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Basidiomycota), серед яких – Grifola frondosa (Dicrs.: Fr.) Gray, занесена до Червоної 
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Вступ. Макроміцети відіграють дуже важливу роль у природних 

екосисте-мах, забезпечуючи їх нормальне функціонування, та мають велике 

господарське значення, а отже, потребують у всіх регіонах глибокого вивчення 

та охорони, яка найкраще забезпечується на заповідних територіях. 

Об’єктом нашого дослідження стали макроміцети з відділів Ascomycota 

та Basidiomycota царства Гриби, предметом – макроміцети Пустовійтівського 

гідрологічного заказника Роменського району Сумської області, розтало-

ваного в заплаві р. Сула.  

Дана місцевість відноситься до Північної лісостепової фізико-географіч-

ної області Полтавської рівнини Лівобережно-Дніпровської лісостепової 

провінції [8]. У територію наших досліджень входять земельні угіддя 

Пустовійтівської сільської ради, що простягаються вздовж русла Сули по її 

лівобережжю, а також частина правобережної заплави та схили й частина 

плакорної ділянки  правого корінного берега, зайняті нагірною дібровою [1]. 

Річка Сула тут протікає середньою частиною течії. Русло меандруюче, зі 

старицями й рукавами. Заплава досить обводнена, здебільшого шириною 

понад 1 км, з озерами, водоймами, що заростають, евтрофними очеретяними, 

рогозовими, осоковими, вільховими та чагарниковими болотами, чагарнико-

вими вербниками, заплавними справжніми, болотистими та торф’янистими 

луками. Понад 600 га площі займають заплавні ліси. Це нагірні діброви, 

березняки, тополеві та вербові колки, прируслові захисні насадження з 

осокора, верб білої та ламкої.   

Вивчення макроміцетів у долині р. Сула на Сумщині проводиться з 1972 

року по нинішній час. Багаторічними польовими дослідженнями К.К. Кар-

пенко були охоплені передусім гідрологічні заказники Роменського (Андрія-
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шівсько-Гудимівський) та Недригайлівського (Недригайлівський і Верхньо-

сульський) районів [5,6].  

Матеріали та методи досліджень. Протягом 2010–2012 років нами 

проводилися дослідження в Пустовійтівському гідрологічному заказнику 

Роменського району Сумської області. Збір матеріалу відбувався під час 

польових досліджень, які охопили всі періоди плодоношення грибів. 

Використовувались загальноприйняті у вивченні макроміцетів методики 

польових досліджень і камеральної обробки результатів. Визначення 

гербарних зразків грибів проводили з використанням вітчизняних і зарубіжних 

визначників [2–4], світлового мікроскопа, обладнання для встановлення 

розмірів мікроструктур, необхідних реактивів. При оформленні анотованого 

списку видів взяли за основу сиcтему, опубліковану в Десятому міжнародному 

виданні Словника грибів Айнсворта й Бісбі [12].  

Результати та їх обговорення. В результаті проведеної дослідницької 

роботи було виявлено 178 видів макроміцетів із 95 родів, 37 родин, 7 порядків 

(Pezizales, Agaricales, Boletales, Hymenochaetales, Polyporales, Russulales, 

Tremellales), 3 класів (Pezizomycetes, Agaricomycetes, Tremellomyectes), 2 відді-

лів: Ascomycota, Basidiomycota (табл. 1). Із них 175 видів належать до класу 

Agaricomycetes, 2 – до класу Pezizomycetes, 1 – Tremellomyectes. 83,7% видового 

складу макроміцетів є представниками 4 провідних порядків класу 

Agaricomycetes. 

Таблиця 

Таксономічний спектр видів макроміцетів району дослідження 

Відділи Класи Порядки 

Кількість 

р
о
д

и
н

 

р
о
д

ів
 

в
и

д
ів

 

Ascomycota Pezizomycetes Pezizales 2 2 2 

Basidiomycota 

 

Agaricomycetes 

Agaricales 19 57 116 

Boletales 5 6 8 

Hymenochaetales 1 5 6 

Polyporales 5 18 28 

Russulales 4 5 17 

Tremellomycetes Tremellales 1 1 1 

Всього: 2 3 11 37 95 178 

 

До провідних родин за кількістю виявлених  видів грибів увійшло 60,7%  

видового складу (108 видів). Це Agaricaceae (21 вид), Strophariaceae (20),  

Polyporaceae (16), Marasmiaceae (14), Tricholomataceae (14 видів), Russulaceae 

(13) та Mycenaceae (10). До родів із найбільшою кількістю видів належать: 
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Agaricus, Polyporus,  Russula, Marasmius, Coprinus, Mycena, Amanita, Clitocybe, 

Lactarius, Trametes та Boletus.  

