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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Мікологічні знахідки

Вступ

Рід Unguiculariopsis Rehm опи са ний в 1909 р. і вклю
чає 20 ви дів мі ко філь них та лі хе но філь них гри бів, 
для яких ха рак тер на на яв ність опу ше них апо те
ці їв і без барв них еліп со їд них спор. Пер ша мо но
гра фіч на об роб ка роду бу ла про ве де на у 1988 р. 
(Zhuang, 1988). У ній на ве де но ві до мості про один 
вид U. thallophila (P. Karst.) W.Y. Zhuang, що зростає 
на ли шай ни ках. По даль ші до слі джен ня представ
ни ків роду (Coppins, 1988; Kondratyuk, Galloway, 
1995; Etayo, Diederich, 1996; Diederich, Etayo, 2000; 
Etayo, Sancho, 2008; Diederich et al., 2010; Brackel, 
2011) дали змо гу роз ши ри ти цей спи сок до 13 лі хе
но філь них ви дів.

Матеріалитаметодидосліджень

Зра зок лі хе но філь но го гри ба зі бра но під час ек
спе ди цій но го до слі джен ня 10–12 жовт ня 2008 р. 
в око ли цях с. Чка лов ка (Дніп ро пет ровська обл.), 
на лі во му бе ре зі р. Ін гу лець на гра ні тах, біля тим
ча со вих во до то ків. Іден ти фі ка цію виду 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. 
Для ви зна чен ня лі хе но філь но го гри ба 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
2. Де та лі бу до ви пло до вих тіл вив ча ли під мік ро
ско пом MICROMED. 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 зва гри ба та прі
зви ща ав то рів при так со нах по да но згід но з ба зою 
Index Fungorum.

Результатидосліджень

У результаті до слі джень лі хе но біо ти до ли ни р. Ін
гу лець ви яв ле ний но вий для те ри то рії Ук ра ї ни вид 
ліхенофільного гриба Unguiculariopsis thallophila, що 
зростає на сла ні Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) 
M. Choisy. Ниж че ми на во ди мо ко рот кі ді аг ноз 
роду та опис виду, інформацію щодо дослідженних 
зразків, дані про гео гра фіч не по ши рен ня та еко
логію.

Unguiculariopsis Rehm, Annls mycol. 7(5): 400 
(1909)

Type: Unguiculariopsis ilicincola (Berk. & Broome) 
Rehm

Апо те ції по оди но кі чи зі бра ні в гру пи, дис ко
по діб ні, як пра ви ло си дя чі, з роз ви тком ниж ня 
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Abstract. The genus Unguiculariopsis is reported as new for Ukraine from the valley of the Ingulets River. The description, 
ecology, localities in Ukraine and distribution data for U. thallophila are provided. This lichenicolous fungus grows on 
thallus and apothecia of Protoparmeliopsis muralis and is characterized by sessile brown apothecia with hairs, bitunicate 
8spored asci, 0septate ellipsoid ascospores and septate branched paraphyses.
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час ти на апо те ці їв зву жу єть ся, що спри чи нює їх 
від ри ван ня, 0,1–0,4 мм діа мет ром. Гі ме ній вин
ноко рич не во го до тем ноко рич не во го кольо ру 
в гер бар них зраз ках, чер во ний або оран же вий – у 
сві жо зі бра них, на по верх ні міс тить лу соч ки сіро
ко рич не во го до чер во ноко рич не во го кольо ру. Во
лос ки на по верх ні краю апо те цію з роз ши ре ною 
ос но вою та зву же ни ми кін ця ми, світ локо рич не ві 
при ос но ві, світ ложов ті, суб гіа лі но ві або гіа лі но ві 
в апі каль ній час ти ні, у біль шості ви дів не меп то ва
ні. Зов ніш ня час ти на екс ци пу ла textura globulosa або 
textura angularis, клі ти ни ко рич не ві, стін ки товсті. 
Внут ріш ня час ти на екс ци пу ла textura intricatа рід
ше textura angularis, стін ки гіф суб гіа лі но ві до світ
локо рич не вих, суб гі ме ній ви ра же ний або не ви
раз ний. Сум ки 8спо ро ві рід ше 2–4–6спо ро ві, 
ци лін д рич ні рід ше бу ло во по діб ні, І–. Ас кос по ри 
в сум ці роз мі ще ні в один, рід ше в два ряди, сфе
рич ні, на пів сфе рич ні або еліп со їд ні, од но клі тин ні, 

гіа лі но ві, суб гіа лі но ві або блі доко рич не ві, з гла
день ки ми стін ка ми. Па ра фі зи нит ко по діб ні, роз
ши ре ні на вер хів ці, гіа лі но ві, прості або роз га лу же
ні, сеп то ва ні або не міс тять септ.

