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Abstract. A new to Ukraine species (Lichenothelia tenuissima Henssen) and five rare species (Marchandiomyces 
aurantiacus (Lasch) Diederich & Etayo, Monodictys epilepraria Kukwa & Diederich, Taeniolella punctata M.S. Christ. & 
D. Hawksw., Sclerococcum sphaerale (Ach.) Fr., Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D. Hawksw.) of lichenicolous 
fungi are reported. Descriptions of the species Lichenothelia tenuissima and Taeniolella punctata as well as the localities, 
data on ecology and taxonomic notes for the above mentioned species are provided. 
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Вив чен ня лі хе но філь них гри бів на те ри то рії Ук
ра ї ни роз по ча то в 90х ро ках ми ну ло го сто літ тя й 
за ли ша єть ся од ним із пріо ри тет них і пер спек тив
них на прям ків віт чиз ня ної мі ко ло гії. По си ле ний 
ін те рес до слід ни ків до цієї гру пи ор га ніз мів зу мо
вив стрім ке зростан ня кіль кості ві до мостей щодо 
їх ви до во го скла ду й особ ли востей по ши рен ня на 
те ри то рії Ук ра ї ни. Оп ра цю вав ши ко лек ції ли шай
ни ків із Цен траль но го По ліс ся, ми вия ви ли один 
но вий (Lichenothelia tenuissima Henssen.) і п'ять 
рід кіс них для Ук ра ї ни ви дів лі хе но філь них гри
бів (Marchandiomyces aurantiacus (Lasch) Diederich 
& Etayo, Monodictys epilepraria Kukwa & Diederich, 
Taeniolella punctata M.S. Christ. & D. Hawksw., 
Sclerococcum sphaerale (Ach.) Fr., Lichenodiplis 
lecanorae (Vouaux) Dyko & D. Hawksw.), два з яких 
(Monodictys epilepraria та Taeniolella punctata) впер ше 
на во дять ся для рів нин ної час ти ни Ук ра ї ни. По дає
мо мор фо ло гіч ні опи си, відомості що до еко ло гіч
них особ ли востей ви ще вка за них ви дів.

Lichenothelia tenuissima Henssen, Bibliotheca 
Lichenologica 25: 262 (1987).

Но вий для Ук ра ї ни вид.
Слань чор на, ареольо ва на, аре о ли роз сія ні до 

част ко во згру по ва них, 80–160 мкм зав шир шки, 
мік ро слань час то має сто ло ни. Мак ро ко ні дії ку
лясті й еліп со їд ні, 9,5–10,5 мкм. Ас ко ма ви пук ла, 
до 150 мкм зав шир шки; га ма те цій  па ра п лектен хі
ма тоз ний, амі ло їд ний; сум ки міш ко по діб ні, 33–
35×16–18 мкм, 8спо ро ві; спо ри 2клі тин ні, без
барв ні, з ча сом ста ють ко рич не ви ми, бо ро дав часті, 

11,0–14,5 × 6,5–7,5 мкм. Пік ні дії 40–45 мкм зав
шир шки, ко ні дії – 2,0–2,5 × 6,5–7,5 мкм (Henssen, 
1987). 

Еко ло гіч ні особ ли вості: на ви хо дах різ но ма ніт них 
гірських по рід або на сла нях епі літ них ли шай ни ків. 

По ши рен ня в Ук ра ї ні: Жи то мирська обл., Ко
рости шівський рн, за то п ле ний гра ніт ний 
кар'єр в око ли цях м. Ко рости ше ва, 50°18'53.09"N 
29°05'37.66"E, 189 м над р.м., 22.07.2015, Н. Ка пець 
(KWL 70511); м. Ко рости шів, на ви хо дах гра ні
тів уз довж пра во го бе ре га р. Те те рів, 50°18'50.76"N 
29°04'27.08"E, 159 м над р.м., 22.07.2015, Н. Ка пець 
(KW-L 70512).

За галь не по ши рен ня: США, Ка на да, Авст рія, Ро
сія (Hawkswort, 1979).

Marchandiomyces aurantiacus (Lasch) Diederich & 
Etayo, Mycotaxon 60: 421 (1996). 

