
PRAVIRŠULIO TYRELIO BOTANINIO – ZOOLOGINIO DRAUSTINIO GRYBŲ SĄRAŠAS
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Grybai yra labai svarbus pelkių ekosistemų komponentas. Kartu su bakterijomis jie yra pagrindiniai 
organinių medžiagų skaidytojai. Grybai su augalais sudaro abipusiai naudingus ryšius (mikorizę), kas padeda 
išgyventi nepalankiose sąlygose. Taip pat jie gali parazituoti samanas, žolinius ir sumedėjusius augalus. Iš 
viso pasaulyje priskaičiuota daugiau kaip 600 grybų rūšių randamų pelkėse1. Didžioji jų dalis yra 
mikroskopiniai grybai. Stambiųjų grybų pelkėse gali būti rasta virš 200 rūšių. Kai kurie grybai gana specifiški 
pelkių ar kitų šlapžemių bendrijoms, gerai prisitaikę augti šlapioje ir rūgščioje aplinkoje. Daugelis grybų 
augančių pelkėje, ypač ektomikorizinių, yra plačios specializacijos, dažnai randami ir kitose augavietėse. 

Lietuvoje pelkėse augantys grybai tirti menkai. Daugiausia duomenų paskelbta leidinyje apie 
Čepkelių rezervatą2, kur išvardinta rastos 67 dažniau ar rečiau rezervate aptinkamų grybų rūšys, bendrai 
aptariant kokioms buveinėms jie būdingi. 

Praviršulio tyrelio mikologiniai tyrimai vykdyti tik epizodinių ekskursijų metu. 2012 m rugsėjo 
mėnesį buvo atliktos dvi apžvalginės ekskursijos ir sudarytas rastų grybų sąrašas.

Pridedame Praviršulio tyrelio botaniniame –zoologiniame draustinyje aptiktų grybų sąrašą. Jame 
pažymėta kokioje būdingoje augavietėje grybas auga, kai kur paminėtas jam būdingas substratas. Lietuviški 
pavadinimai nurodytas tik tų rūšių, kurių yra sukurti. Skliaustuose pateikti dažnesni mokslinėje literatūroje 
vartojami grybo mokslinio pavadinimo sinoninimai. 
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ASCOMYCOTA – AUKŠLIAGRYBŪNAI

HELOTIALES – helotiečiai 
Helotiaceae – helotiniai
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra – paprastasis 
žaliagrybis; ant beržo (Betula) sutręšusios medienos
Mitrula paludosa Fr. – pelkinė mitrulė; ant drėgnų ar mirkstančių augalinių liekanų, juodalksnyne

1 pav. Mitrula paludosa
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Leotiaceae – leotiniai 
Leotia lubrica (Scop.) Pers. – drebulinė gelsvuolė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
HYPOCREALES – hipokriečiai
Clavicipitaceae 
Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link – liežuvėliškoji grūdmenė; ant Elaphomyces sp. vaisiakūnio

2 pav. Cordyceps ophioglossoides
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Nectriaceae – raudonspuoginiai 
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. – paprastasis raudonspuogis; ant lapuočių medžių ir krūmų kamienų, šakų
PEZIZALES – ausūniečiai
Helvellaceae – alvytiniai
Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke – didysis bobausis; ant dirvožemio, sutręšusios medienos, spygliuočių ir 
mišriuose miškuose
Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél. – rudeninis bobausis; ant sutręšusios spygliuočių medienos
Sarcoscyphaceae – plačiatauriniai
Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. – austriškoji plačiataurė; ant lapuočių medžių ir krūmų šakų 
XYLARIALES – elniagrybiečiai
Xylariaceae – elniagrybiniai
Xylaria hypoxylon (L.) Grev. – baltaviršūnis elniagrybis; ant lapuočių virtuolių, kelmų ir šakų. 

