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Вступ

Дискоміцети є формальною групою сумчастих
грибів, об’єднаною наявністю в життєвому циклі
плодовоготілавідкритоготипу.Всвітівідомопо
над5000видівдискоміцетів,вУкраїніжзареєст
рованоблизько300видів(Кузуб,Гайова,2001;Го
лубцова,2005;Голубцова,2006;Дудкатаін.,2009а;
Дудка та ін., 2009б). Дослідження дискоміцетів в
Україні характеризуються нерівномірністю у роз
різірізнихрегіонів.Дібровилісостеповоїзони,до
яких належить і Мохначанський лісовий масив, з
цього погляду є недостатньо вивченими терито
ріями. Загалом для Харківського Лісостепу нара
зівідомоблизько120видівдискоміцетів(Акулов,
Прилуцький, 2010; Морозова, 2013; Morozova,
Vodyanytska, 2013). На території Мохначанського
масивудискоміцетидотепернедосліджувалися.

Дискоміцетивідіграютьважливурольуфункціо
нуваннілісовихекосистем.Так,заекологотрофіч
ноюспеціалізацієювідповіднодосистемиЄ.С.По
пова серед дискоміцетів є біотрофи (паразитують
на рослинах або характеризуються ендотрофним
способом живлення), мікоризоутворювачі з лис
тянимитахвойнимипородамидерев,сапротрофи,
які існують на різних рослинних субстратах тощо
(Попов,2005).Такимчином,дискоміцети,зодно
гобоку,залежатьвіднормальногофункціонування
лісовихекосистем,аздругого—відіграютьуних
великуроль.

Мохначанськийлісовиймасиврозташованийу
ЗміївськомурніХарківськоїобл.наберегахр.Сі
верський Донець. Досліджувана частина масиву
є комплексом нагірних кленоволипових дібров.
Тут фрагментарно збереглися ділянки старих де
ревостанів віком понад 100 років (Яцюк, 2012).
Наше пілотне дослідження проведено на одній із
такихділянок,якавходитьдоскладулісовихзаказ
ників «Середньодонецький» і «Мохначанський»
(рис. 1). Основними видами дерев тут є Quercus 
robur L.,Fraxinus excelsior L.,Tilia cordata Mill.,Acer
spp.,Pyrus communis L.,Ulmusspp.,причомурясність
кожного виду порівняно висока. У підліску трап
ляються Corylus avellana L., Euonymus europea L., 
E. verrucosa Scop., Prunus padus L.,Sambucus nigra L.
(Яцюк,2012).

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Зразки плодових тіл дискоміцетів на території
Мохначанськоголісовогомасивузібранінамипід
часдвохпольовихвиїздів—23—24квітнята22—
24липня2012р.Збиралиїхмаршрутнимметодом
шляхом обстеження різних рослинних субстратів
задопомогоюручноїлупи.

Мікроскопіювання та визначення більшості
зразків здійснювали in statu vivo за методами ві
тальної таксономії (Baral, 1992). Для запобігання
висиханню зразки зберігали в холодильній каме
рі загорнутими у фольгу за температури близько
5°С.Визначенняпроводилизвикористаннямниз
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кивизначників,статейімонографій,присвячених
дискоміцетам(Dennis,1949;Breitenbach,Kränzlin,
1984;Hosoya,1998;Hansen,Knudsen,2000;Raitviir,
2004 та ін.). Окрім спеціальних статей і моногра
фій,микористувалисяінтерактивнимибазамида
них Global Biodiversity Information Facility (http://
data.gbif.org/welcome.htm), Discover Life (http://
www.discoverlife.org),базоюданихсайтаAscofrance
(http://www.ascofrance.com/) і сайта «Гриби Ук
раїни» (http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/
index.htm). Ступінь розпаду деревини оцінювали
за 4бальною шкалою (стадії I—IV) (Андерссон и
др.,2009).Кількістьелементівповаленоїдеревини
оцінювали в радіусі близько 10 м від місця збору
зразка. Оцінку проводили за 3бальною шкалою,
заякою1бал—незначнакількість (0—5екземп

лярів), 2 бали — доволі велика кількість (5—10),
3 — велика/дуже велика (понад 10 екземплярів).
Елементами поваленої деревини вважали стовбу
рита/абоокремігілки,щолежалигоризонтально,
діаметромпонад15см.Станпідстилкивизначали
врадіусіблизько1метравідмісцязборуза3баль
ноюшкалою,де1бал—майжеповнавідсутність
підстилки (характерні приклади — витоптана
стежка або купалка кабанів, перекопаний ґрунт),
2 бали — середній ступінь збереженості (підстил
катонка,їїшариважкорозрізнювані,намісцевості
загаломнаявніслідиантропогенногонавантажен
ня),3бали—добрезбереженапідстилка(виразно
помітніL,F,Hшари,відсутніслідиантропогенно
говпливу).

