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ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА 
СОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PLEUROTUS 
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Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. (Pleurotaceae Kühner, Agaricales Underw., 
Basidiomycota Bold ex R.T. Moore) – агарикоїдний гриб, що розвивається на 
відмерлій деревині видів роду Populus L., здебільшого осики (P. tremula L.). 
Плодовим тілам цього виду властивий типово “плевротоїдний” габітус: 
шапинка на сильно редукованій, латеральній ніжці. Водночас характерною 
ознакою P. calyptratus є наявність плівчастого покривала, що у стиглих 
базидіом розривається, відкриваючи пластинки (Рис. 1). Ця ознака уможливлює 
ідентифікацію виду безпосередньо у польових умовах, без вилучення плодових 
тіл (Змитрович и др., 2004). 
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За ареалом P. calyptratus можна віднести до європейсько–азійського типу 

(Вассер, 1980). На території континенту вид трапляється у бореальній, 
неморальній та аридних природних зонах. Прикметно, що у межах ареалу його 
частота трапляння значно варіює. Так, цей вид є звичайним у центральній та 
східній частинах ареалу, але він локально рідкісний у західній його частині 
(Північна та Західна Європа). Через малий розмір і фрагментованість популяції 
P. calyptratus занесено до Червоних списків Австрії, Естонії, Латвії, Нідерландів,  
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Норвегії, Польщі, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Чехії та Швеції (Васильева, 
1973; Петров, 1991; Змитрович и др., 2004; Малышева, Малышева, 2008; 
European…). 

У деяких країнах раритетність виду оцінено за критеріями Міжнародної 
спілки охорони природи (IUCN). Наприклад, у Червоному списку Фінляндії 
P. calyptratus віднесено до категорії “загрожуваний” (EN) з огляду на його 
відповідність пунктам 1 та 2с критерію “B”. Основною причиною 
загрожуваності виду названо зменшення кількості відмерлої деревини осики 
(Threatened…, 2000; Brandrud et al., 2006). 

В Україні, за літературними даними, P. calyptratus відомий за  кількома 
знахідками з території Донецької, Харківської, Херсонської та Черкаської 
областей (Вассер, Солдатова, 1977; Андріанова та ін., 2006; Дудка та ін., 2009), 
але созологічний статус виду досі не оцінено. З огляду на раритетність 
P. calyptratus у багатьох країнах Європи поповнення відомостей щодо 
поширення та екологічних особливостей цього виду в Україні залишається 
актуальним науковим завданням. 

Протягом 2009 – 2010 рр. на території Харківської та Донецької областей у 
межах лісів долини ріки Сіверський Донець ми виявили дев’ять локалітетів 
P. calyptratus. Шість знайдено на території Національного природного парку 
(НПП) “Гомільшанські ліси”, одна – в НПП “Святі Гори” та дві – в 
Регіональному ландшафтному парку (РЛП) “Ізюмська Лука”. Згідно з 
районуванням, прийнятим у “Флорі грибів України”, ці охоронювані території 
належать до Харківського Лісостепу та Старобільського Злаково-Лучного Степу 
(Гелюта, 1989). Враховуючи літературні відомості та власні дані, поширення 
P. calyptratus в Україні можна представити таким чином. 

Правобережний Лісостеп: м. Київ, південні околиці, заказник “Лісники” 
(НПП “Голосіївський”), лише на повалених стовбурах осики, щорічно протягом 
1992–2011 рр., кінець квітня – травень, спостерігав В.П. Гелюта (персональна 
інформація); Черкаська обл., Золотоніський р–н, околиці с. Коробівка, на 
деревині Populus sp., 12.05.1990, зібр. І.С. Беседіна; Канівський р–н, Канівський 
природний заповідник, садиба заповідника, на валежі Populus sp., 1975 р., зібр. 
А.С. Бухало. 

Харківський Лісостеп: Харківська обл., Зміївський р–н, НПП 
“Гомільшанські ліси”, Коропівське лісн–во, кв. 8, виділ 2, похідний осичник у 
дубовому лісі, на зламаному стовбурі осики, 28.06.09 та 08.05.10, зібр. О.В. 
Прилуцький; кв. 14, виділ 5, дубовий ліс, на поваленому стовбурі осики, 
26.04.10, зібр. О.В. Прилуцький; кв. 21, виділ 2, похідний осичник у дубовому 
лісі, на зламаному стовбурі осики, 26.04.10, зібр. О.В. Прилуцький; кв. 60, виділ 
2, берег озера Біле Гомільшанське, на зламаному стовбурі осики, 20.04.10, 
07.05.10, зібр. О.В. Прилуцький; кв. 65, виділ 2, дубовий ліс, на зламаному 
стовбурі осики, 07.05.10, зібр. О.В. Прилуцький; кв. 65, виділ 3, лісові культури 
в дубовому лісі, на поваленому стовбурі осики, 07.05.10, зібр. О.В. Прилуцький. 

Старобільський Злаково-Лучний Степ: Донецька обл., Святогірський р–н, 
НПП “Святі Гори”, Дробишевське лісн–во, на стовбурі сухої осики, 23.05.09, 
зібр. О.Ю. Акулов; Харківська обл., Балаклійський р–н, РЛП “Ізюмська Лука”,
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 осиково-березовий гай у вологому пониженні в соснових посадках, на 
зламаному стовбурі осики, 06.05.10, зібр. О.Ю. Акулов; похідний осичник у 
заплавній діброві, 07.05.10, зібр. О.Ю. Акулов. 

Лівобережний Злаковий Степ: Херсонська обл., Цурюпинський р–н, 
піщаний масив “Олешківські піски”, осиковий гайок, на повалених стовбурах та 
гілках осики, червень–липень (Вассер, Солдатова, 1977); Донецька обл., 
Новоазовський р–н, побл. с. Хомутове, на березі р. Грузький Єланчик, на 
деревині Populus sp. 05.06.1970, зібр. С.П. Вассер. 

