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Вступ 

Кор ти ціо їд ні гри би на ле жать до від ді лу 
Basidiomycota Bold ex R.T. Moore і скла да ють ге те ро
ген ну за по хо джен ням гру пу гри бів, представ ни ки 
якої внас лі док кон вер ген ції утво рю ють мор фо ло
гіч но по діб ні пло до ві тіла. Для них ха рак тер ні пов
ністю роз простер ті по субстра ту або роз простер
тові діг ну ті ба зи діо ми з гла день ким, горб ку ва тим, 
бо ро дав частим, склад частим або ши пастим гі ме
но фо ром (Hjortstam et al., 1987; Zmitrovich, 2008).

Біль шість кор ти ціо їд них гри бів є кси ло са про
тро фа ми. Отже, вони ві ді гра ють важ ли ву роль у 
лі со вих еко систе мах, ос кіль ки по ряд із тру то ви ка
ми є ос нов ни ми ре ду цен та ми ліг ноце лю лоз но го 
ком плек су в при ро ді. Не знач на час ти на цих гри бів 
є па то ге на ми ви щих рос лин та мі ко ри зо у тво рю ва
ча ми (Yurchenko, 2006).

На те пе ріш ній час у сві ті ві до мо близько 1800 
ви дів кор ти ціо їд них гри бів (Mueller et al., 2007), 
з них у по мір ній зоні Єв ро пи представ ле но 611, а 
на те ри то рії Ук ра ї ни їх ви яв ле но близько 270 ви
дів (Akulov et al., 2003; Küffer et al., 2004; Bernicchia, 
Gorjón, 2010). У по рів нян ні з ін ши ми кра ї на ми Єв
ро пи ви до ве різ но ма ніт тя кор ти ціо їд них гри бів Ук
ра ї ни до слі дже но не дос татньо (Akulov et al., 2003; 
Ordynets, Yurchenko, 2010). Отже, по даль ше вив
чен ня цих гри бів є ак ту аль ним зав дан ням. 

Ма те ріа ли та ме то ди

Ма те ріа лом для цієї стат ті були 584 зраз ки кор ти
ціо їд них гри бів, зі бра ні мар шрут ноек спе ди цій

ним ме то дом та на ста ціо нар них проб них пло щах 
про тя гом черв ня–жовт ня 2016 р. у лі со вих уг ру
по ван нях Іч нянсько го на ціо наль но го при род но го 
пар ку (Іч нянський рн, Чер ні гівська обл.). Те ри
то рія пар ку від по від но до мі коф ло ристич но го ра
йо ну ван ня Ук ра ї ни на ле жить до Лі во бе реж но го 
Лі состе пу (Heluta, 1989). Зі бра ні зраз ки пе ре да
но до На ціо наль но го гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки  
ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW-М).

Для до слі джен ня мік рострук тур ви го тов ля ли 
тим ча со ві мік ро пре па ра ти у 5%му вод но му роз
чи ні гід ро кси ду ка лію та ре ак ти ві Мель це ра. Сис
те ма тич не по ло жен ня та су час ні ла тинські на зви 
гри бів уз го дже но з ба зою да них "MycoBank" [http://
www.mycobank.org/quicksearch.aspx]. Збір та гер ба
ри за цію про во ди ли за за галь но при йня ти ми мі
ко ло гіч ни ми ме то ди ка ми (Hjortstam et al., 1987). 
По ши рен ня ви дів вста нов лю ва ли за ано то ва ним 
спи ском афі ло фо ро їд них гри бів Ук ра ї ни (Akulov 
et al., 2003) та ок ре ми ми пра ця ми, при свя че ни ми 
до слі джен ню кор ти ціо їд них гри бів Ук ра ї ни (Küffer 
et al., 2004; Ordynets, Yurchenko, 2010; Ordynets 
et al., 2011).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

