Нові знахідки виду Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire (Basidiomycota, Agaricales, Tricholomataceae) на території Карпатського біосферного заповідника.
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Anotation. In the article are given the data on new habitats of rare species of Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire in the Carpathian Biosphere Reserve. Phaeolepiota aurea that are listed in the "Red Book of Ukraine". In the article are given specific location types, general information about them, growing environment characteristics.

У 2018 році проведено ряд маршрутних польових досліджень з метою виявлення та вивчення поширення рідкісних видів грибів на території Карпатського біосферного заповідника (КБЗ). Для визначення та ідентифікації видів використовувалися відповідні наукові праці (Вассер, 1980; Alessio, 1985; Paul et al., 2008). На основі обстежень території КБЗ було виявлено нове місце зростання Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire.
Феолепіота золотиста — гриб з родини Tricholomataceae. Вид містить залишки синильної кислоти (Tulloss et al., 2011), тому деякі автори відносять його до отруйних. Вид включено до Червоної книги України (2009) із статусом «Вразливий».
В Україні вид поширений у Волинській, Житомирський, Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Сумській областях та Гірській частині Криму (Гелюта, Висоцька, 2010; Маланюк, 2012; Andrianova et al., 2006). В Червоній книзі України немає даних щодо місцезростання  цього виду на території Закарпатської області. Вперше відомості про знахідки на Закарпатті, зокрема у Чорногірському масиві, що є територією КБЗ, зустрічаються у роботі В. Джаган (Джаган та ін., 2015).
У 2018 році при проведенні польових досліджень у Свидовецькому масиві, нами було знайдено Ph. aurea в мішаному лісі на території Кісвянського природоохоронно науково-дослідного відділення, квартал 11, виділ 5. Координати знахідки – 48°11'02.6"N 24°10'40.6"E. Гриб зростав біля стежки, у вологій субучині (С3Б) в деревостані 6БКл2Яв2Яз+Яле+ВРБ, під Fagus sylvatica L. та Acer pseudoplatanus L. В трав’яному покриві домінували: Galeobdolon luteum Huds., Glechoma hederacea L., Oxalis acetosella L., Urtica dioica L. та Rubus fruticosus L. Група налічувала до 10 екземплярів різного віку.