Рис.1.Мохначанськийлісовиймасив(Харківськаобласть)

Fig.1.MokhnachforestinKharkivRegion
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Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Занашимидослідженнямивизначено15видівдис
коміцетів.П’ятьізнихєновимидляХарківського
Лісостепу(позначені*),три—впершезареєстро
ванінатериторіїУкраїни(**).Нижченаводимопе
реліквиявленихвидів.НовідляУкраїнивидису
проводжуютьсяописомтафотографіями.Знахідка
Paratrichophaea boudieri,щоєдругоюпісляїївияв
лення З.К. Гіжицькою (1932), також супроводжу
єтьсяописомйілюстраціями.
     Оскільки всі матеріали зібрані автором на
території Скрипаївського дослідного лісгоспу
(Ізюмський рн Харківської обл.), то у списку
відповідні відомості та прізвище автора не
наводяться.

Від діл ASCOMYCOTA
Клас LEOTIOMYCETES
По ря док HELOTIALES
Ро ди на Dermateaceae Fr. 

**Mollisia сf. perelegans Haglund
=Mollisia olivascens(Feltgen)LeGaletF.Mangenot
Мохначанськелісництво,кв.59(заказник«Се

редньодонецький»)(CWUMycD110).
Апотеціїскупчені,угрупахпо100ібільшепло

дових тіл, сплощені, внутрішня поверхня сіро
го кольору, висихаючи, стає світлокоричневою.
Зовнішня поверхня темнокоричнева, край дещо
виступає.Апотеціїдо0,3смдіаметром(рис.2,А).
Реакціяна3%КОНвиразножовта.

Гіменій: сумки 8спорові, циліндричнобу
лавоподібні (верхівка закруглена), еуамілоїдні,
49—72 мкм завдовжки, 4,2—4,4 мкм завширшки.
Спори від циліндричноеліпсоїдних до веретено

подібних, 6,3—8,8 мкм завдовжки, 1,8—2,7 мкм
завширшки,гладенькі,безкрапельолії,інодіз1—2
маленькимикраплинами(рис.2,Б).Уперезрілих
спорахможеформуватисясепта.Парафізинитко
подібні,2,4—3,1мкм,немістятьвключень.

Медулярнийшар—щільна textura intricata, по
будована з гіалінових гіф. Ексципул із меланізо
ваних гіф, від textura globulosa до textura angularis. 
Крайовіклітинивидовжені,септовані,52—63мкм
завдовжки, 2,4—3,5 мкм завширшки, звужені у
септах,закінчуютьсябулавоподібнимирозширен
нями(рис.2,В).

По ши рен ня в сві ті:Європа(ВеликаБританія,Да
нія,Норвегія,Швеція).

Еко ло гія: зразок зібраний на деревині дуба
IIIстадіїрозпаду,наділянцікленоволиповоясе
невоїдібровивікомблизько180років,зопадудобре
збереженоїпідстилки(3бали)тавеликоїкількості
сушняку(3бали).
П р и м і т к а: за літературними даними, сумки цього
видурозвиваютьсяз гачків (LeGal,Mangenot,1958).У
нашогозразкаминеспостерігалигачків.Оскількиспо
сібформуваннясумокзазвичайєстабільноюдіагностич
ноюознакою,цейзразокпотребуєдетальнішоговивчен
ня, а також додаткових зборів, що уможливило б виді
ленняформиаборізновидуцьоговиду.

*Pyrenopeziza petiolaris Massee
Мохначанське лісництво, кв.51 (заказник «Се

редньодонецький»),23.04.2012(CWUMycD94).
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні:КиївськатаЗакарпатська

області,Крим(Гіжицька,1926;Андріановата ін.,
2006).

По ши рен ня в сві ті:Європа(Австрія,ВеликаБри
танія, Данія, Люксембург, Німеччина, Норвегія,
Чехія,Швейцарія,Швеція).

