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Розглянуто історію формування і розвитку уявлень про філогенетичні зв’язки в межах класу
Myxogastrea. Показано, що дослідження, засновані на використанні різних генетичних маркерів,
підтверджують поділ міксоміцетів на дві головні клади – Lucisporidia та Columellidia. Структура
еволюційних зв’язків у межах групи не відповідає традиційній п’ятипорядковій системі та
спонукає до її реформування. На підставі літературних джерел і власних філогенетичних
досліджень запропоновано пілотний варіант філогенетичної системи міксоміцетів, яка має
таку структуру: Columellidia: Echinostelianae: Echinosteliales (Echinosteliaceae, Clastodermataceae);
Stemonitianae: Meridermatales (Meridermataceae), Stemonitales (Stemonitaceae, Comatrichaceae),
Lamprodermatales (Lamprodermataceae, Physaraceae, Kelleromyxaceae, Didymiaceae). Lucisporidia:
Cribrarianae: Cribrariales (Cribrariaceae), Trichianae: Reticulariales (Reticulariaceae), Liceales
(Liceaceae), Trichiales (Dianemataceae, Trichiaceae).
К л ю ч о в і с л о в а: 18S рДНК, 5’-домен, Amoebozoa, EF-1α, ITS-1, молекулярна філогенія

Міксоміцети, або міксогастрові слизовики
(Myxogastrea) – група нижчих амебоїдних еукаріо
тів, здатних до утворення макроскопічних плодо
вих тіл складної будови. У сучасній філогенетич
ній системі їх розглядають як монофілетичний
клас, що займає таке положення: домен Eukarya
Woese (1977), = Eukaryota Chatton (1925): субдо
мен Amorphea Adl et al. (2012), = Unikonta CavalierSmith (2002) pro parte: царство Amoebozoa Lühe
(1913) emend. Cavalier-Smith (1998), = Eumycetozoa
Zopf (1884) emend. Olive (1975): підцарство Conosa
Cavalier-Smith (1998): відділ Mycetozoa de Bary
(1859): підвідділ Macromycetozoa Fiore-Donno et al.
(2010): клас Myxogastrea Cavalier-Smith. et al. (2004)
emend. Fiore-Donno et al. (2010), = Myxogastria
T. Macbr. (1899) pro parte (див. Cavalier-Smith et
al., 2004; Fiore-Donno et al., 2009; Adl et al., 2012;
Cavalier-Smith, 2013).
Хоча перші відомості про міксоміцети були
опубліковані ще в 1656 р. (Pancovius, 1656), спроба
об’єднання відомих родів цих організмів у родини
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здійснена лише в 1826 р. французьким ботаніком
Ф.Ф. Шевальє (Chevalier, 1826). Першу ж цілісну
систему міксоміцетів, побудовану з використан
ням комплексу послідовно застосованих критеріїв,
розробив Й.Т. Ростафінський (Rostafinski, 1875),
який за кольором спорової маси розділив дослі
джувану групу на два «підрозділи»: Amaurosporеае
(Темноспорові) і Lamprosporеае (Світлоспорові).
У середині ХХ ст., під впливом попередніх праць
Ж. Массі, Т. Макбрайда та Є. Яна, американські
мікологи Дж. У. Мартін та К. Алексопулос створи
ли добре обґрунтовану систему, в якій міксоміцети
поділили вже на п’ять порядків: Echinosteliales G.W.
Martin, Liceales E. Jahn, Physarales T. Macbr. (= Calcareae Rostaf., Calcarineae Lister, Lithodermeae
Massee), Stemonitales T. Macbr. (= Amaurochaeteae
Rostaf., Amaurochaetineae Lister, Columelliferae
Massee) та Trichiales T. Macbr. (= Calonemeae Rostaf.,
Calotricheae Massee) (Massee, 1892; Macbride, 1925;
Jahn, 1928, Martin, Alexopoulos, 1969). Система
Мартіна й Алексополуса здобула всесвітнє визнан
ня і не зазнала суттєвих змін у роботах, опубліко
ваних монографами групи в подальші роки (Farr,
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1976; Nannenga-Bremekamp, 1991; Neubert et al.,
1993; Lado, Pando, 1997; Ing, 1999). Хронологічно
остання авторська система міксоміцетів, створена
М. Пуляном та ін. у 2011 р., також ґрунтується на
ідеях Мартіна й Алексополуса (Poulain et al., 2011).
Усі системи міксоміцетів, створені протягом
двохсотрічної історії спеціалізованих досліджень
цих організмів, будувалися на комплексі морфоло
гічних ознак плодових тіл (спорофорів). Критичні
зауваження щодо здатності подібних систем аде
кватно відображати філогенетичні взаємини все
редині класу з’явилися ще в 1970-ті рр. (Eliasson,
1977), але пошук прийнятної альтернативи вико
ристаним у них критеріям тривав десятиліття. Та
кою альтернативою стала реконструкція філоге
нетичних зв’язків шляхом порівняльного аналізу
нуклеотидних послідовностей консервативних ге
нів (Patterson, Sogin, 1993).
