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Вступ 

Во се ни 2014 р. на те ри то рії На ціо наль но го при род-

но го пар ку «Вер хо винський» було зі бра но низ ку 

зраз ків ага ри ко їд них ба зи діо мі це тів. У ре зуль та ті їх 

оп ра цю ван ня ви яв ле но чи ма ло но вих та рід кіс них 

для мі ко біо ти Ук ра ї ни ви дів, зок ре ма Mythicomyces 

corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm. Біль ше того, цей 

вид представ ляє но вий для те ри то рії Ук ра ї ни рід 

Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. З ог ля ду на це 

вва жає мо за до ціль не дати яко мо га пов ні шу ін фор-

ма цію про його мор фо ло гію, сис те ма ти ку, біо ло-

гіч ні особ ли вості та за галь не по ши рен ня.

Об’єкти та ма те ріа ли до слі джень 

Де та лі мік ро ско піч ної бу до ви гри ба до слі джу ва ли 

на су хих зраз ках. Для цьо го ро би ли по пе реч ні (для 

пласти нок), ра ді аль ні (для ку ти ку ли ша пин ки) та 

по здовж ні (для по кри вів ніж ки) зрі зи час тин пло-

до во го тіла гри ба. Зрі зи, зроб ле ні при близ но на по-

ло ви ні ра діу са ша пин ки, на вер хів ці та в се ред ній 

час ти ні ніж ки, мон ту ва ли в 3 % -му роз чи ні КОН 

і за барв лю ва ли Кон го-чер во ним для кра щої кон-

траст ності. Роз мі ри спор та ін ших мік рострук тур 

(ба зи дій, цис тид тощо) в тексті стат ті ґрун ту ють ся 

на ви мі рах 20-ти ви пад ко во ві діб ра них ек зем п ля рів 

з од но го й того са мо го пло до во го тіла. Крім того, 

бу до ву спор і цис тид до дат ко во вив ча ли з ви ко-

ристан ням ска ну валь но го елек трон но го мік ро ско-

па JEOL JSM-6060LA за при ско рю валь ної на пру ги 

30 кВ.

У стат ті ви ко риста ні такі умов ні по зна чен ня: 

L — кіль кість пласти нок гі ме но фо ру, які до ся га ють 

ніж ки; l — кіль кість пласти нок, що не до ся га ють 

ніж ки, між дво ма дов ги ми; av. L — се ред ня дов-

жи на спо ри ан фас; av. B — се ред ня ши ри на спо ри 

ан фас; Q — від но шен ня дов жи ни спо ри до її ши-

ри ни (кво ті єнт); av. Q — се ред нє зна чен ня кво ті єн-

та. Зраз ки збе рі га ють ся в На ціо наль но му гер ба рії 

Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук-

ра ї ни (KW).

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня 

Знайдений нами вид був опи са ний Е.М. Фрі-

зом як Agaricus corneipes Fr. (Fries, 1861) на ос но-

ві зраз ка, зі бра но го в Шве ції. Зго дом П. Карстен 

(Karsten, 1879) від ніс його до роду Psilocybe (Fr.) P. 

Kumm., а Л. Келе (Quélet, 1886) — до роду Geophila 

Quél. (втім, потім цей рід був си но ні мі зо ва ний із 

Psilocybe) (Kirk et al., 2008). Знач но піз ні ше Г. Гуз ман 

(Guzman, 1983) вка зав на низ ку оз нак цьо го виду 

(дріб но бо ро дав часті та дос татньо світ ло го за барв-

ле ння спо ри без рос то вої пори, хря щу ва та ніж ка з 

ко рич ню ва тим ба заль ним мі це лі єм), які від різ ня-

ють його від ін ших представ ни ків Psilocybe, і ви лу-

чив цей вид зі скла ду роду, при пус тив ши, що його 

до ціль ні ше від нести до Galerina Earle. Втім, жод-

них офі цій них но менк ла тур них змін він не вніс, 

ос кіль ки не мав у роз по ря джен ні гар но го зраз ка 

цьо го так со на. Піз ні ше С.А. Ред хед та А.Г. Сміт 

(Redhead, Smith, 1986) вка за ли на дея кі іс тот ні оз-

на ки виду (ко лір спо ро во го по рош ку, на яв ність 

товстостін них цис тид із криста ла ми на вер хів ці, 

бу ру ва тий ба заль ний мі це лій на ніж ці тощо), які 

унеможливили від несення його до роду Galerina. За 

цими від мін ностя ми вони ви ді ли ли даний вид в ок-

ре мий мо но тип ний рід Mythicomyces. Слід за зна чи-

ти, що, на во дя чи си но ні ми Mythicomyces corneipes, 

С.А. Ред хед і А.Г. Сміт не пра виль но вка за ли дату 

пуб лі ка ції Е. Фрі за (1863 р. за мість 1861 р.), тому 

ця ви до ва на зва не мог ла вва жа ти ся чин ною за 
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пра ви ла ми Між на род но го ко дек су бо та ніч ної но-

