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Наведено відомості щодо субстратних преференцій плевротоїдних грибів, які 
виявлено на території Харківського Лісостепу. Сімнадцять виявлених видів грибів 
як субстрат використовували 18 видів судинних рослин, з-поміж яких 17 – дерева 
та чагарники й 1 вид (Carex pilosa Scop.) – трав’яниста рослина. Показано, що най-
багатшими за складом плевротоїдних грибів субстратами були деревина осики 
звичайної та дуба черешчастого. Представники роду Tilia L. в умовах Харківського 
Лісостепу також належать до чільних субстратотвірних рослин для багатьох видів 
плевротоїдних грибів. Саме на деревині осики, дуба та лип було зроблено біль-
шість знахідок плевротоїдних грибів. Більшість виявлених видів мали широке коло 
субстратів. Чотирьом видам (Pleurotus calyptratus, Resupinatus applicatus, Neolen-
tinus lepideus та Tapinella panuoides), навпаки, була властива вузька субстратна 
спеціалізація. Спираючись на дані з розмірів субстратів, на яких було виявлено 
базидіоми плевротоїдних грибів, показано важливість збереження великорозмір-
ної відмерлої деревини для підтримання різноманітності цих організмів. Найбіль-
ше видів плевротоїдних грибів, так само як і знахідок плодових тіл, було зроблено 
на субстратах, діаметр яких перевищував 20 см.

Ключові слова: плевротоїдні гриби, Харківський Лісостеп, мертва деревина.

ВСТУП
До еколого-морфологічної групи „плевротоїдних” грибів належать базидієві гри-

би, що мають пластинчастий гіменофор і ексцентричну, латеральну або зредукова-
ну ніжку й розвиваються переважно на відмираючих або відмерлих деревних рос-
линах [8, 16]. Ця група є поліфілетичною та охоплює окремі роди порядків Agaricales 
Underw., Boletales E.-J. Gilbert та Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon et  
J.C. David класу Agaricomycetes Matheny, Hibbett et Binder [17, 23]. За типом живлен-
ня більшість плевротоїдних грибів є ксилосапротрофами; окремим представникам 
родів Pleurotus (Fr.) P. Kumm. та Hohenbuehelia Schulzer властива також нематофа-
гія [22]. Попри те, що плевротоїдні гриби є важливим елементом ксилотрофного 
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блоку екосистем, їхні субстратні уподобання наразі вивчені значно слабше порів-
няно з іншими групами грибів, що розвиваються у деревині [8, 12, 15, 21].

Відомості про субстрати, на яких розвиваються ті чи інші види плевротоїдних 
грибів, наявні практично в усіх публікаціях, що висвітлюють питання різноманітнос-
ті, поширення й таксономії цих організмів. Втім, переважно вони узагальнені до 
рівня протиставлення „деревина листяних порід – деревина шпилькових порід”; 
конкретні таксони субстратотвірних рослин вказуються значно рідше.

Харківський Лісостеп охоплює східну частину Українського Лісостепу [3]. Окре-
мішність цієї природної території від решти лісостепової зони України спричинена 
розташуванням її у зоні відрогів Середньоруської височини, завдяки чому форму-
ється складніший, ніж на прилеглих теренах, рельєф і, відповідно, вище ландшаф-
тне й оселищне різноманіття [4].

На території Харківського Лісостепу плевротоїдні гриби ніколи не були об’єктом 
спеціального дослідження. Наразі єдині опубліковані відомості з цього питання 
містяться у колективній монографії «Гриби заповідників та національних природ-
них парків Лівобережної України», де наводяться дані про знахідки на території 
національного природного парку „Гомільшанські ліси” п’яти видів плевротоїдних 
грибів, із зазначенням субстрату [6]. У цій праці наведена інформація про суб-
стратні уподобання плевротоїдних грибів, що були виявлені під час власних до-
сліджень території Харківського Лісостепу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зразки плевротоїдних грибів, що їх використано в цій роботі, були зібрані авто-