Молекулярним маркером, оптимальним для
дослідження філогенезу міксоміцетів, виявилася
група генів рибосомної РНК (Wikmark et al., 2007;
Fiore-Donno et al., 2005, 2008, 2010). Їхньою суттє
вою перевагою є те, що в багатьох еукаріотів, зок
рема в міксоміцетів, вони представлені у вигляді
кількасот екстрахромосомних копій, так званих
міні-хромосом (Nandipati et al., 2012) або рДНК
(Johansesn et al., 1992), що значно полегшує їх ви
окремлення з клітини. Крім того, рДНК зазвичай
не набуває гетерозиготного стану, оскільки амплі
фікації піддається лише один з її алельних варіантів
(Ferris et al., 1983). Це, в свою чергу, істотно спро
щує ідентифікацію нуклеотидних послідовностей у
процесі секвенування.
Серед функціональних ділянок рДНК у таксо
номії міксоміцетів найбільшу ефективність по
казав 5’-домен гена 18S рРНК малої субодиниці
рибосоми (SSU), що містить 19 дволанцюгових
шпильок – геліксів, утворених константними па
ліндромними послідовностями (Fiore-Donno et al.,
2005, 2008). 5’-домен 18S рРНК міксоміцетів відпо
відає більшості вимог до філогенетичних маркерів.
Він наявний у всіх еукаріотів (і має прокаріотич
ний гомолог – І домен 16S рДНК), не містить ін
тронів, обмежений з обох кінців консервативними
ділянками, що успішно зв’язуються з універсаль
ними праймерами та, нарешті, містить поліморфні
гелікси Е8_1, Е10, Е10_1 та Е11, будова яких відріз
няється навіть у споріднених видів (Fiore-Donno et
al., 2012).
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Дослідження філогенезу міксоміцетів із вико
ристанням рДНК як молекулярного маркера були
розпочаті на матеріалі кількох належних до цієї
групи модельних об’єктів, які добре культивуються
в лабораторних умовах: Didymium nigripes (Link) Fr.,
Fuligo septica (L.) F.H. Wigg., Physarum polycephalum
Schwein. Одержані результати дали змогу визна
чити місце міксоміцетів у філогенетичній системі
органічного світу (Baldauf, Doolitle, 1997; FioreDonno et al., 2005). Втім, оскільки всі перераховані
модельні види належать до порядку Physarales, їхнє
дослідження не пролило світла на генеалогічні від
носини між іншими порядками міксоміцетів.
Перша спроба з’ясування філогенетичних
зв’язків між основними групами міксоміцетів
здійснена колективом авторів під керівництвом
А.Ф. Фіоре-Донно у 2005 р. Вони провели секве
нування 18S рДНК та гена EF1α в 11 видів міксо
міцетів з усіх п’яти порядків і дійшли висновку, що
досліджувані організми формують монофілетичну
групу, в межах якої виокремлюються три кластери.
Перший із них об’єднує представників Stemonitales
та Physarales, спільною рисою яких є темні спори
(темно-коричневі або чорні в масі, інтенсивно за
барвлені, якщо розглядати їх у наскрізному світлі).
Другий кластер охоплює Liceales та Trichiales, які
мають яскраво забарвлені спори (червоні, пома
ранчеві, рожеві, жовті, зеленуваті або коричневі
у масі, прозорі та майже безбарвні в наскрізному
світлі). Нарешті, третій кластер представлений по
рядком Echinosteliales, що займає базальне поло
ження в кладограмі, але тяжіє до темноспорової
групи (Fiore-Donno et al., 2005).
На підставі цих даних Т. Кавальє-Сміт, ко
ристуючись зоологічною номенклатурою, розділив
клас Myxogastrea на два надряди, що мали значно
більший обсяг, аніж традиційні порядки Мартіна
й Алексополуса. Перший із них, Columellidia (ко
лумелові), поєднав темноспорові міксоміцети,
або Fuscisporidia (Stemonitales та Physarales), а та
кож споріднений із ними порядок Echinosteliales.
Ці три порядки, незалежно від кольору спорової
маси, характеризуються первинною наявністю ко
лумели, що є продовженням ніжки. Інший надряд,
Lucisporidia (світлоспорові), об’єднав представ
ників Liceales та Trichiales (Cavalier-Smith, 2013).
