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Мікологічні знахідки

Mycological Records

Вступ

В уні каль них ланд шаф тах при дес нянських та ста
ро гутських лі сів, роз та шо ва них у ме жах най пів ніч
ні шо го На ціо наль но го при род но го пар ку (НПП) 
"Дес нянськоСта ро гутський", нами ви яв ле на чи
ма ла кіль кість лі хе но філь них гри бів, се ред яких де
кіль ка є не ві до ми ми в Ук ра ї ні ви да ми. У цій стат ті 
ми на во ди мо опи си, ілюст ра ції, еко ло гіч ні особ
ли вості та міс це зна хо джен ня чо тирьох но вих для 
Ук ра ї ни ви дів лі хе но філь них гри бів Cornutispora 
pyramidalis, Epicladonia stenospora, Heterocephalacria 
physciacearum та Refractohilum intermedium.

Матеріалитаметоди

Зраз ки лі хе но філь них гри бів зі бра но під час ек
спе ди цій но го ви їз ду до НПП "Дес нянськоСта ро
гутський" 1–8 серп ня 2016 р. Були та кож кри тич но 
пе ре гля ну ті зраз ки роду Pachyphiale Lönnr., що збе
рі га ють ся в лі хе но ло гіч но му гер ба рії Хер сонсько го 
дер жав но го уні вер си те ту (KHER). Іден ти фі ка цію 
ви дів про во ди ли в ла бо ра то рії біо різ но ма ніт тя та 
еко ло гіч но го мо ні то рин гу Хер сонсько го дер жав
но го уні вер си те ту. Ви зна чен ня лі хе но філь них гри
бів здійснювали від по від но до су час них по гля дів у 

так со но мії ок ре мих груп, які за сно ва ні на ана то
момор фо ло гіч них особ ли востях, кольо ро вих ре
ак ці ях ок ре мих струк тур та спек трі гос по да рів. Для 
ви зна чен ня ви ко ристо ву ва ли тим ча со ві мік ро ско
піч ні зрі зи ле зом, які ви го тов ля ли під бі но ку ляр
ним мік ро ско пом МБС–1. Де та лі бу до ви пло до вих 
тіл вив ча ли з ви ко ристан ням мік ро ско па LOMO 
MICROMED2. Ви мі рювання про во ди ли у воді з 
точ ністю до 0,25 мкм для ве ге та тив них гів, ко ні дій, 
ко ні діо фо рів, ко ні діо ген них клі тин, ба зи дій та ба
зи ді ос пор, клі тин пік ні ді аль ної стін ки; та до 5 мкм 
для вста нов лен ня роз мі рів пік нід та їх ніх сті нок. 
Циф ро ві зна чен ня представ ле ні як (min. –) x ± SD 
(– max.) [n], де х – се ред не зна чен ня, а SD – стан
дарт не від хи лен ня, n – кіль кість ви мі рів. Кольо ро
ві ре ак ції струк тур лі хе но філь них гри бів ви зна ча
ли за до по мо гою та ких ре ак ти вів: 10%ний роз чин 
КОН; роз чин йоду (I) в ка лій йо ди ді (КI), роз чин 
бри лі ан то во го кре зи ло во го синьо го (BCr). Фо то
гра фії були зроб ле ні за до по мо гою кольо ро вої ка
ме ри для мік ро об'єктів "Levenhuk C510 NG". Зі бра
на ко лек ція лі хе но філь них гри бів збе рі га єть ся в лі
хе но ло гіч но му гер ба рії Хер сонсько го дер жав но го 
уні вер си те ту (KHER). На зви так со нів та ско ро чен
ня ав то рів у но менк ла тур них ком бі на ці ях по да но 
згід но з ба зою Index Fungorum.
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reported. Cornutispora pyramidalis is a lichenicolous coelomycete with triangular hyaline conidia collected on Parmelia sulcata. 
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Рис. 1. Cornutispora pyramidalis (KHER 9907): а – загальний вигляд пікнід (лінійка 1000 мкм), b – зріз через пікніду 
(у воді, лінійка 100 мкм); c – конідії (у воді, лінійка 10 мкм). Heterocephalacria physciacearum (KHER 9905): d – загальний 
вигляд базидіоми (лінійка 1000 мкм), е – базидія (у розчині BCr, лінійка 20 мкм), f – базидіоспори (у розчині BCr, 
лінійка 10 мкм). Epicladonia stenospora (KHER 9908): g – загальний вигляд пікнід (лінійка 1000 мкм), h – стінка пікніди 
з конідіогенними клітинами (у воді, лінійка 20 мкм), i – конідії (у воді, лінійка 20 мкм).