ром упродовж 2008–2012 рр. під час маршрутних обстежень території Харківського 
Лісостепу. Збір матеріалу здійснювали на 10 територіях, що розміщені у різних час-
тинах Харківського Лісостепу та репрезентують розмаїття його природних умов. 
З-поміж них три – об’єкти природно-заповідного фонду (національні природні парки 
(НПП) „Гомільшанські ліси”, „Слобожанський”, „Дворічанський” та парк-пам’ятка са-
дово-паркового мистецтва „Тростянецький”) і 7 – незаповідні лісові масиви (рис. 1). 
Найбільша частка матеріалу була зібрана на території перших двох зазначених 
НПП. Відповідно до класифікації біотопів лісової та лісостепової зон України [5], на 
обстежених територіях переважають такі типи лісових оселищ: кленово-липово-ду-
бові ліси Лівобережжя України (G1.216), свіжі соснові ліси зеленомохові (G2.214), 
сухі соснові ліси лишайникові (G2.215), соснові ліси континентальні з остепненим 
травостаном (G2.216), змішані сосново-дубові ацидофільні ліси (G3.11), заплавні 
дубові ліси (G1.217). Меншою мірою представлені вільхові евтрофні заболочені ліси 
та березові ліси свіжих і сухих умов (G1.132 та G1.123 відповідно, НПП „Гомільшан-
ські ліси” та „Слобожанський”), осичники (G1.124, НПП „Гомільшанські ліси”, Пече-
нізько-Тетлежанська лісова дача, Могрицька лісова дача), вільхові заболочені сфаг-
нові ліси та заболочені березові ацидофільні ліси (G1.131 та G1.121 відповідно, НПП 
„Слобожанський”), осокорники з Populus alba, Populus nigra (G1.113, НПП “Гоміль-
шанські ліси”), а також короткозаплавні вербняки з Salix alba (G1.112).

Усі знахідки базидіом плевротоїдних грибів занотовували та вносили до 
електронної бази даних. Видову приналежність знахідок визначали за допомо-
гою спеціалізованих визначників, із використанням стандартних методик [2, 8, 
13, 14, 20; 23]. Назви грибів подано відповідно до системи ресурсу Index Fungo-
rum [17]. Пов ноту дослідженості обчислювали за допомогою індексу Тюринґа [9]. 
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Назви субстратотвірних рослин у випадках, коли визначити їх було можливо, на-
ведені відповідно до списку судинних рослин України [19]. Видову приналежність 
субстратів визначали із застосуванням визначників деревних і чагарникових рос-
лин у безлистому стані [10, 11]. Виокремлення розмірних класів субстратів здій-
снювали відповідно до рекомендацій С. Гюндорфа [15]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ 
У результаті дослідження ми виявили 17 видів плевротоїдних грибів, що були 

представлені 130 знахідками. Повнота дослідження, виражена через індекс Тю-
ринґа, становила 88,2%.

Виявлені види використовували як субстрати 18 видів судинних рослин. З-поміж 
останніх 17 – дерева та чагарники й 1 вид (Carex pilosa Scop.) – трав’яниста росли-
на. Оскільки всі виявлені види грибів утворюють плодові тіла на відмерлих і відми-
раючих рослинах, що зазнають руйнування, то деякі субстрати вдалося визначити 

Рис. 1. Харківський Лісостеп із місцями збору матеріалу.
 Лісові території, на яких здійснювався збір матеріалу: 1 – Могрицька лісова дача; 2 – парк-

пам’ятка садово-паркового мистецтва „Тростянецький”; 3 – національний природний парк (НПП) 
„Слобожанський”; 4 – ліси в окол. с. Мала Рогозянка; 5 – Харківський Лісопарк; 6 – ліси в окол.  
с. Яківлівка; 7 – НПП „Гомільшанські ліси”; 8 – проектований регіональний ландшафтний парк 
„Петрівські балки”; 9 – Печенізько-Тетлежанська лісова дача; 10 – НПП „Дворічанський”

Fig. 1. Kharkiv Forest-Steppe with sampling plots.
 Forest sampling plots: 1 – Mogrytsky Forest massif; 2 – park-monument of landscape architecture 

„Trostyanetsky”; 3 – National Nature Park (NNP) „Slobozhansky”; 4 – forests near Mala Rohozyanka 
village; 5 – Kharkiv Fores-Park; 6 – forests near Yakivlivka village; 7 – NNP „Gomilshansky lisy”; 8 – 
planned Regional Landscape Park „Petivsky balky”; 9 – Pechenizko-Tetlezhansky Forest massif;  
10 – NNP “Dvorichansky”
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тільки до роду. Частина субстратів зовсім не піддавалася ідентифікації через по-
гану збереженість діагностичних ознак (кори, гілок тощо). Розподіл виявлених ви-
дів плевротоїдних грибів за видами субстратотвірних рослин з інформацією щодо 
кількості знахідок наведено у табл. 1.

