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Наведено повні за зразком «Флори лишайників України» описи чотирьох нових для України
видів – Biatorella fossarum (Dufour) Th. Fr., Buelliella lecanorae Suija & Alstrup, Lecanora
pannonica Szatala та Polysporina subfuscescens (Nyl.) K. Knudsen & J. Kocourk., а також перелік
місцезнаходжень і таксономічні примітки щодо шести рідкісних і нещодавно описаних таксонів
(Lichenochora obscuroides (Linds.) Triebel & Rambold, Physcia clementei (Turner) Lynge, Placynthiella
oligotropha (J. R. Laundon) Coppins & P. James, Sarcogyne lapponica (Ach. ex Schaer.) K. Knudsen &
Kocourk., Thelocarpon epibolum Nyl., Xanthoria polessica S.Y. Kondr. & A.P. Yatzyna).
К л ю ч о в і с л о в а: Biatorella, Buelliella, Lecanora, Lichenochora, Polysporina, Thelocarpon,
Xanthoria

Вступ
Останнє видання Зведеного списку лишайників і
ліхенофільних грибів України містить понад 1600
видів (Kondratyuk et al., 2010). Однак останніми
роками низку нових із України видів лишайників
і ліхенофільних грибів було описано як нові для
науки (Kondratyuk et al., 2013a, b; 2014; Tretiach,
2014). Крім того, наводилися також нові для Ук
раїни та рідкісні види з різних регіонів країни
(Kondratyuk, Derzhypilskyi, 2011; Mykhailiuk et al.,
2011; Kondratyuk, 2012, та ін.). Однак повні описи
згаданих нових для України таксонів не наводили
ся. До того ж, упродовж останніх ліхенофлористич
них і ліхеноценотичних досліджень, проведених у
різних регіонах України, а також ліхеноіндикацій
них досліджень у широколистяно-лісовій і лісосте
повій частинах України значно поповнилися відо
мості щодо деяких рідкісних видів (Khodosovtsev,
Zavialova, 2008; Rusina et al., 2010; Pirohov, 2011).
Мета цього повідомлення – навести повні за
зразком «Флори лишайників України» (Oxner,
1956, 1968, 1993, 2010) описи чотирьох нових для
України видів – Biatorella fossarum (Dufour) Th. Fr.,
Buelliella lecanorae Suija & Alstrup, Lecanora pannonica
Szatala та Polysporina subfuscescens (Nyl.) K. Knudsen
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&  Kocourk., а також перелік місцезнаходжень і так
сономічні примітки щодо шести рідкісних і нещо
давно описаних таксонів (Lichenochora obscuroides
(Linds.) Triebel & Rambold, Physcia clementei (Turner)
Lynge, Placynthiella oligotropha (J.R. Laundon)
Coppins & P. James, Sarcogyne lapponica (Ach. ex
Schaer.) K. Knudsen & Kocourk., Thelocarpon epibolum
Nyl. і Xanthoria polessica S.Y. Kondr. & A.P. Yatzyna).

Нові для України види
Biatorella fossarum (Dufour) Th. Fr., Lich. Scand.
(Uppsala) 1: 397 (1874). — Біаторелля ямчаста.
Слань блідо-сірувата, тонка, дрібнозерниста до
павутинчастої. Апотеції 0,4–1,0 мм у діаметрі, яск
раво- або блідо-оранжево-червоні, опуклі до напів
сферичних і без власного краю майже з ініціальних
стадій, від занурених до сидячих, звичайно більшменш розкидані. На зрізі справжній ексципул не
помітний; епітецій блідий до оранжувато-жовто
го, інколи з тонким жовто-коричневим нальотом;
гіменіальний шар 150–200 мкм заввишки, без
барвний; гіпотецій (100–)150–300(–500) мкм зав
товшки, сірувато-жовтуватий, складається з тісно
переплетених гіф до 1 мкм у діаметрі; парафізи
близько 1 мкм завтовшки, помітно потовщені до
2,5–3,5 мкм у діаметрі біля верхівок, виразно по
мітні у воді; сумки 135–150 × 15–18 мкм, видовже
но-циліндричні, несиметричні, 200–400-спорові;
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спори 8–13 × 2,3–3,0 мкм, паличкоподібні. Слань
К-, С-, І-.
Екологічні особливості: зростає на кальцієвміс
ному ґрунті, особливо часто в добре освітлених
місцях.
Поширення в Україні: Гірський Крим: околиці
м. Судака, Державний ботанічний заказник «Но
вий Світ», північні схили г. Сокіл, неподалік від
мису Хиз-Бурун, 44°50'22''N 34°56'54''E, 52 м над
рівнем моря, на грунті, 16.11.2013, С.Я. Кондратюк
(21323), В.М. Вірченко (KW-L 70288).