Слід зауважити, що така структура філогенетичних
зв’язків у загальних рисах відповідає класичним
системам Ростафінського (Rostafinski, 1875), Ліс
тера (Lister, 1894, 1925) і Хагельстайна (Hagelstein,
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1944). Ті самі системи, які надавали всім 4–5 по
рядкам статусу рівноправних продуктів адаптив
ної радіації (Massee, 1892; Macbride, 1922; Martin,
Alexopoulos, 1969; Nannenga-Bremekamp, 1991;
Poulain et al., 2011), виявилися недостатньо точ
ним відображенням філогенезу досліджуваної
групи. Були спростовані також припущення про
розмежування цього класу на підставі наявності
або відсутності капіліцію або вапняних відкладень
(Raunkiær, 1888–1889; Jaczewski, 1907; Torrend,
1907). Не підтвердилася і пропозиція Росса (Ross,
1973) щодо виділення стемонітових в окремий під
клас Stemonitomycetidae за ознакою субгіпоталічно
го розвитку спорофорів.
Наступним кроком у дослідженні філогенезу
міксоміцетів стало з’ясування еволюційних зв’язків
між окремими видами й надвидовими таксонами
в межах темноспорової (колумелової) та світлос
порової груп із використанням декількох молеку
лярних макерів: 18S рДНК, генів рРНК великої
субодиниці рибосоми (LSU), гена еукаріотичного
фактора елонгації EF-1α, спейсера ITS1 та інтро
нів І групи в складі рДНК. Результатами цих до
сліджень підтверджено, що в кладі Columellidia ба
зальне положення займають Echinostaliales, до яких
належать декілька досліджених видів Echinostelium
(Fiore-Donno et al., 2008, 2012), монотипний рід
Barbeyella (Fiore-Donno et al., 2012), а також без
ніжковий мікроскопічний міксоміцет Semimorula,
положення якого стало об’єктом тривалих диску
сій (Fiore-Donno et al., 2009) (автори родів наведені
нижче). Місце роду Clastoderma досі не з’ясовано,
втім, є підстави вважати, що він також належить до
Echinostaliales, оскільки демонструє весь комплекс
ознак цього порядку: складену з гранулярного ма
теріалу ніжку, колумелу з нерозгалуженою основою
та нитчастий капіліцій (Poulain et al., 2012).
Власне
темноспорові
міксоміцети,
як
з’ясувалося, розділяються на три клади, дві з яких
частково збігаються з класичними Stemonitales та
Physarales. Перша, найвідокремленіша клада, ут
ворена родом Meriderma, відомим до 2011 р. як
«Lamproderma atrosporum group» (Fiore-Donno et
al., 2008, 2012; Poulain et al., 2011). Ця група ха
рактеризується розщепленням дозрілого перидію
на полігональні пластини, зрослі із закінчення
ми ниток капіліцію. Встановлено, що до вказа
ної клади належать принаймні чотири види роду
Meriderma: M. aggregatum M. Meyer et M. Poulain
ad int., M. carestiae (Ces. et De Not.) M. Meyer et M.
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Poulain, M. cribrarioides (Fr.) Mar. Mey. et Poulain,
M. fuscatum (Meyl.) Mar. Mey. et Poulain, а також
проблемний вид Collaria rubens (Lister) Nann.Bremek. (=Comatricha rubens Lister) (Fiore-Donno et
al., 2008, 2012).
Друга клада темноспорових міксоміцетів
об’єднує переважну більшість видів Stemonitales, а
саме ті з них, які характеризуються перидієм, що
цілковито зникає під час дозрівання. Ця група,
в свою чергу, розділяється на дві клади – «стемо
нітисову» та «коматрихову». До Stemonitis-кла
ди належать досліджені види родів Stemonitis,
Symphytocarpus та Macbrideola, причому останній із
них закономірно займає у кладі базальне положен
ня (Fiore-Donno et al., 2008, 2012). Усі представни
ки Stemonitis-клади мають ніжки, основа яких утво
рена рогоподібним матеріалом.
На відміну від них, представники Comatricha-кла
ди, яка об’єднує види родів Amaurochaete, Brefeldia,
Comatricha, Enerthenema та Paradiacheopsis, відзна
чаються волокнистою основою ніжки (або, в разі
її відсутності, – аналогічною структурою псевдо
капіліцію, утвореного рештками ніжок і колумел).
Слід зауважити, що філогенія підтвердила поліфі
летичний характер роду Comatricha: C. nigricapillitia
(Nann.-Bremek. et Bozonnet) A. Castillo, G. Moreno
et Illana споріднена з Enerthenema melanospermum
T. Macbr. et G.W. Martin, C. nigra (Pers. ex
J.F. Gmel.) J. Schröt. – з Paradiacheopsis solitaria
(Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek., а нівальні види
C. anastomosans Kowalski, C. pseudoalpina G. Moreno,
H. Singer, A. Sánchez et Illana та C. sinuatocolumellata
G. Moreno, H. Singer, A. Sánchez et Illana наближені
до Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf. (Fiore-Donno et al.,
2008, 2011, 2012). Окремо зауважимо, що запропо
новані в минулому родини Amaurochaetaceae Rostaf.
ex Cooke та Brefeldiaceae Rostaf. ex Cooke наразі вба
чаються штучними.