Найбагатшими за складом плевротоїдних грибів субстратами були осика зви-
чайна та дуб черешчастий. Липи в умовах Харківського Лісостепу також належать 
до чільних субстратотвірних рослин для багатьох видів плевротоїдних грибів. Та-
кож показовим є те, що саме на деревині осики, дуба та лип було зроблено біль-
шість знахідок. На деревині решти видів субстратотвірних рослин було виявлено 
значно менше видів плевротоїдних грибів; так само на цих субстратах було поміт-
но менше знахідок.

З-поміж виявлених видів плевротоїдних грибів чотири розвивалися на дереви-
ні лише певних порід. Так, плодові тіла Pleurotus calyptratus було виявлено виключ-
но на деревині осики, Resupinatus applicatus – на деревині дуба, а базидіоми видів 
Neolentinus lepideus і Tapinella panuoides – на деревині сосни. Неодноразові зна-
хідки спороношень цих видів на зазначених субстратах у Харківському Лісостепу 
цілком узгоджуються з літературними відомостями щодо вузьких субстратних упо-
добань P. calyptratus, R. applicatus, N. lepideus та T. panuoides [1, 6–8, 13, 14, 16, 
23]. Види Pleurotus dryinus і Rhodotus palmatus також були виявлені лише на одно-
му виді субстратотвірних рослин, відповідно на груші звичайній і дубі черешчасто-
му. Втім, оскільки ці два види були представлені одиничними знахідками то, зважа-
ючи на літературні відомості щодо цих видів [8, 13, 16, 23], немає підстав робити 
висновки про певні субстратні уподобання P. dryinus і Rh. palmatus на досліджува-
ній території. Більшість виявлених видів мала широке коло субстратів.

Знаковим є також розподіл виявлених видів плевротоїдних грибів за субстрата-
ми різного розміру. Найбільше видів, як і знахідок плодових тіл, було виявлено на 
субстратах, діаметр яких перевищував 20 см (рис. 2). Низка видів плевротоїдних 

Рис. 2. Розподіл виявлених видів і знахідок плевротоїдних грибів за субстратами різного розміру
Fig. 2. Distribution of species and specimens of revealed pleurotoid fungi according to substrates of different size
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Таблиця 1. Розподіл плевротоїдних грибів Харківського Лісостепу за видами субстра-
тотвірних рослин

Table 1. Distribution of pleurotoid fungi of Kharkiv Forest-Steppe occording to sub-
strate of plant species

Вид субстратотвірної 
рослини

Всього видів 
грибів/ усього 

знахідок грибів
Види грибів, що їх було зареєстровано 

на відповідному субстраті

Populus tremula L. 9/35
Crep. casp. (1), Crep. crocoph. (1), Crep. mollis (11), 
Lentin. ursinus (1), Pan. stipt. (1), Pleur. calyptr. (11), 
Pleur. corn. (1), Pleur. ostr. (4), Pleur. pulm. (4)

Quercus robur L. 9/18
Crep. casp.(1), Crep. epibr. (1), Crep. mollis (4), 
Crep. subver. (1), Pan. stipt. (3), Pleur. corn. (1), 
Pleur. ostr. (1), Res. appl. (5), Rhod. palm. (1)*

Tilia spp. 5/25 Crep. casp. (1), Crep. crocoph. (4), Crep. mollis (17), 
Crep. subver. (1), Pleur. pulm. (2)

Corylus avellana L. 3/3 Crep. epibr. (1), Crep. mollis (1), Pleur. pulm. (1)
Pinus sylvestris L. 2/8 Neolent. lepideus (5), Tap. panuoides (3)
Fraxinus excelsior L. 2/6 Crep. mollis (5), Pleur. corn. (1)
Acer platanoides L. 2/4 Pleur. ostr. (2), Pleur. pulm. (2)
Alnus glutinosa (L.) P. Gaertn. 2/3 Lent. tigr. (2), Pleur. pulm. (1)
Betula spp. 2/2 Pleur. ostr. (1), Pleur. pulm. (1)
1Picea abies (L.) H. Karst. 2/2 Pan. stipt. (1), Pleur. pulm. (1)
Salix spp. 1/1 Pleur. ostr. (1)
Ulmus sp. 1/1 Pleur. pulm. (1)
Sorbus aucuparia L. 1/1 Pleur. pulm. (1)
Pyrus communis L. 1/1 Pleur. dryinus (1)*
Acer campestre L. 1/1 Crep. mollis (1)
Acer tataricum L. 1/1 Lentin. ursinus (1)
Carex pilosa Scop. 1/3 Crep. epibr. (3)
Prunus padus L. 1/1 Crep. mollis (1)
Видову приналежність 
субстратотвірної рослини 
неможливо було визначити