Загальне поширення: Південна та Приатлантична
Європа.
Для України наводиться вперше, до останньо
го часу зазначався лише в таблиці для визначення
видів роду Biatorella  De Not. у «Флорі лишайників
України» (Oxner, 1968).
Biatorella fossarum близька до B. hemisphaeri
ca Anzi, гірського аркто-альпійського виду, але від
різняється меншими апотеціями та довшими спо
рами.
Biatorella fossarum подібна до Sarcosagium
campestre (Fr.) Poetsch & Schied. var. macrospora
Coppins & P. James, але вирізняється тим, що апо
теції не мають добре вираженого власного краю,
оранжевим відтінком апотеціїв (на противагу
рожевим або червоним апотеціям у S. campestre
var. macrospora), їхніми більшими розмірами і дов
шими спорами.
Buelliella lecanorae Suija & Alstrup, Lichenologist
36 (3&4): 203 (2004). – Буеліелла леканорова.
Аскомата апотеціоїдна, розкидана на апотеціях
лишайника-господаря, чорна, спочатку закрита,
пізніше добре відкриває широкий диск, округла до
дещо неправильної, близько 0,2 мм у діаметрі. На
зрізі екципул 15–20 мкм завтовшки, складається
з ізодіаметричних клітин (3–)4–5,5 мкм у діамет
рі, зовнішня частина темно-коричнева, внутріш
ня – блідо-коричнювата, К-, N+ злегка червоніє;
епігіменіальний шар червонувато-коричневий до
темно-коричневого, К-, N+ злегка червоніє, гіме
ніальний шар жовтуватий, 60–65 мкм заввишки,
парафізоїди тонкі, до 2 мкм у діаметрі, розгалуже
ні. Сумки широкоеліпсоїдні, 50–57 × 18–20 мкм,
(6–)8-спорові. Аскоспори двоклітинні, спочатку
безбарвні, пізніше – коричневі, гладенькі, пере
важно асиметричні, з дещо вужчою нижньою клі
тиною, зі злегка помітною перетяжкою біля септи,
(16–)17–19(–20,5) × (6,5–)7–9,5 мкм. Конідії не
відомі. Вегетативні гіфи непомітні (Suija, Alstrup,
2004).
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Екологічні особливості: росте на апотеціях і сла
нях лишайників видів Lecanora chlarotera Nyl.,
L. pulicaris (Pers.) Ach. і L. argentata (Ach.) Malme.
Очевидно, це коменсалічний вид, оскільки жодно
го помітного пошкодження лишайників-господа
рів не спостерігалось.
Поширення в Україні: Гірський Крим: м. Судак,
ботанічний заказник «Новий Світ», північні та пів
нічно-східні макросхили г. Караул-Оба, близько
207 м над рівнем моря, на корі Quercus pubescens
Willd., в апотеціях лишайника Lecanora chlarotera
Nyl., 19.11.2013, С.Я. Кондратюк (21327), В. М. Вір
ченко (KW-L 70289).
Загальне поширення: Європа (Естонія, Україна),
Південна Америка (Болівія).
Вид спочатку був описаний із трьох локалітетів
у Естонії, а потім наводився з Південної Америки.
Україна є другою країною в Європі, де цей вид зна
йдений.
Buelliella
lecanorae
схожа
на
B. inopsis (Triebel & Rambold) Hafellner, що досить
поширена в південній та північній півкулях на на
кипних лишайниках родини Teloschistaceae, але
відрізняється більшими спорами, вищим гімені
альним шаром та іншим господарем.
Lecanora pannonica Szatala, Ann. Hist. Nat. Maus.
Nat. Hung., ser. Nov. 5: 135 (1954). – Леканора пан
нонська.