Рис.2.Mollisia cf. perelegans:А—плодовітіла,Б—спори,В—крайовіклітини.Довжинаштриха—0,5см,10мкмта
10мкмвідповідно

Fig.2.Mollisia cf.perelegans:А—fruitbodies,Б—spores,B—marginalcells.Bars—0.5cm,10μm,and10μmrespectively
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Еко ло гія: на черешках минулорічного опаду
Acer sp., на ділянці кленоволиповоясеневої діб
ровивікомблизько180роківіздобрезбереженою
підстилкою(3бали)тавеликоюкількістюсушняку
(3бали).

Ро ди на Helotiaceae Rehm 

Bisporella citrina (Batsch) Korf et S.E. Carp
Мохначанське лісництво, кв.51 (заказник «Се

редньодонецький»),24.04.2012(CWUMycD95).
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Київська (НПП «Голо

сіївський»), Сумська (НПП «ДеснянськоСтаро
гутський»), Чернігівська (НПП «Мезинський»),
Харківська (НПП «Гомільшанські ліси», Пече
нізькийлісовиймасив)області(Андріановатаін.,
2006; Дудка та ін., 2009б; Акулов, Прилуцький,
2010;Зикова,Джаган,2011).

По ши рен ня в сві ті:Європа(Австрія,ВеликаБри
танія, Данія, Люксембург, Німеччина, Норвегія,
Чехія,Швейцарія,Швеція).

Еко ло гія: на деревині Quercus roburIIIстадіїроз
паду,наділянцікленоволиповоясеневоїдіброви
вікомблизько180років,змайжецілковитоювід
сутністюпідстилки(1бал)танезначноюкількістю
сушняку(1бал).

Hymenoscyphus fructigenus(Bull.) Gray
Мохначанськелісництво,кв.48(заказник«Мох

начанський»),22.07.2012(CWUMycD91).
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Київська (НПП «Голо

сіївський»), Чернігівська (НПП «Мезинський»),
Сумська (НПП «ДеснянськоСтарогутський»),
Харківська(НПП«Гомільшанськіліси»,байракив
околицяхс.Веселе)області(Андріанова,2006;Дуд
ката ін.,2009а;Дудката ін.,2009б;Акулов,При
луцький, 2010; Зикова, Джаган, 2011; Morozova,
Vodyanytska,2013).

По ши рен ня в сві ті:космополітнийвид,знахідки
якоговідомізбагатьохкраїнЄвропи,Азії,Північ
ноїтаПівденноїАмерики.

Еко ло гія: зразок зібраний на минулорічному
жолуді,наділянцікленоволиповоїдібровивіком
близько180роківіздобрезбереженоюпідстилкою
(3 бали) та доволі великою кількістю сушняку (2
бали).

Ро ди на Hyaloscyphaceae Nannf.

*Brunnipila palearum (Desm.) Baral
Мохначанськелісництво,кв.41(заказник«Се

редньодонецький»),22.04.2012(CWUMусD86).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні:НПП«ДеснянськоСта
рогутський»,Сумськаобл.(Дудкатаін.,2009б).

По ши рен ня в сві ті:Європа(Данія,Німеччина).
Еко ло гія:наминулорічнихрешткахтрав’янистих

рослин,уверболозінамежізаплавнихбіотопівта
кленоволиповоясеневоїдібровивікомпонад200
років, ділянка з середнім ступенем збереженості
підстилки(2бали).

*Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv.
Мохначанськелісництво,кв.59(заказник«Се

редньодонецький»)(CWUMycD109).
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Київськаобл.,Крим(Гі

жицька,1926;Андріановатаін.,2006;Зикова,Джа
ган,2011).

По ши рен ня в сві ті: убагатьохкраїнахЗахідноїта
Центральної Європи, трапляється у Північній та
Південній Америці (Канада, США, Аргентина),
Австралії та Новій Зеландії, також відомий з Аф
рики(Марокко).

Еко ло гія: зразок зібраний на деревині дуба
IIIстадіїрозпаду,наділянцікленоволиповоїдіб
ровивікомблизько160роківздобрезбереженою
підстилкою (3 бали) та доволі великою кількістю
сушняку(2бали).

*Hyaloscypha daedaleaeVelen.
Мохначанськелісництво,кв.51(заказник«Се

редньодонецький»),25.04.2012(CWU87).
Еко ло гія: на мертвій деревині Quercus robur L.