У ре зуль та ті оп ра цю ван ня зі бра них ма те ріа лів із 
за зна че ної те ри то рії нами бу ло ви яв ле но 57 ви дів 
кор ти ціо їд них гри бів. Се ред них – 1 но вий (Kavinia 
alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington) та 2 рід
кіс них для Ук ра ї ни (Sistotrema porulosum Hallenb. 
та Lobulicium occultum K.H. Larss. & Hjortstam) 
види. Всі вони на ле жать до різ них по ряд ків кла су 
Agaricomycetes Matheny, Hibbett & Binder. 
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бі лу ва тий, по мірі до зрі ван ня стає кре мо вий, гі
ме но фор ши пастий. Су бі ку люм дуже тон кий, па
ву тин частий, про ни за ний чис лен ни ми бі ли ми 
ри зо мор фа ми. Шипи гі ме но фо ру ко ну со по діб ні, 
ма ють дов жи ну 1–3 мм, зав тов шки до 0,2 мм біля 
ос но ви, у во ло го му ста ні м'які, пі сля ви си хан ня 
ста ють лам ки ми, час то об'єднані в гру пи, спо чат
ку білі, піз ні ше на бу ва ють олив ко возе ле но го або 
гір чич ножов то го за барв лен ня. Вер хів ки ши пів 
сте риль ні, ши ло по діб ні, гла день кі, час то світ лі ші. 
Край пло до во го тіла тон кий, во лок нистий, бі лу ва
тий, з ри зо мор фа ми. Гі фаль на сис те ма мо но мі тич
на, гіфи з пряж ка ми, тон костін ні або з не знач ни
ми по тов щен ня ми, ши ри ною 2–4 мкм, за зви чай 
глад кі або дещо ін крусто ва ні криста ла ми. Ба зи дії 
бу ла во по діб ні, 20–40 × 5–7 мкм, з чо тир ма сте риг
ма ми до 4 мкм зав дов жки та ба заль ною пряж кою. 
Ба зи ді ос по ри еліп со їд ні з од но го боку ко ну со по
діб ноза гос тре ні, злег ка зі гну ті, із ціа но філь ни ми 
бо ро да воч ка ми на по верх ні та дещо по тов ще ни ми 
стін ка ми, жов ту ва ті, 8–12 × 3–4,5 мкм.

Еко ло гія. За лі те ра тур ни ми да ни ми, вид роз ви
ва єть ся на від мер лій де ре ви ні лис тя них та хвой
них по рід, зрід ка на підстил ці. Спри чи нює білу 
гниль де ре ви ни (Bernicchia, Gorjón, 2010; Kout, 
Hajšmanová, 2015).

За галь не по ши рен ня. Вид ві до мий в ба гатьох краї  
нах Єв ро пи (Анг лія, Бель гія, Ве ли ка Бри та нія, 
Да нія, Ес то нія, Іта лія, Ні дер лан ди, Ні меч чи на, 
Нор ве гія, Поль ща, Пор ту га лія, Фін лян дія, Че
хія, Швей ца рія, Шве ція) (Bernicchia, Gorjón, 2010; 
Kout, Hajšmanová, 2015), в єв ро пейській час ти ні  
Ро сії (Ezhov, Zmitrovich, 2015), Азії (Ки тай) 
(Maekawa, 2002), Пів ніч ній (Ка на да, США) 
(Gilbertson, Budington, 1970) та Пів ден ній Аме ри
ці (Ар ген ти на) (Hjortstam, Larsson, 1994), Аф ри ці 
(Ефіо пія, Ту ніс) (Bitew, Ryvarden, 2011), од нак по 
всьо му ареа лу тра п ля єть ся дуже рід ко, че рез що за
не се ний до чер во них спи сків Че хії (з со зо ло гіч ним 
ста ту сом EX – зник лий) та Ма ке до нії (зі ста ту сом 
EN – зни каю чий) (Kout, Hajšmanová, 2015), а та
кож до ре гіо наль них Чер во них книг Ро сії в Рес пуб
лі ках Ка ре лія (на ле жить до 4 ка те го рії з не ви зна
че ним ста ту сом) та Комі (3 ка те го рія, рід кіс ний) 
(Ezhov, Zmitrovich, 2015).

До слі дже ні зраз ки. Ук ра ї на, Чер ні гівська об
ласть, Іч нянський рн, Іч нянський на ціо наль ний 
при род ний парк, с. Ав густів ка, мі ша ний ліс (з до
мі ну ван ням со сни, дуба, кле на), на підстил ці (на 
дріб них шма точ ках кори та ми ну ло річ но му опа ло
му лис ті), 16.09.2016, KW-М 70833.