Fig. 1. Cornutispora pyramidalis (KHER 9907): а – habit (scale 1000 μm), b – section through pycnidia (in water, scale 100 μm), 
c – conidia (in water, scale 100 μm). Heterocephalacria physciacearum (KHER 9905): d – habit (scale 1000 μm), e – basidia (in 
BCr solution, scale 20 μm), f – basidiospores (in BCr solution, scale 10 μm). Epicladonia stenospora (KHER 9908): g – habit 
(scale 1000 μm), h – pycnidial wall with conidiogenous cells (in water, scale 20 μm), i – conidia (in water, scale 20 μm).
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(73–)75 ± 10(–125) [n = 10] мкм у діаметрі, 
остіолярна частина добре розвинута лише на 
молодих пікнідах. Стінка пікніди безбарвна до 
оливкової в остіолярній частині, (5,5 –)7,5 ± 1,5(–
14) [n = 15] мкм та до 25 мкм завтовшки у верхній 
частині, textura intricata. Конідіогенні клітини 
голобластичні, що утворюються на стінках пікнід, 
видовжені, ампулоподібні, звужені біля апікальної 
части, безбарвні, з гладенькими стінками, (6,5–)8,5 
± 1,5(–13,5) × (2,5–)3,25 ± 0,25(–4,0) [n = 15] мкм. 
Конідії поодинокі, еліпсоїдні, з тупою верхівкою 
та усіченою основою, безбарвні, одноклітинні, 
рідше двоклітинні, з кількома олійними краплями, 
тонкостінні, (6,25–)7,75 ± 1,75(–11,75) × (2,75–3,5 
± 0,5(–4,25) [n = 15] мкм. 

Екологія. Вид росте на лусочках слані Cladonia 
foliacea (Huds.) Willd. та викликає незначне 
знебарвлення слані. 

Досліджені зразки. Cумська область, Середино
Будський район, окол. с. Очкіно, НПП 
''ДеснянськоСтарогутський'', урочище Уборок, 
52°14'28.1'' N, 33°23'28'' E, alt. 131 м над р.м., 
на грунті, 03.08.2016, зібр. О.Є. Ходосовцев та 
В.В. Дармостук (KHER 9908).

Поширення.Вид відомий з Австрії (Hawksworth, 
1981), Бельгії (Sérusiaux et al., 1999), Білорусі 
(Tsurykau, 2014), Великобританії (Hawksworth, 
1986), Данії (Søchting et al., 2007), Естонії (Suija 
et al., 2008), Литви (Motiejūnaitė, Andersson, 2003), 
Люксембурга (Diederich et al., 1991), Норвегії 
(Zhurbenko, Alstrup, 2004), Німеччини (Brackel, 
2009), Польщі (Kukwa, 2004), Росії (Zhurbenko 
et al., 2012), Франції (Hawksworth, 1981), Чехії 
(Kocourková, 2000), Чілі (Etayo, Sancho, 2008).

Heterocephalacria physciacearum (Diederich) 
Millanes & Wedin, Stud. Mycol. 81: 120 (2015) (рис. 1, 
d, e, f, g).

Базидіома 0,1–1,2 мм у діаметрі, восково
жовтого, рожевого, світлокоричневого, сіро
коричневого майже до чорного кольору, опукла, 
часто зі звуженою основою, інколи формує гали 
або пригнічує розвиток апотеціїв господаря. 
Гіфи тонкостінні, 2–3,5 мкм завтовшки. 
Гіменій безбарвний, іноді з темнокоричневими 
товстостінними гіфами у зовнішній частині, (7,5–) 
8,5 ± 2,5(–14,5) × (3,5–)6,5 ± 1,5(–8,5) [n = 10] 
мкм, що містять численні протобазидії. Останні 
еліпсоїдні, проліферують на рівні базальних 
клампів. Гіфіди та цистіди відсутні. Базидії (25–) 
40 ± 5(–50) × (6,5–)7,5 ± 0,5(–9,5) [n = 10] мкм 

Результатитаобговорення

Cornutispora pyramidalis Etayo, Opuscula Philo
lichenum 8: 134 (2010) (рис. 1, a, b, c). 

