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Те ри то рію Лі во бе реж но го Лі состе пу Ук ра ї ни за га-
лом мож на вва жа ти від нос но до б ре до слі дже ною в 
мі ко ло гіч но му пла ні. Так, мі ко біо ту схід ної час ти-
ни ре гіо ну вив ча ли П.Є. Со сін (1946а, б), Р.В. Ган-
жа (1959; 1960а, б; 1970), А.С. Бу ха ло (1962), пів-
ден ної — І.С. Бе се ді на (1991, 1993), а пів ніч ної — 
К.К. Кар пен ко (2004, 2009). Од нак май же не охо п-
ле ни ми пла но мір ни ми до слі джен ня ми за ли ши ли-
ся дея кі ра йо ни, на сам пе ред ба сейн р. Псел. Тому 
у 2012 р. ми роз по ча ли вив чен ня ви до вої різ но-
ма ніт ності ага ри ко їд них гри бів (Agaricales s.l., 
Basidiomycota) цієї те ри то рії. До по чат ку на ших до-
слі джень для Лі во бе реж но го Лі состе пу було ві до мо 
по над 700 ви дів да ної гру пи, се ред них — дев’ять 
рід кіс них представ ни ків ро дів Lepiota (Pers.) Gray 
і Macrolepiota Singer (Agaricaceae). З цих ви дів ми 
зі бра ли L. castanea Quél., M. gracilenta (Krombh.) 
Wasser і M. mastoidea (Fr.) Singer, а L. cristata (Bolton) 
P. Kumm. var. cristata та var. felinoides Bon, L. erminea 
(Fr.) P. Kumm., L. felina (Pers.) P. Karst., L. magnispora 
Murrill і L. oreadiformis Velen. по втор но не були ви-

яв ле ні. Вод но час ми зна йшли де кіль ка ви дів да-
них ро дів, які ра ні ше для Лі во бе реж но го Лі состе-
пу не на во ди ли ся. Це L. brunneoincarnata Chodat et 
C. Martín, L. subincarnata J.E. Lange та M. konradii 
(Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser.

Ма те ріа лом для на шо го до слі джен ня ста ли 
зраз ки рід кіс них ви дів гри бів із ро дів Lepiota та 
Macrolepiota, зі бра ні про тя гом 2012—2013 рр. під 
час ек спе ди цій них ви їз дів у Ши ша цький і Ве ли ко-
ба га чанський ра йо ни Пол тавської обл. Для іден ти-
фі ка ції зраз ків ви ко ристо ву ва ли клю чі з ви знач ни-
ків або спе ці аль них так со но міч них об ро бок (Вас-
сер, 1980; Moser, 1983; Breitenbach, Kränzlin, 1995; 
Vellinga, 2001). Су час ні на зви гри бів уз го дже но з 
но менк ла тур ною ба зою да них «Index Fungorum» 
(The СABI…, 2008). 

Ниж че по да на ін фор ма ція про нові міс це зна хо-
джен ня рід кіс них для Ук ра ї ни ви дів ро дів Lepiota 
і Macrolepiota з ба сей ну р. Псел, а та кож кар та їх-
ньо го по ши рен ня в ре гіо ні (ри су нок). Ос кіль ки 
всі зраз ки зі бра ні на те ри то рії Пол тавської обл., то 
наз ва об лас ті в спи ску не на во дить ся.
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Lepiota brunneoincarnata Chodat et C. Martín
Ши ша цький р-н, с. Яреськи, сад, під Ribes 

nigrum L., на ґрун ті, 15.09.2013.
Єв ра зійсько-аф ри канський вид. В Ук ра ї ні ві-

до мий із До не цько го Лі состе пу, Лі во бе реж но го 
зла ко во-луч но го Сте пу, Гірсь ко го та Пів ден но го 
Кри му (Вас сер, 1980; Дуд ка та ін., 2004). У Єв ро пі 
тра п ля є ть ся дуже рід ко (Vellinga, 2001). За не се ний 
до «Чер во ної кни ги Поль щі», ка те го рія «V» — враз-
ли вий (Polish Red List, 2014). 

Lepiota castanea Quél.
Ши ша цький р-н, око ли ці с. Фе дун ка, мі ша ний 

ліс, 21.09.2013.
Єв ра зійсько-аф ри канський вид. В Ук ра ї ні ві-

до мий тіль ки з Лі во бе реж но го Лі состе пу (Вас сер, 
1980). У Чер во но му спи ску Ле нін градської обл. 
(Ро сія) L. castanea від но сять до ка те го рії «R» — рід-
кіс ний (European ..., 2010). 

Lepiota subincarnata J.E. Lange
Ши ша цький р-н, око ли ці с. Яреськи, по ле за-

хис на лі со сму га, 21.09.2013.
Єв ро пейсько-азійський вид. В Ук ра ї ні ві до мий 

з Лі во бе реж но го зла ко во-луч но го Сте пу та Лі во бе-
реж но го зла ко во го Сте пу (Вас сер, 1980).

Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Wasser
Ши ша цький р-н, око ли ці с. Фе дун ка, со сно вий 

ліс, 15.09.2013.
Кос мо по літ ний вид. В Ук ра ї ні ві до мий із Кар пат 

і При кар пат тя, Пра во бе реж но го По ліс ся та Лі во-
бе реж но го Лі состе пу (Вас сер, 1980).

Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) 
M.M. Moser

Ши ша цький р-н, око ли ці с. Фе дун ка, уро чи ще 
«Бе ре зи», бе ре зо ві на са джен ня ві ком 30—40 ро ків, 
21.09.2013; на пів день від ст. Яреськи, бе ре зо ві на-
са джен ня, 15.09.2012.

Єв ро пейсько-азійський вид. В Ук ра ї ні ві до мий 
із Пра во бе реж но го зла ко во го Сте пу (Вас сер, 1980), 
Гірсь ко го та Пів ден но го Кри му (При дюк, 2002; 
Дуд ка та ін., 2004; Сар ки на, 2009). За не се ний до 
«Чер во но го спи ску гри бів Че хії» як вид, для кот ро-
го не дос тат ньо ін фор ма ції («DD»), щоб ус та но ви ти 
ка те го рію за гро зи (European ..., 2010).

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
Ве ли ко ба га чанський р-н, схід на око ли ця смт 

Ве ли ка Ба гач ка, лі вий бе рег р. Псел, за плав ний ліс 
із Populus allba L., 08.09.2012.

Кос мо по літ ний вид. В Ук ра ї ні ві до мий із За кар-
пат тя, Лі во бе реж но го Лі состе пу, До не цько го зла-
ко во-луч но го Сте пу (Три ски ба и др., 2005), Гірсь-
ко го та Пів ден но го Кри му (Вас сер, 1980; Сар ки на, 
2002; Дуд ка та ін., 2004). За не се ний до «Чер во ної 
кни ги Нор ве гії» як вид, стан яко го бли зький до за-
гроз ли во го (ка те го рія «NT») (European ..., 2010).

Отже, в ба сей ні р. Псел ми вия ви ли нові міс-
цез ростан ня шес ти рід кіс них для Ук ра ї ни ви дів 
гри бів із ро дів Lepiota і Macrolepiota. Три з них — 
L. brunneoincarnata, L. subincarnata та M. konradii — 
зна йде ні впер ше на те ри то рії Лі во бе реж но го Лі состе-
пу. Є ве ли ка ймо вір ність ви яв лен ня но вих ло ка лі те-
тів для цих ви дів на те ри то рії до слі дже но го ре гіо ну.

Нові місцезнаходження рідкісних для Украї-
ни видів родів Lepiota та Macrolepiota на тери-
торії басейну р. Псел: а — L. brunneoincarnata, 
б — L. castanea, в — L. subincarnata, г — 
M. gracilenta , д — M. konradii, е — M. mastoidea 

New records of Lepiota and Macrolepiota spe-
cies, rare in Ukraine, in the basin of the Psyol 
River: а — L. brunneoincarnata, б — L. castanea, 
в — L. subincarnata, г — M. gracilenta, д — 
M. konradii, е — M. mastoidea 
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Ав тор ви слов лює щиру по дя ку д-ру біол. наук, про-
фе со ру В.П. Ге лю ті за цін ні по ра ди при на пи сан ні по-
ві дом лен ня та канд. біол. наук, до цен ту І.С. Бе се ді ній 
за пос тій ну під трим ку по льо вих мі ко ло гіч них до слі-
джень.
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РЕДКИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ВИДЫ РОДОВ LEPIOTA И 
MACROLEPIOTA (AGARICALES) ИЗ БАССЕЙНА Р. ПСЁЛ

Приводятся сведения о распространении на террито-
рии бассейна р. Псёл (Левобережная Лесостепь Украины, 
Полтавская обл.) шести редких видов макромицетов, при-
надлежащих к родам Lepiota и Macrolepiota (Agaricaceae, 
Basidiomycota). Из них L. brunneoincarnata, L. subincarnata и 
M. konradii являются новыми для Левобережной Лесостепи, 
а L. castanea, M. gracilenta и M. mastoidea ранее уже отмеча-
лись для данного региона. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: агарикоидные грибы, Agaricaceae, 
Левобережная Лесостепь,Украина.
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RARE FOR UKRAINE SPECIES OF LEPIOTA AND 
MACROLEPIOTA (AGARICALES) FROM THE BASIN OF 
THE PSYOL RIVER

Information on distribution of six rare species of the genera Lepi-
ota and Macrolepiota (Agaricaceae, Basidiomycota) in the basin of 
the Psyol river (Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine, Poltava Re-
gion) is reported. Of them, L. brunneoincarnata, L. subincarnata 
and M. konradii are new for the Left-Bank Forest-Steppe; L. cas-
tanea, M. gracilenta and M. mastoidea have already been recorded 
in this region.

K e y  w o r d s:  agaricoid fungi, Agaricaceae, Left-Bank Forest-
Steppe, Ukraine.