менк ла ту ри, тоді як на зва роду Mythicomyces була 

ва лід ною. Отож піз ні ше на зву цьо го виду до ве ло ся 

уза ко ни ти за но во (Redhead et al., 2011). 

Три ва лий час Mythicomyces corneipes вва жа ли 

представ ни ком роду Psilocybe (як P. corneipes) і, 

від по від но, від но си ли до ро ди ни Strophariaceae. 

С.А. Ред хед та А.Г. Сміт, ви ді лив ши його в ок ре-

мий рід, все-та ки вва жа ли, що особ ли вості біо ло-

гії та ко лір спо ро во го по рош ку M. corneipes від по-

ві да ють ши ро кій кон цеп ції ро ди ни Strophariaceae. 

Од нак вони вка зу ва ли на дея кі особ ли вості цьо-

го виду (на прик лад, на яв ність дріб но бо ро дав-

частих спор без рос то вої пори), які від різ ня ють 

M. corneipes від біль шості представ ни ків цієї ро-

ди ни (Redhead, Smith, 1986). По рів ня но не дав ні 

мо ле ку ляр ні до слі джен ня про де монст ру ва ли, що 

рід Mythicomyces най більш спо рід не ний із ви да ми 

ро ди ни Psathyrellaceae й утво рює ра зом із ро дом 

Stagnicola Redhead et A.H. Sm. ок ре му кла ду, сест-

ринську до біль шості представ ни ків цієї ро ди ни 

(Matheny et al., 2006; Padamsee et al., 2008). Та ким 

чи ном, те пер рід Mythicomyces роз гля да ють у скла ді 

ро ди ни Psathyrellaceae (Kirk et al., 2008), не зва жаю-

чи на його до во лі знач ну мор фо ло гіч ну ві до крем-

ле ність від біль шості її представ ни ків. 

Оскільки M. corneipes є новим для України ви-

дом, по дає мо док лад ну ін фор ма цію щодо його 

мор фо ло гії, сис те ма ти ки та по ши рен ня.

Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm. 

in Redhead, Ammirati, Norvell, Vizzini et Contu, 

Mycotaxon 118: 456. 2011. — Рис. 1—3.

Agaricus corneipes Fr., Ofvers. Kongl. Svensk Vet.-

Akad. Forh. 18(1): 21. 1861.

Psilocybe corneipes (Fr.) P. Karst., Bidr. Kann. Finl. 

Nat. Folk 32: 504. 1879.

Geophila corneipes (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 

111. 1886.

Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm., 

Can. J. Bot. 64(3): 643. 1986 (nom. inval.).

Ша пин ка роз мі ром 1,0—3,5 см, спо чат ку ок-

руг ло-ко ніч на або дзво ни ко по діб на із за гор ну-

ти ми до ни зу края ми, не рід ко з до б ре по міт ним 

гор би ком або ви пук лістю в цен трі, зго дом ви пук-

ла, роз простер то-ок руг ло-ко ніч на або ви пук ло-

роз простер та, час то з ви пук лістю або не ви со ким 

гор би ком у цен трі, гла день ка, бли ску ча або злег-

ка сли зиста (особ ли во у во ло гу по го ду), гіг ро фан-

на, про зо ро-сму гаста май же до цен тру, у во ло го му 

ста ні яс к ра во-ру ду ва то-по ма ран че ва або по ма ран-

че во-ру да, в цен трі тем ні ша, го рі хо во-ко рич не ва, 

чер во ну ва то-ру да або май же бура, з дещо блі ді-

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

Fig. 1. Mythicomyces corneipes: а — fruit 
bodies; б — basidia; в — cheilocystidia; 
г — pleurocystidia; д — caulocystidia, 
e — spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 
10 m for microstructures



57ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(1)