Виявлені види грибів розподіляються за еколого-трофічними групами 

таким чином: 61,23% видового складу (109 видів) становлять сапротрофи, 

28,08% (50) – симбіотрофи (мікоризоутворювачі), 10,11% – гемібіотрофи (18 

видів ксилотрофів), 0,56% – біотрофи (герботроф Hemimycena candida (Bres.) 

Singer). Серед сапротрофів провідне місце за кількістю видів займають 

ксилотрофи (55 видів). Гумусових сапротрофів виявлено 31 вид, підстилкових 

сапротрофів – 15, копротрофів – 4 (Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr., Panaeolus 

semiovatus (Sowerby) S. Lundell et Nannf., Рsilocybe coprophila (Bull.) P. Kumm., 

Stropharia semiglobata (Batsch) Quél.), бріотрофів – 1 вид (Galerina pumila (Pers.) 

M. Lange). 

За ценотичною приуроченістю макроміцети заказника розподіляються 

таким чином: 153 види виявлені на території нагірної діброви, де гриби 

взаємодіють з кореневою системою деревних рослин, утворюючи мікоризу 

(Russula pectinatoides (Fr.) S. Cooke, Russula xerampelina (Schaeff.) Fr, 

Lactarius turpis Pers, Scleroderma aurantium (L.) Pers, Paxillus involutus (Batsch) 

Fr, Leccinum scabrum (Bull.) Gray та ін.), а також сапротрофи, які ростуть на 

різних субстратах. Невеликою кількістю представлені макроміцети 

остепнених ділянок. Це гумусові сапротрофи (17 видів) та копротрофи (4 

види). Видовий склад грибів болотистих лук, трав’яних боліт і повітряно-

водних угруповань дуже бідний і представлений лише герботрофами – 

Hemimycena candida (утворює плодові тіла у пазухах прикореневих листків  

живих рослин  живокосту лікарського), Psathyrella typhae (Kalchbr.) A. 

Pearson et Dennis (на мертвих листках і стеблах рогозу, лепехи та очерету). 

Висновок. Отже, як бачимо, в процесі дослідження Пустовійтівського 

гідрологічного заказника виявлені види макроміцетів, які є типовими для 

даного регіону, але представлені й гриби з охоронним статусом: Grifola 

frondosa (Dicrs.: Fr.) Gray (Червона книга України) [9], Ganoderma lucidum 

(Curtis.) P. Karst, Сalvatia gigantea (Batsch) Lloyd, Boletus impolitus Fr.  

(Червоний список Сумської області), а також чимало рідкісних видів, які 

потребують подальшої охорони задля збереження видового біорізноманіття 

макроміцетів. 
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РЕЗЮМЕ 

Т.М. Чала, Е.К. Карпенко. Макромицеты Пустовойтовского гидрологического 

заказника Роменского района Сумской области 

Приведена информация про 178 видов макромицетов из 95 родов, 37 семейств, 7 

порядков, 2 классов (Pezizomycetes, Agaricomycetes), 2 отделов (Ascomycota, Basidiomycota), 

среди которых – Grifola frondosa (Dicrs.: Fr.) Gray занесена в Красную книгу Украины, 

Ganoderma lucidum (Curtis.) P. Karst,  Сalvatia gigantea (Batsch) Lloyd и Boletus impolitus Fr. 

– из Красного списка Сумской области. 

Ключевые слова: макромицеты, Пустовойтовский гидрологический заказник, 

Сумская область, Украина. 

 

SUMMARY 

T.M. Chala, K.K.Karpenko. The macromycetes of the Pustovijtivka hydrological reserve 

of the Romny district of Sumy region.  

The article brings information on the 178 species of the macromycetes from 95 genera, 37 

families, 7 orders, 2 classes (Pezizomycetes, Agaricomycetes), 2 sections (Ascomycota, 

Basidiomycota), among them are Grifola frondosa (Dicrs.: Fr.) Gray which was entered in the 

Red Book of Ukraine, Ganoderma lucidum (Curtis.) P. Karst,  Сalvatia gigantea (Batsch) Lloyd 

and Boletus impolitus Fr. which are on the Red List of Sumy region.  

Key words: macromycetes, Pustovijtivka hydrological reserve, Sumy region, Ukraine. 