Третя клада темноспорових міксоміцетів
об’єднує всіх без винятку Physarales, а також ос
танню частину Stemonitales, що мають плівчастий,
не пов’язаний із капіліцієм перидій, який збе
рігається під час дозрівання. Ці представники
Stemonitales формують відокремлену від Physarales
гілку, до якої відносять усіх досліджених представ
ників родів Lamproderma (22 види), Colloderma (2),
Diacheopsis (2) та Elaeomyxa (1 вид). Слід зазначити,
що всі представники родів Colloderma, Diacheopsis
та Elaeomyxa виявилися розподіленими по окремих
гілках дерева роду Lamproderma і жоден із них не
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сформував окремої субклади. Так, C. robustum Meyl.
відносять до однієї гілки з E. cerifera (G. Lister)
Hagelst. та L. muscorum ad int., тоді як C. oculatum
(C. Lippert) G. Lister споріднена з L. sauteri Rostaf.,
L. maculatum Kowalski та L. pseudomaculatum Mar.
Mey. et Poulain. Спираючись на ці результати, авто
ри дійшли висновку, що роди Colloderma і Diacheopsis
є штучними об’єднаннями видів Lamproderma, які
втратили ніжки і набули плазмодіокарпної морфо
логії (Fiore-Donno et al., 2008, 2012). Це, звичайно,
має призвести до ліквідації прийнятих у низці сис
тем родин Collodermataceae Lister та Elaeomyxaceae
Hagelst. ex M.L. Farr et H.W. Keller.
Представники класичного порядку Physarales
формують дві головні еволюційні гілки, що від
повідають традиційним родинам Didymiaceae і
Physaraceae. До Didymiaceae, у свою чергу, нале
жать класичні роди Diachea, Diderma, Didymium,
Lepidoderma та Mucilago, морфологічні межі яких
отримали міцну молекулярно-генетичну підтрим
ку (Nandipati et al., 2012). Певна неузгодженість
зберігається щодо положення монотипного роду
Protophysrum. Спочатку його визначили як най
більш відокремленого представника Physarales
(Fiore-Donno et al., 2008), а пізніше, у ґрунтовнішо
му дослідженні, він опинився у складі Didymiaceae,
поряд із Mucilago crustacea F.H. Wigg. та Didymium
dubium Rostaf. (Fiore-Donno et al., 2012). Окре
мі види роду Didymium також мають невизначене
положення: D. anellus Morgan, можливо, ближчий
до Diderma, аніж власне до Didymium, а D. dubium,
як вказувалося вище, споріднений із Mucilago та
Protophysarum (Fiore-Donno et al., 2012).
На відміну від Didymiaceae, родова система
Physaraceae під тиском молекулярно-генетичних
даних розпалася. Найголовнішою і досі не виріше
ною проблемою виявилася парафілетичність родів
Physarum та Badhamia, підтверджена шляхом неза
лежного порівняння нуклеотидних послідовностей
генів SSU та LSU рРНК, EF-1α та ITS1 (Nandipati
et al., 2012; Fiore-Donno et al., 2012). Види Physarum
формують принаймні три добре відокремлені
клади, до двох з яких належать також види роду
Badhamia: 1) Ph. roseum Berk. et Broome, Ph. pusillum
(Berk. et M.A. Curtis) G. Lister, B. melanospora Speg.;
2) Ph. flavicomum Berk., Ph. rigidum G. Lister) G. Lister, Ph. polycephalum Schwein., B. utricularis (Bull.)
Berk.; 3) Ph. cinereum (Batsch) Pers., Ph. didermoides
(Pers.) Rostaf., Ph. compressum Alb. et Schwein.
(Nandipati et al., 2012). Окремі клади утворюють
150

види родів Fuligo, Physarella, Leocarpus та Craterium,
відокремленість яких можна вважати попередньо
підтвердженою (Nandipati et al., 2012; Fiore-Donno
et al., 2012).
Своєрідне положення серед темноспорових
міксоміцетів займає монотипний рід Kelleromyxa,
встановлений на основі виду Licea fimicola Dearn.
et Bisby, у зв’язку з виявленими в останнього труб
частим капіліцієм та вапняними відкладеннями
(Eliasson et al., 1991). Молекулярна філогенія розта
шовує Kelleromyxa fimicola (Dearn. et Bisby) Eliasson
у межах темноспорових міксоміцетів, однак не по
єднує з жодною з головних родин цієї надгрупи, що
зумовило створення нещодавно для цього роду ок
ремої родини Kelleromyxaceae (Erastova et al., 2013).
Філогенія світлоспорових міксоміцетів дослі
джена у піонерській праці А.М. Фіоре-Донно зі
співавторами у 2013 р. На матеріалі 35 видів із 18
родів (82% відомих родів групи), з використанням
двох молекулярних маркерів, 18S рДНК та EF-1α,
авторка показала, що філогенія Lucisporidia має
вигляд східчастого дерева (Lukashov, 2009; Hall et
al., 2011), яке складається з послідовності груп,
дедалі більше відокремлених від усіх інших. Най
більш віддалена у системі світлоспорових – клада,
що відповідає родині Cribrariaceae та включає два
роди – Cribraria і Lindbladia. Таке розташування
не відповідає положенню Cribrariaceae у сучасній
морфологічній системі, де ця родина, разом із кіль
кома іншими, утворювала порядок Liceales (Poulain
et al., 2011).
