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Три ва лий час представ ники роду Coprinus Pers., як і 
зага лом види роди ни Coprinaceae, рід ко при вер тали 
ува гу міко ло гів Укра їни. Єди ним ви нят ком були 
пра ці Г.Ш. Бати ро вої (1989, 1990). За ос тан нє деся-
ти літ тя, од нак, ця си туа ція змі нила ся і було отри-
мано чима ло но вих да них щодо поши рен ня ви дів 
роду Coprinus в Укра їні. Хоча знач на їх час тина вже 
опуб ліко вана (При дюк, 2004, 2007а, 2007б; Prydiuk, 
2010, 2011), чима ло зна хі док усе ще не фігу ру ють у 
жод них спи сках. Се ред них є як нові для тери то-
рії кра їни види, так і представ ники рід кіс них так-
со нів, поки що відо мих лише з неба га тьох міс це-
зна хо джень. Пред ме том цієї стат ті бу дуть ті з них, 
які нале жать до сек ції Pseudocoprinus (Kühner) P.D. 
Orton et Watling роду Coprinus. До неї від но сять види 
з пло дови ми тіла ми дріб ного або се ред ньо го роз-
міру, що за зви чай ма ють чис лен ні дер мато цисти ди. 
По кри вало в її представ ни ків від сут нє або руди-
мен тар не (Uljé, 2005). Мате ріа лом для стат ті слу-
гува ли як влас ні збо ри авто ра, так і зраз ки, що збе-
ріга лися в На ціо наль ному гер ба рії Інсти туту бота-
ніки іме ні М.Г. Хо лод ного НАН Укра їни (KW). У 
ре зуль таті їх опра цю ван ня впер ше в Укра їні вияв-
лено Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm., 
а та кож за реєстро вані нові міс це зна хо джен ня дея-
ких рані ше відо мих, але рід кіс них на її тери то рії 
так со нів (C. auricomus Pat., C. callinus M. Lange et 
A.H. Sm., C. impatiens (Fr.: Fr.) Quél. та C. silvaticus 
Peck). Ниж че наво димо док лад ну ін фор ма цію про 
них. Усі зраз ки, крім окре мо від зна че них, зі бра ні 
авто ром та збе ріга ють ся в На ціо наль ному гер ба рії 
(KW).

У статті використані такі умовні позначення: 
L — кількість пластинок гіменофору, які досягають 
ніжки; l — кількість пластинок, що не досягають 
ніжки, між двома довгими; Q — відношення 
довжини спори до її ширини (квотієнт); av. L — 
середня довжина спори; av. B — середня ширина 
спори; av. Q — середнє значення квотієнта.

Рід Coprinus Pers. 
Секція Pseudocoprinus (Kühner) P.D. Orton et 

Watling, Br. Fung. Fl. 2: 9. 1979.
Підсекція Auricomi Singer, Sydowia 2: 36. 1948.
Coprinus auricomus Pat., Tab. anal.: 200. 1886. — 

Рис. 1.
Coprinus hansenii J.E. Lange, Dansk. bot. Ark. 2(3): 

48. 1915. — Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys 
et Hopple, Taxon 50: 235. 2001. — Coprinus crenatus 
sensu Ricken, Blätterpilze: 66. 1915. — Coprinus 
hemerobius sensu J.E. Lange, Fl. agar. dan. 4: 118. 1939.

Шапинка спочатку розміром 0,5—3,0 × 0,3—
1,8 см, еліпсоподібна або овальна, часто дещо 
конічна, пізніше опукла до розпростертої, в 
кінці плоско-розпростерта, діаметром 1,0—
6,0 см, радіально-складчаста майже до центру, 
горіхово-коричнева, червонувато-коричнева 
або помаранчево-коричнева в центрі, блідіша 
по краях, гола. Пластинки вільні, не утворюють 
псевдоколаріум, досить густі (L = 30—35, l = 0—3), 
спочатку білуваті, пізніше сірі, коричневі, в кінці 
чорні. Ніжка роз мі ром 7,0—12,0 × 0,2—0,3 см, дещо 
звужується догори, трубчаста, з булаво- або злегка 
бульбоподібною основою, брудно-біла до брудно-
жовто-коричневої. М’якуш білуватий, завтовшки в 
шапинці до 0,05 см, без особливого запаху та смаку. 
Споровий порошок чорний.