BASIDIOMYCOTA – PAPĖDGRYBŪNAI

AGARICALES – agarikiečiai
Agaricaceae – pievagrybiniai
Agaricus sylvaticus Schaeff.: Fr. – miškinis pievagrybis; ant spyglių paklotės spygliuočių ir lapuočių 
miškuose 
Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck s.l. – girinis pievagrybis; ant paklotės spygliuočių ir lapuočių miškuose 
Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Velling (Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer) – šiurkščioji žvynabudė; 
lapuočių, rečiau spygliuočių, miškuose
Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. – rašalinis mėšlagrybis; ant lapuočių medienos
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Coprinus comatus (O. F. Müll.: Fr.) Pers. – gauruotasis mėšlagrybis; ant dirvožemio
Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) Gray – išsėtinis mėšlagrybis; ant lapuočių medienos
Lycoperdon perlatum Pers. – karpotasis pumpotaukšlis; ant sutręšusios lapuočių medienos
Lycoperdon pyriforme Willd. – kriaušinis pumpotaukšlis; ant sutręšusios lapuočių medienos
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer – skėtinė žvynabudė; ant smėlingo dirvožemio atvirose vietose, 
pamiškėse, pievose
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. – šiurkščioji žvynabudė, mišriame miške.
Amanitaceae  – musmiriniai
Amanita citrina (Schaeff.) Pers. – gelsvoji musmirė; po lapuočiais ir spygliuočiais medžiais
Amanita fulva (Schaeff.: Fr.) Fr.– gelsvarudė musmirė; lapuočių ir spygliuočių miškuose, pelkinėse 
buveinėse, po Betula
Amanita muscaria (L.: Fr.) Lam. – paprastoji musmirė; po lapuočiais ir spygliuočiais medžiais
Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Link – žalsvoji musmirė; po lapuočiais medžiais, dažnai po ąžuolais 
(Quercus)
Amanita porphyria Alb. & Schw.: Fr. – rausvarudė musmirė; po spygliuočiais
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) Gray – rausvoji musmirė; po lapuočiais ir spygliuočiais medžiais
Cortinariaceae – nuosėdiniai
Cortinarius caperatus (Pers.: Fr.) Fr. (Rozetes caperatus (Pers.: Fr.) P. Karst.) – raukšlėtasis gudukas; po 
spygliuočiais ir lapuočiais medžiais
Cortinarius harcynicus (Pers.) M.M. Moser – mėlynasis nuosėdis; po eglėmis (Picea).
Cortinarius huronensis var. olivaceus Ammirati & A.H. Sm. – hurono nuosėdis; tarp kiminų (Sphagnum spp.)
Cortinarius sanguineus Wulfen: Fr.) Fr.  – kraujaspalvis nuosėdis; po eglėmis (Picea).
Cortinarius semisanguineus (Fr.: Fr.) Fr. – raudonlakštis nuosėdis; po spygliuočiais ir lapuočiais medžiais
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Crepidotaceae – klumpiaausiniai
Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P. Kumm. – pilkalakštė plaušabudė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
Cyphellaceae
Baeospora myosura (Fr.: Fr.) Singer – pilkšvarudė mažasporė; ant pušies (Pinus) kankorėžių
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar – purpurinė plutpintė; ant lapuočių medžių ir krūmų
Entolomataceae – gijabudiniai
Entoloma sericeum Quél. – blizgančioji gijabudė; pievose, pamiškėse
Favolaschiaceae
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray – tampriaplėvė šalmabudė; ant medienos liekanų ar tarp samanų 
drėgnuose miškuose 

3 pav. Mycena epipterygia
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Mycena megaspora Kauffman & A.H. Sm. – tarp kiminų (Sphagnum)
Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm – dvokiančioji šalmabudė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel – aštriakvapė šalmabudė; ant spygliuočių virtuolių
Ganodermataceae
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. – ant lapuočių ar spygliuočių kelmų, stuobrių
Hydnangiaceae
Laccaria amethystina Cooke – ametistinė lakabudė; lapuočių miškuose
Laccaria lacata (Scop.: Fr.) Berk. & Broome – lakuotoji lakabudė; lapuočių ir spygliuočių miškuose
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke – smulkioji lakabudė; ant drėgno dirvožemio su samanomis, lapuočių 
miškuose
Hygrophoraceae
Hygrocybe cantharellus (Schwein.: Fr.) Murrill – 
voveraitinė guotenė; drėgname pušyne 
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. – kūginė 
guotenė; pievose, miškų pakraščiuose
Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, 
Moncalvo & Vilgalys (Omphalina umbellifera (L.: Fr.) 
Quél.) – tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje
Hymenogasteraceae
Galerina sphagnorum (Pers.: Fr.) – kimininė 
kūgiabudė; tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje
Galerina tibiicystis (G.F.Atk.) Kühner – kuokinė 
kūgiabudė; tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje
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Lyophyllaceae – kupstabudiniai 
Lyophyllum palustre (Peck) Singer – pelkinė kupstabudė; tarp kiminų (Sphagnum) aukštapelkėje