III—IV стадій розпаду, кленоволиповоясенева
дібровавікомблизько150років,іздобрезбереже
ною підстилкою (3 бали) і незначною кількістю
сушняку(1бал).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Луганська обл. (Лу
ганськийприроднийзаповідник,відділення«Трьох
ізбенськийстеп»(Ordynetsetal.,inpress).

По ши рен ня в сві ті:Європа(Австрія,Данія,Фін
ляндія).

**Lachnum fasciculareVelen.
Мохначанськелісництво,кв.51(заказник«Се

редньодонецький»),23.04.2012(CWUMycD88).
Апотеціїскупчені,угрупах,якіналічуютьпонад

100 плодових тіл, іноді поодинокі або в менших
групах,наніжці(рис.3,А).Уживомустанідискі
ніжка білого кольору, висихаючи, набувають чер
вонихвідтінків.Крайтазовнішняповерхнявкри
тітиповимидляродуLachnum волосками(рис.3,
Б).Диск0,4—1,9ммдіаметром,ніжка0,2—0,9мм
заввишки. Гіменій: сумки 8спорові, циліндрич
нобулавоподібні, конусоподібно звужуються до
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верхівки, сама верхівка сплощена, еуамілоїдні,
52—68мкмзавдовжкита5,0—6,0мкмзавширшки,
розвиваютьсязгачків(рис.3,В).Споривидовже
ні,заокругленінакінцях,7,2—9,0мкмзавдовжки
і 2,1—2,8 мкм завширшки, гладенькі, містять де
кілька(1—5)маленькихвкраплень.Парафізилан
цеолятні,3,9—5,5мкмзавширшки,виступаютьнад
сумкамина0—5мкм,містятьчисленніокруглі,гіа

ліновівакуолярнітільця(VBзаBaral,1992)(рис.3,
Г).Медулярнийшар—пухкаtextura intricata.Екс
ципул textura angularis, яка складається зі щільно
прилеглихгіф.Волоскипокраюплодовоготілабу
лавоподібні,септовані,шипуваті,25—60мкмзав
довжки, 4,0—4,8 мкм завширшки, в другій після
верхівкиклітинімістятьVBдіаметромдо2мкм.

Рис.3.Lachnum fasciculare:А—плодовітіла,Б—крайовіволоски,В—сумки,Г—парафізи.Довжинаштриха—2мм,
10мкм,10мкмта20мкмвідповідно

Fig.3.Lachnum fasciculare:А—fruitbodies,Б—marginalhairs,В—asci,Г—paraphyses.Bars—2mm,10μm,10μm,and
20μmrespectively
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Еко ло гія: на мертвій деревині листяної породи
дереваIIIстадіїрозпаду,наділянцікленоволипо
воясеневоїдібровивікомблизько150років,здово
лівеликоюкількістюповаленоїдеревини(2бали)та
середнімступенемзбереженостіпідстилки(2бали).

По ши рен ня в сві ті:Європа(Австрія,ВеликаБри
танія,Іспанія,Швеція).
Примітка:цейвидбувописанийЙ.Веленовським
у 1934 р. з Богемії (сучасна Чехія). В оригінально
му описі та на ілюстраціях вказана довжина спор
4—7мкм(Velenovský,1934).Водночасусучаснихописах
L. fasciculare наводяться різні дані щодо розмірів спор
(від5до9мкмвописахГ.О.Барала(приватніповідом
лення); (6,4—8,8 мкм  — у роботі Е. Рубіо Домінгеза)
(Rubio Dominguez, 2011). Довжина спор нашого зразка
лежитьуверхнійчастиніцихдіапазонів,що,можливо,
є регіональною особливістю виду. На відміну від мор
фологічноподібноговидуL.  papyraceum (Karst.)Karst.,
якийтрапляєтьсянадеревиніхвойних,L. fasciculare при
уроченийдолистянихпорід,авідіншихлахнумівбілого
кольорувідрізняєтьсярозмірамимікроструктуртанаяв
ністюгачків.

Ро ди на Sclerotiniaceae Whetzel

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw.
Мохначанськелісництво,кв.41(заказник«Се

редньодонецький»),22.04.2012(CWUMycD92).
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні:грибширокорозповсю

дженийубагатьохрегіонахУкраїни,асоційований
іздубомзвичайним,спричинюємуміфікаціюжо
лудів(Schröder,2002;Андріановатаін.,2006;Аку
лов,Прилуцький,2010).