По ши рен ня в Ук ра ї ні: Жи то мирська обл., На
ро дицький рн, При род ний за по від ник «Древ
лянський», око ли ці с. Звіз даль, на сла ні Physcia 
stellaris (L.) Nyl., 19.08.2015, Н. Ка пець (KW-L 
70521).

Так со но міч на при міт ка: Marchandiomyces aurantiacus – 
скле ро ці аль на ана мор фа виду Marchandiobasidium 
aurauntiacum Dierderich & Schultheis. Де таль ний опис 
виду та ві до мості про пер ші зна хід ки його на те ри то
рії Ук ра ї ни на ве де но в пра ці Л.М. Гав ри лен ко з ко ле
га ми (Havrylenko et al., 2009). Досі були ві до мі зна хід
ки Marchandiobasidium aurauntiacum із Хер сонської обл. 
(Havrylenko et al., 2009, Khodosovtsev, Naumovych, 2009; 
Havrylenko, 2011; Khodosovtsev, Khodosovtseva, 2014). Ко
ні діо ма та M. aurantiacus роз ви ва єть ся на сла нях ли шай
ни ків ро дів Phaeophyscia Moberg, Physcia (Schreb.) Michx. 
та Xanthoria (Fr.) Th. Fr., більшменш по верх не ва, по ма
ран че ва. 
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Monodictys epilepraria Kukwa & Diederich, The 
Lichenologist 37(3): 217 (2005) 

По ши рен ня в Ук ра ї ні: Жи то мирська обл., м. Ко
рости шів, ви хо ди гра ні тів уз довж пра во го бе ре га 
р. Те те рів, 50°18'50.76"N 29°04'27.08"E, 159 м над 
р.м., на сла ні Lepraria Ach. sp., 22.07.2015, Н. Ка
пець (KW-L 70513). Житомирський рн, виходи 
гранітів уздовж правого берега р. Бобрівка, 
неподалік санаторію «Дениші», на слані Lepraria 
membranacea (Dicks.) Vain., 14.06.2015, Н. Капець 
(KW-L 70522).

Так со но міч на при міт ка: опис виду та пер ші ві до мості 
про його по ши рен ня в Ук ра ї ні опуб лі ко ва но у пра ці Я. 
Вон д ра ка з ко ле га ми (Vondrak et al., 2010). Ра ні ше вид 
на во див ся лише для те ри то рії Кар пат, а отже, наша зна
хід ка є пер шою для рів нин ної те ри то рії Ук ра ї ни.

Taeniolella punctata M.S. Christ. & D. Hawksw., 
Bulletin of the British Museum for Natural History 
6(3): 257 (1979).

Досі для те ри то рії Ук ра ї ни вид вка зу ва ли тіль ки 
для Схід них Кар пат і При кар пат тя (Kondratyuk et 
al., 2003), а отже, ця зна хід ка — пер ша для рів нин
ної те ри то рії Ук ра ї ни. Ос кіль ки так і не був опуб лі
ко ва ний опис виду ук ра їнською мо вою, ми по дає
мо його ниж че.

Па ра зи тує на сла ні Graphis scripta (L.) Ach. Ко
ло нії роз ки да ні по сла ні гос по да ря, крап ко по діб ні, 
ко рич не ві. Мі це лій за ну ре ний, світ локо рич не
вий, 4–6 мкм зав шир шки, Ко ні діо фо ри по верх
не ві, пря мі, з гла день ки ми, товсти ми стін ка ми, 
від світ ло до тем ноко рич не вих, 20–40(60) × 
5–8 мкм; зі бра ні в ма лень кі пуч ки, за зви чай утво
рю ють 1–3 роз га лу жен ня при ос но ві. Ко ні діо ген ні 
клі ти ни про лі фе ро ва ні, суб ци лін д рич ні, з піх во по
діб ни ми стін ка ми, що за ли ша ють ся на ко ні діо фо
рі пі сля ві до крем лен ня ко ні дій. Ко ні дії ае ро ген ні, 
еліп со їд ні, боч ко по діб ні, з обо ма усі че ни ми кін ця
ми, зі бра ні в лан цю ги, 10,0–12,5 мкм, з 1–2 сеп та
ми, іно ді зву же ні в ді лян ці септ (Hawkswort, 1979). 