5 pav. Lyophyllum palustre

Omphalotaceae 
Gymnopus androsaceus (L.: Fr.) Antonín & Noordel. (Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr.) – ašutinis 
mažūnis; ant žolių, spyglių, šakelių liekanų aukštapelkėje
Gymnopus confluens (Pers.) Antonín – šiurkščiakotė plempė; ant lapuočių ir spygliuočių paklotės
Gymnopus peronatus (Bolton: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. (Collybia peronata (Bolton: Fr.) P. Kumm.) – 
plaukuotapėdė plempė; ant lapuočių ir spygliuočių paklotės
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Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja (Clitocybe gleotropa (Bull.) Quél.) – stambioji tauriabudė; ant 
lapuočių ir spygliuočių paklotės
Physalacriaceae
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P. Kumm s.l. – paprastasis kelmutis; ant lapuočių ir spygliuočių medžių
Flammulina velutipes (Curtis) Singer – juodkotė ugniabudė; ant lapuočių virtuolių, stuobrių
Pterulaceae
Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Singer – vėduokliškoji meškaitė; ant 
eglės (Picea) ir beržo (Betula) virtuolių
Strophariaceae – gleiviabudiniai 
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill – auksaviršė karteklė; ant spygliuočių 
virtuolių
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken – vagotoji kelmabudė; tarp kiminų 
(Sphagnum) aukštapelkėje
Hypholoma ericaeoides P.D. Orton – šilinė kelmabudė; tarp kiminų 
(Sphagnum) aukštapelkėje
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. – kislioji 
kelmiukė; ant lapuočių virtuolių, kelmų
Pholiota squarrosa (Weigel: Fr.) P. Kumm. – žvynuotoji skujagalvė; ant 
lapuočių medžių, stuobrių, kelmų
Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) Quél. – melsvažalė gleiviabudė; ant 
negyvos medienos liekanų lapuočių ir spygliuočių miškuose
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quél. – pusgaubtė gleiviabudė; ant 
kanopinių žinduolių ekskrementų, aukštapelkėje 
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6 pav. Stropharia semiglobata



Tricholomataceae – baltikiniai 
Collybia tuberosa (Bull.: Fr.) P. Kumm. – sklerotinė plempė; ant senų grybų liekanų
Leucopaxillus giganteus (Sowerby: Fr.) Singer – eglyne su išvystytu lazdynų bei kitų krūmų traku  sausose 
vietose
Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc. – geltonrudis baltikas; po beržais (Betula)
Tricholoma stiparophyllum Fr. & N. Lund – baltasis baltikas; po lapuočiais
Tricholoma vaccinium (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – barzdotasis baltikas; po eglėmis (Picea)
Typhulaceae
Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Kühner & Maire – varpelinė sausabudė; ant pušies (Pinus) virtuolio
BOLETALES– baravykiečiai
Boletaceae – baravykiniai
Boletus edulis Bull. – tikrinis baravykas; po spygliuočiais ir lapučiais
Boletus pinophilus Pilát & Dermek – pušyninis baravykas; po pušimis (Pinus)
Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille – kartusis pipirbaravykis; po spygliuočiais ir lapuočiais medžiais
Leccinum auranticum (Bull.) Gray – tikrasis raudonviršis; po drebulėmis (Populus), beržais (Betula)
Leccinum melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek – juosvasis raudonviršis; po beržais (Betula)
Leccinum niveum (Fr.) Rauschert (Leccinum holopus (Rostk.) Watling.) – palšasis raudonviršis; po beržais 
(Betula) tarp kiminų (Sphagnum)
Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray – lepšė; po beržais (Betula) 
Leccinum variicolor Watling – kislusis raudonviršis; po beržais (Betula)
Leccinum versipelle (Fr.) Snell – juosvažvynis raudonviršis; po beržais (Betula)
Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) P. Karst. – aitrusis pušynbaravikis; po lapuočiais ir spygliuočiais
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) E.-J. Gilbert – rudakepuris aksombaravykis; po spygliuočiais medžiais