Спори 10,0—13,0 × 6,5—8,0 мкм, Q = 1,5—
1,85; av. L = 11,6±0,7 мкм, av. B = 7,1±0,4 мкм, 
av. Q = 1,62±0,09; гладенькі, анфас яйцеподібні, 
еліпсоподібні до видовжено-яйцеподібних, 
верхівка та основа закруглені, в профіль 
еліпсоподібні, з центральною або, рідше, дещо 
ексцентричною порою проростання завширшки 
1,3—1,5 мкм, темно-червонувато-коричневі. 
Базидії 22,0—36,0 × 9,0—11,5 мкм, булавоподібні, 
видовжено-булавоподібні, іноді дещо звужені 
посередині, 4-спорові, кожна оточена 3—6 
псевдопарафізами. Хейлоцистиди 25,0—
65,0 × 14,0—25,0 мкм, мішкоподібні, широко-
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пляшкоподібні, еліпсоподібно-циліндричні 
або еліпсоподібні. Плевроцистиди 38,0—
90,0 × 13,0—30,0 мкм, видовжено-веретеноподібні, 
циліндрично-еліпсоподібні, дещо пляшкоподібні. 
Кутикула шапинки гіменіальна, складається з 
булавоподібних клітин 14,0—26,0 мкм завширшки, 
поміж останніх трапляються розсіяні довгі (до 
250 мкм) коричневі товстостінні волоски. Подібні 
волоски утворюються також біля основи ніжки. Є 
пряжки.

Плодові тіла зростають поодиноко або 
невеликими групами на ґрунті та похованих у 
ньому залишках деревини, в лісах (здебільшого 
листяних), на узбіччях доріг, луках, пасовиськах, 
газонах тощо.

Досліджені зразки. м. Київ, дендропарк 
«Феофанія», на газоні, 50°19`04`` пн. ш., 30°31`50`` 
сх. д., 18.06.2009 р. (KW 36915).

Раніше відомі місцезнаходження. Львівська 
обл., Пустомитівський р-н, околиці с. Липники, 
дубовий ліс, 30.08.1971р., зібр. Г.Л. Роженко 
(Батирова, 1990).

Загальне поширення. Європа: Австрія, Велика 
Британія, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, 
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Україна, 

Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція; 
Азія: Японія; Африка: Марокко.

Цей вид лег ко роз піз нати зав дяки ком біна ції 
та ких оз нак, як гола ніж ка, гіме ні аль на струк тура 
кути кули ша пин ки з роз сія ними по її по верх ні 
дов гими ко рич неви ми во лос ками, а та кож еліп-
сопо діб ні спо ри з цен траль ною по рою про рос-
тан ня. Наяв ність дов гих товстостін них во лос-
ків на ша пин ці, вза галі-то, уні каль на озна ка для 
роду Coprinus. По діб ні во лос ки, що прав да, відо мі 
у Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A. Pearson et Dennis, 
кот ру, за ре зуль тата ми не дав ніх моле ку ляр них до-
слі джень, дея кі авто ри (Walther et al., 2005; Larsson, 
Örstadius, 2008; Nagy et al., 2009) схиль ні від носи-
ти ра зом із C. auricomus до одно го роду — Parasola 
Redhead, Vilgalys et Hopple, з чим, зауважимо, окре-
мі фа хів ці не згод ні (Padamsee et al., 2008). У до слі-
дже ного нами зраз ка спо ри були дещо мен шими за 
роз міра ми, ніж вка зува ли дея кі євро пейські авто-
ри: 10,0—14,5 × 6,0—8,0 мкм (Uljé, 2005; Vesterholt, 
2008б). Ок рім того, його хей ло- та плев роцисти ди 
теж по міт но мен ші, од нак фор ма цис тид і спор, 
особ ливо наяв ність товстостін них во лос ків на по-
верх ні ша пин ки, не до зво ля ють поми лити ся в 
іден тифі ка ції цього виду.

