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РІДКІСНІ ДЛЯ УКРАЇНИ ВИДИ РОДІВ PLUTEUS І VOLVARIELLA (AGARICALES) ІЗ БАСЕЙНУ 
р. ПСЕЛ

Макаренко Я.М. Рідкісні для України види родів Pluteus і Volvariella (Agaricales) із басейну р. Псел. — 
Укр. ботан. журн. – 2015.– 72(1): 61–64.

Наводяться відомості про нові місцезнаходження семи рідкісних для України видів роду Pluteus 
і одного – Volvariella в басейні р. Псел (Лівобережний Лісостеп України, Полтавська обл.). 
З-поміж них P. ephebeus (Fr.) Gillet і V. bombycina (Schaeff.) Singer уперше виявлені на території 
Лівобережного Лісостепу, а P. aurantiorugosus (Trog) Sacc., P. hispidulus (Fr.) Gillet, P. pellitus (Pers.) 
P. Kumm., P. phlebophorus (Ditmar) P. Kumm., P. plautus (Weinm.) Gillet і P. salicinus (Pers.) P. Kumm. 
уже відомі для регіону досліджень.

К л ю ч о в і   с л о в а: агарикоїдні гриби, Pluteaceae, Лівобережний Лісостеп, Україна.
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Ро ди Pluteus Fr. і Volvariella Speg. на ле жать до скла-
ду ро ди ни Pluteaceae Kotl. et Pouzar (Basidiomycota, 
Agaricales). Пер ший міс тить бли зько 300, а дру-
гий — 50 ви дів, які по ши ре ні по всьо му сві ту (Kirk, 
2008). Ви до вий склад цих ро дів із те ри то рії Ук ра ї-
ни вив че ний до сить до б ре (Вас сер, 1992; При дюк, 
2002а, б; 2005; Дуд ка та ін., 2004, 2009; Сар ки на, 
2008; Дуд ка, При дюк, Го луб цо ва, 2009; Ма ла нюк, 
2013, 2014; Кар пен ко, 2014; Чер нявський, Іжик, 
2014). На сьо го дні тут ві до мо 24 види ро ду Pluteus 
і 10 — Volvariella. За да ни ми Р.В. Ган жі (1960а,б, 
1962) та І.С. Бе сє ді ної (1991, 1998), для Лі во бе реж-
но го Лі состе пу на во дять ся 13 ви дів (11 — Pluteus, 
2 — Volvariella). В ре зуль та ті вив чен ня нами ви-
до вої різ но ма ніт ності ага ри ко їд них гри бів ба сей-
ну р. Псел на те ри то рії Лі во бе реж но го Лі состе-
пу під твер ди ли ся зна хід ки та ких рід кіс них ви дів, 
як P. aurantiorugosus (Trog) Sacc., P. hispidulus (Fr.) 
Gillet, P. pellitus (Pers.) P. Kumm., P. phlebophorus 
(Ditmar) P. Kumm., P. plautus (Weinm.) Gillet і 
P. salicinus (Pers.) P. Kumm. Крім то го, були за реєст-
ро ва ні P. ephebeus (Fr.) Gillet і V. bombycina (Schaeff.) 
Singer, кот рі ра ні ше для цьо го ре гіо ну не на во ди-
ли ся.

Ма те ріа лом для на шо го по ві дом лен ня ста-
ли зраз ки рід кіс них ви дів гри бів із ро дів Pluteus і 
Volvariella, зі бра ні про тя гом 2012—2014 рр. під час 
ек спе ди цій них ви їз дів у Га дя цький, Ве ли ко ба га-
чанський, Кре мен чу цький і Ши ша цький ра йо-
ни Пол тавської об лас ті. Для їх ньої іден ти фі ка ції 
ви ко ристо ву ва ли ся клю чі з ви знач ни ків або спе-
ці аль них так со но міч них об ро бок (Вас сер, 1992; 

Малышева, 2004; Moser, 1983; Orton, 1986; Vellinga, 
1990; Breitenbach, Kränzlin, 1995; Courtecuisee, 
Duhem, 1995). 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). Фло ристич ну но виз ну ви дів 
ро дів Pluteus і Volvariella пе ре ві ря ли за елек трон ною 
ба зою да них «Гри би Ук ра ї ни» (2006) і «Фло рой гри-
бов Украины» (Вас сер, 1992). На зви ре гіо нів Ук ра-