Слань накипна, горбкувата до бородавчастоареольованої, ареоли дуже випуклі, товсті, верхня
поверхня білувато-сіра до сірої, з часом стає жов
тувато-сірою чи жовтувато-білуватою, гладенька,
блискуча, без поволоки, з виразним краєм, сореді
озна. Соралі 0,5–1,5 мм у діаметрі, зеленувато-сірочорні до дуже темних синювато-зелених, відокрем
лені, правильно круглясті до видовжених, утворю
ються по краю ареол; соредії зернисті, 35–50 мкм
у діаметрі, К+ зеленіють. Апотеції 0,8–1,5 мм у
діаметрі, леканорові, виразно звужені при основі;
диск темно-червонувато-коричневий чи сірува
то-коричневий до чисто-коричневого, плоский,
без поволоки; сланевий край такого ж кольору, як і
слань, товстий, постійний, помітний, гладенький,
цільний чи бородавчастий; на зрізі сланевий край
із численними клітинами водоростей, з великими
кристалами, нерозчинними в К, із коровим шаром
(20–)27–35(–40) мкм завтовшки; епігіменій оран
жево-коричневий до жовтувато-коричневого, на
буває оливкового кольору в К; гіменіальний шар
безбарвний, парафізи злегка потовщені до 2,5 мкм
у діаметрі на верхівках; субгіменій 15–20 мкм зав
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товшки, безбарвний, без олійних крапель; сум
ки – 8-спорові; спори безбарвні, одноклітинні,
широкоеліпсоїдні до еліпсоїдних, 9,5–15,0 × 5,0–
7,5 мкм, товщина стінки перевищує 1 мкм. Слань
від К+ жовтіє, С-, КС-, Р+ блідо жовтіє, містить
атранорин і гангалеоідин (у великих кількостях), а
також хлороатранорин, норгангалеоідин і роччело
ву кислоту (в невеликих кількостях).
Екологічні особливості: зростає на добре освітле
них силікатних скелях, часто на вертикальних по
верхнях, де утворює значні розростання.
Поширення в Україні: Гірський Крим: м. Судак,
околиці смт Новий Світ, ботанічний заказник «Но
вий Світ», південні, південно-західні схили г. СихтЛар, 44°49'19''N 34°55'05''E, 153 м над рівнем моря,
на скелях, 17.11.2013, С.Я. Кондратюк (21324),
В.М. Вірченко (KW-L 70291–70293).
Загальне поширення: Європа, Азія (Турція) та
Північна Америка.
Lecanora pannonica добре відрізняється від інших
видів роду Lecanora завдяки товстій, горбкуватій
слані та темно забарвленим соралям.
Цей вид може бути схожим на деякі сореді
озні види роду Tephromela M. Choisy, зокрема на
T. grumosa та T. pertusarioides (Degel.) Hafellner &
Cl. Roux. Однак названі види легко відрізняють
ся за своїми хімічними особливостями. T. grumosa
містить ліхестеринову кислоту (у великій кількості)
та атранорин (у малих концентраціях), а також має
соралі, що звичайно зливаються у велику суцільну
масу. T. pertusarioides містить α-колатолієву кисло
ту.
Polysporina subfuscescens (Nyl.) K. Knudsen &  
Kocourk., Mycotaxon 105: 151 (2008). – Поліспоріна
коричнювата.
Syn.: Lecanora subfuscescens Nyl., Bulletin de la
Société Linnéenne de Normandie 6: 208 (1872);
Lecidea subfuscescens (Nyl.) Nyl., Flora (Regensburg)
56: 199 (1873); Sarcogyne subfuscescens (Nyl.) Boistel,
Nouvelle Flora des Lichen 2: 228 (1903).
Ліхенофільний вид. Слань ендокапілітна або ен
долітна, складається з гіалінових вегетативних гіф,
І-. Апотеції 0,3–1,0 (–3,0) мм у діаметрі, до 0,5 мм
заввишки, занурені або сидячі, матово-чорні або
чорно-коричневі, від округлих і випуклих до не
правильних, розсіяні або зібрані групами; диск
чорний із карбонізованими нашаруваннями в не
регулярних структурах 50–100 мкм заввишки, з
маленькими ділянками некарбонізованої червону
ватої гладенької поверхні; краї розтріскані, товсті.
Ексципул до 100 мкм завтовшки, побудований із
щільно прилягаючих гіфів, зовнішній шар карбоні
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зований, внутрішній – жовтуватий до безбарвного.
Гіменій (80–) 100–140 (–180) мкм заввишки, без
барвний до жовтувато-помаранчевого, зазвичай І+
синій, пізніше стає червоним, часто варіює від чер
воного до жовто-зеленого; епігіменій 10–15 мкм
завтовшки, чорно-коричневий до червонувато-ко
ричневого. Парафізи в середній частині 1–2 (–3)
мкм у діаметрі, когерентні, септовані, іноді дещо
звужені в ділянках септ, часом розгалужені, з крап
лями олії або без них, клітини 4–7 мкм завдовжки,
коротшають у верхній третині, верхівки розширені
до 3 мкм завширшки. Субгіменій 20–50 мкм зав
товшки, безбарвний до червонуватого, золотаво
го; гіпотецій (20–) 30–50 мкм завтовшки, з вузької
безбарвної прозоплектенхіми, формує нерівну
межу зі сланню господаря, зливається з вегетатив
ними гіфами. Сумки 50–110 × 12–10 мкм, була
воподібні до субциліндричних, 100–200-спорові
(іноді 50–100-спорові); спори (3,0–) 4,0–4,5 (–5,0)
× (1,0–)1,5–2,0 (–3,0) мкм, від вузькоеліпсоїдних
до широкоеліпсоїдних, варіюють у розмірах. Коні
діоми невідомі.