Рис. 1. Coprinus auricomus 
Pat.: а — плодові тіла; б — 
базидії; в — хейлоцистиди; 
г — плевроцистиди; д — 
пілоцистиди; е — спори. 
Розмір масштабної шкали: 
1 см для плодових тіл, 10 мкм 
для мікроструктур

Fig. 1. Coprinus auricomus Pat.: 
а — fruit bodies; б — basidia; 
в — cheilocystidia; г — pleuro-
cystidia; д — pilocystidia; е — 
spores. Bars: 1 cm for fruit bod-
ies, 10 m for microstructures
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Підсекція Setulosi J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2: 
38. 1915.

Coprinus callinus M. Lange et A.H. Sm., Mycologia 
45: 769. 1953. — Рис. 2.

Coprinellus callinus (M. Lange et A.H. Sm.) Vilgalys, 
Hopple et Johnson, Taxon 50: 233. 2001.

Ша пин ка спо чат ку розміром 0,4—
1,3 × 0,3—1,3 см, еліпсоподібна, від жолу де- до 
ковпакоподібної, пізніше опук ло-роз простер та до 
плос ко-розпростертої в кінці, 1,0—3,0 см у діаметрі, 
руб часта, блідо-ко рич нева або чер вону вато-бура 
в центрі, по кра ях дещо світліша, до світло-сірої. 
Пластин ки вільні, до сить густі (L = 20—30, l = 0—3), 
спо чат ку білі, пізніше ко рич нево-чорні, до май-
же чор них у кінці. Ніжка 2,2—5,5 × 0,1—0,25 см, 
циліндрична або дещо звужується дого ри, труб-
часта, осно ва ніжки булавоподібна, до 0,3 см зав-
тов шки, біла, з бо рош нистим наль о том. Спо ро вий 
поро шок чор ний. М’якуш білий, у шапинці зав-
тов шки до 0,05 см, без особливого запа ху та сма ку.

Спо ри (8—)8,5—12 × 5,5—7,0 мкм, Q = 1,44—1,9, 
av. L = 10,3±1,0 мкм, av. B = 6,1±0,4 мкм, av. Q = 
1,7±0,1, гладенькі, ан фас еліпсоподібні або ви дов-
жено-яйцеподібні, із заок руг лени ми верхівкою та 
осно вою, у профіль еліпсоподібні, з екс цен трич-
ною по рою про рос тан ня 1,5—1,7 мкм зав шир шки, 
чер вону вато-коричневі. Базидії 14,5—31,0 × 7,0—
9,0 мкм, 4-спорові, булавоподібні, кожна оточена 
3—6 псевдопарафізами. Хей лоцисти ди 19,0—
36,0 × 12,0—26,0 мкм, округлі до еліпсоподібних. 
Плев роцистид немає. Пілоцистиди 60,0—
146,0 × 12,0—27,0 мкм, пляшкоподібні зі зву-
же ною дого ри ший кою зав тов шки 3,5—7,0 мкм 
біля верхівки. Скле роцисти ди 36,0—96,0 × 9,5—
13,0 мкм, пляшкоподібні, ший ка 3,5—5,0 мкм 
зав тов шки біля верхівки. Кау лоцисти ди 48,0—
137,0 × 9,0—19,0 мкм, пляшкоподібні зі зву же-
ною дого ри ший кою, 4,0—5,0 мкм зав тов шки біля 
верхівки. Є пряж ки. 

Плодові тіла роз вива ють ся неве лики ми тісними 
гру пами на гнилій деревині, ґрунті та похованій 
у ґрунті деревині, в лис тя них лісах і за рос тях 
чагарників.

Досліджені зраз ки. За кар патсь ка обл., Вели кобе-
рез нянсь кий р-н, НПП «Ужансь кий», Кост рин-
ське л-во, уро чище «Тер ма чув», оси ко вий ліс з бу-
ком, 48°54`28`` пн. ш., 22°29`21`` сх. д., 24.09.2011 р. 
(KW 40181). м. Київ, ден дро парк «Феофанія», 
дубо во-гра бо вий ліс, 50°19`08`` пн. ш., 30°31`45`` сх. 
д., 18.06.2009 р. (KW 36921). 