шим, світ ло- або во христо-ру дим кра єм, під си хаю-

чи, стає світ ло-ко рич не вою або світ ло-во христо-

ко рич не вою з жов ту ва тим від тін ком. Пластин ки 

вузько при рос лі, гус ті (L = 35—45, l = 1—3), опук лі, 

до 0,3 см зав шир шки, спо чат ку бі лу ва ті або блі до-

со лом’яно-жов ті, піз ні ше блі до-ко рич не ві, пі сля 

пов но го до зрі ван ня спор ста ють світ ло-сі ру ва-

то- або пур пу ро во-ко рич не ви ми. Ніж ка роз мі ром 

2,5—7,0 × 0,1—0,3 см, хря щу ва та, ци лін д рич на, не-

рід ко дещо зву жу єть ся до го ри або до обох кін ців, 

з бу ла во по діб ною ос но вою, труб часта, на вер хів ці 

сла бобо рош ниста, ниж че гла день ка, світ ло-ко рич-

не ва у верх ній час ти ні, в ниж ній — тем ні ша, чер-

во ну ва то-ко рич не ва, чер во ну ва то-бу ра або на віть 

тем но-бу ра біля са мої ос но ви, з ві ком тем ні шає 

зни зу до го ри, з ру ду ва то-бу рим ба заль ним мі це лі-

єм. М’якуш у ша пин ці ру ду ва тий, до 1,5 мм зав тов-

шки, в ніж ці бу рий у її верх ній час ти ні та тем но-бу-

рий — у ниж ній, хря щу ва тий, особ ли во в ніж ці, без 

особ ли во го за па ху або зі слаб ким аро ма том пе лар-

го нії, смак не ви раз ний або дещо гір ку ва тий. Спо-

ро вий по ро шок світ ло-сі ру ва то-ко рич не вий. Спо-

ри (6,0—)6,5—8,0(—9,0) × 4,5—6,0 мкм, Q = 1,28—

1,60; av. L = 7,3±0,65 мкм, av. B = 5,1±0,41 мкм, 

av. Q = 1,42±0,08; дріб но бо ро дав часті (рис. 2), хоча 

під світ ло вим мік ро ско пом ви гля да ють прак тич но 

гла день ки ми (скульп ту ру сті нок мож на роз різ ни-

ти лише з ви ко ристан ням імер сій но го об’єктива), 

ан фас яй це по діб ні, еліп со по діб но-яй це по діб ні 

або ши ро ко еліп со по діб ні, вер хів ка та ос но ва за-

круг ле ні, у про філь еліп со по діб но-ми гда ле по діб ні, 

ча сом із суп ра гі ляр ною де пре сі єю, без пори про-

рос тан ня, товстостін ні, сла боко рич ню ва ті, май-

же без барв ні, сла бо амі ло їд ні, ціа но філь ні. Ба зи дії 

22,0—25,0 × 6,0—7,5 мкм, бу ла во по діб ні, 4-спо ро-

ві. Хей ло цисти ди двох ти пів: а) 35,0—65,0 × 10,5—

20,0 мкм, міш ко по діб ні, ши ро ко-міш ко по діб ні, 

ви дов же но-міш ко по діб ні, міш ко по діб но-пляш ко-

по діб ні, ве ре те но по діб ні або пляш ко по діб но-ве-

ре те но по діб ні, не рід ко з до во лі дов ги ми ніж ка ми, 

товстостін ні (1,0—3,5 мкм, при чо му на вер хів-

ці тов щи на стін ки іно ді ся гає 6,5 мкм), не рід ко 

вер хів ки цис тид ін крусто ва ні дріб ни ми криста-

ли ка ми*, ко рич ню ва то-жов ті, у верх ній час ти ні 

амі ло їд ні, чис лен ні (рис. 3); б) 30,0—45,0 × 9,5—

15,0 мкм, міш ко по діб ні, іно ді май же ци лін д рич-

ні, тон костін ні, без барв ні, до во лі чис лен ні. Плев-

ро цисти ди 45,0—70,0 × 14,0—25,0 мкм, за фор мою 

*  Такі цистиди називають метулоїдами.

