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Важливим аспектом созологічних досліджень у Хар ків-

сь кому Лісостепу є виявлення рідкісних видів із різних 

таксономічних груп, які потребують охорони на регіо-

нальному рівні. Від афілофороїдних грибів, що є основ-

ним редуцентом деревного відпаду, значною мірою за ле-

жить існування лісових екосистем. Ця група грибів може 

використовуватися також для індикації лісових це нозів, 

мінімально змінених господарською діяльністю [2, 24, 

31, 35]. Саме тому необхідність охорони їх рідкісних ви-

дів не викликає сумніву. Більшість представників цієї 

групи грибів утворює довгоіснуючі базидіоми з морфо-

логічними ознаками, які легко фіксуються у польових 

умовах. Крім того, порівняно з агарикоїдними грибами 

їх плодоношення значно менше залежить від умов се ре-

довища та фенологічних особливостей. Отже, афіло фо-

роїдні гриби можуть розглядатися як модельний об’єкт 

для впровадження загальних критеріїв оцінювання враз-

ливості грибних таксонів.

В останньому виданні «Червоної книги України» кі ль-

кість видів грибів, що підлягають охороні, зросла з 30 до 

57 [11]. Серед афілофороїдних грибів сюди додатково 

занесені три види. Таким чином, сьогодні на загально-
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державному рівні в Україні охороняється вісім їх видів: Clavariadelphus pis til la-

ris (L.) Donk, Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. et Pouzar, Gomphus clavatus (Pers.) 

Gray, Hericium coralloides (Scop.) Pers., Grifola frondosa (Dicks.) Gray, Polyporus rhi-

zo philus Pat., Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. та Sparassis crispa (Wulfen) Fr. [11]. 

Значне збільшення кількості таксонів, які мають високий охоронний статус, 

свід чить про те, що мікосозологічні дослідження в Україні відповідають загаль-

ноєвропейським тенденціям. З іншого боку, аналіз літературних даних пока-

зує, що в багатьох країнах Європи кількість видів афілофороїдних грибів, які 

охороняються державою, значно більша. Наприклад, у Німеччині Червоний 

список містить 102 види [30], у Норвегії — 72 [29], Фінляндії — 37 [37]. Оскільки 

на території України виявлено 541 вид афілофороїдних грибів [12, 25], можна 

очікувати, що кількість видів, які потребують охорони, може істотно зрости.

Серед об’єктів природно-заповідного фонду Харківської області Націона-

ль ний природний парк  «Гомільшанські ліси» посідає провідне місце. Він роз-

та шований у її центральній частині, на межі лісостепової та степової зон, й 

охоплює площу понад 14 тис. га [6]. Парк характеризується великим різнома-

ніттям типів лісу з різним ступенем антропогенного навантаження, завдяки 

чому ця територія може використовуватися для з’ясування причин рідкісності 

окремих видів афілофороїдних грибів.

На даний час на території НПП «Гомільшанські ліси» відомо про знахідки 

трьох видів афілофороїдних грибів, занесених до «Червоної книги України»: He-

ri cium coralloides, Polyporus umbellatus та Clavariadelphus pistillaris [1, 11]. Ще три 

види (Lenzites warnieri Durieu et Mont., Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst. і Tra-

metes ljubarskii Pilát) запропоновані до її нової редакції [9]. Під час наших до-

сліджень, що проводилися на території парку протягом 1999—2009 рр., вивче-

но поширення ще шістьох видів, які у Харківському Лісостепу належать до ка-

те горії рідкісних (частота трапляння не перевищує 0,5 %).

Матеріали і методи досліджень

Для оцінювання рідкісності виду ми прийняли категорії та критерії, рекомендо-

вані Міжнародною спілкою охорони природи — «IUCN Red List Categories and 

Criteria» (версія 8.1, липень 2010 р.). Відповідно до класифікації, ухваленої у 

1994 р., основними для формування червоних списків є три «охоронні кате го-

рії» — CR, EN та VU [20], які у певному сенсі можна узгодити зі «зникаючими» 

та «вразливими» видами, прийнятими у «Червоній книзі України» [11]. Про-

понований охоронний статус виду ми визначали за критеріями А, В, D (табл. 1). 