111                                                Atspaudas/Offprint 
Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas Sargeliai: Kruenta 2013. ISBN 978-609-95323-1-8



Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél. – žalsvasis aksombaravykis; po lapuočiais medžiais
Gomphidiaceae – geltonpėdiniai
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Mill. – varinė gelsvabudė; po pušimis (Pinus)
Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. – gličioji geltonpėdė; po eglėmis (Picea)
Gomphidius roseus (Fr.: Fr.) P. Karst.– rožiaspalvė geltonpėdė; po pušimis (Pinus)
Suillus bovinus (L.: Fr.) Roussel – tamprusis kazlėkas; po pušimis (Pinus) 
Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J. Presl – pelkinis kazlėkas; po pušimis (Pinus) drėgnuose, pelkėtuose miškuose; 
gailiniame pušyne arti lago

7 pav. Suillus flavidus
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Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel – šilinis kazlėkas; po pušimis (Pinus)
Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel – tikrasis kazlėkas; po pušimis (Pinus)
Suillus variegatus (Sw.: Fr.) Kuntze – geltonasis kazlėkas, makavykas; po pušimis (Pinus)
Paxillaceae – meškutiniai
Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) P. Karst. – melsvėjantysis alksniabaravykis; po alksniais (Alnus)
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.– pilkoji meškutė; po eglėmis (Picea), beržais (Betula)
Sclerodermataceae – ankšteniniai 
Scleroderma citrinum Pers. – paprastoji ankštenė; po lapuočiais medžiais
CANTHARELLALES – voveraitiečiai
Cantharellaceae – voveraitiniai
Cantharellus lutescens (Pers.: Fr.) Fr. (Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper) – gelsvoji voveraitė; pelkėtuose 
spygliuočių miškuose
Cantharellus cibarius Fr. – valgomoji voveraitė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Cantharellus tubaeformis Fr. – rudoji voveraitė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Clavulinaceae – žagarininiai 
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. – raukšlėtasis žagaris; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Hydnaceae - dyglutiniai
Hydnum repandum L. – raukšlėtasis dyglutis; lapuočių ir spygliuočių miškuose
GEASTRALES – žvaigždiniečiai
Geastraceae – žvigždininiai
Geastrum fimbriatum Fr. – tuščiaviduris žvaigždinas; spygliuočių ir lapuočių miškuose
GLOEOPHYLLALES– tinklūniečiai
Gloeophyllaceae – tinklūniniai
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Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki – kvapusis tinklūnas; ant eglių (Picea) kelmų ir virtuolių 
HYMENOCHAETALES

Hymenochaetaceae
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát – įžulnusis skylenis; ant beržų (Betula) gyvų medžių kamienų
Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. – spindulinis skylenis; ant alksnių (Alnus) stuobrių, šakų ir virtuolių
Phellinus igniarius (L.) Quél. – kietoji kempinė; ant gyvų ir negyvų lapuočių medžių ir krūmų
Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilát – taškuotoji kempinė; ant lapuočių virtuolių ir šakų
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov – drebulinė kempinė; ant drebulių (Populus) 
gyvų medžių 