ана ло гіч ні хей ло цисти дам, товстостін ні (1,0—

3,5 мкм), особ ли во в ра йо ні вер хів ки, де тов щи на 

стін ки ча сом ся гає 9,0 мкм, не рід ко ін крусто ва ні 

дріб ни ми криста ли ка ми на вер хів ці, ко рич ню ва то-

жов ті, чис лен ні. Кау ло цисти ди тра п ляють ся лише 

на вер хів ці ніж ки, двох ти пів: а) 30,0—60,0 × 14,0—

16,0 мкм, міш ко по діб ні, ви дов же но-міш ко по діб-

ні, ве ре те но по діб ні та міш ко по діб но-ве ре те но-

по діб ні, товстостін ні (2,5—3,5 мкм), зде біль шо го 

без криста ли ків на вер хів ці, не чис лен ні; б) 25,0—

50,0 × 6,5—7,5 мкм, бу ла во по діб ні, ве ре те но по діб-

ні та май же ци лін д рич ні, тон костін ні, без барв ні, 

не чис лен ні. Ку ти ку ла ша пин ки гі фаль на, скла да-

єть ся з тон ко го шару ци лін д рич них, дещо ос лиз-

не них гіф, 1,0—4,0 мкм зав шир шки, ниж че яких 

за ля га ють товсті гіфи, ут во ре ні ба риль це по діб ни-

ми клі ти на ми 8,0—15,0 мкм зав шир шки. Ку ти ку ла 

ніж ки гі фаль на, скла даєть ся з ци лін д рич них без-

барв них гіф зав шир шки 1,0—7,0 мкм. Є пряж ки.

Пло до ві тіла зроста ють по оди но ко або не ве ли-

ки ми гру па ми на гни лій де ре ви ні (не рід ко по хо-

ва ній у ґрун ті) та рос лин них за лиш ках, у во ло гих, 

час то за плав них, лі сах, зде біль шо го лис тя них і мі-

ша них, не рід ко в за рос тях віль хи на бе ре гах струм-

ків. Оче вид но, рід кіс ний на те ри то рії Ук ра ї ни. Не-

їс тів ний.

До слі дже ні зраз ки. Іва но-Фран ківська обл., Вер-

хо винський р-н, На ціо наль ний при род ний парк 

«Вер хо винський», 47°47`13`` пн. ш., 24°56`40`` сх. 

д., близько 900 м н.р.м., бе рег р. Пер ка ла ба, ліс із 

віль хи сі рої (Alnus incana (L.) Moench) із до міш-

кою яли ни зви чай ної (Picea abies L.), на ґрун ті 

(мож ли во, із за лиш ка ми де ре ви ни), 25.09.2014 р. 

(KW 60483F).

За галь не по ши рен ня. Єв ро па: Ні меч чи на, Нор-

ве гія, Ро сія, Ук ра ї на, Фін лян дія, Шве ція; Пів ніч-

на Аме ри ка: Ка на да, США (Redhead, Smith, 1986; 

Huntinen, Vauras, 1992; Castellano et al., 2003; Па ла-

мар чук, 2009; Gulden, 2012б; Strittmatter, Oberhauer, 

2013). 

Зов ні M. corneipes най біль ше по діб ний до ви-

дів роду Galerina, особ ли во G. sideroides (Bull.: Fr.) 

Kühner, яка, крім того, має спо ри схо жих фор ми 

та роз мі рів. Од нак цей вид лег ко від різ ни ти від 

M. corneipes зав дя ки ціл ко ви тій від сут ності ме ту-

ло ї дів, гла день ким спо рам та на яв ності на ніж ці 

до сить до б ре по міт но го по кри ва ла, яке не рід ко 

утво рює не ви раз не кіль це. З ін шо го боку, G. nana 

(Petri) Kühner теж має ме ту ло ї ди, про те від різ ня-

єть ся на яв ністю як 2-, так і 4-спо ро вих ба зи дій у 
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Рис. 2. Спори Mythicomyces corneipes під сканувальним електронним мікроскопом. Розмір масштабної шкали — 2 мкм 

Fig. 2. Spores of Mythicomyces corneipes under scanning electron microscope. Scale bar = 2 m

Рис. 3. Хейлоцистиди Mythicomyces corneipes під сканувальним електронним мікроскопом. Розмір масштабної 
шкали — 10 мкм 

Fig. 3. Cheilocystidia of Mythicomyces corneipes under scanning electron microscope. Scale bar = 10 m
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гі ме нії, а та кож фор мою і роз мі ра ми спор. Ос тан ні 