За показниками зменшення території поширення та погіршення якості середо-

вища існування встановлювали скорочення чисельності виду за останні 10 ро ків 

(A4c). Також враховували зменшення площі існування, її фрагментарність і кіль-

кість локалітетів, де трапляється вид (B2ab (ii, iv)). Крім того, застосовували кри-

терій значного обмеження чисельності і території існування (D1, D2) виду [20].

У використанні перелічених критеріїв МСОП стосовно грибів головною 

проблемою є визначення кількості «грибних особин», що необхідно для вста-



572 ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 2011, vol. 68, № 4

новлення обсягів популяцій виду. Саме темпи зменшення цього показника є 

одним із основних критеріїв ризику зникнення виду, і це прямо впливає на ка-

тегорію його рідкісності [4]. На думку багатьох дослідників, найбільш 

об’єктивною обліковою одиницею для афілофороїдних грибів є одиниця суб-

страту, заселена грибом [2, 5, 8]. У нашій роботі за «грибну особину» прийнято 

саме таке визначення, а чисельність виду встановлювали за методикою, запро-

понованою Х. Котірантою в книзі А. Г. Ширяєва зі співавторами [35].

Результати досліджень та їх обговорення

Наводимо відомості про поширення, біоморфологічні, екологічні особливості 

та пропозиції щодо охорони шести рідкісних видів афілофороїдних грибів із 

НПП «Гомільшанські ліси».

Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. et Pouzar, Česká Mykol. 11(3):
154 (1957). — Альбатрел гребінчастий (Agaricaceae)

Базидіоми однорічні, одиничні або утворюють зростки. Шапинка округла чи 

часточкова, 5—10 см у діаметрі, завтовшки 0,5—1,5 см. Поверхня тонкоопуше-

на, розтріскується. Колір варіює від жовтувато-зеленуватого до бурого з олив-

ковим відтінком. Ніжка коротка, центральна чи ексцентрична, іноді майже 

бічна. Поверхня гіменофору у свіжому стані білувато-жовта, в сухому — від 

бруднувато-жовтої до червонуватої; пори — від округлих до кутастих, 2—4 на 

1 мм. Тканина ламка, білувата, з лимонним відтінком. Гіфальна система моно-

мітична, гіфи септовані, без пряжок, діаметром 2,5—4,5 мкм, набувають черво-

ного кольору у 3 % КОН; базидії 4-спорові, булавоподібні, 25—35 × 7—10 мкм; 

спори широкоеліпсоїдальні, 5—7 × 4—5 мкм (рис. 1).

Поширення в Україні. Західноукраїнські ліси, Правобережне Полісся [12, 25] 

та Харківський Лісостеп (кв. 34 заповідної зони НПП «Гомільшанські ліси»). Вид 

трапляється поодиноко, раз на декілька років, зазвичай наприкінці літа чи на 

початку осені. Головною причиною зменшення його чисельності є господарська 

діяльність у старовікових дубових лісах, коли порушується лісова підстилка.

Таблиця 1. Природоохоронний статус і критерії оцінки рідкісності видів афілофороїдних грибів 
стосовно перспективи їх занесення до «Червоної книги України» 

Вид

Пропонований охоронний статус і критерії

За «Червоною

книгою України»

За IUCN

категорія критерій

Albatrellus cristatus зникаючий EN B2ab(iv); D1

Hericium cirrhatum вразливий VU D2

Sarcodontia crocea вразливий VU A4c; B2ab(ii)

Skeletocutis odora зникаючий EN B2ab(iv); D1

Spongipellis spumeus вразливий VU D2

Xylobolus frustulatus вразливий VU B2b(iv); D2
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У районі дослідження A. cristatus зареєстрований на ґрунті у відкритих 

місцях, на узліссях кленово-липових дібров. Тому задля забезпечення його 

охорони пропонується обмеження лісогосподарських заходів у виявлених 

місцезростаннях.

Загальне поширення. Циркумбореальний вид. У Скандинавських країнах 

зафіксовані поодинокі знахідки на півдні Швеції та Норвегії. На території Росії 

відомий з її європейської частини та Сибіру [3]. Також трапляється у Північній 

Америці та Східній Азії [31]. У Німеччині та Польщі A. cristatus розглядається 

як зникаючий вид [30, 36]. У Болгарії та Чорногорії йому надано статус рідкіс-

ного, а в Норвегії — уразливого [19, 27, 29].