Ве ге та тив ні гіфи за ну ре ні в слань гос по да ря, 
слаб ко по міт ні, без барв ні. Пік ні ди спо чат ку за
ну ре ні, піз ні ше тро хи висту па ють над по верх нею 
сла ні, світ локо рич не ві до тем ноко рич не вих, ку
лясті, по оди но кі, рід ше зі бра ні по 2–3 у гру пи, 
(80–)105 ± 20(–135) [n = 15] мкм діа мет ром, від
кри ва ють ся шля хом роз ри ву апі каль ної час ти ни 
стін ки. Стін ка пік ні ди скла да єть ся з па ра плек тин
хім них клі тин, що роз мі ще ні 4–6 ря да ми, зов ніш ні 
клі ти ни стін ки жов токо рич не во го кольо ру, (6,5–) 
9,25 ± 1,25(–11,75) [n = 20] мкм зав тов шки, внут
ріш ні клі ти ни без барв ні, (4,0–)5,25 ± 0,5(–5,75)  
[n = 20] мкм зав тов шки. Ко ні діо фо ри та ко ні діо
ген ні клі ти ни не чіт кі на віть у мо ло дих пік ні дах. 
Ко ні дії го лоб ластич ні, без барв ні, од но клі тин
ні, три кут ної або рід ше чо ти ри кут ної (ду же рід ко 
п'ятикутної) фор ми з од ні єю мас ля ною кра п лею в 
цен трі (3,0–)4,25 ± 0,5(–5,5) [n = 30] мкм від од ні єї 
вер ши ни до ін шої, кути ко ні дій пі ра мі даль ної фор
ми, без при дат ків, тон костін ні.

Екологія. Вид утво рює зне барв ле ні нек ро тич ні 
пля ми на сла ні Parmelia sulcata Taylor. з чер во но
чор ною кра йо вою час ти ною, в цен трі яких роз ви
ва ють ся пік ні ди.

Досліджені зразки. Cумська об ласть, Се ре
ди ноБудський ра йон, окол. с. Оч кі но, НПП 
''Дес нянськоСта ро гутський'', уро чи ще Убо рок, 
52°15'12.7'' N, 33°35'5.2'' E, alt. 130 м над р.м., на корі 
Quercus robur, 05.08.2016, зібр. О.Є. Хо до сов цев та 
В.В. Дар мостук (KHER 9907).

Поширення. Лі хе но філь ний гриб був ві до мий 
лише з Се ред зем но мор'я: Іта лія, Іс па нія, Пор ту га
лія (Etayo, 2010; Brackel, 2015).

Від мі чав ся на сла нях Flavoparmelia caperata (L.) 
Hale, Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale та 
Parmotrema sp. (Etayo, 2010). Вид P. sulcata є но вим 
гос по да рем для Cornutispora pyramidalis. 

Розміри конідій дослідженого зразка (KHER 
9907) співпадають з діагнозом виду, однак розміри 
пікнід більші – до 130 мкм діаметром проти 50–
70 мкм, як зазначено у протолозі (Etayo, 2010).

Epicladonia stenospora (Harm.) D. Hawksw., Bull. 
Br. Mus. nat. Hist., Bot. 9(1): 20 (1981) (рис. 1, h, i, j).

Пікніди напівзанурені в слань господаря, не 
утворюють гали, розсіяні, спочатку помітні лише 
як дрібні розриви корового шару, напівкулясті, 
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розширені та різко обрізані біля основи, з чітко 
вираженою хілою 2,5–4,0 мкм завширшки, яка 
відбиває сонячне випромінювання, тому виглядає 
трохи темнішою за інші частини конідії, (2–)3–
4(–5) септовані, з них 75% конідій – 3х септовані, 
а 20% – 4х септовані (за Roux et al., 1997 (1–)3–
5(–6) септовані, 3х септовані – 10–75%, 4х 
септовані – 5–20%), (14–)15,4–17,1–18,7(–20,5) × 
(4,5–)4,6–5,1–5,6(–6,3) мкм [n = 35] (за Roux et al., 
1997 (10–)14,5–17,9–21,5(–29,5) × (3,5–)4,5–5,2–
6(–7) мкм), відношення довжини до ширини (2,4–) 
3,0–3,4–3,8(–4,4) мкм.