По ши рен ня в сві ті:космополітнийвид,знахідки
якоговідомізбагатьохкраїнЄвропи,Азії,Північ
ноїтаПівденноїАмерики.

Еко ло гія:зразокзібранийнаминулорічномужо
луді Quercus robur,наділянцікленоволиповоїдіб
ровивікомблизько200роківіздобрезбереженою
підстилкою (3 бали) та доволі великою кількістю
сушняку(2бали).

Dumontinia tuberosa(Bull.) L.M. Kohn 
Мохначанське лісництво, квартали 40, 41, 47,

48, 50, 51 і 59 (заказники «Середньодонецький»
і «Мохначанський») (CWU Myc D 96 та численні
знахідкиплодовихтілцьоговиду).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Київська, Житомирська,
Харківська, Черкаська області (Андріанова та ін.,
2006;Акулов,Прилуцький,2010;Зикова,Джаган,
2011).

По ши рен ня в сві ті: знахідки виду відомі з ба
гатьохкраїнЄвропи,АзіїтаПівнічноїАмерики.

Еко ло гія: вдібровахХарківськоїобл.видмасо
во формує плодові тіла на кореневищах Anemone 
ranunculoidesL.уквітнітанапочаткутравня.

По ря док RHYTISMATALES
Ро ди на Rhytismataceae Chevall.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Мохначанське лісництво, квартали 40, 41, 47,

48, 50, 51 і 59 (заказники «Середньодонецький» і
«Мохначанський») (CWU Myc D 103 та численні
знахідкиплодовихтілвиду).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: широко розповсюдже
ний у багатьох регіонах (наразі зареєстрований у
18областях);асоційованийголовнозкленомгост
ролистим,спричинюєплямистістьлистя(Андріа
новата ін.,2006;Дудката ін.,2009а;Дудката ін.,
2009б;Акулов,Прилуцький,2010;Зикова,Джаган,
2011;Morozova,Vodyanytska,2013).

По ши рен ня в сві ті:Європа(Іспанія,Німеччина,
Франція,Чехія),Африка(Марокко).

Еко ло гія: телеоморфа виду масово формується 
на торішньомулистіAcer platanoidesнавесні.

Клас ORBILIOMYCETES
По ря док ORBILIALES
Ро ди на Orbiliaceae Nannf.

**Orbilia crystallina(Quél.) Baral
Мохначанськелісництво,кв.59(заказник«Се

редньодонецький»),24.04.2012(CWUMycD89).
Зразок вивчали у гербаризованому стані, після

регідратаціїводою,виміринаводятьсядлямертвих
елементівмікроструктур.

Апотеції в групах до 30 плодових тіл, сплоще
ні, дископодібні, поверхня апотецію гладенька,
край покритий нерівномірними зубцями, блі
дорожевого кольору з обох боків, напівпрозорі,
0,5—1,0 мм діаметром. Зубці сформовані гіаліно
вимисклянистимигіфами30—50мкмзавдовжкиі
3,4—5,0мкмзавширшки(рис.4,А,Б).

Гіменій:сумки8спорові,циліндричнобулаво
подібні, на верхівці заокруглені, вкриті восковим
ексудатом,20,5—25,6мкмзавдовжки,2,2—3,2мкм
завширшки.НіжкасумокмаєLподібнуформуабо
роздвоюється на кінці (рис. 4, В). Спори видов
жені, гелікоїднозакручені,прозорі, in statu mortuo
6,8—8,7мкмзавдовжки,0,5—0,*мкмзавширшки
(рис. 4, Г). Парафізи циліндричні, септовані, діа
метром2—3мкм.
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Медулярний шар від textura angularis до textura 
intricata.

Ексципулвідtextura globulosaдоtextura angularis.
Еко ло гія: зразок зібраний на мертвій деревині

Quercus roburIII—IVстадійрозпаду,наділянцікле
новолиповоясеневої діброви віком близько 150
роківіздобрезбереженоюпідстилкою(3бали),але
незначноюкількістюсушняку(1бал).

По ши рен ня в сві ті: Європа (Австрія, Німеччи
на,Франція,Швеція),ПівнічнаАмерика(США),
ЦентральнаАмерика(КостаРика).

