Новий для України вид кортиціоїдного гриба Hyphodontia alutaria (Hymenochaetales, Schizoporaceae)
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This disclosure covers discovery of corticioid fungus Hyphodontia alutaria at Ichnia National Nature Park, which species is new for Ukraine. The reported data is supported with the details of ecological peculiarities and the general distribution in the world.

	Кортиціоїдні гриби – гетерогенна за походження група грибів, об’єднаних спільним планом будови плодових тіл. Кортиціоїдні гриби, поряд із трутовиками, є основними редуцентами лігніну та целюлози, а, отже, відіграють значну роль у функціонуванні гетеротрофного блоку біоти лісових екосистем. Дослідження кортиціоїдних грибів пов’язане із певними труднощами – вони мають дуже дрібні і недовговічні базидіоми, що значно ускладнює їх пошук у природі, а види морфологічно досить подібні, тому для їхньої ідентифікації необхідно врахувати велику кількість макро- та мікроскопічних ознак. Зазначені гриби довгий час не привертали уваги українських мікологів, тому вони залишаються однією зі слабко досліджених груп макроміцетів в Україні.
	Під час мікологічних досліджень в Ічнянському національному природному парку (Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), проведених протягом вегетаційних сезонів 2016–2017 років, було разеєстровано новий для Укаїни вид кортиціоїдного гриба – Hyphodontia alutaria (Hymenochaetales, Schizoporaceae). Від решти представників роду H. alutaria відрізняється гладеньким гіменофором світло-жовтого, світло-вохряного або світло-коричневого забарвлення та інтеркалярними здуттями на гіфоїдних септоцистидах. За літературними даними H. alutaria є сапротрофний видом, що здатний розвиватися на опалій деревині листяних і хвойних порід (Hjortstam, & Ryvarden, 2005; Ghobad-Nejhad et al., 2009; Bernicchia, & Gorjón, 2010; Dhingra, 2011; Viner, & Kokaeva, 2017). На території дослідження колонізував опалі гілки Pinus sylvestris L. (KW-M 70951, 70952). Знайдений вид має досить широкий ареал. Він виявлений в багатьох країнах Європи (Bernicchia, & Gorjón, 2010), Азії (Maekawa, 2002; Ghobad-Nejhad et al., 2009; Dhingra, 2011; Viner, & Kokaeva, 2017), Африки (Langer, 1994; Bitew, & Ryvarden, 2011), Північної Америки (Nakasone, 1990; Ginns, & Lefebvre, 1993) та Південної Америки (Langer, 1994; Rajchenberg, 2002; Hjortstam, & Ryvarden, 2005).