Друга та третя дивергенції відокремлюють
від еволюційного дерева Lucisporidia родини
Reticulariaceae і Liceaceae у вказаній послідовності.
Перша родина представлена в обговорюваному до
слідженні п’ятьма видами з трьох родів: Tubifera
ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel., T. dictyoderma
Nann.-Bremek. et Loer., Reticularia jurana Meyl.,
R. lycoperdon Bull. та Lycogala epidendrum (L.) Fr. Ці
види формують добре відокремлену кладу, що вка
зує на монофілетичну природу класичної родини
Reticulariaceae, причому, всупереч припущенням
низки авторів (Lister, 1894; Torrend, 1907; Macbride,
1922), рід Lycogala не відокремлений від Tubifera
та Reticularia і не формує окремої родини, чи, тим
паче, порядку.
Родина Liceaceae представлена в дослі
дженні чотирма видами роду Licea: L. castanea
G. Lister, L. marginata Nann.-Bremek., L. parasitica
(Zukal) G.W. Martin та L. variabilis Schrad. Три з
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них утворили добре окреслений філогенетич
ний кластер, що займає проміжне положення між
Reticulariaceae і Trichiales. А от останній із видів,
L. variabilis, належить до цілком іншої гілки філо
грами (див. нижче).
Усіх представників світлоспорових міксоміце
тів, що не належать до Cribrariaceae, Liceaceae та
Reticulariaceae, відносять до класичного порядку
Trichiales, який на нинішньому етапі досліджень
виявляється значно більш цілісною та обґрунто
ваною групою, аніж Liceales. Втім, послідовність
дивергенцій у цій групі остаточно ще не з’ясована,
тож ми розглянемо її основні кластери в тому по
рядку, в якому вони наведені в оригінальній роботі
(Fiore-Donno et al., 2013).
Клада Trichiales складається з п’яти субклад.
Перша з них об’єднує представників родин
Dianemataceae (Calomyxa, Dianema), Trichiaceae
(Prototrichia) та Dictydiaethaliaceae (Dictydiaethalium),
а також окремий вид роду Licea – L. variabilis. У мор
фологічній системі міксоміцетів Dictydiaethalium та
L. variabilis належали до порядку Liceales, оскільки
не мають справжнього капіліцію. Таким чином,
підтвердилося, що ця ознака конвергентної при
роди: окремі види міксоміцетів, незалежно один
від одного, могли утворювати або втрачати капі
ліцій. Водночас усіх представників обговорюваної
субклади об’єднує наявність товстостінних спор,
орнаментованих тонкими та довгими шипиками
(голочками), а також, за наявності капіліцію або
псевдокапіліцію, – схильність до їхнього розташу
вання у вигляді паралельних вертикальних тяжів
(Fiore-Donno et al., 2013).
Друга субклада порядку Trichiales складається з
кількох видів двох різних родів (Hemitrichia abietina
(Wigand) G. Lister, H. calyculata (Speg.) M.L. Farr та
Trichia decipiens M.A. Curtis), яких об’єднує лише
одна унікальна ознака – наявність ніжки, запов
неної сферичними клітинами. Відкриття цієї групи
стало цілковитою несподіванкою: жодна з опублі
кованих систем міксоміцетів не містила таксона,
який би відповідав даній гілці філограми (FioreDonno et al., 2013).
Третя субклада об’єднує всі досліджені види
роду Arcyria, а також монотипний рід Arcyodes, і
відповідає родині Arcyriaceae в розумінні Массі
(Massee, 1892) та Макбрайда (Macbride, 1922), але
не в трактуванні інших авторів (Rostafinski, 1875;
Lister, 1894, 1925; Nannenga-Bremekamp, 1991;
Neubert et al., 1993; Lado, Pando, 1997; Poulin et al.,
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2011). Arcyodes займає в межах клади парафілетич
не положення і за результатами дослідження має
об’єднуватися з родом Arcyria.
Четверта субклада порядку Trichiales включає три
досліджені види роду Perichaena: P. corticalis (Batsch)
Rostaf., P. depressa Lib. та P. luteola (Kowalski) Gilert.