7/14
Crep. casp. (3), Crep. crocoph. (2), Crep. mollis (1), 
Crep. subver. (1), Lentin. ursinus (1), Lent. tigr. (4), 
Pan. stipt. (2)

Примітки:
1) Скорочення назв видів: Crep. epibr. – Crepidotus epibryus (Fr.) Qu l.; Crep. casp. – Crepidotus caspari Velen. 

(=Crepidotus lundellii Pil t); Crep. crocoph. – Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.; Crep. mollis – Crepidotus 
mollis (Schaeff.) Staude; Crep. subver. – Crepidotus subverrucisporus Pil t; Lentin. ursinus – Lentinellus ursinus 
(Fr.) K hner; Lent. tigr. – Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.; Neolent. lepideus – Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et 
Ginns (=Lentinus lepideus (Fr.) Fr.); Pan. stipt. – Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.; Pleur. calyptr. – Pleurotus ca-
lyptratus (Lindblad) Sacc.; Pleur. corn. – Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland; Pleur. dryinus – Pleurotus dry-
inus (Pers.) P. Kumm.; Pleur. ostr. – Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.; Pleur. pulm – Pleurotus pulmonarius 
(Fr.) Qu l.; Res. appl. – Resupinatus applicatus (Batsch) Gray; Rhod. palm. – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire; 
Tap. panuoides – Tapinella panuoides (Fr.) E.-J. Gilbert (=Paxillus panuoides (Fr.) Fr.).

2) У дужках після скорочених назв видів наведено кількість знахідок цих видів на відповідних субстратах.
3) Символом * позначено види, що були виявлені одноразово.
Comments:
1) Abbreviations of the species name: Crep. epibr. – Crepidotus epibryus (Fr.) Quél.; Crep. casp. – Crepidotus cas-

pari Velen. (=Crepidotus lundellii Pil t); Crep. crocoph. – Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.; Crep. mollis – 
Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude; Crep. subver. – Crepidotus subverrucisporus Pil t; Lentin. ursinus – Lenti-
nellus ursinus (Fr.) K hner; Lent. tigr. – Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.; Neolent. lepideus – Neolentinus lepideus (Fr.) 
Redhead et Ginns (=Lentinus lepideus (Fr.) Fr.); Pan. stipt. – Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.; Pleur. calyptr. – 
Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc.; Pleur. corn. – Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland; Pleur. dryinus – 
Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm.; Pleur. ostr. – Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.; Pleur. pulm – Pleurotus 
pulmonarius (Fr.) Qu l.; Res. appl. – Resupinatus applicatus (Batsch) Gray; Rhod. palm. – Rhodotus palmatus 
(Bull.) Maire; Tap. panuoides – Tapinella panuoides (Fr.) E.-J. Gilbert (=Paxillus panuoides (Fr.) Fr.).

2) Number of fungal specimens in corresponding substrates are given in parenthesis after species name abbrevia-
tion.

3) Symbol * was given for species which were detected only once.
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грибів, а саме N. lepideus, P. stipticus, Pl. calyptratus, Pl. cornucopiae, Pl. ostreatus та 
T. panuoides, розвивалися тільки на великорозмірних субстратах. Удвічі менше ви-
дів траплялося на субстратах діаметром від 2,5 до 5 см, ще менше видів і знахідок 
мали місце на субстратах інших розмірних класів. Варто зазначити, що практика 
ведення лісового господарства в Україні передбачає повне або часткове вилучен-
ня з лісових екосистем великорозмірних решток відмерлої деревини у процесі так 
званих „санітарних заходів”, що, виходячи з вищенаведених даних, може завдава-
ти шкоди популяціям значної частини видів плевротоїдних грибів. 