Клас PEZIZOMYCETES
По ря док PEZIZALES
Ро ди на PyronemataceaeCorda

*Paratrichophaea boudieri (Grélet) Bronckers

Рис.4. Orbilia crystallina:А—плодовітіла,Б—крайіззубцями,В—сумка,Г—спори.Довжинаштриха—1мм,
25мкм,5мкмта5мкмвідповідно

Fig.4.Orbilia crystallina:А—fruitbodies,Б—toothedmargin,В—ascus,Г—spores.Bars—1mm,25μm,5μm,and
5μmrespectively
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Мохначанське лісництво, кв.47, 22.07.2012
(CWUMycD90).

Апотеції скупчені, в групах до 30 плодових тіл,
від майже кулястих на ранніх стадіях розвитку до
напівкулястихузріломустані.Поверхняапотецію
гладенька, світлосірого забарвлення (рис. 5, А).
Крайтазовнішняповерхнявкритідобрепомітни
микоричневимиволосками(білякраю—справж
ніволоски,іншачастинаапотеціюорнаментована
псевдоволосками)(рис.5,Б).Апотеціїдо0,5сму
діаметрі.

Гіменій:сумки8спорові,циліндричні,зіспло
щеноюверхівкоютанеамілоїднимапікальнимапа
ратом, вкриті восковим ексудатом, 230—280 мкм
завдовжки, 12,7—17,49 мкм завширшки, розвива
ютьсязгачків.Спориеліпсоїдні,16,7—25(29)мкм
завдовжки, 9—14(16—18) мкм завширшки, гла
денькі,з2—3більшимитачисленнимималеньки
мимаслянистимикраплями(рис.5,В).Парафізи
ниткоподібні,2,2—2,6мкм,заокруглені,наверхів
цірозширюютьсядо4мкм,немістятьвключень.

Медулярний шар textura intricata. Ексципул
textura globulosa до textura angularis. Справжні во
лоски по краю плодового тіла товстостінні, сеп
товані, роздвоєні біля основи, 685—925 мкм зав
довжки,17,5—21,5мкмзавширшки,загостренідо
верхівки, в місці прикріплення до плодового тіла
біфуркують. Псевдоволоски в іншій частині екс
ципуланемаютьбіфуркацій,воснові—бульбопо
дібне розширення, коротші за справжні волоски,
105—155 мкм завдовжки, 3,7—5,2 мкм завшир

шки(рис.5,Б).Білякраютакожтрапляютьсяко
роткі безбарвні булавоподібні «псевдоворсинки»
(«pseudopoils»)(Pfister,1988),48—57×12—15мкм.

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: єдина знахідка З.К. Гі
жицької,наведенаякLachnea boudieri(Grélet)Sacc.,
Чернігівська обл., Ріпкинський рн, смт Замглай
(N51°48'E31°09'),датована28.09.1932(Андріанова
таін.,2006). 

По ши рен ня в сві ті: Європа (Австрія, Іспанія),
Африка(Марокко).

Еко ло гія: зразок зібраний на деревині ясена
(Fraxinus excelsior)IIIстадіїрозпаду,наділянцікле
новолиповоясеневої діброви віком близько 180
років,іздобрезбереженоюпідстилкою(3)тавели
коюкількістюсушняку(3бали).

Ро ди на Sarcoscyphaceae Le Gal ex Eckblad 

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.
Мохначанськелісництво,кв.59(заказник«Се

редньодонецький»)(CWUMycD110).
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Харківська обл. (НПП

«Гомільшанські ліси»)  (Акулов, Прилуцький,
2010).

По ши рен ня в сві ті: Європа(Австрія,ВеликаБри
танія,Голландія,Данія,Естонія,Люксембург,Ні
меччина,Норвегія,Фінляндія,Швеція),Північна
Америка(Канада).

Еко ло гія: зразок зібраний на зануреній у ґрунт
деревині,наділянцікленоволиповоясеневоїдіб
ровивікомблизько160роківіздобрезбереженою
підстилкою (3) та великою кількістю сушняку (3
бали).