бу ва ють зав дов жки від 6,5—11,0 мкм (на 4-спо ро-

вих ба зи ді ях) до 11,0—13,0 мкм (на 2-спо ро вих), 

ма ють ви раз ну ми гда ле по діб ну фор му і вкри ті доб-

ре по міт ною гру бо бо ро дав частою ор на мен та ці єю, 

цілко ви то від сутньою в ра йо ні суп ра гі ляр но го дис-

ка (у M. corneipes суп ра гі ляр ний диск ні ко ли не бу-

ває пов ністю гла день ким, див. рис. 2). Ок рім того, 

на ніж ці G. nana не рід ко по міт не бі лу ва те во лок-

нисте по кри ва ло, яке іно ді утво рює не ви раз ні поя-

ски (Не здой ми но го, 1996; Gulden, 2012а), тоді як 

у M. corneipes по кри ва ло від сут нє. Пев ною мі рою 

зо внішньо по діб ні до M. corneipes та кож Hypholoma 

udum (Pers.: Fr.) Kühner та H. elongatum (Pers.) 

Ricken, які, про те, від різ няють ся тен діт ні ши ми та 

світ лі ше за барв ле ни ми пло до ви ми ті ла ми. Мік ро-

ско піч но їх мож на від різ ни ти зав дя ки гла день ким 

спо рам із рос то вою по рою, від сут ності ме ту ло ї дів 

і на яв ності хри зо цистид** (Vesterholt, Rald, 2012). 

Mythicomyces corneipes в Єв ро пі роз по всю дже-

ний зде біль шо го у Фен но скан дії, лише за ос тан ні 

роки він ви яв ле ний у Ро сії (Пів ніч ний Урал, Рес-

пуб лі ка Комі) (Па ла мар чук, 2009) та пів ден но-за-

хід ній Ні меч чи ні (Strittmatter, Oberhauer, 2013). 

Су дя чи з усьо го, це до сить хо ло до- та во ло го люб-

ний вид, який поза ме жа ми Пів ніч ної Єв ро пи 

трап ля єть ся лише в гірських ре гіо нах. У Єв ро пі це 

дуже рід кіс ний вид, ві до мий з до во лі не ба гатьох 

міс це зна хо джень. У Ро сії він вне се ний до Чер во-

ної кни ги Рес пуб лі ки Комі (http://ib.komisc.ru/

add/rb/individuals/?id=2950). У Пів ніч ній Аме ри ці 

M. corneipes тра п ля єть ся час ті ше, особ ли во в пів-

ніч но-за хід ній час ти ні Ти хо оке ансько го уз бе реж-

жя США (Castellano et al., 2003). Зва жаю чи на те, 

що в Ук ра ї ні цей вид, найі мо вір ні ше, тра п ля єть-

ся лише в Кар па тах, а та кож на його рід кіс ність 

у Єв ро пі, вва жає мо за до ціль не ре ко мен ду ва ти 

M. corneipes для вне сен ня до наступ но го ви дан ня 

«Чер во ної кни ги Ук ра ї ни».

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку В.І. Сап са ю за до по-

мо гу в ро бо ті на ска ну валь но му елек трон но му мік ро-

ско пі, а та кож д-ру біол. наук В.П. Ге лю ті та канд. 

біол. наук Ю.Я. Ти хо нен ку за слуш ні по ра ди щодо 

тексту стат ті.

**  Тонкостінні цистиди, що містять усередині аморфні 
тільця, які набувають жовтого кольору в розчині амонію 
або лугу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Красная книга Республики Коми (2009 onwards). От-
дел Базидиомицеты — Basidiomycota. Митико-
мицес корнеипес — Mythicomyces corneipes (Fr.) 
Redhead et A.H. Sm. http://ib.komisc.ru/add/rb/
individuals/?id=2950 (14.01.2015)

Нездойминого Э.Л. Определитель грибов России: По-
рядок агариковые; вып. 1. Семейство Паутиннико-
вые. — СПб.: Наука, 1996. — 408 с.

Паламарчук М.А. Ксилотрофные агарикоидные ба-
зидиомицеты Печоро-Ильичского заповедника 
(Северный Урал) // Хвойные бореальной зоны. — 
2009. — 26, № 1. — С. 67—71.

Castellano M.A., Cazares E., Fondrick B., Dreisbach 
T. Mythicomyces corneipes (Fries) Redhead & Smith // 
Handbook to additional fungal species of special concern 
in the Northwest Forest Plan. Part 7: Species Gyromitra 
montana to Phaeocollybia fallax? (Report). — US Depart-
ment of Agriculture, Forest Service, 2003. — P. S3—81. 