Екологічні особливості: росте на відкритих со
нячних місцях, на слані різноманітних накип
них лишайників, зокрема представників родів
Acarospora A. Massal., Buellia De Not., Caloplaca
Th. Fr., Candelariella Müll. Arg. та Lecidea Ach., за
звичай на карбонатних породах.
Поширення в Україні: Житомирська обл., м. Ко
ростишів, на виходах гранітів уздовж правого бе
рега р. Тетерів, 50°18'50,09"N 29°04'27,42" E, 159 м
над рівнем моря, на слані Acarospora sp., 14.05.2014,
зібр. С. Я. Кондратюк, Н. В. Капець (2814) (KW–L
70492), зростає поряд із Buellia badia (Fr.) A. Massal.,
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain., Placynthiella
icmalea (Ach.) Coppins & P. James; м. Коростишів,
на виходах гранітів уздовж правого берега р. Тете
рів 50°20'16,60" N 29°04'29,22" E, 154 м над рівнем
моря, на слані Acarospora sp., 20.08.2014, Н.В. Ка
пець (54014), (KW–L 70494), зростає поряд із
Neofuscelia pulla (Ach.) Essl., Xanthoparmelia sp.
Загальне поширення: Північна Америка, Європа,
Азія, у північній півкулі на висоті до 1869 м.
Таксономічна примітка. Polysporina subfuscescens, як
новий для науки вид, описана в роботі K. Knudsen і
J. Kocourkova (Knudsen, Kocourkova, 2008). При цьому
автори вказують на хибність міркувань стосовно існу
вання паразитичної форми P. lapponica та обґрунтову
ють належність подібних зразків до виду ліхенофільно
го паразитичного гриба P. subfuscencens. Тому, можливо,
знахідки паразитичної форми P. lapponica для території
Запорізької (Khodosovtsev, Zavialova, 2008) та Луганської
областей також належать до P. subfuscescens (Rusina,
Nadieina, Khodosovtsev, 2010). Те ж саме стосується вияв
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леної нами інформації про наявність гербарного зразка
паразитичної форми P. lapponica з Миколаївської обл.,
зібраного Яном Вондраком у 2006 р. (Vondrak, 06.06.2006,
CBFS 5217), у електронному каталозі групи ліхенологів
кафедри ботаніки біологічного факультету Університету
Східної Чехії. Однак варто зауважити, що будь-яка ін
формація стосовно публікації цих даних у наукових ви
даннях відсутня (Tretiach, 2014).

Рідкісні види
Lichenochora obscuroides (Linds.) Triebel & Rambold,
Bibliotheca Lichenologica 48: 168 (1992). – Ліхенохо
ра невиразна.
Сучасний опис виду наведено в роботах П. Навар
ро-Росинес з колегами (Navarro-Rosinés, Boqueras,
Roux, 1998; Navarro-Rosinés, Etayo, 2001).
Краї лопатинок слані господаря часто перетво
рюються в неправильно-бородавкоподібні підви
щення/здуття, через які проглядаються чорні або
коричневі крапкоподібно занурені перитеції, дещо
неправильної форми, які утворюють аспект пікні
дій лишайника-господаря. На зрізі перитеції з чор
ним ексципулом і гіменіальним шаром із числен
ними олійними краплями, аскоспори 8-спорові,
50–60 × 9–12 мкм, спори одноклітинні, еліпсоїдні,
безбарвні до дещо блідо-коричнюватих чи жов
туватих, особливо за рахунок численних олійних
крапель, (13–)14–20 × (4,5–)5–7 мкм.
Екологічні особливості: вид досить поширений на
сланях лишайників роду Phaeophyscia Moberg, рід
ше – представників роду Physcia (Schreb.) Michx.,
на яких утворюються характерні бородавкоподібні
почорніння.
Місцезнаходження:
Черкаська
обл.,
Ка
нівський р-н, Канівський ліс, на дикій груші, на
лишайнику Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg,
що зростав разом із Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr.
та Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg, 07.1930,
А.М. Окснер (KW-L 4024 sub Caloplaca cerina);
околиці м. Канів, Канівський ліс, на лишайни
ку Phaeophyscia orbicularis, що зростав разом із
Caloplaca cerina, 1930, А.М. Окснер (KW-L 4022
sub Caloplaca cerina); Івано-Франківська обл., Ко
сівський р-н, НПП «Гуцульщина», м. Косів, фрук
товий сад біля санаторію «Косів», 48°19'02" N
25°06'56" E, 341 м над рівнем моря, на корі яблунь
(Malus domestica Borkh.), на слані Phaeophyscia
orbicularis, 23.07.2008, С.Я. Кондратюк (20821)
(Kondratyuk, 2012; Kondratyuk, Derzhypilskyi,
2011); Рівненська область, м. Рівне, 50°36'44.37" N
26°13'22.66" E, на слані Physcia adscendens, що
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зростає поряд із Xanthoria parietina та Phaeophyscia
orbicularis, вересень 2014 р., А.В. Літовинська (68),
(KW-L 70590 sub Lichenochora obscuroides); Жи
томирська обл., Коростишівський р-н, м. Ко
ростишів, посадка осокора на березі р. Тетерів
(біля санаторію для батьків із дітьми «Тетерів»),
50°18'43,1" N 29°4'38,3" E, 161 м над рівнем моря,
на корі осокора, на слані Phaeophyscia orbicularis,
що зростає поряд із Physcia ascendens, 14.05.2014,
С.Я. Кондратюк (21408), Н.В. Капець (KW-L 70609
sub Lichenochora obscuroides); такий самий лока
літет, на слані Phaeophyscia orbicularis, що зростає
поряд із Physconia deters, 14.05.2014, С.Я. Кон
дратюк (21408), Н.В. Капець (KW-L 70605 sub
Phaeophyscia orbicularis); такий самий локалітет,
на слані Phaeophyscia orbicularis, що зростає поряд
із Physcia ascendens, 14.05.2014, С.Я. Кондратюк
(21408), Н.В. Капець (KW-L 70593 sub Phaeophyscia
orbicularis).
Загальне поширення: Європа (південні та приат
лантичні райони), Північна Америка (Канада) та
Східна Азія (Південна Корея, російський Далекий
Схід) (Kondratyuk et al., 2013).
Таксономічна примітка. Вперше була наведена для Ук
раїни у виданні «Флора лишайників України» як приміт
ка до цитованого зразка лишайника-господаря (Roms,
Khodosovtsev, 2010) та у зведеному списку лишайників
(Kondratyuk et al., 2010). У цьому випуску «Флори лишай
ників України» наведено декілька кольорових ілюстра
цій згаданого ліхенофільного гриба, однак ні його опису,
ні посилання на вказаний опис, а також відомості щодо
екології та загального поширення виду не були наведені.

Physcia clementei (Turner) Lynge: 93 (1935). – Фіс
ція Клемента .
Екологічні особливості: поширений на корі ста
рих дерев, кам’янистих субстратах, звичайно
вздовж морських узбереж. На рівнинах і в горах.
Дуже рідко.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Корости
шівський р-н, м. Коростишів, субір на правому бе
резі р. Тетерів, неподалік території ДП «Корости
шівське лісове господарство», на Pinus sylvestris L.,
50°18'48.85" N 29°05'05.87" E, 172 м над рівнем моря,
29.09.2014, Н.В. Капець (53314), (KW–L 70502);
ліс в околицях с. Городське, на Pinus sylvestris,
°50°22'26.28"N °29°14'55.01"E, 154,36 м над рівнем
моря, Н.В. Капець (533142).
Загальне поширення: Східна та Західна Європа,
Ірландія, Північна Америка, Канарські острови,
Азорські острови, Африка (Непал), Австралія.
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Таксономічна примітка. Детальний опис Physcia
clementei та інформація стосовно двох єдиних до ос
таннього часу знахідок у межах України (АР Крим, Се
вастопольська мр., окол. м. Севастополь (Херсонес)
(Мережковський, 1920а, як Physcia astroidea (Clem.) Fr.;
Копачевська, 1986)) наведено у «Флорі лишайників Ук
раїни» (Oxner, 2011: 320).

Placynthiella oligotropha (J. R. Laundon) Coppins
& P. James, The Lichenologist 16(3): 245 (1984). –  
Плацинтіела оліготрофна.
Syn.: Lecidea oligotropha J.R. Laundon, The
Lichenologist 1: 164 (1960); Saccomorpha oligotropha
(J.R. Laundon) Clauzade & Cl. Roux.
