден ній Америці.

Lachnum tenuissimum (Quél.) Korf & W.Y. Zhuang 
На гни лій гіл ці Alnus glutinosa: с. Ко ло ча ва, ур. 

Ква со вець, до ро га вздовж по то ку на г. Крас на, 
віль хо вий ліс, 21.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі.

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Tapesia
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Ascocoryne
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Bisporella
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Hymenoscyphus
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Hymenoscyphus
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Hymenoscyphus
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Lachnum
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Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. 
На по ва ле них стов бу рах та опа лих гіл ках Fagus 

sylvaticа: с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, об хід № 8 
Мар ма роський, бу ко вий ліс, 17.08.2009; Ост рицьке 
ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 04.06.2013; Си не вирське 
ПОНДВ, ур. Ге де шо ва, яли но во-бу ко вий ліс, 
05.06.2013; бу ко вий пра ліс під по ло ни ною Крас на, 
22.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії, Аф ри ці, Пів ніч ній 
Аме ри ці та Авст ра лії.

Lasiobelonium nidulum (J.C. Schmidt & Kunze) Spooner
На рос лин них решт ках: Ост рицьке ПОНДВ, ур. 

Чор на Ріка, 07.06.2013. По ши ре ний в Єв ро пі.

Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner
На гіл ці Picea abies: с. Си не вирська По ля на, 

г. Озір на, яли но во-сме ре ко вий ліс, 19.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці.

RUTSTROEMIACEAE

Rutstroemia bolaris (Batsch) Rehm
На по ва ле но му стов бу рі та опа лих гіл ках Fagus 

sylvatica: Ост рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 
16.07.2013; бу ко вий пра ліс під по ло ни ною Крас на, 
22.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний до Чер во но го спи ску гри бів Че хії 

(Endangered) (European…, 2010).

Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White
На опа лих лис тках Fagus sylvatica: Си не-

вирське ПОНДВ, еко ло гіч на стеж ка, бу ко вий ліс, 
20.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці.

RHYTISMATALES
RHYTISMATACEAE

Lophodermium piceae (Schrad.) Chevall.
На опа лій хвої Picea abies: с. Си не вирська По ля-

на, ур. Мен чульський, сме ре ко вий ліс, 23.07.2013; 
бе рег Чор ної річ ки, 24.06.2014. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Пів ніч ній Аме ри ці. 

Propolis farinosa (Pers.) Fr.
На де ре ви ні: Ост рицьке ПОНДВ, ур. Ра ба чин ка, 

04.06.2013, 16.07.2013. По ши ре ний в Єв ро пі, Пів-
ніч ній та Пів ден ній Аме ри ці.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 
На лис тках Acer pseudoplatanus: с. Си не вирська 

По ля на, г. Озір на, яли но во-сме ре ко вий ліс, 
19.08.2009; с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, об хід № 8 

Мар ма роський, бу ко вий ліс, 17.08.2009; Ост-
рицьке ПОНДВ, на бе ре зі р. Те реб ля, мі ша ний ліс, 
06.06.2013; лі со ва до ро га вздовж бе ре га Чор ної річ-
ки, 30.08.2013, 25.06.2014. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 

ORBILIOMYCETES

ORBILIALES
ORBILIACEAE

Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G. Marson 
На де ре ви ні Picea abies: с. Си не вирська По ля-

на, г. Озір на, яли но во-сме ре ко вий ліс, 19.08.2009; 
на де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ви со ко-
гір на біо ло гіч на база Уж НУ «Ко ло ча ва», бу ко вий 
ліс, 18.08.2009; на гни ло му стов бу рі Alnus glutinosa: 
с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, до ро га вздовж по то ку 
на г. Крас на, віль хо вий ліс, 20.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst. 
На ко ло ді Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква со-

вець, об хід № 6, бу ко вий ліс, 16.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Orbilia microclava Velen. 
На де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. 

Ква со вець, до ро га вздовж по то ку на г. Крас на, 
20.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Orbilia sarraziniana Boud.
На де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, ур. Ква-

со вець, об хід № 6, бу ко вий ліс, 16.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

PEZIZOMYCETES 
PEZIZALES
ASCOBOLACEAE

Ascobolus foliicola Berk. & Broome
На опа лих лис тках Fagus sylvatica: Си не вир-

ське ПОНДВ, еко ло гіч на стеж ка, бу ко вий ліс, 
20.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі та Аме ри ці.

DISCINACEAE
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.

На ґрун ті: с. Си не вир, ді лян ка з рід кіс ни ми рос-
ли на ми біля офі су НПП, 13.05.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний до Чер во них спи сків та ких кра їн: 

Хор ва тія (Near Threatened), Сер бія (Data Deicient), 
Фран ція (Least Concern), Лат вія (Least Concern), 
Ні дер лан ди (Endangered), Нор ве гія (Least Concern) 
(European…, 2010).

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Lachnum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Rhytisma
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=482906
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Orbilia
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Orbilia
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HELVELLACEAE

Helvella acetabulum (L.) Quél.
На ґрун ті: Си не вирське ПОНДВ, еко ло гіч на 

стеж ка, бу ко вий ліс, 20.07.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний до Чер во них спи сків та ких кра їн: 

Фран ція (Rare), Лат вія (Least Concern), Ні дер лан-
ди (Vulnerable), Нор ве гія (Least Concern), Ру му нія 
(Near Threatened) та Ту реч чи на (Least Concern) 
(European…, 2010).

Helvella macropus (Pers.) P. Karst.
На ґрун ті: с. Си не вирська По ля на, г. Озір на, 

яли но во-сме ре ко вий ліс, 19.08.2009. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці. 
Вне се ний до Чер во них спи сків та ких кра їн: 

Че хія (Vulnerable), Лат вія (Least Concern), Ні дер-
лан ди (Vulnerable) та Нор ве гія (Least Concern) 
(European…, 2010).