Нові місцезнаходження рідкісних для України видів родів 
Pluteus і Volvariella на території басейну р. Псел. У м о в н і 
п о з н а ч е н н я: а — P. aurantiorugosus, б — P. ephebeus, 
в — P. hispidulus, г — P. pellitus, д — P. phlebophorus, е — 
P. plautus, є — P. salicinus і ж — V. bombycina 

New records of Pluteus and Volvariella species, rare in Ukraine, 
in the basin of the Psyol River. S y m b o l s   i n d i c a t e: 
а — P. aurantiorugosus, б — P. ephebeus, в — P. hispidulus, г — 
P. pellitus, д — P. phlebophorus, е — P. plautus, є — P. salicinus, 
and ж — V. bombycina
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ї ни по да ні за ви дан ням «Фло ра гри бов Украины» 
(Ге лю та, 1989).

Ниж че на во ди мо ін фор ма цію про нові міс це-
зна хо джен ня рід кіс них для Ук ра ї ни ви дів ро дів 
Pluteus і Volvariella, а та кож умі щує мо кар ту їх ньо го 
по ши рен ня в ре гіо ні (ри су нок). Для кож ної зна хід-
ки вка зує мо це ноз і дату збо ру. На зва об лас ті не за-
зна ча є ть ся, ос кіль ки всі зраз ки зі бра ні на те ри то рії 
Пол тавської обл.

Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc.
Кре мен чу цький р-н, око ли ці с. Омель ник, мі-

ша ний ліс, на су хо му стов бу рі Populus nigra L., 
14.07.2014.

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії та Пів ніч ній Аме ри-
ці. В Ук ра ї ні ві до мий із Лі во бе реж но го Лі состе пу, 
Хар ківсь ко го Лі состе пу та Лі во бе реж но го зла ко во-
луч но го Сте пу (Вас сер, 1992). За не се ний до Чер во-
них спи сків Да нії, Нор ве гії, Швей ца рії та Шве ції 
як вид, що пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). 
У Чер во них спи сках гри бів Сло вач чи ни, Че хії, Ні-
дер лан дів і Ту реч чи ни має ка те го рію VU — враз ли-
вий вид. На те ри то рії Ні меч чи ни P. aurantiorugosus 
є дуже рід кіс ним. У Поль щі охо ро ня є ть ся як зни-
каю чий вид (European ..., 2010).

Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet
Ши ша цький р-н, око ли ці смт Ши ша ки, ши-

ро ко лис тя ний ліс, на трух лій де ре ви ні Quercus 
robur L., 26.06.2014.

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Аф ри ці. В Ук ра ї ні 
ві до мий із Пра во бе реж но го По ліс ся, Се ред ньо-
руських лі сів, Хар ківсь ко го Лі состе пу, Пра во бе-
реж но го зла ко во-луч но го Сте пу та Пів ден но го 
бе ре га Кри му (Вас сер, 1992). У Чер во но му спи ску 
Да нії від не се ний до ка те го рії LC, тоб то до ви дів із 
най мен шим ри зи ком. На те ри то рії Поль щі вид є 
рід кіс ним. У Чер во но му спи ску Швей ца рії вклю-
че ний до ка те го рії VU (враз ли вий) (European ..., 
2010).

Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet
Кре мен чу цький р-н, око ли ці с. Омель ник, лис-

тя ний ліс, на ґрун ті, 14.07.2014.
По ши ре ний у Єв ро пі й Азії. В Ук ра ї ні ві до мий 

із За кар пат тя, Кар патських лі сів, Пра во бе реж но го 
По ліс ся, Лі во бе реж но го Лі состе пу (Вас сер, 1992). 
Вид рід кіс ний для Єв ро пи (Vellinga, 1990). За не-
се ний до Чер во них спи сків гри бів Да нії та Че хії; 
ка те го рія VU — враз ли вий. У Чер во но му спи ску 
гри бів Ні дер лан дів Pluteus hispidulus є «sensitive», 
Ні меч чи ни — враз ли вим, а Поль щі — рід кіс ним. 

У Чер во но му спи ску Шве ції від не се ний до ка те-
го рії DD, тоб то не дос тат ньо ві до мостей, щоб вста-
но ви ти ка те го рію за гро зи зник нен ня (European ..., 
2010).

Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.
Ши ша цький р-н, око ли ці с. Яреськи, лис тя ний 

ліс, на стов бу рі Betula pendula Roth., 26.06.2014.
По ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Аф ри ці. В Ук ра ї ні 

ві до мий із Кар патських лі сів, За хід но го Лі состе пу, 
Пра во бе реж но го По ліс ся, Пра во бе реж но го (Вас-
сер, 1992) та Лі во бе реж но го Лі состе пу (Гри би Ук-
ра ї ни, 2006). Вид рід кіс ний для Єв ро пи (Vellinga, 
1990). За не се ний до Чер во них спи сків гри бів Лат-
вії і Да нії як ураз ли вий. Pluteus pellitus у Чер во но му 
спи ску гри бів Ні дер лан дів є «sensitive», а Швей-
ца рії — пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). 
Ук лю че ний до Чер во но го спи ску гри бів Че хії як 
вид, бли зький до за гроз ли во го ста ну — зник нен-
ня (NT). У Чер во но му спи ску Ле нін градської обл. 
(Ро сія) є рід кіс ним (R) (European ..., 2010).

Pluteus phlebophorus (Ditmar) P. Kumm.
Кре мен чу цький р-н, око ли ці с. Омель ник, пра-

вий бе рег р. Псел, ши ро ко лис тя ний ліс, на су хо му 
пень ку Tilia cordata Mill., 14.07.2014.

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії та Аф ри ці. В Ук ра ї-
ні ві до мий із Кар патських лі сів, Лі во бе реж но го 
Лі состе пу, До не цько го зла ко во-луч но го та Лі во-
бе реж но го зла ко во-луч но го Сте пу (Вас сер, 1992). 
На те ри то рії Лат вії вид пе ре бу ває на межі пов но го 
зник нен ня, а в Да нії та Нор ве гії за не се ний до Чер-
во но го спи ску як вид із най мен шим ри зи ком зник-
нен ня (LC). У Че хії пе ре бу ває під за гро зою зник-
нен ня (EN) (European ..., 2010).

Pluteus plautus (Weinm.) Gillet
Кре мен чу цький р-н, око ли ці с. Омель ник, мі-

ша ний ліс, на стов бу рі Populus alba L., 14.07.2014. 
По ши ре ний у Єв ро пі й Азії. В Ук ра ї ні ві до мий 

із Пра во бе реж но го По ліс ся та Лі во бе реж но го Лі-
состе пу (Вас сер, 1992). На те ри то рії Лат вії і Ні дер-
лан дів пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). До 
Чер во но го спи ску гри бів Да нії за не се ний як вид із 
най мен шим ри зи ком зник нен ня (LC).

Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. 
Ве ли ко ба га чанський р-н, око ли ці с. Оги рів ка, 

лі вий бе рег р. Псел, за плав ний вер бо во-то по ле-
вий ліс, на гни лій де ре ви ні, 20.10.2012; Ши ша-
цький р-н, око ли ці смт Ши ша ки, че рез міст по 
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тра сі на с. Ма тя шів ку, пра вий бе рег р. Псел, на 
стов бу рі Salix acutifolia Willd., 26.06.2014. 

По ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Аф ри ці та Пів ніч ній 
Аме ри ці. В Ук ра ї ні ві до мий із За кар пат тя, За хід-
но го Лі состе пу, Пра во бе реж но го По ліс ся, Лі во бе-
реж но го Лі состе пу, До не цько го зла ко во-луч но го 
та Лі во бе реж но го зла ко во го Сте пу (Вас сер, 1992). 
Не ви клю че но, що P. salicinus по ши ре ний на те-
ри то рії Ук ра ї ни до сить до б ре, ос кіль ки ві до мий у 
ба га тьох ре гіо нах, але за ли ша є ть ся не по мі че ним. 
У Чер во них спи сках гри бів Да нії, Лат вії та Нор-
ве гії вклю че ний до ка те го рії LC — вид із най мен-
шим ри зи ком. У Чер во но му спи ску гри бів Ру му нії 
за зна че ний як вид, бли зький до зник нен ня (NT), 
Сер бії — не дос тат ньо ві до мостей, щоб вста но ви-
ти ка те го рію за гро зи зник нен ня (DD), Ту реч чи-
ни — ураз ли вий (VU). Вид за не се ний до Чер во но го 
спи ску Ле нін градської обл. (Ро сія), вклю че ний до 
ка те го рії R — рід кіс ний (European ..., 2010).

Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer
Га дя цький р-н, око ли ці м. Га дяч, лі со сму га, в 

дуп лі кле на, 13.08.2012; Кре мен чу цький р-н, око-
ли ці с. Омель ник, то по лів ник, пе ньок P. alba L., 
14.07.2014.

Вид по ши ре ний у Єв ро пі, Азії, Пів ніч ній Аме-
ри ці та Аф ри ці. В Ук ра ї ні ві до мий із За кар пат тя, 
При кар патських і За кар патських лі сів, Лі во бе реж-
но го зла ко во-луч но го, Пра во бе реж но го зла ко во-
го та Лі во бе реж но го зла ко во го Сте пу, Пів ден но го 
бе ре га Кри му (Вас сер, 1992). За не се ний до Чер-
во них книг Да нії та Ес то нії, а та кож до Чер во но го 
спи ску Крас но дарсь ко го краю (Ро сія) як вид, стан 
кот ро го бли зький до за гроз ли во го (NT). У Чер во-
но му спи ску зни каю чих мак ро мі це тів Чор но го рії 
за зна че ний як над зви чай но рід кіс ний і вид із Єв-
ро пейсь ко го Чер во но го спи ску, гру пи С. За не се-
ний до Чер во них спи сків гри бів Лат вії, Ні дер лан-
дів, Ру му нії, Ту реч чи ни та Шве ції як ураз ли вий вид 
(VU) (European ..., 2010). На те ри то рії Швей ца рії 
він пе ре бу ває під за гро зою зник нен ня (EN). У Чер-
во но му спи ску Сер бії вид від не се ний до ка те го рії 
DD — не дос тат ньо ві до мостей, щоб з’ясувати рі-
вень за гро зи зник нен ня (European ..., 2010).

Отже, нами під твер дже на на яв ність та ви яв ле ні 
нові міс цез ростан ня шес ти з 13 ві до мих у ба сей ні 
р. Псел і Лі во бе реж но го Лі состе пу рід кіс них ви-
дів Pluteaceae. Ще два види (P. ephebeus (Fr.) Gillet 
і V. bombycina (Schaeff.) Singer) у ра йо ні до слі джень 
зна йде ні впер ше.

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 під час на пи сан ня 
по ві дом лен ня та канд. біол. наук, до цен ту І.С. Бе сє-
ді ній за пос тій ну під трим ку по льо вих мі ко ло гіч них 
до слі джень.
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Макаренко Я.Н. Редкие для Украины виды родов Pluteus и 
Volvariella (Agaricales) из бассейна р. Псел. – Укр. ботан. 
журн. –2015. – 72(2): 61–64.
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НАН Украины, г. Киев

Приводятся сведения о новых местонахождениях семи 
редких для Украины видов рода Pluteus и одного — 
Volvariella в бассейне р. Псел (Левобережная Лесостепь 
Украины, Полтавская обл.). Среди них P. ephebeus (Fr.) 
Gillet и V. bombycina (Schaeff.) Singer впервые отмечены 
на территории Левобережной Лесостепи, а P. aurantioru-
gosus (Trog) Sacc., P. hispidulus (Fr.) Gillet, P. pellitus (Pers.) 
P. Kumm., P. phlebophorus (Ditmar) P. Kumm., P. plautus 
(Weinm.) Gillet и P. salicinus (Pers.) P. Kumm. уже извест-
ны для региона исследований.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: агарикоидные грибы, Pluteaceae, 
Левобережная Лесостепь, Украина.

Makarenko Ya.M. Rare for Ukraine species of Pluteus and 
Volvariella (Agaricales) from the basin of the Psyol River. – 
Ukr. Bot. J. –2015. –72(1): 61–64.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

Information on distribution of seven rare for Ukraine spe-
cies of the genus Pluteus and one of Volvariella in the basin 
of the Psyol River (Left-bank Forest-steppe of Ukraine, Pol-
tava Region) is reported. Of them P. ephebeus (Fr.) Gillet and 
V. bombycina (Schaeff.) Singer are new for the Left-bank For-
est-steppe, P. aurantiorugosus (Trog) Sacc., P. hispidulus (Fr.) 
Gillet, P. pellitus (Pers.) P. Kumm., P. phlebophorus (Ditmar) 
P. Kumm., P. plautus (Weinm.) Gillet and P. salicinus (Pers.) 
P. Kumm. previously were observed in this region.

K e y   w o r d s: agaricoid fungi, Pluteaceae, Left-bank Forest-
steppe, Ukraine.