Fries E.M. Hymenomycetes novi vel minus cogniti, in 
Sueciа 1852—1860 observаti // Ofvers. Kongl. Svensk 
Vet.-Akаd. Forh. — 1861. — 18(1). — P. 19—34.

Gulden G. Galerina Earle // H. Khudsen, J. Vesterholt (eds.). 
Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphel-
loid and gastroid genera. — Copenhagen: Nordsvamp, 
2012а. — P. 886—903.

Gulden G. Mythicomyces Redheаd & A.H. Sm. // H. Khud-
sen, J. Vesterholt (eds.). Fungа Nordicа. Agаricoid, 
boletoid, clаvаrioid, cyphelloid аnd gаstroid generа. — 
Copenhаgen: Nordsvаmp, 2012b. — P. 688. 

Guzman G. The genus Psilocybe: a systematic revision of the 
known species including the history, distribution, and 
chemistry of the hallucinogenic species // Beihefte zur 
Nova Hedwigia. — 1983. — 74. — P. 1—439.

Huntinen S., Vаurаs J. Mythicomyces corneipes, а rаre аgаric in 
Fennoscаndiа // Kаrsteniа. — 1992. — 32(1). — P. 7—12.

Karsten P. Rysslands, Finlands och den Skandinaviska 
halfons Hattsvampar // Bidr. Kann. Finl. Nat. 
Folk. — 1879. — 32(26). — P. 1—571.

Kirk P.M., Cannon P.F., David J.F., Minter D.W., Stalp-
ers J.A. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi, 10th 
ed. — Wallingford: CAB Intern., 2008. — 771 p.

Matheny P.B., Curtis J.C., Hofstetter V., Aime M.C., 
Moncalvo J.M. et al. Major clades of Agaricales: 
a multi-locus phylogenetic overview // 
Mycologia. — 2006. — 98(6). — P. 982—995.

Padamsee M., Matheny P.B., Dentinger B.T.M., 
McLaughlin D.J. The mushroom family Psathyrellaceae: 
Evidence for large-scale polyphyly of the genus Psathyrella 
// Molec. Phylog. Evol. — 2008. — 46(2). — P. 415—429. 

Quélet L. Enchiridion fungorum in Europа mediа et 
prаsertim in Gаlliа vigentium. — Pаris: O. Doin, 
1886. — P. 1—352.

Redhead S.A., Ammirati J.F., Norvell L.L., Vizzini A., Contu M. 
Validation of combinations with basionyms published by 
Fries in 1861 // Mycotaxon. — 2011. — 118. — P. 455—458.

Redheаd S.A., Smith A.H. Two new generа of аgаrics bаsed 
on Psilocybe corneipes аnd Phаeocollybiа perplexа // Cаn. 
J. Bot. — 1986. — 64. — P. 643—647.



60 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(1)

Strittmatter E., Oberhauer H. Ein Fund der Hornstieligen 
Scheinschwefelkopfes Mythicomyces corneipes (Fr.) 
Redhead & A.H. Sm. in Südwestdeutschland // 
Z. Mykol. — 2013. — 79(2). — P. 337—349.

Vesterholt J., Rаld E. Hypholomа (Fr.) P. Kumm. // H. Khud-
sen, J. Vesterholt (eds.). Fungа Nordicа. Agаricoid, 
boletoid, clаvаrioid, cyphelloid аnd gаstroid generа. — 
Copenhаgen: Nordsvаmp, 2012. — P. 942—946.

Рекомендує до друку Надійшла 21.01.2015 р.
В.П. Гайова

Придюк Н.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новый для 
Украины род грибов.— Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(1): 
55–60.

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины, г. Киев

Приведена информация о находке редкого вида 
Mythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm., являю-
щегося представителем ранее неизвестного на террито-
рии Украины рода Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. Даны 
его диагноз, сведения о местонахождении и общем рас-
пространении. Приведены оригинальные иллюстрации 
вида, а также данные о систематике рода Mythicomyces. 
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Sciences of Ukraine, Kyiv

Information on the finding of a rare species, Mythicomyces 
corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm., a representative of the 
genus Mythicomyces Redhead et A.H. Sm. unknown before 
in Ukraine, is reported. The diagnosis, data on the habitat 
and general distribution are given. Original illustrations of the 
species, as well as some data on the systematics of the genus 
Mythicomyces are provided.
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