Екологія. На сланях, рідше на апотеціях 
Pachyphiale arbuti  (Bagl.) Arnold та P. carneola, на 
корі старих листяних дерев (Aesculus, Magnolia, 
Quercus, Fraxinus).

Досліджені зразки. АР Крим, Ялта, Масан
дрівський парк, на Pachyphiale arbuti, на Aesculus 
hypocastanus, 01.02.2005, зібр. О. Ходосовцев та  
Ю. Ходосовцева (KHER 1443); Нікітський 
ботанічний сад, на гілочках P. arbuti, на Magnolia 
grandiflora, 18.04.2005, зібр. О. Ходосовцев (KHER 
1373); Cумська область, СерединоБудський 
район, окол. с. Очкіно, НПП "Деснянсько
Старогутський", урочище Уборок, на Pachyphiale 
carneola, на корі Quercus robur, 01.08.2016, зібр. 
О. Ходосовцев та В. Дармостук (KHER 9870); 
Херсонська область, Голопристанський район, 
окол. с. Буркути, на P. carneola, на Q. robur, 
23.11.2015, зібр. О. Ходосовцев та ін. (KHER 9378); 
Чаплинський район, Біосферний заповідник 
"АсканіяНова ім. Ф.Е. ФальцФейна", дендро
парк, біля дирекції, на P. carneola, на Fraxinus, 
01.12.2015, зібр. О. Ходосовцев (KHER 9378). 

Поширення. Відомий з Європи: Франція, Іспанія 
(Roux et al., 1997). 

Рід Refractohilum D. Hawksw. містить всього 
п'ять видів (Index fungorum, 2015). На Pachyphiale 
зустрічаються три види R. achromaticum, 
R. intermedium, R. pluriseptatum (Roux et al., 1997). 
Вид R. achromaticum відрізняється дрібнішими 
конідіями (10–)12–14,3–17(–20) × (3–) 3,5–
4,3–5(–5,5) мкм, тоншими конідіогенними 
клітинами 4–5 мкм та відносно меншою кількістю 
септ у конідіях (1–)2–3(–5). Вид R. pluriseptatum 
має більші конідії (13–)17,5–24,5–31,5(–39) × 
(4–)5–6,1–7(–7,5) мкм, товстіші конідіофори 
5,5–7,0 мкм та відносно більшу кількість септ у 
конідіях – (1–)3–7(–8). Зразки з України мають 
розміри конідій, конідіофорів та конідіогенних 
клітин, що співпадають з протологом, однак ми не 
спостерігали 6ти септованих конідій.

циліндричні, несептовані, рідко субциліндричні, з 
2–3–4 шилоподібними епібазидіями. Базидіоспори 
(7,5–)9,75 ± 1,75(–12,5) × (3,25–)4,5 ± 0,25(–6,0) 
[n = 15] мкм, еліпсоїдні до лимоноподібних з 
товстими оболонками, косо прикріплюються до 
стеригм. 

Екологія.На слані Physcia stellaris (L.) Nyl.
Досліджені зразки. Cумська область, 

СерединоБудський район, окол. с. Очкіно, 
НПП "ДеснянськоСтарогутський", 52°15'44.1'' 
N, 33°23'23.6'' E, alt. 125 м над р.м., на корі Salix, 
01.08.2016, зібр. О.Є. Ходосовцев та В.В. Дармостук 
(KHER 9905, 9906).

Поширення. Heterocephalacria physciacearum є 
космополітом, що росте на представниках родини 
Physciaceae Zahlbr. Вид відомий з Австрії (Diederich, 
1996), Білорусі (Tsurykau et al., 2016), Великобританії 
(Diederich, 1996), Еквадору (Diederich, 1996), 
Естонії (Halonen et al., 2000), Ефіопії (Diederich, 
1996), Ірландії (Diederich, 1996), Ісландії (Millanes 
et al., 2014), Іспанії (Diederich, 1996), Італії 
(Brackel, 2011), Канади (Diederich, 1996), Колумбії 
(Etayo, 2002), Латвії (Czarnota, Kukwa, 2010), Литви 
(Motiejūnaitė, 1999), Нідерландів (Boom, Aproot, 
1996), Папуа НовоїГвінеї (Diederich, 1996), Польщі 
(Kukwa et al., 2002), Португалії (Boom, Giralt, 
1999), Руанди (Diederich, 1996), США (Diederich, 
1996), Фінляндії (Puolasmaa et al., 2008) Чеської 
Республіки (van den Boom, Palice, 2006), Швеції 
(Diederich, 1996).