Раніше відомі місцезнаходження. Лу гансь ка обл., 
Ста нич но-Лу гансь кий р-н, північно-західна око-
лиця смт Ста нич но-Лу гансь ке, в’язово-дубо вий 
ліс, 16.09.2004 р. (KW 29803); там само, Лу гансь кий 
при род ний заповідник, відділення «Придінцівська 
за пла ва», ясе но вий ліс, 19.09.2004 р. (KW 29804) 
(При дюк, 2007б).

За галь не поши рен ня. Європа: Бельгія, Вели-
ка Британія, Данія, Ірландія, Італія, Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, Україна, Фінляндія, Франція, 
Швеція; Північна Аме рика: Кана да, США.

Цей вид відрізняється від C. impatiens і 
C. hiascens (Fr.: Fr.) Quél. ок руг лими, оваль ними 
та еліпсоподібними (а не пляшкоподібними) хей-
лоцисти дами, наявністю чис лен них скле роцистид 
(зрідка бува ють відсутні) та дещо більшими спо-
рами. Крім того, C. hiascens має за лиш ки по кри вала 
на поверхні ша пин ки. Сто сов но ж іще одно го схо-
жого виду, C. sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm., 
то в ньо го спо ри більших розмірів і пілоцистиди з 
циліндричними ший ками. 

Хоча спо ри зібраних в Україні зразків були дещо 
мен шими, ніж повідомляли більшість мікологів 
(Kühner, Romagnesi, 1953; Uljé, Bas, 1991; Uljé, 2005; 
Vesterholt, 2008а), реш та мікроскопічних оз нак 
(наявність чис лен них скле роцистид, пілоцистиди 
зі зву жени ми дого ри ший ками, овальні хей-
лоцисти ди) не дозволяє віднести ці колекції до 
жод ного іншого виду підсекції Setulosi.

Рис. 2. Coprinus callinus M. Lange et A.H. Sm.: а — плодові 
тіла; б — базидії; в — хейлоцистиди; г — пілоцистиди; д — 
каулоцистиди; е — спори. Розмір масштабної шкали: 1 см 
для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур
Fig. 2. Coprinus callinus M. Lange et A.H. Sm.: а — fruit bodies; 
б — basidia; в — cheilocystidia; г — pilocystidia; д — caulocys-
tidia; е — spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 m for micro-
structures
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Coprinus impatiens (Fr.: Fr.) Quél., Fl. mycol. France: 
42. 1888. — Рис. 3.

Agaricus impatiens Fr.: Fr., Syst. Mycol. 1: 302. 
1821. — Coprinellus impatiens (Fr.: Fr.) J.E. Lange, 
Dansk bot. Ark. 9(6): 93. 1938.

Ша пин ка спо чат ку розміром 0,5—1,5 × 0,3—
1,2 см, яйце-, еліпсоподібна або ви дов жено-
яйцеподібна, пізніше напівкуляста, опук ла, ок-
руг ло-конічна, в кінці плос ко-роз простер та, до 
3,0 см у діаметрі, руб часта, в центрі во христо-ко-
рич нева до тем но-чер вону вато-коричневої, по 
кра ях світліша, пізніше стає блідо-сірою з во х-
ристо-ко рич нюва тим цен тром. Пластин ки вільні 
або май же вільні, негусті (L = 15—20, l = 0—3), 
спо чат ку білуваті, пізніше чор нува то-коричневі 
до ко рич нюва то-чор них у кінці. Ніжка розміром 
2,5—8,5 × 0,15—0,3 см, циліндрична, труб часта, з 
дещо булавоподібною осно вою, білувата, з лег ким 
бо рош нистим наль о том. М’якуш білуватий, зав-
тов шки в шапинці до 0,05 см, без особ ливо го запа-
ху та сма ку. Спо ро вий поро шок чор ний.