8 pav. Phellinus tremulae 
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Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. (Hymenochete tabacina (Sowerby) Lév. – 
tabokinis šiurkštesnis; ant lapuočių medžių ir krūmų virtuolių ir šakų
Schizoporaceae
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk – įvairiaporė dančiapintė; ant lapuočių medžių ir krūmų virtuolių ir 
šakų
PHALLALES – poniabudiečiai
Phallaceae – poniabudiniai
Phallus impudicus L. - paprastoji poniabudė; lapuočių miškuose
POLYPORALES– kempiniečiai
Fomitopsidaceae – pintaininiai
Antrodia serialis (Fr.) Donk – pakopinė antrodija; ant Picea virtuolių
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar – šiaurinis klimokas; ant eglių (Picea) stuobrių ir kelmų
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – raudonkraštė pintainė; ant spygliuočių ir lapuočių medžių ir krūmų
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - valgomoji geltonpintė; ant ąžuolų (Quercus) gyvų medžių
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – beržinis pintenis; ant beržų (Betula) stuobrių ir virtuolių
Postia caesia (Schrad.) P. Karst. – melsvėjančioji postija; ant išvirtusių spygliuočių medžių kamienų ir šakų
Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. – ant eglių (Picea) stuobrių ir kelmų
Postia stiptica (Pers.) Jülich – karčioji postija; ant išvirtusių spygliuočių medžių kamienų ir šakų
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – skaisčioji raudonpintelė; ant eglių (Picea) virtuolių
Ganodermataceae – blizgutiniai
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk. – plokščiasis blizgutis; ant išvirtusių lapuočių kamienų ir kelmų
Polyporaceae – kempininiai 
Fomes fomentarius (L.) Fr. – tikroji pintis; ant lapuočių negyvos medienos
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Polyporus badius (Pers.) Schwein. – kaštoninė skylėtbudė; ant lapuočių virtuolių
Polyporus brumalis Fr. – žieminė skylėtbudė; ant lapuočių virtuolių, kelmų ir šakų
Polyporus melanopus (Pers.: Fr.) Fr. – juodkotė skylėtbudė; ant žemėmis apneštų lapuočio šakų
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. – tikroji rudonpintė; ant lapuočių virtuolių ir šakų 
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar – beformė ragapintė; ant spygliuočių virtuolių ir šakų 
Meruliaceae – lapielaižiniai 
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. – kamščiapintė padegėlė; ant lapuočių negyvos medienos
Phlebia radiata Fr. – spindulinis raukšliagrybis; ant lapuočių virtuolių, kelmų, šakų
RUSSULALES – ūmėdiečiai
Auriscalpiaceae – ausiadygliniai
Auriscalpium vulgare Gray – paprastasis ausiadyglis; ant pušies kankorėžių
Bondarzewiaceae 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – šakninė pintenė; ant spygliuočių 
Russulaceae – ūmėdiniai
Lactarius aspideus (Fr.: Fr) Fr. – violetiškasis piengrybis (paliestas nusidažo violetine spalva; auga po Salix 
ežerų pakrantėse)
Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr – kamparinis piengrybis; po lapuočiais ir spygliuočiais
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray – pušyninė rudmėsė; po eglėmis (Pinus)
Lactarius deterrimus Gröger – eglyninė rudmėsė; po Picea
Lactarius helvus (Fr.: Fr) Fr. – samaninis piengrybis; po Betula pelkiniuose miškuose
Lactarius necator (Bull.: Fr.) Pers. – juosvasis piengrybis; po eglėmis (Picea), beržais (Betula)
Lactarius repraesentaneus Britzelm. – kislusis piengrybis; po eglėmis (Picea), beržais (Betula)
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – rudasis piey ngrybis; po spygliuočiais
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Lactarius scoticus Berk. & Broome –po beržais (Betula), tarp kiminų (Sphagnum)
Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr. – geltonasis piengrybis; po eglėmis (Picea)
Lactarius spinulosus Quél. – šiurkščiaviršis piengrybis; po beržais (Betula)
Lactarius tabidus Fr. – po beržais (Betula)
Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Pers. – piengrybis paberžis; po beržais (Betula)
Russula aeruginea Lindblad – pilkšvažalė ūmėdė; po beržais (Betula)
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – melsvažalė ūmėdė; lapuočių miškuose
Russula claroflava Grove – auksiškoji ūmėdė; po beržais (Betula)
Russula decolorans (Fr.: Fr.) Fr. – blunkančioji ūmėdė; po pušimis (Pinus)
Russula delica Fr. – ūmėdė gardulė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula emetica (Schaeff.: Fr.) Pers. – piktoji ūmėdė; po pušimis (Pinus)
Russula foetens Pers.: Fr. – dvokiančioji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr. – trapioji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula gracilima Jul. Schäff. – švelnioji ūmėdė; po beržais (Betula)
Russula heterophylla (Fr.: Fr.) Fr. – šakotalakštė ūmėdė; lapuočių miškuose
Russula nigricans (Bull.) Fr. – juosvoji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Russula ochroleuca Pers. – geltonviršė ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose 
Russula paludosa Britzelm. – pelkinė ūmėdė; po pušimis (Pinus), beržais (Betula)
Russula vesca Fr. – tikroji ūmėdė; spygliuočių ir lapuočių miškuose
Stereaceae – plutpintiniai 
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – gauruotoji plutpintė; ant lapuočių virtuolių, šakų, kelmų.
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THELEPHORALES – karpininkiečiai
Thelephoraceae - karpininkiniai
Thelephora terrestris Ehrh. – žeminis karpininkas; spygliuočių miškuose.
Thelephora palmata (Scop.) Fr. – pirštuotasis 
karpininkas; spygliuočių miškuose.
TREMELLALES – žiūrytiečiai
Exidiaceae – drebutiniai 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. 
– drebutinis netikradyglis; ant spygliuočių 
virtuolių, kelmų.
Tremellaceae 
Tremella mesenterica (Schaeff.) Retz. – 
raukšlinbis žiūrytis; ant lapuočių virtuolių, 
nukritusių šakų.
MYXOMYCOTA – GLEIVŪNAI
LICEALES – gleiveniečiai
Reticulariaceae
Lycogala epidendrum (L.) Fr. – rutulinė 
raudenė; ant spygliuočių ir lapuočių 
pūvančios medienos.
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Praviršulio tyrelio botaniniame-zoologiniame draustinyje buvo aptiktos 158 grybų ir gleivūnų rūšys. 
Iš jų 5 rūšys įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą3: skaisčioji raudonpintelė (Pycnoporellus fulgens), tikroji 
rudonpintė (Pycnoporus cinnabarinus), tikrinis blizgutis (Ganoderma lucidum), kislusis piengrybis 
(Lactarius repraesentaneus) ir geltonasis piengrybis (L. scrobiculatus). Skaisčioji raudonpintelė dažniausiai 
išauga ant stambių eglių virtuolių. Praviršulio tyrelio apylinkėse rasta ant pušies medienos. Lietuvos 
raudonojoje knygoje priskirta 3(R) kategorijai. Grėsmę šiam grybui kelia stambios negyvos medienos 
šalinimas iš miškų. Ketvirtai apsaugos kategorijai priskirtas kempininis grybas, tikroji raudonpintė, auga ant 
įvairių lapuočių, ypač beržų, nukritusių šakų. Šios rūšies išlikimui didelės grėsmės nėra, todėl ateityje jos 
apsaugos statusas bus peržiūrėtas. Praviršulio tyrelyje esančiame Salagiryje rastas į LRK įrašytas kislusis 
piengrybis sudaro ektomikorizę su beržais ir eglėmis ir auga drėgnose buveinėse. Gana retas geltonasis 
piengrybis auga drėgnuose eglynuose, dviejose vietose mišriame eglyne – Salagiryje ir drebulyno pakraštyje. 
Paminėtina, nors ir neįtraukta į Raudonąją knygą, pelkinė mitrulė (Mitrula paludosa) auga ant drėgnų ar 
mirkstančių augalinių liekanų šlapynėse. Praviršulio apylinkėse ji rasta juodalksnyne. Tai – tik penkta 
radavietė Lietuvoje. 