Екологічні особливості: вид поширений на кис
лих торф’яних і піщаних ґрунтах.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростишівський р-н, околиці с. Теснівка, на березі
річки, 50°23'02,87"N 29°00'54,93"E, 188 м над рів
нем моря, на корі берези, 15.07.2014, Н.В. Капець
(23114), Г. М. Редько (KW-L 70499); молода сосно
во-березова посадка між с. Царівка та с. Кочерів,
на піщаному ґрунті, 50°21'13,30"N 29°18'08,10"E,
175 м над рівнем моря, 2014, Н. В. Капець (389.1.14,
389.2.14) (KW-L 70500, 70501).
Таксономічна примітка. Вперше для території Украї
ни Placynthiella oligotropha наведена для Сумської та Хер
сонської областей у статті Г. Є. Ходосовцева, там само
подано опис виду (Khodosovtsev, 1997). Також відомі зна
хідки виду зі Львівської області (Pirohov, 2011).

Sarcogyne lapponica (Ach. ex Schaer.) K. Knudsen
& Kocourk., Mycotaxon 105: 160 (2008). – Cаркогіна
лапландська.
Syn.: Lecidea lapponica Ach. ex Schaer., Enumeratio
Critica Lichenum Europaeorum quos et Nova Methodo
Digerit. Accedunt Tabulae Decem, quibus Cunctca
Lichenum Europaeorum Genera et Subgenera in
Lapidem Delineata et per Partes Colorata Illustrantur:
125 (1859); Biatorella lapponica (Ach. ex Schaer.) Almq.
(1866); Acarospora lapponica (Ach. ex Schaer.) Th.
Fr., Lichenographia Scandinavica 1: 218; Myriospora
lapponica (Ach. ex Schaer.) Hue (1990 Polysporina
lapponica (Ach. ex Schaer.) Degel., Acta Regiae
Societatis Scientiarum et Litterarum Gothobergensis 2:
103 (1983).
Уперше для території України вид наведено
для НПП «Бузький Гард» (Mykhailuk, Kondratyuk,
2011) і заповідних територій яружно-балкової
системи Нижнього Дніпра (Yavrylenko, 2014, без
точної вказівки місцезнаходження) (Mykhailuk,
Kondratyuk, 2004; Yavrylenko, 2014). Сучасний опис
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виду, наведений у роботі K. Knudsen і J. Kokourcova
(Kondratyuk et al., 2013), так і не був опублікований
українською мовою, тому ми подаємо його нижче.
Неліхенофільний, ліхенізований вид. Слань ен
долітна, має вигляд кірки завтовшки 20–30 мкм,
часто лише навколо або під апотеціями. Апоте
ції 100–400 (–500) мкм у діаметрі, 150–300 мкм
заввишки, чорні, сидячі, розсіяні, рідко скупче
ні; диск блідо-червоний до жовто-коричневого,
плоский; сланевий край відсутній, власний край
карбонізований, гладенький до нерівного, більшменш тріщинуватий. Ексципул до 100 мкм зав
товшки з невиразно карбонізованих гіфів, зовніш
ній шар 20–50 мкм завтовшки, внутрішній шар
20–50 мкм завтовшки, містить кристали. Фото
біонт – зелена хлорококова водорість із клітинами
6–16 мкм у діаметрі. Гіменільний шар 100–140 мкм
завтовшки, безбарвний; епігіменій 20 мкм зав
товшки, темний, некарбонізований; субгіменій
20–35 мкм завтовшки, безбарвний, субпараплек
тенхімний. Парафізи 1 мкм у діаметрі, когерент
ні, дещо розчленовані. Сумки 50–70 × 15–22 мкм,
булавоподібні, Acarospora-типу, зазвичай 100-спо
рові; спори 2,5–5 × 1–1,5 мкм, прості, безбарвні,
вузькоеліпсоїдні. Конідіоми невідомі.
Екологічні особливості: росте на відкритих гра
нітних і вапнякових скелях, рідко на деревині, час
то трапляється поряд із Polysporina simplex (Taylor)
Vezda.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Корости
шівський р-н, с. Високий камінь, 50°21'52,56"N
29°08'53,32"E, 160 м над рівнем моря, на виходах
гранітів, 20.08.2014, Н.В. Капець (54714), (KW-L
70503); м. Коростишів, уздовж правого берега р. Те
терів, 50°20'16,60"N  29°04'29,22" E, 154 м над рівнем
моря, на виходах гранітів, 30.09.2014, Н.В. Капець
(48814) (KW-L 70495).
Загальне поширення: Європа (Норвегія, Швеція,
Швейцарія, Україна).
Thelocarpon epibolum Nyl., Notiser ur Sällskapets
pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar 8: 188
(1866). – Телокарпон грибний.