Спо ри (8,0—)8,5—11,5(—12) × (5,0—)5,5—
6,5 мкм, Q = 1,45—2,0, av. L = 10,0±1,0 мкм, 
av. B = 5,9±0,4 мкм, av. Q = 1,71±0,12, гладенькі, 
ан фас еліпсо- та яйцеподібні, із заокругленими 
осно вою та верхівкою, у профіль еліпсоподібні, зі 
сла бо екс цен трич ною або май же цен траль ною по-
рою про рос тан ня 1,3—1,5 мкм зав шир шки, тем но-
чер вону вато-коричневі. Базидії 18,0—41,0 × 9,5—
10,0 мкм, булавоподібні, 4-спорові, кожна оточена 
4—6 псевдопарафізами. Хей лоцисти ди розміром 
27,0—60,0 × 9,0—16,0 мкм, пляшкоподібні, зрідка 
широ ко-пляшкоподібні, з дещо зву же ною дого-
ри ший кою, 3,0—6,0(—9,0) мкм зав тов шки біля 
верхівки. Плев роцистид немає. Пілоцистиди 48,0—
112,0 × 11,0—20,0 мкм, пляшкоподібні зі зву же-
ною дого ри ший кою, 3,0—6,0 мкм зав тов шки біля 
верхівки. Скле роцисти ди відсутні. Кау лоцисти ди 
55,0—90,0 × 11,0—15,0 мкм, пляшкоподібні, ший ка 
дещо звужується дого ри, 4,0—7,0 мкм зав шир шки 
біля верхівки. Є пряж ки.

Плодові тіла роз вива ють ся по оди ноко та 
тісними гру пами на ґрунті, пере важ но в де рев них 
(листяні ліси) та ча гар нико вих рос лин них угру по-
ван нях.

Досліджені зраз ки. Тернопільська обл., Гуся-
тинсь кий р-н, при род ний заповідник «Медо бори», 
Го род ниць ке л-во, 13 кв., гра бо вий ліс, 49°11`13`` 

пн. ш., 26°08`40`` сх. д., 27.09.2007 р. (KW 36797); 
Крас нянсь ке л-во, 3 кв., 49°16`14`` пн. ш., 26°11`13`` 
сх. д., 08.10.2007 р. (KW 36796). 

Раніше відомі місцезнаходження. Дніпро-
петровська обл., Дніпропетровський р-н, 
Дніпровсько-Орельсь кий при род ний заповідник, 
в’язово-дубо вий ліс, 18.09.1997 р. (KW 23508) 
(При дюк, 2003)1.

За галь не поши рен ня. Європа: Вели ка Британія, 
Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 
Поль ща, Україна, Фінляндія, Франція, Швеція; 
Азія: Вірменія; Північна Аме рика: США.

У ба гать ох ас пек тах C. impatiens близь кий до 
C. hiascens, від яко го відрізняється відсутністю 
елементів по кри вала на поверхні ша пин ки та 
більшими спо рами дещо іншої фор ми (у C. hiascens 
вони вужчі, з ок руг ло-конічною основою). Слід за-
зна чити, що знайдені в Україні зраз ки мали дещо 
вужчі спо ри, ніж вка зува ли для C. impatiens деякі 
дослідники (Uljé, 2005; Vesterholt, 2008а), нага дую-
чи спо ри C. hiascens, од нак відрізнялися наявністю 
характерної для C. impatiens округлої осно ви спор.

1  Г.Ш. Батирова (1990) наводила цей вид для Правобереж-
ного Лісостепу України (Київська обл.), однак перевірка 
вказаного зразка (KW 29900) показала, що він насправді на-
лежить до C. domesticus (Bolton: Fr.) Gray.

Рис. 3. Coprinus impatiens (Fr.: Fr.) Quél.: а — плодові тіла; 
б — базидії; в — хейлоцистиди; г — пілоцистиди; д — 
каулоцистиди; е — спори. Розмір масштабної шкали: 1 см 
для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig. 3. Coprinus impatiens (Fr.: Fr.) Quél.: а — fruit bodies; б — 
basidia; в — cheilocystidia; г — pilocystidia; д — caulocystidia; 
е — spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 m for microstructures
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Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm., 
Mycologia 45: 769. 1953. — Рис. 4. 

Coprinellus sclerocystidiosus (M. Lange et A.H. Sm.) 
Vilgalys, Hopple et Johnson, Taxon 50: 234. 2001.