Усі вони формують добре відокремлену монофіле
тичну групу. Втім, твердити про монофілетичність
роду Perichaena передчасно, оскільки він охоплює
29 видів з доволі різноманітною макро-  й мікро
морфологією. Якщо види, досліджені А.М. ФіореДонно, мають сидячі спорокарпи з кришечками і
бородавчасті нитки капіліцію (Fiore-Donno et al.,
2013), то в інших представників роду спорофори
представлені сидячими та стебельчастими споро
карпами, плазмодіокарпами і навіть невеличкими
псевдоеталіями, капіліцій та спори відзначаються
різноманітною орнаментацією. Дослідницька гру
па (Walker et al., 2015) встановила, що інші види
роду – P. chrysosperma (Curr.) Lister, P. pedata (Lister
et G. Lister) Lister ex E. Jahn та P. longipes L. Walker,
Leontyev, S.L. Stephenson ad int. – формують відо
кремлену філогенетичну гілку.
Нарешті, п’ята субклада порядку Trichiales
об’єднала більшу частину видів роду Trichia
(T. varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., T. sordida
Johannesen, T. scabra Rostaf., T. persimilis P. Karst.),
а також усіх досліджених представників Metatrichia
(M. floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek., M. vesparia
(Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin et Alexop.),
Oligonema (O. flavidum (Peck) Peck, O. schweinitzii
(Berk.) G.W. Martin) та Cornuvia (C. serpula (Wigand)
Rostaf.). Слід зауважити, що жоден із названих
родів не формує відокремленої монофілетичної
групи. Оскільки в суміжних кластерах відгалу
ження подібного рівня спорідненості властиві ви
дам одного роду (Arcyria, Perichaena), доцільним
буде припущення, що роди Metatrichia, Oligonema
та Cornuvia мають об’єднуватися з родом Trichia
(Fiore-Donno et al., 2013).
Дослідження, здійснені автором цих рядків у
співавторстві з М. Шніттлером (Грайфсвальдський
університет, Німеччина) та С.Л. Стівенсоном (Ар
канзаський університет, США), показали, що в
межах клади Reticulariaceae існують принаймні
чотири субклади родового рівня: Alwisia, Lycogala,
Reticularia та Tubifera (Leontyev et al., 2014a, b,
2015). Перший із вказаних родів був описаний на
прикінці ХІХ ст. і в подальшому приєднаний до
роду Tubifera, однак аналіз нуклеотидних послідов
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ностей 5’-домена 18S рДНК показав відокремле
ність Alwisia від Tubifera і його базальне положення
у складі Reticulariaceae (Leontyev, 2014a).
Серед видів роду Reticularia до обговорюваного
дослідження ми залучили чотири: R. jurana Meyl.,
R. splendens Morgan, R. lycoperdon Bull. та R. olivacea
(Ehrenb.) Fr. Перші три з них підтвердили свою мо
нофілетичність і приналежність до однієї гілки фі
лограми, тоді як остання, R. olivacea (Ehrenb.) Fr.,
виявилася представником Cribrariaceae, спорідне
ним із Lindbladia tubulina Fr. (Leontyev et al., 2015).
Відомо, що R. olivacea, разом із близькоспорідне
ними R. simulans (Rostaf.) D.W. Mitch. та R. liceoides
(Lister) Nann.-Bremek., відрізняється від усіх інших
представників Reticulariaceae наявністю бородав
частих спор, оливковим забарвленням спорової
маси та чорною пігментацією недозрілих спорофо
рів (Neubert et al., 1993; Poulain et al., 2011). Усі ці оз
наки наближують вказані види до Cribrariaceae. На
цій підставі Ростафінський (Rostafiński, 1875) ство
рив монотипний рід Licaethalium Rostaf. і запропо
нував нову комбінацію L. olivaceum (Ehrenb.) Rostaf.
для R. olivacea (інші оливковоспорові види роду
Reticularia ще не були відомі). На жаль, пропозицію
автора не підтримав жоден із його послідовників.
Втім, результати порівняння послідовностей 18S
рДНК доводять, що дослідник мав рацію (Leontyev
et al., 2015), як і в разі поділу міксоміцетів на світ
ло-  і темноспорові. Перенесення Licaethalium до
Cribrariaceae дає змогу продовжити умовний ряд
морфологічної еволюції родини Cribrariaceae від
роду Cribaria, що має вільні незрослі спорокарпи,
через рід Lindbladia із напівзрослими споркарпами,
до власне Licaethalium, в якого спорокарпи цілко
вито зрослися, утворивши еталій.
Відомості щодо генеалогічних зв’язків усередині
класу міксоміцетів спонукають до перегляду при
йнятої системи досліджуваної групи. Втім, жодна
ієрархічна класифікація цих організмів, побудова
на на основі молекулярно-філогенетичних даних,
на момент написання цієї статті не була оприлюд
нена. Ми пропонуємо пробний варіант авторської
системи, що ґрунтується на даних молекулярної фі
логенії – як власних (Leontyev et al., 2014a, b, 2015),
так і відомих із літературних джерел (Fiore-Donno
et al., 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013; Nandipati et
al., 2012; Erastova et al., 2013).
CLASSIS / КЛАС MYXOGASTREA CavalierSmith. et al. (2004) emend. Fiore-Donno et al. (2010),
= Myxogastria T. Macbr. (1899) pro parte:
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Subclassis / Підклас Columellidia Cavalier-Smith.