Від  відомого в Україні Heterocephalacria bachman
nii (Diederich & M.S. Christ.) Millanes & Wedin 
(= Syzygospora bachmannii Diederich & M.S. Christ.) 
(Khodosovtsev, 2013) відрізняється коротшими 
базидіями та зростанням на представниках родини 
Physciaceae Zahlbr.

Refractohilum intermedium Cl. Roux & Etayo, in 
Roux, Etayo, Bricaud & Le Coeur, Can. J. Bot. 75(9): 
1597 (1997) (рис. 2, a, b, c).

Колонії білі, пухкі, частіше всього розростаються 
по всій слані Pachyphiale, рідше зустрічаються 
на краях апотеціїв. Вегетативні гіфи занурені в 
слань, близько 3–4 мкм завтовшки. Конідіофори 
безбарвні, мононематозні, прямі або злегка зігнуті, 
(1–)3–6(–9) септовані, нерозгалужені, 30–75 × 
4,5–6 мкм з гладкими та потовщеними (близько 
1,5 мкм завтовшки) клітинними оболонками. 
Конідіогенні клітини з 1–8 аннеляціями (аннеляції 
також присутні на конідіофорах), термінальні, 
безбарвні, 10–20 × 3,5–4,5 мкм. Конідії утворю
ються на верхівках конідіогенних клітин, 
безбарвні, поодинокі, акрогенні, кеглеподібні, 
тонкостінні, звужені та заокруглені біля апексу, 
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Рис. 2. Refractohilum intermedium (KHER 9870): а – загальний вигляд колоній (лінійка 1000 мкм), b – конідіогенні 
клітини (у воді, стрілка вказує на аннеляції, лінійка 10 мкм), с – конідії (у воді, лінійка 10 мкм)

Fig. 2. Refractohilum intermedium (KHER 9870): а – general habit (scale 1000 μm), b – conidiogenous cells (in water, arrows 
indicate annelations, scale 10 μm), c – conidia (in water, scale 10 μm)
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Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В. НовідляУкраїни
видиліхенофільнихгрибів. Укр. бот. журн., 2017, 74(2): 
177–183.

Чотири види ліхенофільних грибів уперше наведено для 
України з території НПП "ДеснянськоСтарогутський". 
Целоміцет Cornutispora pyramidalis, що був знайдений на 
Parmelia sulcatа, характеризується трикутними безбарв
ними конідіями. Epicladonia stenospora має двоклітинні 
безбарвні конідії та зростає на Сladonia foliacea. Треме
ляльний гриб Heterocephalacria physciacearum формує 
світлокоричневі до темних гали на слані Physcia stellaris. 
Гіфоміцет Refractohilum intermedium утворює чисельні 
анеляції на конідіогенних клітинах, безбарвні фрагмо
конідії та зростає на сланях накипних лишайників з роду 
Pachiphyale. У статті наведені описи, ілюстрації, місцез
находження, поширення та екологічні особливості для 
кожного виду.

Ключовіслова: Cornutispora, Epicladonia, 
Heterocephalacria, Refractohilum

Ходосовцев А.Е., Дармостук В.В. НовыедляУкраины
видылихенофильныхгрибов. Укр. бот. журн., 2017, 74(2): 
177–183.

Четыре вида лихенофильных грибов впервые приводят
ся для Украины с территории НПП "ДеснянскоСтаро
гутский". Целомицетный гриб Cornutispora pyramidalis, 
который был найден на Parmelia sulcatа, характеризует
ся треугольными бесцветными конидиями. Epicladonia 
stenospora имеет двухклеточные бесцветные конидии 
и произрастает на Сladonia foliacea. Тремелляльный 
гриб Heterocephalacria physciacearum формирует светло
коричневые до темных галлы на слоевище Physcia stel
laris. Гифомицет Refractohilum intermedium образует 
многочисленные аннеляции на конидиогенных клетках, 
бесцветные фрагмоконидии и произрастает на слоеви
ще накипных лишайников из рода Pachiphyale. В статье 
приводятся описания, иллюстрации, местонахождения, 
распространение и экологические особенности для каж
дого вида.

Ключевыеслова: Cornutispora, Epicladonia, 
Heterocephalacria, Refractohilum