Ша пин ка спо чат ку розміром 1,0—2,0 × 0,7—
1,5 см, яйце- або еліпсоподібна, пізніше ок руг ло-
конічна або опук ла, в кінці плос ко-роз простер та, 
до 3,0 см у діаметрі, руб часта, жов тува то-ко рич-
нева до во христо-коричневої в центрі, блідіша 
до країв. Пластин ки вільні або май же вільні, до-
сить густі (L = 30—35, l = 1—3), спо чат ку білуваті, 
пізніше сіро-коричневі, в кінці май же чорні. Ніжка 
розміром 3,5—10,0 × 0,1—0,3 см, циліндрична або 
злегка звужується дого ри, з дещо булавоподібною 
осно вою, труб часта, біла або сірувато-біла, зі слаб-
ким бо рош нистим наль о том. М’якуш білуватий, 
у шапинці зав тов шки до 0,05 см, без особ ливо го 
запа ху і сма ку. Спо ро вий поро шок чор ний.

Спо ри 11,0—13,7 × 7,0—8,5 мкм, Q = 1,49—
1,67, av. L = 12,5±0,8 мкм, av. B = 7,9±0,4 мкм, 
av. Q = 1,57±0,05, гладенькі, ан фас яйцеподібні 
до еліпсоподібних, із заок руг лени ми осно вою 
та верхівкою, у профіль еліпсоподібні, з екс-
цен трич ною по рою про рос тан ня 1,5—1,8 мкм 
зав шир шки, тем но-чер вону вато-коричневі. 
Базидії 23,0—33,0 × 9,5—11,0 мкм, булавоподібні, 
4-спорові, кожна оточена 4—6 псевдопарафізами. 
Хей лоцисти ди розміром 19,0—40,0 × 19,0—
30,0 мкм, округлі, яйце-, еліпсоподібні, обер нено-
яйцеподібні. Плев роцистид немає. Пілоцистиди 

43,0—108,0 × 11,0—15,0 мкм, пляшкоподібні з 
циліндричною або дещо зву же ною дого ри ший-
кою, 5,0—9,5 мкм зав шир шки біля верхівки. 
Скле роцисти ди 50,0—70,0 × 7,0—10,0 мкм, 
веретеноподібно-пляшкоподібні, зі зву же ною 
дого ри ший кою, 3—5 мкм зав тов шки біля верхівки, 
як пра вило, численні. Кау лоцисти ди не виявлені. 
Є пряж ки.

Кар пофо ри зроста ють неве лики ми гру пами 
або по оди ноко на ґрунті (нерідко на похованій 
деревині), в лис тя них лісах.

Досліджені зраз ки. До нець ка обл., Вол но ва ський 
р-н, Вели ко-Ана дольсь кий ліс, молоді дубо во-
ясенові на сад жен ня, 47°39`56`` пн. ш., 37°27`15`` 
сх. д., 14.10.1954 р., зібр. М.Я. Зеро ва (KW 29904).

За галь не поши рен ня. Європа: Данія, Італія, 
Нідерланди, Німеччина, Україна, Фінляндія, 
Франція, Швеція; Північна Аме рика: Кана да, 
США.

Цей вид близький до C. callinus, але відрізняється 
більшими спорами та формою пілоцистид, 
шийка котрих зазвичай циліндрична, і лише 
зрідка дещо звужується догори. В іншого схожого 
виду, C. subimpatiens M. Lange et A.H. Sm., на 
відміну від C. sclerocystidiosus, є плевроцистиди, а 
пілоцистиди, хоча теж мають циліндричну шийку, 
характеризуються злегка потовщеною верхівкою. 
Спори в цього виду також трохи іншої форми — 
довші та вужчі (Uljé, 2005).

Рис. 4. Coprinus sclerocystidiosus M. 
Lange et A.H. Sm.: а — плодові тіла; 
б — базидії; в — хейлоцистиди; 
г — пілоцистиди; д — спори. 
Розмір масштабної шкали: 1 см 
для плодових тіл, 10 мкм для 
мікроструктур

Fig. 4. Coprinus sclerocystidiosus M. 
Lange et A.H. Sm.: а — fruit bodies; 
б — basidia; в — cheilocystidia; г — 
pilocystidia; д — spores. Bars: 1 cm for 
fruit bodies, 10 m for microstructures
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Coprinus silvaticus Peck, Rep. N. Y. St. Mus. Nat. 
Hist. 24: 71. 1871. — Рис. 5. 