(2012) ut superordo:
*Superordo / Надп
 орядок Echinostelianae Leontyev
superord. nov., typus Echinostelium de Bary in Rostaf.,
Versuch eines Systems der Mycetozoen: 7 (1873):
Ordo / Порядок Echinosteliales G.W. Martin (1960):
Familia / Родина Echinosteliaceae Rostaf.:
Barbeyella Meyl., Echinostelium de Bary in Rostaf.
(incl. Semimorula E.F. Haskins, McGuinn. et
C.S. Berry);
Familia / Родина Clastodermataceae Alexop. et
T.E. Brooks: Clastoderma A. Blytt.
*Superordo / Надп
 ор яд ок Stemonitianae Leontyev
superord. nov., typus Stemonitis Gled., Methodus
fungorum exhibens: 140 (1753); = Amaurosporеае
Rostaf. (1873) pro parte:
*Ordo / Порядок Meridermatales Leontyev ordo
nov., typus Meriderma Mar. Mey. et Poulain: 551
(2011):
*Familia / Родина Meridermataceae Leontyev fam.
nov., typus et genus singularis Meriderma Mar. Mey.
et Poulain: 551 (2011).
Ordo / Порядок Stemonitales T. Macbr. (1922); sensu
auct.: excl. Colloderma, Diacheopsis, Elaeomyxa,
Lamproderma:
Familia
/
Родина
Stemonitidaceae
Fr.:
Macbrideola H.C. Gilbert, Stemonitis Gled.,
Symphytocarpus Ing et Nann.-Bremek.;
*Familia / Родина Comatrichaceae Leontyev fam.
nov., typus Comatricha Preuss, Linnaea 24: 140
(1851): Amaurochaete Rostaf., Brefeldia Rostaf.,
Comatricha Preuss, Enerthenema Bowman,
Paradiacheopsis Hertel.
*Ordo / Порядок Lamprodermatales Leontyev
ordo nov., typus Lamproderma Rostaf., Vers. Syst.
Mycetozoen 7 (1873):
*Familia / Родина Lamprodermataceae Leontyev
fam. nov., typus et genus singularis Lamproderma
Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen 7 (1873) (incl.
Colloderma G. Lister, Diacheopsis Meyl., Elaeomyxa
Hagelst.);
Familia / Родина Chevall.: Craterium Trentep.,
Leocarpus Link, Fuligo Haller, Leocarpus Link,
Physarum Pers. (incl. Badhamia Berk.), Physarella
Peck.;
Familia / Родина Kelleromyxaceae D. Erastova, M.
Okun, A.M. Fiore-Donno, Novozh. et Schnittler:
Kelleromyxa Eliasson.
Familia / Родина Didymiaceae Rostaf. ex Cooke:
Diachea Fr., Diderma Pers., Didymium Schrad.,
Lepidoderma de Bary, Mucilago Battarra.
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Columellidia incertae sedis: Erionema Penz.,
Leptoderma G. Lister. Paradiachea Hertel, Physarina
Höhn., Protophysarum M. Blackw. et Alexop.,
Stemonaria Nann.-Bremek., R. Sharma et Y. Yamam.,
Stemonitopsis (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.,
Trabrooksia H.W. Keller, Trichioides Novozh., Hooff
et Jagers, Willkommlangea Kuntze.
Subclassis / Підк лас Lucisporidia Cavalier-Smith.
(2012) ut superordo, = Lamprosporae Rostaf. (1873)
pro parte:
*Superordo / Надп
 ор яд ок Cribrarianae Leontyev
superordo nov., typus Cribraria Pers., Neues Magazin
für die Botanik 1: 91 (1794):
Ordo / Порядок Cribrariales T. Macbr. (1925); sensu
auct.: excl. Liceaceae et Reticulariaceae:
Familia / Родина Cribrariaceae Rostaf.: Cribraria
Pers., Lindbladia Fr., Licaethalium Rostaf.
*Superordo / Надп
 ор яд ок Trichianae Leontyev
superordo nov., typus Trichia Haller, Hist. Stirp. Helv.:
114 (1768):
*Ordo / Порядок Reticulariales Leontyev ordo nov.,
typus Reticularia Bull., Histoire des champignons de
la France. I: 83, 93 (1791):
Familia / Родина Reticulariaceae Rostaf.: Alwisia
Berk. et Broome, Lycogala Adans., Reticularia
Bull., Tubifera J.F. Gmel., Siphoptychium Rostaf.
