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Dacrymyces Nees (Dacrymycetaceae, Dacrymycetales, Dacrymycetes, Basidiomycota) –

невеликий рід дрожалкових грибів, який в загальносвітовому масштабі налічує лише 27 

видів. Він характеризується примітивними (сферичними або дисковидними) драглистими 

плодовими тілами, які забарвлені у кольори від світло-жовтого та помаранчевого до 

червоного або коричневого. У плодових тілах Dacrymyces формуються характерні Y-подібні 

(дакриміцетоїдні) гетеро-голобазідії. Всі представники роду – ксілотрофи й розвиваються 

переважно на знекореній деревині листяних і хвойних порід.  

 Цілеспрямованих робіт з вивчення роду Dacrymyces в Україні не проводилося. Через 

це за літературними даними на території країни досі відомий лише один представник роду - 

Dacrymyces stillatus Nees (= D. deliquescens (Bull.) Duby).  

У мікологічному гербарії кафедри мікології та фітоімунології ХНУ ім. В.Н. Каразіна - 

CWU (Myc) зберігається велика колекція неідентифікованих зразків драглевих грибів, що 

були зібрані О.Ю. Акуловим у різних регіонах України. В результаті опрацювання 60 зразків 

Dacrymyces з цієї колекції, нами було ідентифіковано 8 видів. Нижче наведено їх перелік із 

зазначенням субстратів і місць виявлення.  

D. stillatus Nees - на Picea abies, Pinus pallasiana, P. silvestris, Populus tremulae, Quercus 

robur - лісопарк у м. Харків, НПП «Гомільшанські ліси», НПП «Святі гори», Карпатський 

ПЗ, Станично-Луганське відділення Луганського ПЗ, відділення «Крейдяна флора» 

Українського степового ПЗ.  

D. lacrymalis (Pers.) Sommerf. - на Alnus sp., Cornus sp., Fagus sylvatica - НПП « 

Гомільшанскі ліси», НПП «Святі гори», ПЗ «Мис Март’ян».  

D. minor Peck - на Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Pinus sp. - НПП «Святі гори», 

Карпатський ПЗ, Станично-Луганське відділення Луганського ПЗ.  

D. capitatus Schwein. - на Quercus robur, Acer tataricum, Pinus silvestris - НПП 

«Дворічанський», Станично-Луганське відділення Луганського ПЗ.  

D. enatus (Berk. et MA Curtis) Massee - на Acer negundo, Quercus robur, Picea abies -

Карпатський ПЗ.  

D. tortus (Willd.) Fr. - на Pinus silvestris - НПП «Гомільшанські ліси», НПП 

«Дворічанський».  

D. chrysospermus Berk. et M.A. Curtis - на Acer negundo, Pinus silvestris - Станично-

Луганське відділення Луганського ПЗ.  

D. ovisporus Bref. - на Juniperus excelsa - ПЗ «Мис Март’ян».  

Найбільшою кількістю зразків представлений космополітний вид D. stillatus (37 шт.). 

Значно поступаються йому за кількістю D. lacrymalis (6 шт.) та D. minor (5 шт.). Інші види 

представлені 1-3 зразками кожен. Усі види крім D. stillatus вперше виявлені на території 

України. 

Summary. Preliminary data on biodiversity of Ukrainian Dacrymyces species are obtained. 

As a result, eight species (seven of which are found in Ukraine for the first time) were registered. 

Brief data about subtrates and localities for all species are presented.  

Роботу виконано під керівництвом О.Ю. Акулова (к.б.н., доцента кафедри мікології та 

фітоімунології ХНУ ім. В. Н. Каразіна), а також В.Ф. Малишевої (к.б.н., молодшого 

наукового співробітника лабораторії систематики та географії грибів Ботанічного інституту 

ім. В. Л. Комарова РАН). 
 