Екологічні особливості: поширений на відми
раючих сланях лишайників родів Baeomyces Pers.,
Coriscium Vain., Solorina Ach. та Peltigera Willd., гни
лій деревині, ґрунті.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Корости
шівський р-н, м. Коростишів, на правому бере
зі р. Тетерів, 50°18'50,09"N 29°04'27,42"E, 159 м
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над рівнем моря, на виходах гранітів, 14.05.2014,
С.Я. Кондратюк, Н.В. Капець (281514), (KW-L
70504); околиці с. Городське, на виходах грані
тів уздовж правого берега р. Тетерів, 50°22'27,51"N
29°10'56,46"E, 150 м над рівнем моря, зростає поряд
з Acarospora fuscoata (Nyl.) Th.Fr., Rhizocarpon grande
(Flörke ex Flot.) Arnold, Polysporina simplex, Aspicilia
cinerea (L.) Körb., Xanthoparmelia taractica (Kremp.)
Hale та Neofuscelia sp., 20.08.2014, Н.В. Капець
(48814, 49914) (KW-L 70497, 70498).
Таксономічна примітка. Опис Thelocarpon epibolum і
перші відомості про місцезростання на території Ук
раїни подані у «Флорі лишайників України» (Окснер,
1956: 126), де він наводиться для Київської обл. (околиці
м. Київ, Пуща-Водиця, станція Ірпінь). До останнього
часу це була єдина згадка щодо поширення Thelocarpon
epibolum у межах нашої країни (Oxner, 1956).

Загальне поширення: Європа, в тому числі Грен
ландія, Азія, Північна Америка.
Xanthoria polessica S.Y. Kondr. & A.P. Yatzyna, in
Kondratyuk et al., Acta Botanica Hungarica, 55 (3–4):
355 (2013). – Ксанторія поліська.
Оскільки першоопис виду опублікований анг
лійською мовою, наводимо його українською.
Слань 1,5–2,5 см у діаметрі, правильно розет
коподібна, зрідка до неправильної в розростан
нях до 6 см завширшки, товста, з добре помітними
лопатниками лише в дуже вузькій периферичній
частині слані до 2(–3) мм завширшки, тоді як у
центрі суцільна слань майже повністю вкрита чис
ленними апотеціями; верхня поверхня невираз
но білувато-жовта до блідо-коричнювато-жовтої,
більш-менш рівномірно забарвлена, диски апоте
ціїв тьмяно-коричнювато-оранжеві, часто створю
ють загальний аспект (забарвлення) слані в цілому.
Лопаті 2–3 мм завширшки, дуже короткі: 1–2(–3)
мм завдовжки, з невеликими розсіченнями. На зрі
зі слань 250–350 мкм завтовшки, верхній коровий
шар 15–20 мкм завтовшки, параплектенхімний,
клітини вертикально видовжені, 5,0–7,5 мкм зав
довжки та 2,5–5,0 мкм завширшки; водоростева
зона (25–)35–50(–70) мкм завтовшки; серцевин
ний шар до 200(–250) мкм завтовшки, з густо пе
реплетеними пучками гіф до 10–20 мкм завтовшки
у верхній частині та з порожниною в нижній час
тині; нижній коровий шар параплектенхімний
до 25–30 мкм завтовшки, подібний до верхнього
шару. Гаптери на нижньому боці до 150–180 мкм
завширшки та 150–200 мкм завдовжки (гаптери
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Xanthoria parietina-типу в розумінні С.Я. Кондра
тюка та Пельта (Kondratyuk & Poelt, 1997)).
Апотеції 1,0–2,0(–3,5) мм у діаметрі, на зрізі до
0,3 мм завтовшки, дуже численні та високо підня
ті, часто диск увігнутий, сланевий край до 0,2 мм
завширшки, високо піднятий над рівнем диска;
справжній ексципул до 70 мкм завтовшки. У верх
ній латеральній частині до 12–20 мкм завтовшки.
В нижній латеральній і базальній частинах скла
дається з нерегулярно переплетених гіф, «textura
intricata» (окремі клітини помітні, а матрикс від
сутній), гіменіальний шар до 60–70 мкм заввишки,
субгіменіальний шар до 25–30 мкм завтовшки, па
рафізи до 5–6,5(–7) мкм завтовшки біля верхівок;
аскоспори широкоеліпсоїдні [7,5–](10–)11–13(–
16) × (6,5–)7,5–9(–10) мкм у воді та (10–)12–15(–
17) × (7,5–)8–10(–11) мкм у К, з досить вузькою
септою, (2,5–)5–6(–7,5) мкм завширшки у воді та
(5–)6–7,5(–8)[–12] мкм у К. Слань і апотеції К+
червоніють.
Екологічні особливості: на корі широколистяних
порід і обробленій деревині.
