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Annotation
This article presents data from the scientific research of the world of fungi in the park, which, as of the end of 2015, has 24 species, and at the end of 2017 there are 70 species. Interesting and small representatives of the kingdom of mushrooms in the territory of the NPP "Khotynsky" are the very first and early spring species: conic crust, pepper hat and tufts. These types of mushrooms are very important for forest ecosystems of the park, because they participate in the process of decomposition of wood, animals and plants and thereby enrich the forest ground for further intensive forest development.

Національний природний парк «Хотинський» є одним із наймолодших парків, який створений згідно Указу Президента України 22 січня 2010 року № 56/2010. Тому першим із завдань є якнайповніша інвентаризація флори та фауни, а також в тому числі  мікофлори, яка відіграє  велику та важливу роль у функціонуванні екосистем. У 2014 році розпочато вивчення мікофлори парку, яка станом на кінець 2015 р. нараховувала 24 види, а на кінець 2017 р. нараховує 70 видів. Деякі зразки зібрані у гербарні колекції НПП «Хотинський». Цікавими та малочисельними представниками царства грибів території НПП «Хотинський» є самі перші та ранньовесняні  види: сморчок конічний, шапочка сморчкова та строчок пучковий. (Волуца,2016)
Сморчок конічний (Morchella conica) - гриб роду шапочок, сімейства зморшкові. Один з перших весняних грибів, який плодоносить з квітня по кінець травня - початок червня. Гриб – сапрофіт, росте у вологих, болотистих трав'янистих місцях, на піщаних ґрунтах. Зустрічається у хвойних або змішаних лісах, на узліссях і галявинах. Особливо вважає за краще заплавні ліси, осичняки, вільховий хмиз, а також біля ясенів. На території парку зустрічається в Хотинському, Кельменецькому, Сокирянському природоохоронних науково – дослідних відділень в умовах мішаного лісу, де переважають осики та вільхи. (Сухомлин М.М.,Джаган В.В.,2017)
Сморчкова шапочка (Verpa bohemica) - гриб роду шапочок, сімейства зморшкові. Свою назву гриб отримав завдяки деякій схожості зі справжніми зморшками.
Зовні поверхня капелюшка зморшкувата, покрита безліччю дрібних звивистих поздовжніх складок. Ніжка довга, циліндрична, гладка,  зазвичай вигнута. У молодих грибів ніжка всередині щільна, заповнена  м'якоттю; у зрілих грибів - порожниста. Колір ніжки також змінюється з віком: у молодих грибів вона біло-жовтувата, у зрілих стає темною.
Росте в світлих листяних і змішаних сирих лісах, обов'язково поруч з липами, осиками або березами. Найчастіше зустрічається в низинах; розселяється уздовж струмків, канав і ям з водою. При сприятливих умовах росте дуже великими сім'ями - до 50-80 екземплярів. Не переносить низької вологості і швидко засихає на корені.
Росте квітень – травень.
Зустрічається лише на території Хотинського та Кельменецького ПНДВ невеликими популяціями в кількості 40 – 60 особин. Дуже любить вологу і якщо засушлива весна, то такий вид в лісових масивах не зустрічається. (Сухомлин М.М.,Джаган В.В.,2017)
Строчок пучковий або гостроверхий (Gyromitra fastiqiata) – гриб родини дисцинових.
Висота шапочки 4-10 см, шириною 12-15, за деякими джерелами може бути значно більше. Ніжка біла, циліндрична, потовщена до основи, з ребристими поздовжніми виступами. М'якоть шапочки досить тендітна та тонка. 
Смак і запах: слабкуватоовиражений грибний, приємний.
Поширений  в широколистяних лісах і на галявинах. Зустрічається лише на території Хотинського ПОНДВ НПП «Хотинський» в умовах букових лісів в квітні – травні. Росте поодиноко або невеликими групами особин 3 - 5шт. (Сухомлин М.М.,Джаган В.В.,2017)
 Дані види грибів – є умовно -  їстівними, тому споживати у їжу їх потрібно із обережністю, але вони є дуже важливим елементом для лісових екосистем парку, адже беруть участь у процесі розкладу деревини, тварин та рослин і цим самим збагачують лісовий грунт для подальшого інтенсивного розвитку лісу.