Ordo / Порядок Liceales E. Jahn (1928), sensu auct:
excl. Cribrariaceae, Reticularaceae:
Familia / Родина Liceaceae Rostaf.: Licea Schrad.;
Ordo / Порядок Trichiales T. Macbr. (1922):
Familia / Родина Dianemataceae T. Macbr.;
sensu auct.: Calomyxa Nieuwl., Dianema Rex,
Dictydiaethalium Rostaf., ‘Licea’ variabilis Schrad.,
Prototrichia Rostaf.;
Familia / Родина Trichiaceae Rostaf. (1826); sensu
Nannenga-Bremekamp 1991: incl. Arcyriaceae,
incl. Perichaenaceae: Trichia Haller (incl. Calonema
Morgan, Cornuvia Rostaf., Hemitrichia Rostaf.,
Metatrichia Ing, Oligonema Rostaf. pro parte,
Perichaena pro parte Fr.), Arcyria F.H. Wigg. (incl.
Arcyodes O.F. Cook), Hemitrichia Rostaf. pro parte,
Perichaena Fr. pro parte.
Lucisporidia incertae sedis: Arcyriatella Hochg. et
Gottsb., Listerella E. Jahn, Minakatella G. Lister.
Наведена система є результатом компромісу між
багатоступінчастою структурою кладограм та об
меженістю кількості рівнів таксономічної ієрархії.
Автор намагався зберегти в незмінному стані яко
мога більшу кількість загальноприйнятих таксонів,
якщо вони не є пара- або поліфілетичними.
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З метою відображення ієрархії філогенетичних
зв’язків між родинами міксоміцетів у запропо
нованій системі використовуються категорії під
класу (2 таксони цього рівня), надпорядку (4) та
порядку (7). Порівняно з традиційною системою
кількість порядків збільшено на два: ліквідовано
порядок Liceales, уведено Cribrariales, Reticulariales
та Meridermatales. У новому тлумаченні вико
ристано назви Liceales, Stemonitales, Trichiales,
Stemonitidaceae, Dianemataceae, Physarum, Trichia.
Попередній характер запропонованої системи
проявляється на родовому та видовому рівнях: дея
кі з родів, включених до неї (Hemitrichia, Physarum,
Perichaena, Trichia), як зазначалося вище, є парафі
летичними і в подальшому мають бути реформова
ні.
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Леонтьев Д.В. Перспективы создания филогенетической
системы миксомицетов (Myxogastrea). – Укр. ботан.
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Харьковская государственная зооветеринарная
академия
В обзоре рассмотрена история становления и развития
представлений о филогенетических связях в пределах
класса Myxogastrea. Отмечено, что исследования, осно
ванные на применении различных генетических мар
керов, подтверждают разделение миксомицетов на две
крупные клады — Lucisporidia и Columellidia. Структура
эволюционных связей в рамках группы не соответствует
традиционной пятипорядковой системе миксомицетов
и ставит вопрос о ее реформировании. На основании
литературных источников и собственных филогене
тических исследований автор предлагает пилотный
вариант филогенетической системы миксомицетов,
которая имеет следующую структуру: Columellidia:
Echinostelianae:
Echinosteliales
(Echinosteliaceae,
Clastodermataceae);
Stemonitianae:
Meridermatales
(Meridermataceae),
Stemonitales
(Stemonitaceae,
Comatrichaceae), Lamprodermatales (Lamprodermataceae,
Physaraceae, Kelleromyxaceae, Didymiaceae). Lucisporidia:
Cribrarianae: Cribrariales (Cribrariaceae), Trichianae: Reticulariales (Reticulariaceae), Liceales (Liceaceae), Trichiales
(Dianemataceae, Trichiaceae).

Leontyev D.V. The prospects and perspectives of the
phylogenetic system of myxomycetes (Myxogastrea). – Ukr.
Bot. J. – 2015. – 72(2): 147–155.
Kharkiv State Zooveterinary Academy
The history of the formation and development of our knowl
edge about the phylogenetic relationships within the class
Myxogastrea is described, revealing the fact that the studies
based on the use of different genetic markers have confirmed
the division of Myxogastrea into two major clades, Lucisporidia and Columellidia. The structure of the evolutionary re
lationships within the group does not correspond to the tra
ditional five orders system of the Myxogastrea and stimulate a
reappraisal of their classification. Based on the literature and
our own phylogenetic studies, we propose a pilot version of
the phylogenetic system of the myxomycetes, which has the
following structure: Columellidia: Echinostelianae: Echinosteliales (Echinosteliaceae, Clastodermataceae); Stemonitianae:
Meridermatales (Meridermataceae), Stemonitales (Stemonitaceae, Comatrichaceae), Lamprodermatales (Lamprodermataceae, Physaraceae, Kelleromyxaceae, Didymiaceae). Lucisporidia: Cribrarianae: Cribrariales (Cribrariaceae), Trichianae:
Reticulariales (Reticulariaceae), Liceales (Liceaceae), Trichiales (Dianemataceae, Trichiaceae).
K e y w o r d s: 18S rDNA, 5’-domain, Amoebozoa, EF-1α,
ITS-1, molecular phylogeny.

К л ю ч е в ы е с л о в а: 18S рДНК, 5’-домен, Amoebozoa,
EF-1α, ITS-1, молекулярная филогения.
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