Taeniolella punctata схо жа на T. pulvillus (Berk. & 
Br.) M. B. Ellis, що зростає на корі Quercus robur L., 
ос тан ній від різ ня єть ся ви дов же ни ми ко ні діо фо ра
ми з 2–11 сеп та ми, 25–90 × 7–9 мкм. 

По ши рен ня в Ук ра ї ні: Жи то мирська обл., Жи то
мирський рн, бу ко вий ліс між се ла ми Три гір'я та 
Ви со ка Піч, 50°11'10.13"N 28°21'47.81"E, 220 м над 
р.м., на cлані Graphis scripta (L.) Ach., що зростає на 
корі Fagus sylvatica L., 12.06.2015, Н. Ка пець (KW-L 
70530). 

Sclerococcum sphaerale (Ach.) Fr., Scleromyceti 
suecici no 179: no. 179 (1821).

По ши рен ня в Ук ра ї ні: Жи то мирська обл., 
м. Ко рости шів, ви хо ди гра ні тів уз довж пра во
го бе ре га р. Те те рів, 50°18'50.76"N 29°04'27.08"E, 
158,94 м над р.м., 22.07.2015, Н. Ка пець (KW-L 
70516).

Так со но міч на при міт ка: Sclerococcum sphaerale ра ні ше 
на во див ся для За по різької обл., опис виду по да но у пра
ці С.Я. Кон д ра тю ка з ко ле га ми (Kondratyuk et al., 1999).

Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D. 
Hawksw., The Lichenologist 11(1): 52 (1979).

По ши рен ня в Ук ра ї ні: Жи то мирська обл., м. Ко
рости шів, на са джен ня Betula pendula Roth уз довж 
лі во го бе ре га р. Те те рів, не по да лік вул. Схід ної, 
50°20'25,99"N 29°04'35,67"E, 153 м над р.м., на сла
ні Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr., що зростає на 
корі Betula pendula Roth., 2014 р., Н. Ка пець (KW-L 
70515). 

Так со но міч на при міт ка: опис виду міс тить ся у пра ці 
С.Я. Кон д ра тю ка з ко ле га ми (Kondratyuk et al., 1999). 
Вид на во дить ся для Чор но морсько го за по від ни ка, На
ціо наль но го при род но го пар ку «Шацький» і Біо сфер
но го за по від ни ка «Ас ка ніяНо ва» (Kondratyuk, 1999; 
Pirohov, 2013; Khodosovtsev, Khodosovtseva, 2014).
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Наведено дані щодо поширення одного нового для 
України (Lichenothelia tenuissima Henssen) і п'яти рід
кісних (Marchandiomyces aurantiacus (Lasch) Diederich 
& Etayo, Monodictys epilepraria Kukwa & Diederich, Tae-
niolella punctata M.S. Christ. & D. Hawksw., Sclerococcum 
sphaerale (Ach.) Fr., Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko 
& D. Hawksw.) видів ліхенофільних грибів. Подано повні 
описи видів Lichenothelia tenuissima і Taeniolella punctata, 
перелік їхніх місцезнаходжень, відомості щодо екологіч
них особливостей і таксономічні примітки.

Ключові слова: Lichenothelia tenuissima, рідкісні види 
ліхенофільних грибів, Центральне Полісся.

Капец Н.В. Новые и редкие для Украины лихенофильные 
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Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Приведены данные о распространении нового для 
Украины (Lichenothelia tenuissima Henssen) и пяти редких 
(Marchandiomyces aurantiacus (Lasch) Diederich & Etayo, 
Monodictys epilepraria Kukwa & Diederich, Taeniolella punc-
tata M.S. Christ. & D. Hawksw., Sclerococcum sphaerale 
(Ach.) Fr., Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D. 
Hawksw.) видов лихенофильных грибов. Даны полные 
описания видов Lichenothelia tenuissima и Taeniolella 
punctata, приведены их местонахождения, сведения про  
экологические особенности и таксономические приме
чания. 

Ключевые слова: Lichenothelia tenuissima, редкие виды 
лихенофильных грибов, Центральное Полесье.
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