PEZIZACEAE

Peziza micropus Pers.
На ґрун ті: Си не вирське ПОНДВ, еко ло гіч на 

стеж ка, бу ко вий ліс, 20.07.2013. 
По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Peziza varia (Hedw.) Fr.
На ґрун ті, на де ре ви ні за ну ре ній в ґрунт: Ост-

рицьке ПОНДВ, ур. Ман чульський, сме ре ко вий 
ліс, 23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Peziza violacea Pers.
На ґрун ті, об вуг ле ній де ре ви ні: Ост рицьке 

ПОНДВ, ур. Ман чульський, сме ре ко вий ліс, 
23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Plicaria endocarpoides (Berk.) Rifai
На ґрун ті, об вуг ле ній де ре ви ні: Си не вирське 

ПОНДВ, еко ло гіч на стеж ка, бу ко вий ліс, 
20.07.2013; Ост рицьке ПОНДВ, ур. Ман чульський, 
сме ре ко вий ліс, 23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

PYRONEMATACEAE

Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel
На ґрун ті: с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, об-

хід № 8 Мар ма роський, бу ко вий ліс, 17.08.2009; 
с. Си не вирська По ля на, яли но во-сме ре ко вий ліс, 
23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Scutellinia cejpii (Velen.) Svrček 
На де ре ви ні: с. Си не вирська По ля на, г. Озір на, 

яли но во-сме ре ко вий ліс, 19.08.2009; Ост рицьке 
ПОНДВ, ур. Ман чульський, яли но во-сме ре ко вий 
ліс, 23.07.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte 
На зем лі та де ре ви ні Fagus sylvatica: с. Ко ло ча ва, 

ви со ко гір на біо ло гіч на база Уж НУ «Ко ло ча ва», бу-
ко вий ліс, 18.08.2009; с. Ко ло ча ва, ур. Ква со вець, 
об хід № 8 Мар ма роський, бу ко вий ліс, 17.08.2009; 
бу ко вий ліс вздовж бе ре га Чор ної річ ки, 30.08.2013. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

Scutellinia umbrorum (Fr.) Lambotte 
На силь но зво ло же но му ґрун ті: с. Ко ло ча ва, ур. 

Ква со вець, бе рег по то ку Ква со вець, сме ре ко во-бу-
ко вий ліс, 17.08.2009. 

По ши ре ний в Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри ці.

По дя ки

Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку ди рек то ру НПП 
«Си не вир» М.Ю. Дер ба ку за спри ян ня у про ве ден-
ні мі ко ло гіч них до слі джень на те ри то рії пар ку, 
заступ ни ку ди рек то ра з нау ко вої ро бо ти канд. біол. 
наук Ю.Ю. Тюху та спів ро біт ни ці нау ко во го від ді лу 
Т.М. Ні ро ді. 
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Рекомендує до друку Надійшла 28.01.2016 
В.П. Гелюта 

Зикова М.О.1, Джаган В.В.2, Дудка І.О.1 Перші відомості 
про дискоміцети Національного природного парку 
«Синевир». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 510–515.
1Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна
2Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601, Україна

У результаті мікологічного обстеження НПП «Синевир» 
у 2009, 2013 та 2014 рр. було виявлено 39 видів дискомі-
цетів, що належать до трьох класів (Leotiomycetes, Orbilio-
mycetes, Pezizomycetes), чотирьох порядків (Helotiales, Or-
biliales, Pezizales, Rhytismatales), 11 родин та 26 родів від-
ділу Ascomycota. Проаналізовано особливості видового 
складу. Більшість видів дискоміцетів, які були знайдені 
в НПП «Синевир», є звичайними для території України, 
але також були виявлені рідкісні види, зокрема Ascobolus 
foliicola, Lasiobelonium nidulum, Neodasyscypha cerina та 
Rutstroemia petiolorum, відомі лише з поодиноких місцез-
находжень. Наведено список виявлених у НПП «Сине-
вир» видів дискоміцетів із зазначенням субстрату, дати 
збору та точного локалітету з особливою увагою до зібра-
них тут рідкісних представників. Подальші дослідження 
цієї групи грибів можуть значно розширити наведений 
список.

Ключові слова: Helotiales, Orbiliales, Pezizales, 
Rhytismatales, Карпати, Україна

Зыкова М.А.1, Джаган В.В.2, Дудка И.А.1 Первые 
сведения о дискомицетах Национального природного парка 
«Синевир». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 510–515.
1Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина
2Учебно-научный центр «Институт биологии» Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко 
ул. Владимирская, 64, г. Киев, 01601, Украина

В результате микологических исследований НПП «Си-
невир» в 2009, 2013 и 2014 гг. было обнаружено 39 видов 
дискомицетов, которые принадлежат к трем классам  
(Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes), четы-
рем порядкам (Helotiales, Orbiliales, Pezizales, Rhytis-
matales), 11 семействам и 26 родам отдела Ascomycota. 
Проанализированы особенности видового состава. 
Большинство видов дискомицетов, которые были 
найдены в НПП «Синевир», являются обычными для 
территории Украины, но также были найдены и ред-
кие виды – Ascobolus foliicola, Lasiobelonium nidulum, 
Neodasyscypha cerina и Rutstroemia petiolorum, известные 
лишь из единичных местонахождений. Приведен спи-
сок выявленых в НПП «Синевир» видов дискомицетов 
с указаним субстрата, даты сбора, точного локалитета с 
особенным вниманием к собранным здесь редким пред-
ставителям. Дальнейшие исследования на этой террито-
рии могут значительно расширить список видов данной 
группы грибов. 
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