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol., Acta Inst. Bot. Acad. Sci. USSR Plant.
Crypt., Ser. II 6: 343 (1950). — Герицій кучерявий (Hericiaceae)

Базидіоми однорічні, сидячі, часто неправильної грудкуватої форми, утворю-

ють черепицеподібні зростки. Шапинка діаметром 5—7 см, ширша біля осно-

ви; поверхня кремового кольору, вкрита жорсткими ворсинками, в сухому ста-

ні набуває червонуватого відтінку. Гіменофор гідноїдний, шипи до 1 см зав-

довжки, циліндричні, кремово-білі, при висушуванні — вохряно-червонуваті. 

Тканина гомогенна, м’яка, палева чи вохриста. Гіфальна система мономітич-

на, гіфи з пряжками діаметром 2—10 мкм, глеоплевроїдні гіфи тонші, пошире-

ні у трамі. Базидії 4-спорові, циліндричні, 20—25 × 3,5—4,0 мкм. Спори майже 

кулясті, гіалінові, 3,0—4,0 × 2,5—3,5 мкм (рис. 2).

Поширення в Україні. Закарпатські і Карпатські ліси, Західний, Право бе реж-

ний і Лівобережний Лісостеп, Правобережне Полісся [12, 25] та Харківський 

Лісостеп (кв. 14 заповідної зони НПП «Гомільшанські ліси»). В районі досліджен-

ня вид трапляється нечасто, на субстраті формує одиничні базидіоми. Найбільше 

на чисельність H. cirrhatum впливає ліквідація позалісосічної захаращеності. Під 

час цього лісогосподарського заходу з лісу вилучається великий хмиз (стовбури, 

скелетні гілки), який є найсприятливішим субстратом для його розвитку.

У НПП «Гомільшанські ліси» H. cirrhatum трапляється у свіжих кленово-

в’язових дібровах на опалих стовбурах Quercus robur та Salix sp. Таким чином, 

Рис. 1. Плодове тіло Albatrellus cristatus (CWU 

(myc)-1094)

Fig. 1. Basidiocarp of Albatrellus cristatus (CWU 

(myc)-1094)
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основним заходом охорони цього виду є обмеження ліквідації позалісосічної 

захаращеності у виявлених місцезростаннях.

Загальне поширення. Панголарктичний вид, який спорадично трапляється 

у Європі, на Кавказі, а також у Західному Сибіру, Південно-Східній Азії та 

Північній Америці [15]. На всьому ареалі характеризується доволі низькою чи-

сельністю. В Польщі та Угорщині його статус розглядають як уразливий [18, 

36], у Болгарії — рідкісний [19], а в Чехії — близький до загрозливого [13].

Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl., Česká Mykol. 7: 117 (1953). —
Саркодонтія шафраново-жовта (Meruliaceae)

Базидіоми ресупінатні, вузлуваті, щільно прирослі до субстрату. У свіжому ста-

ні — воскоподібної консистенції, у сухому — тверді, рогоподібні. Гіменофор 

гідноїдний, шипи 0,5—1,5 см завдовжки. Поверхня спочатку шафранно-жов-

то го кольору, згодом — брунатна з червонуватим відтінком. Гіфальна система 

мономітична, гіфи з пряжками, діаметром до 3,5 мкм, рясно розгалужені, у 

цент ральній частині шипів утворюють паралельні тяжі. Базидії 4-спорові, була-

во подібні, 15—30 × 5,0 мкм. Спори широко еліпсоїдальні або майже кулясті, 

гла денькі, з тонкими стінками, зазвичай з однією великою краплиною олії у 

ци топлазмі, 5—6 × 3,5—4,0 мкм (рис. 3).

Поширення в Україні. Західноукраїнські ліси, Правобережне та Лівобережне 

Полісся, Правобережний та Лівобережний Лісостеп, степова зона, гірська та 

лісостепова зони Криму [12, 25], Харківський Лісостеп (кв. 4 в околицях біо-

станції Харківського національного університету, кв. 3 біля с. Гайдари). В райо-

ні дослідження S. crocea спорадично утворює плодові тіла на окремих деревах 

раз на декілька років. Головною причиною зменшення чисельності є санітарне 

обрізування уражених дерев у плодових садах і парках.