Pačioje aukštapelkės plynėje tarp kiminų randama nedaug, bet gana specifinių buveinei, grybų rūšių. 
Kuokinė (Galerina tibiicystis) ir kimininė kūgiabudės (G. sphagnorum) auga tarp kiminų ant kupstų, 
nedidelėmis grupėmis ar pavieniui. Šis grybas yra saprotrofas, skaidantis atmirusias kiminų dalis. Tokiose pat 
augavietėse randamos ir kitų rūšių saprotrofai: tampriaplėvė šalmabudė (Mycena epipterygia), vagotoji 
(Hypholoma elongatum) ir šilinė (H. ericaeoides) kelmabūdės. Pelkinė kupstabudė (Lyophyllum palustre) 
auga tarp kiminų, bet prisitvirtinusi prie gyvų jo dalių, t.y. parazituoja kiminus. Ten kur išauga daug šių 
grybų, matyti prašviesėję kiminų ploteliai. Gelsvoji laibabudė (Lichenomphalia umbellifera) viena dažniausių 
rastų Praviršulio pelkėje auga tarp kiminų. Manoma, kad šis grybas sudaro simbiozę su dumbliu ir savo 
mitybos būdu gali būti priskirtas kerpėms. 
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10. pav. Pycnoporellus fulgens