У сво їй пра ці "Corticiaceae s. l." А. Бер ні кіа та 
С. Го рйон (Bernicchia, Gorjón, 2010) на во дять 
вид Kavinia alboviridis як вже ві до мий для Ук ра
ї ни. Про те пер ший ав тор у пер со наль но му по
ві дом лен ні за зна чи ла, що у цій ро бо ті для по
ши рен ня ви дів у на шій кра ї ні ви ко риста ні дані 
з ре гіо наль них спи сків афі ло фо ро їд них гри бів 
(Akulov et al., 2002, 2003). У віт чиз ня ній лі те ра
ту рі нам вда ло ся знай ти єди ну згад ку про по
ши рен ня K. alboviridis в Ук ра їнських Кар па тах 
(Akulov et al., 2002). У цій стат ті ко лек тив ав то рів 
по си ла єть ся на пра цю Г. Кру пи (Krupa, 1886), в 
якій від сут ні ві до мості про даний вид. Про ана
лі зу вав ши інші лі те ра тур ні дже ре ла кін ця ХІХ– 
по чат ку ХХ ст. та більш су час ні ро бо ти, при свя че
ні до слі джен ню афі ло фо ро їд них гри бів Ук ра ї ни, 
ми не зна йшли ін фор ма ції щодо зна хі док цьо го 
виду. Отже, зва жаю чи на це, ми стверджує мо, що 
вид K. alboviridis є но вим для Ук ра ї ни.

Ниж че на во ди мо опи си до слі дже них зраз ків ви
яв ле них ви дів, що су про во джу ють ся ори гі наль ни
ми ілюст ра ція ми їх ніх мік рострук тур. Для кож но го 
виду на ве де ні ві до мості про субстрат ну спе ціа лі за
цію, дату та міс це збо ру, а та кож за галь не по ши рен
ня у сві ті.

Порядок Gomphales, родина Lentariaceae
Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington,  

J. Ariz. Acad. Sci. 6(2): 95, 1970 (рис. 1).
Пло до ві тіла од но річ ні, пов ністю роз простер

ті, лег ко від ді ляють ся від субстра ту, су бі ку люм 

Рис. 1. Kavinia alboviridis: a – базидія і базидіолі; b – гіфи 
субікулюму; c – базидіоспори

Fig. 1. Kavinia alboviridis: a – basidium and basidioles; b – 
subicular hyphae; c – basidiospores
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По ши рен ня в Ук ра ї ні. На те ри то рії Ук ра ї ни досі 
був за реєст ро ва ний лише в Лу гансько му при род
но му за по від ни ку (Ordynets et al., 2011). Наша зна
хід ка є пер шою для Лі состе по вої зони.

До слі дже ні зраз ки. Ук ра ї на, Чер ні гівська об
ласть, Іч нянський рн, Іч нянський на ціо наль
ний при род ний парк, пів ден ні око ли ці м. Ічня,  
мі ша ний ліс (з до мі ну ван ням со сни, дуба, кле на), 
на опа лих гіл ках Acer sp., 24.06.2016, KW-М 70834.

За мік ро ско піч ни ми оз на ка ми вид Sistotrema 
porulosum є най більш по діб ним до S. brinkmannii 
(Bres.) J. Erikss., із яко го він був ви ді ле ний на ос но
ві від мін ностей у мор фо ло гії гі ме но фо ру, а та кож 
роз мі ру та фор ми спор. Для S. brinkmannii ха рак
тер ні дещо біль ші спо ри (4–5 × 2–2,5 мкм) та горб
ку ва тий, у більш зрі ло му віці зуб частий, гі ме но фор 
бі ло го або білокре мо во го (в су хо му ста ні – світ ло
во хря но го) кольо ру.

По ря док Atheliales, ро ди на Atheliaceae
Lobulicium occultum K.H. Larss. & Hjortstam, 

Mycotaxon 14(1): 70, 1982 (рис. 3).
Пло до ві тіла роз простер ті або роз простер то 

ві діг ну ті, лег ко від ді ляють ся від субстра ту, дуже 
тон кі, яв ля ють со бою скуп чен ня не ве лич ких ок
руг лих фраг мен тів діа мет ром до 6 мм; гі ме но фор 
гла день кий, бі лий або дещо сі ру ва тий; край пло
до во го тіла не чіт кий. Гі фаль на сис те ма мо но мі
тич на, гіфи з пряж ка ми, тон костін ні, 2–3 мкм 
зав шир шки. Цис ти ди від сут ні. Ба зи дії бу ла во по
діб ні, 8–10 × 3–4 мкм, з 4 сте риг ма ми і ба заль ною  

За мак ро мор фо ло гіч ни ми оз на ка ми близький 
до K. alboviridis є Hydnocristella himantia (Schwein.) 
R.H. Petersen, що від різ ня єть ся гла день ки ми, злег
ка сиг мо по діб ни ми спо ра ми (9–12 × 3–5 мкм), 
менш зду ти ми біля пря жок гі фа ми та дещо біль
ши ми бу ла во по діб ни ми ба зи дія ми (30–50(60) × 
7–10 мкм).