Важливо відзначити, що всі знахідки  P. calyptratus на території України 
стосуються періоду від кінця квітня до початку липня. Задля уточнення 
фенологічних уподобань виду впродовж 2010 року на території НПП 
“Гомільшанські ліси” ми проводили цілеспрямовані обстеження виявлених 
оселищ P. calyptratus. У результаті було з’ясовано, що базидіоми цього виду 
утворювалися винятково протягом кінця квітня до кінця червня. В інші пори 
року на повалених стовбурах осики, що слугували субстратами для 
P. calyptratus, розвивалися інші види плевротоїдних грибів, переважно 
Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude.  

Також ми проаналізували механічний стан відмерлих стовбурів осики, які 
слугували субстратами для P. calyptratus.  Відзначено, що всі стовбури 
характеризувалися приблизно однаковими стадіями розпаду. Деревина ще 
зберігала механічну міцність, хоча протикалася ножем на 0,5–1 см. Кора також 
була цілковито збережена, а на її поверхні спостерігався інтенсивний розвиток 
лишайників. Таким чином, за шкалами П.В. Гордієнко та П. Рінвола всі виявлені 
стовбури можна віднести до 2-ї стадії деструкції (Гордиенко, 1979; Renvall, 
1995). За відомостями М.А. Сафонова, це свідчить, що вони відмерли близько 3 
– 6 років тому (Сафонов, 2003). 

За даними літератури P. calyptratus властива досить вузька субстратна 
спеціалізація. Тому аналіз поширення виду неможливий без аналізу 
розповсюдження субстратотвірної рослини (Бигон и др., 1989; Змитрович и др., 
2003). Аналізуючи відомості про знахідки P. calyptratus, відзначимо, що 
територія поширення цього виду майже цілковито збігається з ареалом осики 
(Kouki, 2009). Відсутність відомостей про P. calyptratus із деяких районів 
Центрального та Східного Сибіру можна пояснити спорадичною мікологічною 
дослідженістю цих територій. 

Узагальнюючи наявні дані, відзначимо, що P. calyptratus не є рідкісним чи 
загрожуваним видом грибів в Україні. Однак цей висновок суперечить поглядам 
на созологічний статус P. calyptratus, поширений у країнах Західної та Північної 
Європи. Тому актуальним стає пошук обґрунтованого пояснення цієї 
суперечності. Було б логічним припустити, що стан локальних популяцій 
P. calyptratus визначається місцевими особливостями зростання осики, – 
основного субстрату гриба. Виходячи з цього, варто розглянути такі 
особливості. На території басейну середньої течії Сіверського Дінця у межах 
Харківської та Донецької областей осика трапляється головно у складі плакорно-
схилових та заплавних лісів, а також у вологих зниженнях на другій і третій 
терасах ріки. Більшість осичників, що зростають на досліджуваній території, 
представлені суцільними одновіковими масивами, які утворилися на місці 
лісосік. Причиною формування таких масивів
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стало недбале проведення (чи непроведення) заходів з лісовідновлення на місці 
рубок дуба, що здійснювалися на значній частині території Харківської обл. 
протягом ХХ століття (Алексеенко, 1971; Таксаційний..., 2009). Прикметно, що 
всі або майже всі дерева у такому масиві одного віку, отож закономірним є їхнє 
майже одночасне випадіння з деревостану. Це, у свою чергу, спричиняє швидке 
накопичення великих обсягів відмерлої деревини та створює сприятливі умови 
для швидкого поширення P. calyptratus. Втім, лише історією господарювання 
навряд чи можна пояснити факт доволі широкого розповсюдження P. calyptratus 
на досліджуваній території. Адже, згідно з літературними даними, у країнах, де 
цей вид вважається таким, що потребує охорони, також значні площі займають 
похідні осичники, які утворилися на місці лісосік і лісових пожеж. До того ж у 
країнах Західної та Північної Європи осика виявляє схильність до заселення 
занедбаних і полишених сільськогосподарських земель (Yrjölä, 2002; Kouki, 
2009). 

Отже, підсумуємо результати нашого дослідження. P. calyptratus є видом, 
який широко розповсюджений на території Євразії, його ареал загалом 
збігається з ареалом осики. Попри те, що цей вид локально рідкісний у Західній 
та Північній Європі, він не є рідкісним чи загрожуваним видом у центральній і 
східній частинах свого ареалу.  Можна припустити, що за екологічними 
уподобаннями P. calyptratus тяжіє до більш аридних та континентальних 
територій, але для перевірки цього необхідні подальші дослідження виду, 
зокрема, у степовій зоні України. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ PLEUROTUS 
CALYPTRATUS (AGARICALES) В УКРАИНЕ 
 
Представлены материалы о новых находках редкого в Европе вида Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. 
из восточной части Украины. Рассматриваются его фенологические и субстратные предпочтения. 
Обобщены данные о редкости вида в пределах его ареала. 
 
Ключевые слова:  Pleurotus calyptratus, осина, красные списки, Северский Донец, Украина 
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DISTRIBUTION, ECOLOGICAL AND CONSERVATION FEATURES OF PLEUROTUS CALYPTRATUS 
(AGARICALES) IN UKRAINE 
 
Information about new records of Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. from the Eastern Ukraine, the rare 
species in Europe, is presented. Also some ecological features of the species such as the time of fruiting and 
substrate preferences have been shown. The data about rarity throughout the distribution area are generalized. 
 
Key word s:  Pleurotus calyptratus, aspen, Red Lists, Siversky Donets, Ukraine 
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