Aukštapelkės vietose, kur 
auga pušys, beržai ar kiti medžiai ir 
krūmai, randami ektomikorizę su 
jais sudarantys grybai. Palšasis 
raudonviršis (Leccinum niveum) – 
labai dažnas Praviršulio pelkėje ir 
vienas tipingiausių pelkių ir 
apypelkio bendrijų grybų. Sudaro 
ektomikorizę su beržais. Kai kurios 
ūmėdės auga drėgnuose miškuose ir 
pelkėtuose pušynuose. Dažnai 
pelkėse su pušimis randamos piktoji 
(Russula emetica) ir auksiškoji 
ūmėdė (R. claroflava). Nuosėdžiai, 
kaip ir piengrybiai bei ūmėdės, 
sudaro ektomikorizę su įvairių rūšių 
medžiais ir krūmais. Praviršulio 

pelkėje ir aplinkiniuose miškuose dažnai randamas raudonlakštis (Cortinarius semisanguineus) ir hurono 
nuosėdis (Cortinarius huronensis var. olivaceus). Lietuvoje retas pelkinis kazlėkas (Suillus flavidus) 
sudarantis mikorizę su pušimi ir augantis tik pelkėtuose pušynuose, rasta Praviršulio tyrelio pelkės lage. 
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Pelkėse galima rasti ne tik su kiminais ar medžiais susijusių grybų. Tokie grybai, kaip sklerotinė 
plempė (Collybia tuberosa) auga ant senų grybų, pvz. ūmėdžių vaisiakūnių, o pusgaubtė gleiviabūdė 
(Stropharia semiglobata) – ant kanopinių ekskrementų. 

Atlikti išsamūs Praviršulio tyrelio apylinkių grybų tyrimai atskleistų daug didesnę grybų įvairovę. Čia 
vyraujančios šlapynių buveinės sukuria sąlygas augti gana specifinėms grybų rūšims, o spygliuočių ir 
lapuočių miškų buveinės gali būti gausios tiek dažnų plačiai paplitusių, tiek retesnių specializuotųjų miško 
buveinių grybų rūšių. 
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List of fungi species recorded at the protected area „Praviršulio tyrelis“, Lithuania

Summary

The contribution gives a list of up to now recorded fungi species at the protected area Praviršulio tyrelis in 
Lithuania. No systematic research has been carried out, only few occasional visits with priority to wetlands. 
The list contains 158 fungi species. 5 species are included into the Red Data Book of Lithuania: 
Pycnoporellus fulgens, Pycnoporus cinnabarinus, Ganoderma lucidum, Lactarius repraesentaneus and L. 
Scrobiculatus.
Other remarkable and rare species recorded are Mitrula paludosa (growing in black alder dominated lagg) 
and Suillus flavidus (growing in bog woodland of the association Ledo-Pinetum close to the lagg of the raised 
bog). Frequent species within the central part of the raised bog are Russula emetica, R. claroflava, 
Cortinarius semisanguineus, Cortinarius huronensis var. olivaceus, Collybia tuberosa, Stropharia 
semiglobata. Common species among Sphagnum spp. mosses, including sites in quagmires, are Galerina 
tibiicystis, G. sphagnorum, Mycena epipterygia, Hypholoma elongatum H. Ericaeoides, Lichenomphalia 
umbellifera. In bog areas where birches grow there are usually lots of Leccinum niveum. 
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