Місцезнаходження: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, смт Гостомель, алея біля
пам’ятника воїнам, загиблим у роки Великої Віт
чизняної війни, 50°34'45.7"N 30°12'57.8"E, 147 м
над рівнем моря, на корі клена, вересень 2013,
Н.В. Шершова, В.В. Михайлов (KW-L 70591); Бі
лоцерківський р-н, м. Біла Церква, південно-схід
на частина парку «Олександрія», квартал 29, біля
р. Рось, 49°48'33"N 30°04'25"E, 153 м над рівнем
моря, на корі тополі, жовтень 2014 р., Л.Я. Плескач
(KW-L 70592).
Загальне поширення: Xanthoria polessica була опи
сана на основі колекції з Гомельської області Бі
лорусі, а також указувалася з Брестської, Грод
ненської, Мінської та Могильовської областей
Білорусі, цілої низки областей України від лісової
(Волинська, Рівненська, Житомирська та Київська
області), лісостепової (Тернопільська обл.) та сте
пової (Луганська, Херсонська та Одеська області)
зон, а також із Абхазії (Росія). При цьому з Ки
ївської області даний вид згадувався лише з м. Киє
ва (вуличні насадження на вул. Щербакова).
Ми наводимо цей вид із смт Гостомеля, а також
м. Білої Церкви.
Таксономічна примітка. Xanthoria polessica дуже схо
жа на X. parietina, але відрізняється набагато товстішою
сланню, меншими розмірами слані, з вираженими ло
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патниками лише на периферії слані, з численними апо
теціями в центрі, а також вужчими спорами.

Висловлюємо вдячність В.М. Вірченку (м. Київ, Ук
раїна), Г.М. Редько (м. Коростишів, Україн а) за допо
могу під час проведення польових досліджень, Л. Льокошу (м. Будапешт, Угорщина) та О.Є. Ходосовцеву
(м. Херсон, Україна) за підтвердження визначення
деяких видів лишайників і О.О. Барсукову (м. Київ,
Україн а) за дозвіл на користування власним лабора
торним обладнанням.
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Приведены полные по образцу «Флори лишайників
України» описания четырех новых для Украины видов –
Biatorella fossarum (Dufour) Th. Fr., Buelliella lecanorae
Suija & Alstrup, Lecanora pannonica Szatala и Polysporina
subfuscescens (Nyl.) K. Knudsen J. & Kocourk., а также
перечни местонахождений, данные по экологии и
таксономические примечания в отношении шести
редких или недавно описанных таксонов (Lichenochora
obscuroides (Linds.) Triebel & Rambold, Physcia clementei
(Turner) Lynge, Placynthiella oligotropha (J. R. Laundon)
Coppins & P. James, Sarcogyne lapponica (Ach. ex Schaer.)
K. Knudsen & Kocourk., Thelocarpon epibolum Nyl. и
Xanthoria polessica S.Y. Kondr. & A.P. Yatzyna).
К л ю ч е в ы е с л о в а: Biatorella, Buelliella, Lecanora,
Lichenochora, Polysporina, Thelocarpon, Xanthoria.
Kapetz N.V.1, Pleskach L.Yu.2, Popova L.P.1,
Fedorenko N.M.1, Litovynska A.V.1, Shershova N.V.1,
Kondratyuk S.Ya.1 New to Ukraine and rare species of lichenforming and lichenicolous fungi. – Ukr. Bot. J. – 2015. –
72(2): 156–163.
1
M. H. Kholodny Institute of Botany, Kyiv
2
‘Olexandria’ State Dendrologic Park of NAS of Ukraine,
Bila Tzerkva
Four new to Ukraine species, Biatorella fossarum (Dufour)
Th. Fr., Buelliella lecanorae Suija & Alstrup, Lecanora pannonica Szatala, and Polysporina subfuscescens (Nyl.) K. Knud
sen J. & Kocourk., are recorded. Their descriptions follow
ing the «Flora of the Lichens of Ukraine» standard are pro
vided. Localities, data on ecology and taxonomic notes for
six rare and recently described taxa, Lichenochora obscuroides (Linds.) Triebel & Rambold, Physcia clementei (Turner)
Lynge, Placynthiella oligotropha (J. R. Laundon) Coppins & P.
James, Sarcogyne lapponica (Ach. ex Schaer.) K. Knudsen &
Kocourk., Thelocarpon epibolum Nyl., and Xanthoria polessica
S.Y. Kondr. & A.P. Yatzyna, are reported.
K e y w o r d s: Biatorella, Buelliella, Lecanora,
Lichenochora, Polysporina, Thelocarpon, Xanthoria.

ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(2)

163