Рис.5.Paratrichophaea boudieri:А—плодовітіла,Б—справжніволоски(збіфуркаціями)тапсевдоволоски(воснові
маютьтількибульбоподібнерозширення),В—спори.Довжинаштриха—1cм,100мкмта20мкмвідповідно

Fig.5.Paratrichophaea boudieri:А—fruitbodies,Б—truehairs(withbifurcations)andpseudohairs(withbulbousexpansion),
В—spores.Bars—1сm,100umand20umrespectively
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Ро ди на Sarcosomataceae Kobayasi
Urnula craterium (Schwein.) Fr.
Мохначанськелісництво,кв.48(заказник«Мох

начанський»),24.04.2012(CWUMycD93).
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні:Закарпатська,Київська,

Полтавська, Сумська, Черкаська, Харківська
(НПП«Гомільшанськіліси»)області(Андріановата
ін.,2006;Дудкатаін.,2009б;Акулов,Прилуцький,
2010; Зикова, 2012; Morozova, Vodyanytska, 2013),
розповсюдженийушироколистянихлісахУкраїни.

По ши рен ня в сві ті: Європа (Австрія, Іспанія,
Люксембург,Словенія,Угорщина,Фінляндія,Че
хія, Швеція), Північна Америка (США, Канада),
Азія(Японія).

Еко ло гія: зразок зібраний на ґрунті, на ділянці
кленоволиповоїдібровивікомблизько180років,
іздобрезбереженоюпідстилкою(3бали)тадоволі
великоюкількістюсушняку(2бали).

Ав тор ви слов лює вдяч ність Є.О. Яцю ку (Між ві-
дом ча нау ко во-до слід на ла бо ра то рія «Вив чен ня біо-
ло гіч но го різ но ма ніт тя та роз ви тку за по від ної спра-
ви»,  м. Хар ків) — за спри ян ня в ор га ні за ції польо вих 
ро біт, Не ве ну Ма то че цу (Neven Matoceč, ла бо ра то-
рія «Ascolab», Хор ва тія) – за до по мо гу у ви зна чен-
ні та пе ре вір ці зраз ків, О.Ю. Аку ло ву та О.В. При-
луцько му (Хар ківський на ціо наль ний уні вер си тет 
іме ні В.Н. Ка ра зі на) — за цін ні по ра ди під час на пи-
сан ня стат ті. Ро бо та ви ко на на за під трим ки фон-
ду Rufford Small Grants Foundation у ме жах про ек ту 
«The International Year of Forests in the Northeastern 
Ukraine: Establishing of Long-Term Program on Forest 
Biodiversity Conservation».
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Морозова И.И.Предварительные сведения о диско-
мицетах Мохначанского лесного массива (Харьковская 
Лесостепь).—Укр.ботан.журн.–2015.–72(1):29–38.

ХарьковскийнациональныйуниверситетимениВ.Н.
Каразина

Представлены первые сведения о дискомицетах Мох
начанского лесного массива (Харьковская область).
Лесной массив представляет собой нагорную дубраву
в бассейне р. Северский Донец и характеризуется зна
чительной долей старовозрастных древостоев. На дан
нойтерриториивыявлено15видовдискомицетов,5из
которыхявляютсяновымидляХарьковскойЛесостепи.
Тривида:–Mollisia perelegans Haglund, Lachnum fascicu-
lareVelen., Orbilia crystallina(Quél.)Baral.–новыенаход
ки для Украины. Приведены данные об экологических
особенностях и распространении выявленных видов
вУкраинеивмире,атакжеоригинальныеописанияи
иллюстрации для новых для Украины находок диско
мицетовиредкоговидаParatrichophaea boudieri (Grélet)
Bronkers.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Helotiales,Orbiliales,Ascomycota, 
лесостепные дубравы, Харьковская область.

Morozova I.I.Preliminary data on discomycetes of Mokhnach 
forests (Kharkiv Forest-Steppe).—Ukr.Bot.J.–2015.–
72(1):29–38.

V.N.Karazin’sKharkivNationalUniversity

FirstdataondiscomycetesoftheMokhnachForests(Kharkiv
Region)arepresented.Inthisterritory,15discomycetousspe
ciesarerevealed,5ofthemarenewforKharkivForestSteppe
and 3 species (Mollisia perelegans Haglund, Lachnum fas-
ciculare Velen., Orbilia crystallina (Quél.) Baral.) are re
portedforthefirsttimefromUkraine.Originaldescriptions
andillustrationsofthenewforUkraineandrarediscomyce
tousspeciesareprovided.

K e y  w o r d s:Helotiales,Orbiliales,Ascomycota, forest-
steppe oakeries, Kharkiv Region