Coprinus tardus P. Karst., Ryssl. Finl. Skand. Halföns 
Hattsvamp.: 266. 1879. — Coprinellus tardus (P. Karst.) 
P. Karst., Meddn. Soc. Fauna Fl. fenn. 5: 34. 1880.

Ша пин ка спо чат ку розміром 1,0—2,5 × 0,8—
2,2 см, ок руг ла або май же куляста, яйцеподібна, 
пізніше напівкуляста або ок руг ло-конічна до 
опуклої, зрідка плос ко-розпростертої, діаметром 
до 4,0 см, руб часта, во христо-ко рич нева, в центрі 
тем но-чер вону вато-ко рич нева, вкри та за лиш ками 
по кри вала у вигляді роз кида них, дуже дрібних 
білуватих пластівців. Пластин ки вільні або май-
же вільні, негусті (L = 20—35, l = 0—3), спо-
чат ку білуваті, пізніше коричневі, май же чорні 
наприкінці. Ніжка розміром 4,0—8,0 × 0,2—0,5 см, 
циліндрична, з дещо булавоподібною осно-
вою, труб часта, білувата, з бо рош нистим наль о-
том. М’якуш білуватий, у шапинці зав тов шки до 
0,05 см, без особ ливо го запа ху та сма ку. Спо ро вий 
поро шок чор ний.

Спо ри 9,5—14,5(—15,0) × 7,0—10,0(—10,5) 
мкм, Q = 1,29—1,58, av. L = 12,3±1,4 мкм, 
av. B = 8,6±0,8 мкм, av. Q = 1,43±0,08, бородавчасті, 
боро дав ки нерідко утво рю ють слабовиражені 
поперечні ряди, ан фас яйцеподібні з ок руг-
лою осно вою та зрізано-конічною верхівкою, 
мигдалеподібні у профіль, із цен траль ною по рою 
про рос тан ня 2,0—2,2 мкм зав шир шки, тем но-чер-
вону вато-бурі. Базидії 22,0—55,0 × 8,0—12,0 мкм, 
булавоподібні, 4-спорові, кожна оточена 4—6 
псевдопарафізами. Хей лоцисти ди розміром 45,0—
84,0 × 15,0—30,0 мкм, вере тено- та пляшкоподібні 
зі зву же ною дого ри ший кою, 5,0—8,0 мкм зав-
шир шки біля верхівки. Плев роцисти ди відсутні. 
Пілоцистиди 92,0—132,0 × 16,0—25,0 мкм, 
пляшкоподібні зі зву же ною дого ри ший кою, 6,0—
8,5 мкм зав шир шки біля верхівки. Скле роцистид 
немає. Кау лоцисти ди 84,0—120,0 × 20,0—22,0 мкм, 
пляшкоподібні зі зву же ною дого ри ший кою, 
7,0—9,5 мкм зав шир шки біля верхівки. По кри-
вало складається з еліпсо-, яйцеподібних та ок руг-
лих клітин розміром 24,0—43,0 × 22,0—27,0 мкм зі 
світло-жов тува то-ко рич неви ми стінками, які злег-
ка інкрустовані дрібними криста лика ми. Пряж ки 
відсутні.

Плодові тіла, як пра вило, зроста ють тісними 
гру пами та пуч ками на ґрунті, в лісах (частіше лис-
тя них, рідше — мішаних), са дах і пар ках.

Досліджені зраз ки. АР Крим, Алуш тин ська 
міськрада, Ан гарсь кий пере вал, буко вий ліс, 
44°44`17`` пн. ш., 34°22`05`` сх. д., 09.11.2005 р., зібр. 
М.Я. Дідух (KW 36818).

