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Рід Chromelosporium Corda з типом C. ochraceum був створений А. Кордою у
1833 р. Він об’єднує анаморфні гриби з Botrytis-подібними спороношеннями.
Спороношення розвиваються на поверхні субстрату, пухкі, спочатку безбарвні, згодом
темнішають, набуваючи рожевого, вохряного, синього, фіолетового, сірого чи
коричневого кольору. Конідієносці прості або зібрані у синнеми, прямі, багаторазово
розгалужуються в верхній частині. Конідіогенні клітини полібластичні, розташовані на
термінальних ділянках конідієносців, циліндричні чи булавоподібні. Конідії
несептовані, гіалінові, в масі – забарвленні, зазвичай сферичні, іноді еліпсоїдні,
гладенькі або бородавчасті, утворюються поодиноко на дрібних зубчиках, що зникають
після відділення конідії. Детальний опис роду, а також характеристики і ілюстрації
видів, що до нього входять, можна знайти в статтях Г. Хенеберта і Р. Корфа [Hennebert
1973; Hennebert, Korf 1975], а також у монографії М. Елліса [Ellis 1976].
Представники роду є анаморфними гіфоміцетами, що розвиваються на зруйнованій
деревині, листковому опаді і в ґрунті. Доволі часто вони трапляються в тепличних
умовах, а також – на торфі при вирощуванні кімнатних рослин [Ellis, 1976; Hennebert
1973]. Рід входить до порядку Pezizales J. Schröt. і є анаморфою Peziza spp. Для деяких
представників роду телеоморфа відома. Наприклад, Peziza ostracoderma Korf є статевою
стадією розвитку гриба Chromelosporium fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf. Для
багатьох представників роду зв'язок з телеоморфою ще треба з’ясувати [Mycobank,
2020].
За сучасними даними рід нараховує 9 видів: Chromelosporium arenosum Hennebert
1973, C. canadense Hennebert 1973, C. carneum (Pers.) Hennebert 1973, C. coerulescens
(Bonord.) Hennebert 1973, C. fulvum (Link) McGinty, Hennebert & Korf 1975,
C. macrospermum Hennebert 1973, C. ochraceum Corda 1833, C. terrestre (Fr.) M.B. Ellis
1976 та C. trachycarpum Hennebert 1973. З них в Європі найбільш поширеними є 4 види:

C. carneum, C. fulvum, C. ochraceum та C. terrestre. За результатами проведеної нами
ревізії фондів Наукового мікологічного гербарію CWU (Myc) усі вони трапляються і в
Україні.
C. ochraceum характеризується вохряними спороношеннями з простими
конідієносцями і бородавчастими конідіями 4-5,5 мкм в діаметрі. Його було знайдено на
гнилій деревині осики (AS 7149) та на гіменофорі гнилого плодового тіла
Fomes fomentarius (L.) Fr. (AS 7275) у НПП «Гетьманський» (околиці с. Климентове,
Охтирський р-н., Сумська обл.), а також на поваленій гілці осики або дубу (AS 5110) на
території РЛП «Ізюмська лука» (Ізюмський р-н., Харківська обл.).
C. fulvum (= Peziza ostracoderma Korf) характеризується корично-бурими
спороношеннями з простими конідієносцями і гладенькими конідіями 5-14 мкм в
діаметрі. Його було виявлено на компості для вирощування печериць (AS 4678),
підприємство «Грикар» (Харківський р-н., Харківська обл.).
C. terrestre характеризується наявністю синнем кремового кольору і конідіями 5-8
мкм в діаметрі. Його було зібрано на напіврозкладеній деревині бука в природному
заповіднику «Розточчя» (околиці с. Івано-Франкове, Яворівський р-н., Львівська обл.), а
також на ґрунті в буковому лісі (AS 5520) в НПП «Гуцульщина» (околиці с. Косів,
Косівський р-н., Івано-Франківська обл.).
C. carneum характеризується наявністю синнем тілесного кольору і конідіями 4-6
мкм в діаметрі. Його було зібрано на корі гнилої гілки дубу (AS 5020) у НПП
«Галицький» (околиці с. Галич, Івано-Франківський р-н., Івано-Франківська обл.), на
напіврозкладеній деревині дубу (AS 5258) в НПП «Гуцульщина», околиці с. Косів, на
лісовій підстілці у буковому лісі (AS 5746) в НПП «Ужанський» (околиці с. Стужиця,
Ужгородський р-н., Закарпатська обл.), а також на опаді вільхи (AS 4915) на території
природного заповідника «Горгани» (околиці с. Максимець, Надвірнянський р-н,
Івано-Франківська обл.).
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