ВИСНОВКИ 
За результатами дослідження плевротоїдних грибів Харківського Лісостепу 

зроблено такі всновки:
1. Плевротоїдні гриби Харківського Лісостепу використовують як субстрати ши-

рокий спектр судинних рослин, переважно деревних і чагарникових.
2. Найбагатшими за складом виявлених плевротоїдних грибів субстратами 

були деревина осики звичайної, дуба черешчастого та видів роду Tilia.
3. Більшість видів плевротоїдних грибів Харківського Лісостепу здатні розви-

ватися на різних за походженням субстратах, деякі види (P. calyptratus, 
R. applicatus, N. lepideus та T. panuoides) відзначаються стабільно вузькими 
субстратними уподобаннями.

4. Питома частка видів, а також знахідок плевротоїдних грибів трапляється на 
великорозмірних субстратах, що є аргументом на користь збереження стов-
бурів відмерлих дерев у експлуатаційних лісах з метою підтримання різно-
манітності цих організмів. 
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SUBSTRATE PREFERENCES OF PLEUROTOID FUNGI 
IN KHARKIV FOREST-STEPPE
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V.N Karazin Kharkiv National University, 4, Svobody Sq., Kharkiv 61022, Ukraine

National Nature Park „Slobozhansky”
15, Zarichna St., Krasnokutsk, Krasnokutsky District, Kharkiv Region, 62002, Ukraine
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Information on substrate preferences of pleurotoid fungi species revealed in Kharkiv 
Forest-Steppe is discussed. Seventeen identified species of fungi used as substrate 18 
species of vascular plants, e. g. 17 – trees and shrubs, and 1 species (Carex pilosa 
Scop.) – herbaceous plant. The main part of pleurotoid fungi used as substrate the 
wood of common aspen and pedunculate oak. Tilia spp. in Kharkiv Forest-Steppe is 
also appertain to the leading substrate-produce plants for a lot of pleurotoid fungi 
species. Most of specimens have been found on aspen, oak, and linden wood. Most of 
identified species had a wide range of substrates. Four species (Pleurotus calyptratus, 
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Resupinatus applicatus, Neolentinus lepideus and Tapinella panuoides), on the con-
trary, have been characterized by a narrow substrate preferences. Based on data about 
the size of pleurotoid’s substrates, an importance of conservation of large-scale dead 
wood to maintain diversity of pleurotoid fungi has been shown. Most of pleurotoid spe-
cies, as well as the specimens of fruit bodies, had been found on substrates with the 
diameter more than 20 cm.

Keywords: pleurotoid fungi, Kharkiv Forest-Steppe, dead wood.

СУБСТРАТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПЛЕВРОТОИДНЫХ ГРИБОВ 
ХАРЬКОВСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ

О. В. Прилуцкий
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 

площадь Свободы, 4, Харьков 61022, Украина
Национальный природный парк «Слобожанский»

ул. Заречная, 15, пгт Краснокутск, Краснокутский р-н, Харьковская обл. 62002, Украина
e-mail: olegpril12@gmail.com

Приведены сведения о субстратных предпочтениях плевротоидных грибов, 
обнаруженных на территории Харьковской Лесостепи. Семнадцать обнаруженных 
нами видов грибов в качестве субстрата использовали 18 видов сосудистых расте-
ний, из которых 17 – деревья и кустарники и 1 вид (Carex pilosa Scop.) – травянис-
тое растение. Показано, что наиболее богатыми по составу плевротоидных грибов 
субстратами были древесина осины обыкновенной и дуба черешчатого. Предста-
вители рода Tilia L. в условиях Харьковской Лесостепи также относятся к числу 
основных субстратобразующих растений для многих видов плевротоидных грибов. 
Следует отметить, что именно на древесине осины, дуба и лип было сделано боль-
шую часть находок плевротоидных грибов. Большинство обнаруженных видов 
имели широкий круг субстратов. Четырем видам (Pleurotus calyptratus, Resupinatus 
applicatus, Neolentinus lepideus и Tapinella panuoides), напротив, была свойственна 
узкая субстратная специализация. Опираясь на данные по размерам субстратов, 
на которых были обнаружены базидиомы плевротоидных грибов, показана важ-
ность сохранения крупноразмерной отмершей древесины для поддержания разно-
образия этих организмов. Больше всего видов плевротоидных грибов, как и нахо-
док плодовых тел, имели место на субстратах диаметром свыше 20 см.

Ключевые слова: плевротоидные грибы, Харьковская Лесостепь, мертвая 
древесина.