По ря док Cantharellales, ро ди на Hydnaceae
Sistotrema porulosum Hallenb., Mycotaxon 21: 407, 

1984 (рис. 2).
Пло до ві тіла роз простер ті або роз простер то 

ві діг ну ті, щіль но при рос лі до субстра ту; гі ме но фор 
гла день кий або горб ку ва тий, бі лий із сі рим від тін
ком, край не чіт кий, су бі ку люм тон кий. Гі фаль на 
сис те ма мо но мі тич на, гіфи з пряж ка ми, тон костін
ні, 2–4 мкм зав тов шки, з мас ля нистим вмістом. 
Цис ти ди від сут ні. Ба зи дії 10–20 × 3–4 мкм, з 6–8 
сте риг ма ми і ба заль ною пряж кою. Ба зи ді ос по ри 
3,6(3,9)–4,1(4,5) × 2(2,2)–2,5 мкм, еліп со їд ні, дещо 
зі гну ті, гла день кі.

Еко ло гія. Роз ви ва єть ся на опа лій де ре ви ні 
лис тя них по рід, пе ре важ но з ро дів Quercus L. та 
Carpinus L. (Bernicchia, Gorjón, 2010).

За галь не по ши рен ня. У сві ті вид по ши ре ний в 
Єв ро пі (Іс па нія, Фран ція, Швей ца рія (Gorjón, 
Hallenberg, 2008) та Іта лії, де вва жа єть ся рід кіс ним 
(Bernicchia, Gorjón, 2010)), Азії (Япо нія) (Maekawa, 
1993), а та кож ві до мий у Пів ніч ній (Ка на да) 
(Hallenberg, 1984) та Пів ден ній Аме ри ці (Ар ген ти
на) (Greslebin, 2001).

Рис. 2. Sistotrema porulosum: a – базидії та базидіолі; b – 
базидіоспори

Fig. 2. Sistotrema porulosum: a – basidia and basidioles; b – 
basidiospores

Рис. 3. Lobulicium occultum: a – базидія і базидіолі; b – 
базидіоспори

Fig. 3. Lobulicium occultum: a – basidium and basidioles; b – 
basidiospores
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пряж кою. Ба зи ді ос по ри роз ді ле ні на ски боч ки, з 
сі мо ма гор бка ми, 3–3,5 мкм у діа мет рі, тон костін ні.

Еко ло гія. Роз ви ва єть ся на опа лих, силь но роз
кла де них гіл ках хвой них по рід (Bernicchia, Gorjón, 
2010).

За галь не по ши рен ня. Вид по ши ре ний в Єв ро
пі (Авст рія, Да нія, Ес то нія, Іта лія, Ні меч чи на, 
Нор ве гія, Поль ща, Пор ту га лія, Фін лян дія, Фран
ція) (Bernicchia, Gorjón, 2010) та Азії (Ки тай) 
(Hjortstam, Ryvarden, 1988). Від по від но до да них 
А. Бер ні кіа (Bernicchia, Gorjón, 2010), в Єв ро пі  
вид вва жа єть ся рід кіс ним че рез свої дріб ні роз мі ри.

По ши рен ня в Ук ра ї ні. Наша зна хід ка виду 
L. occultum є пер шою для рів нин ної час ти ни Ук ра ї
ни. Ра ні ше Н. Кюф фер та ін. (Küffer et al., 2004) по
ві дом ля ли про зна хід ку цьо го виду в Кар патських 
лі сах (За кар патська об л., Ра хівський рн, око ли ці 
м. Ра хів, Чор но гірський ма сив).

До слі дже ні зраз ки. Ук ра ї на, Чер ні гівська об
ласть, Іч нянський рн, Іч нянський на ціо наль ний 
при род ний парк, ур. Гре ча нів ка, ок. с. За удай ка, 
со сно вий ліс, на опа лих гіл ках Pinus sylvestris L., 
16.09.2016, KW-М 70835.

Рід Lobulicium K.H. Larss. & Hjortstam є мо
но тип ним, представ ле ний лише од ним ви дом – 
Lobulicium occultum. Від різ ня єть ся від реш ти ха
рак тер ни ми роз ді ле ни ми на ски боч ки спо ра ми із 
сі мо ма гор бка ми.
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Наведено дані щодо поширення одного нового (Kavinia 
alboviridis) і двох рідкісних (Sistotrema porulosum, 
Lobulicium occultum) для України видів кортиціоїдних 
грибів. Для всіх видів наведені описи, що супроводжу
ються оригінальними рисунками мікроструктур, а також 
подана інформація про екологічні особливості, місцез
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