Вид колонізує живі стовбури яблуні та груші та здебільшого приурочений 

до плодових садів і парків. У природних екотопах виявлений лише у сухих і сві-

жих кленово-липових дібровах.

Рис. 2. Плодове тіло Hericium cirrhatum (CWU 

(myc)-1968)

Fig. 2. Basidiocarp of Hericium cirrhatum (CWU 

(myc)-1968)
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Вище йшлося про значне поширення в Україні S. crocea, але відсутність за 

останні 25 років повідомлень про його знахідки вказує на необхідність поси-

лення заходів щодо збереження цього гриба. Проблема охорони S. сrocea по-

лягає в тому, що він розвивається як облігатний паразит плодових дерев у садах 

і парках. Отже, найчастіше він знищується на приватних присадибних ділян-

ках під час санітарно-оздоровчих заходів. Відповідно, основним напрямком що-

до його збереження є роз’яснювальна робота з населенням.

Загальне поширення. Панголарктичний вид, обмежено розповсюджений у по-

мірній зоні Північної півкулі. У країнах Скандинавії відомий за поодинокими зна-

хідками у садах і парках Швеції, також є рідкісним у Північній Америці [17]. В лі-

состеповій зоні Євразії S. crocea поширений у Жигулівських горах [7], на Південному 

Приураллі [33]. У Німеччині перебуває під загрозою зникнення [30]; у Польщі 

[36], Чехії [13] та Швейцарії [34] є рідкісним, у Фінляндії — зникаючим [37].

Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns, Mycotaxon 21: 332 (1984). —
Скелетокутіс запашний (Polyporaceae)

Базидіоми однорічні, ресупінатні, помірно випуклі, невеличкі за розміром. Кон-

систенція плодового тіла у свіжому стані м’яка, в сухому — рогоподібна, ламка. 

Поверхня гіменофору кремова, при висушувані блідо-жовтувата, з бру нат ним 

відтінком. Пори спочатку кутасті, згодом розтріскуються і набувають клинопо-

дібної форми, 4—6 на 1 мм; стінки в сухому стані крихкі. Гіфальна сис тема димі-

тична. Генеративні гіфи рясні, тонкостінні, з пряжками, діаметром до 3,5 мкм, 

у перетинках трубочок — з інкрустацією в апікальній частині; скелетні та скле-

реофіковані гіфи поширені в контексі, товстостінні, з рідкими пряжками, діа-

метром до 5 мкм. Базидії 4-спорові, булавоподібні, 10—15 × 4—5 мкм. Спо ри 

алантоїдні, тонкостінні, гіалінові, розміром 5,0 × 1,5 мкм (рис. 4).

Поширення в Україні. Дві знахідки: перша на території Закарпатських лісів 

[12, 25], друга — Харківського Лісостепу (кв. 92 господарської зони НПП «Го-

Рис. 3. Плодове тіло Sarcodontia crocea (CWU (myc)-2189)

Fig. 3. Basidiocarp of Sarcodontia crocea (CWU (myc)-2189)
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мі ль шанські ліси»). В районі дослідження ми зареєстрували формування де-

кі ль кох базидіом на поваленому стовбурі Populus tremula у свіжому бору (одна 

зна хідка 05.07.2006 р.).

Вірогідно, в Україні S. odora є дуже рідкісним, що вказує на необхідність вжи т-

тя заходів, спрямованих на його збереження. Зокрема, в НПП «Го міль шан сь кі лі-

си» вид виявлений у господарській частині парку, де практикуються майже всі види 

рубок. Враховуючи це, можна пропонувати надання кв. 92 статусу заповідного.

Загальне поширення. Розповсюджений у бореальній зоні Євразії, трапляється 

у Європейській частині Росії, в Сибіру, на Уралі та Далекому Сході [3]. Також за-

реєстрований у Південно-Східній Азії, Північній та Південній Америці [14, 26]. 

Вид є дуже рідкісним у південній частині Європи [32], охороняється Бернською 

конвенцією. Занесений до Червоних списків Естонії [16], Польщі [36], Словач-

чини [23] та Чехії [13], де його категорія рідкісності варіює від LС до EN.

Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier):
84 (1900). — Спонгіпеліс піноподібний (Polyporaceae)

Базидіоми однорічні, розміром 10 × 20 × 2—6 см, сидячі чи напіврозпрос тер ті, 

трикутні у поперечному перетині, з широкою прирослою основою. Кон-

систенція плодового тіла у свіжому стані м’ясиста, м’яка, у сухому — тверда, 

крихка. Поверхня повстяна або щетинисто-волосиста, біла, з кремовим відтін-

ком, згодом — солом’яно-вохряна. Гіменофор білий, потім набуває вохряного 

чи солом’яного відтінку; пори круглясті, 1—3 на 1 мм. Гіфальна система моно-

мітична, генеративні гіфи з пряжками, діаметром до 4,5 мм. У контексі гіфи з по-

товщеними стінками, рясними, добре помітними пряжками, діаметром 4—9 мкм. 

Базидії 4-спорові, бочечко- чи булавоподібні, розміром 6—9 × 3—5 мкм. Спори 

широкоеліпсоїдальні, майже кулясті, 6,0—8,5 × 4,5—6,0 мкм (рис. 5).

Поширення в Україні. Правобережне та Лівобережне Полісся, степова зона 

[12, 25] і Харківський Лісостеп (декілька локалітетів у кв. № 4, 8 заповідної 

зони НПП «Гомільшанські ліси»). Виявлено поодинокі базидіоми на стовбурах 

окремих дерев. Плодові тіла утворює раз на декілька років на початку осені. На 

чисельність виду найбільше впливають вибіркові санітарні рубки. Spongipellis 

spumeus спричиняє білу гниль центральної частини стовбура, часто призво-

Рис. 4. Плодове тіло Skeletocutis odora (CWU (myc)-

1882)

Fig. 4. Basidiocarp of  Skeletocutis odora (CWU (myc)-

1882)
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дячи до утворення великих дупел. За лісогосподарськими інструкціями такі 

дерева підлягають вирубуванню під час санітарно-оздоровчих заходів [10].

У районі дослідження S. spumeus пристосований до свіжих і вологих кле но-

во-липових дібров, де колонізує ослаблені дерева Acer negundo, Malus domestica, 

Ulmus sp. Отже, для охорони S. spumeus потрібно обмежити вибіркові санітарні 

рубки у місцях його зростання.

Загальне поширення. Найчастіше вид трапляється у зоні дубових лісів Єв-

ро пи, але майже по всьому ареалу є рідкісним [32]. Також виявлений у Си бі ру, 

на Далекому Сході та в Північній Америці [3]. У Південно-Східній Азії відо-

мий лише за поодинокими знахідками з Китаю та Японії [26]. У багатьох краї-

нах Європи S. spumeus занесений до Червоних списків, але категорія його рід-

кісності дуже варіює. Наприклад, у Польщі він вважається таким, що перебу-

ває під загрозою зникнення [36], у Великій Британії належить до категорії рід-

кісних [24]. На території Норвегії та Фінляндії його стан розглядається як ураз-

ливий [29, 37] і лише у Швеції — як близький до загрозливого [28].

Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin, Revue Mycol., Paris 23:
341 (1958) — Кси лобол розтрісканий (Stereaceae)

Базидіоми багаторічні, ресупінатні, розтріскуються на маленькі клаптики не-

правильної форми. Консистенція плодового тіла тверда, майже дерев’яниста. 

Гіменофор гладенький, сірувато-білий. Гіфальна система мономітична. В кон-

тексі гіфи помірно розгалужені, без пряжок, діаметром до 5 мкм, вертикально 

зорієнтовані. В старих шарах базидіоми гіфи темнопігментовані. Цистиди двох 

Рис. 5. Плодове тіло Spongipellis spumeus (CWU 

(myc)-1338)

Fig. 5. Basidiocarp of Spongipellis spumeus (CWU 

(myc)-1338)

Рис. 6. Плодове тіло Xylobolus frustulatus (CWU 

(myc)-1354)

Fig. 6. Basidiocarp of Xylobolus frustulatus (CWU 

(myc)-1354)
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типів: рясні акантоцистиди, розміром 25—30 × 4—5 мкм, та псевдоцистиди, які 

зрідка трапляються у трамі. Базидії 4-спорові, видовжено булавоподібні, 25—

30 × 4—5 мкм. Спори еліпсоїдальні, тонкостінні, гладенькі, розміром 4,0—5,0 × 

× 3,0—3,5 мкм, амілоїдні (рис. 6).