Раніше відомі місцезнаходження. Тернопільська 
обл., Зборівський р-н, околиці с. Заложці, лис тя-
ний ліс, 29.09.1985 р., зібр. Г.Ш. Бати рова (Бати-
рова, 1989). Чер кась ка обл., Канівський р-н, 
Канівський при род ний заповідник, гра бо вий ліс 
(Соломахіна, 1980). Сумсь ка обл., Тростя нець-
кий р-н, Тростя нець кий ден дро парк, Неку чин-
сь ке л-во, 5 кв., дубо вий ліс, 28.10.1998 р., зібр. 
К.К. Кар пен ко (KW 23226) (Кар пен ко, 2004, 2009). 
АР Крим, Гірський Крим, скельнодубові ліси та 
сади, без точ них місцезнаходжень (Саркіна, 2001).

За галь не поши рен ня. Європа: Вели ка Британія, 
Данія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 
Поль ща, Україна, Чехія, Франція, Швеція; 
Азія: Вірменія, Індія; Північна Аме рика: США; 
Південна Аме рика: Ар ген тина. 

Вид легко впізнати завдяки бородавчастим 
спорам. Ще один вид зі скульптурованими спорами 
з цієї ж підсекції, C. verrucispermus Joss. et Enderle, 
має дрібніші плодові тіла та 2-спорові базидії. 
Крім того, в цього виду є плевроцистиди, а спори 

Рис. 5. Coprinus silvaticus Peck: а — плодові тіла; б — базидії; 
в — хейлоцистиди; г — пілоцистиди; д — каулоцистиди; е — 
елементи покривала; ж —спори. Розмір масштабної шкали: 
1 см для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig. 5. Coprinus silvaticus Peck: а — fruit bodies; б — basidia; 
в — cheilocystidia; г — pilocystidia; д — caulocystidia; е — 
elements of veil; ж — spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 m 
for microstructures
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практично еліпсоподібні, зі слабовираженою 
мигдалеподібністю. Більше того, орнаментація спор 
у C. verrucispermus зникає під впливом розчину КОН, 
чого не спостерігається у C. silvaticus (Uljé, 2005).

Ав тор ви слов лює щиру подя ку М.Я. Ді дух за 
люб’язно нада ні зраз ки.
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В.П. Гелюта

Н.П. При дюк
Инсти тут бота ники име ни Н.Г. Хо лод ного НАН Ук раи ны, 
г. Киев

НО ВЫЕ И РЕД КИЕ ДЛЯ УК РАИ НЫ ВИДЫ СЕ МЕЙ-
СТВА COPRINACEAE. 2. РОД COPRINUS (СЕК ЦИЯ 
PSEUDOCOPRINUS)

Сооб щает ся о на ход ках но вых и ред ких для Ук раи ны 
предста вите лей сек ции Pseudocoprinus (Kühner) P.D. Orton 
et Watling рода Coprinus Pers. Впер вые для Ук раи ны при во-
дит ся Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm., а для 
C. auricomus Pat., C. callinus M. Lange et A.H. Sm., C. impatiens 
(Fr.: Fr.) Quél. и C. silvaticus Peck заре гист риро ваны но вые 
место нахо жде ния. Даны диаг нозы этих видов, локалитеты, 
ин фор ма ция об об щем рас простра не нии и ори ги наль ные 
иллюстра ции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Coprinaceae, Coprinus, Pseudocoprinus, 
но вые и ред кие виды, Украина.
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NEW AND RARE FOR UKRAINE SPECIES OF THE 
FAMILY COPRINACEAE. 2. GENUS COPRINUS (SECTION 
PSEUDOCOPRINUS)

The data about finds of some new and rare for Ukraine 
representatives of the section Pseudocoprinus (Kühner) P.D. 
Orton et Watling of the genus Coprinus Pers. are reported. 
Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm. is recorded for 
the first time for Ukraine, and new localities for C. auricomus Pat., 
C. callinus M. Lange et A.H. Sm., C. impatiens (Fr.: Fr.) Quél. 
and C. silvaticus Peck are registered. Their descriptions, localities, 
data on general distribution and original drawings are given. 

K e y  w o r d s: Coprinaceae, Coprinus, Pseudocoprinus, new and 
rare species, Ukraine.