Поширення в Україні. Західноукраїнські ліси, Правобережне Полісся, За кар-

патські і Карпатські ліси, Прикарпаття, Правобережний і Лівобережний Лісо-

степ, Крим [12, 25] та Харківський Лісостеп (кв. 6 заповідної зони НПП «Го мі-

ль шанські ліси»). Протягом наших досліджень виявлено лише один локалітет, 

де трапляється X. frustulatus. Вид зареєстрований у сухій кленово-липовій діб-

ро ві, утворює невеликі базидіоми на повалених стовбурах та опалих гілках Quer-

cus robur. Найбільше на варіації чисельності впливає знищення хмизу в місцях 

із високим антропогенним навантаженням.

Оскільки в районі дослідження вид здебільшого колонізує опалу та сухостійну 

деревину у сухих кленово-липових дібровах, важливим заходом щодо охорони X. fru-

stulatus. є регулювання рекреаційного навантаження на виявлені місцезростання.

Загальне поширення. Трапляється у неморальній зоні Євразії (Європа, Кав каз, 

Далекий Схід, Південно-Східна Азія) та Північній Америці [15, 21, 22], але по 

всьому ареалу характеризується низькою чисельністю. У Німеччині має статус 

рідкісного [20], у Польщі та Норвегії — уразливого [29, 36], у Фінляндії — вими-

раючого [37]. У Швеції його стан розглядається як близький до зникаючого [28].

Висновки

Активна лісогосподарська діяльність на території Харківського Лісостепу при-

зводить до вилучення з лісів сухостійної та опалої деревини, яка є головним суб-

стратом для розвитку афілофороїдних грибів. Отже, найбільш уразливими на цій 

території стають види з частотою трапляння на рівні 0,5 % і нижче. У Харківському 

Лісостепу до них належать Albatrellus cristatus, Hericium cirrhatum, Sarcodontia 

crocea, Skeletocutis odora, Spongipellis spumeus та Xylobolus frustulatus, які потребують 

занесення до «Червоного списку рослин і тварин Харківської області».

Вірогідно, більшість із наведених видів характеризується низькою чисель-

ністю не лише у Харківському Лісостепу, а й в Україні загалом. Для вирішення 

цього питання необхідні подальші дослідження їх поширення на території на-

шої держави та розгляд національною комісією доцільності занесення таких 

видів до нової редакції «Червоної книги України».
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РЕДКИЕ ВИДЫ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ ГРИБОВ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ГОМИЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА» (ХАРЬКОВСКАЯ обл.)

В результате исследований, проведенных в 1999—2009 гг. на территории НПП «Го ми ль-

шан с кие леса» (Зми евский р-н, Харьковская обл., Украина), выявлено 6 видов афиллофо-

роидных грибов (Albatrellus cristatus, Hericium cirrhatum, Sarcodontia crocea, Skeletocutis odora, 

Spongipellis spumeus и Xylobolus frustulatus), требующих охраны. Осуществлена оценка их ра-

ритетности в соответст вии с критериями МСОП и предложены мероприятия по их охране.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: афиллофороидные грибы, редкие виды, категории и критерии 

МСОП, НПП «Гомильшанские леса».
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RARE APHYLLOPHOROID FUNGI FROM

THE GOMILSHANSKI LISY NATIONAL NATURE PARK

As a result of surveys conducted in 1999—2009 in the Gomilshanski Lisy National Nature Park (Zmiyiv 

District, Kharkiv Region, Ukraine), 6 species of rare aphyllophoroid fungi were registered (Albatrellus 

cristatus, Hericium cirrhatum, Sarcodontia crocea, Skeletocutis odora, Spongipellis spumeus and Xy lo-

bolus frustulatus). The species were evaluated according to the IUCN criteria. Some measures for 

their conservation are proposed.

K e y  w o r d s:  aphyllophoroid fungi, rare species, IUCN categories, IUCN criteria, Gomilshanski 

Lisy National Nature Park.