Види рос туть на гри бах та ли шай ни ках або асо
ці йо ва ні з ними (Zhuang, 1988).

Ана мор фа Deltosperma.

Unguiculariopsis thallophila (P. Karst.) W.Y. Zhuang, 
Mycotaxon 32(1): 62 (1988) (ри су нок).

Апо те ції по оди но кі, си дя чі, 0,2–0,5 мм діа мет
ром, гі ме ній тем ноко рич не вий у су хо му ста ні, 
диск апо те цію опу ше ний. Во лос ки роз та шо ва ні на 
дис ку та зов ніш ній по верх ні апо те цію, з гла день
кою стін кою, роз ши ре ні при ос но ві та зі зву же
ною гач ко по діб ною вер хів кою, світ локо рич не ві у 
ниж ній час ти ні та без барв ні у верх ній, 10–34 мкм 
зав дов жки. Зов ніш ня час ти на екс ци пу ла textura 
globulosa або textura angularis, 17–30(–50) мкм 

Unguiculariopsis thallophila: a – зовнішній вигляд апотеціїв (лінійка 1000 мкм); a – зріз апотецію (100 мкм); c – ексципул 
з волосками (10 мкм); d – сумка (10 мкм); e – парафізи (5 мкм); f – спори (10 мкм)

Unguiculariopsis thallophila: a – habit (scale 1000 μm); b – section through apothecia (100 μm); c – exciple with hairs (10 μm); 
d – asci (10 μm); e – paraphyses (5 μm); f – ascospores (10 μm)
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тов щи ною, клі ти ни ко рич не ві, товстостін ні, 
5–12 мкм, вер хів ки клі тин роз та шо ва ні пер пен ди
ку ляр но до зо внішньої по верх ні. Внут ріш ня час ти
на екс ци пу ла textura intricatа, гіфи з блі доко рич
не ви ми стін ка ми, суб гі ме ній не ви раз ний. Сум ки 
8спо ро ві, бу ла во по діб ні, І–, 33–42 × 5,7–7,7 мкм. 
Спо ри зде біль шо го роз та шо ва ні у два ряди, рід
ше – в один, еліп со їд ні, їх стін ка суб гіа лі но ва, дво
ша ро ва, (6,0–)7,3–8,8 × (2,3–)2,8–3,4(–3,7) мкм. 
Па ра фі зи нит ко по діб ні, сеп то ва ні, роз га лу же ні, 
1,5 мкм тов щи ною.

Екологія. Вид U. thallophila ви яв ле но на сла ні та 
апо те ці ях P. muralis, та кож на апо те ці ях ха зя ї на було 
від мі че но Cercidospora macrospora (Uloth) Hafellner 
& Nav.Ros. Слід за зна чи ти, що біль шість зразків 
U. thallophila були від мі че на на епі фіт них представ
ни ках роду Lecanora Ach. та ких, як L. carpinea (L.) 
Vain. та L. chlarotera Nyl. (Zhuang, 1988).

Дослідженні зразки. Ук ра ї на. Дніп ро пет ров
ська обл., околиці с. Чка лов ка, лі вий бе рег р. Ін гу
лець, біля тим ча со вих во до то ків, на P. muralis, що 
рос те на гра ні тах, 11.10.2008, leg. О. Хо до сов цев, 
Г. Нау мо вич, О. Сме та на, Я. Сме та на, О. Швець, 
det. О. Хо до сов цев, Г. Нау мо вич. (KHER 6962).

Поширення. U. thallophila ві до мий з ба гатьох 
кра їн Єв ро пи: Ве ли кої Бри та нії, Іс па нії, Фін лян
дії, Шве ції (Zhuang, 1988; Hawksworth, 2003), Іта
лії (Brackel, 2008), Поль щі (Kukwa, Czarnota, 2006), 
Ес то нії (Suija et al., 2010) та Фран ції (Bricaud et al., 
1993). Вид та кож на ве де ний для те ри то рії США 
(Diederich, 2003).

При міт  ки.  Від ін ших представ ни ків роду 
Unguiculariopsis від різ ня єть ся мен ши ми еліп со їд ни ми 
спо ра ми та ха зя ї ном, зок ре ма U. thallophila рос те на сла ні 
та апо те ці ях ли шай ни ків роду Lecanora. Роз мі ри апо те
ці їв, су мок та спор спів па да ють з ана ло гіч ни ми по каз ни
ка ми Llimoniella muralicola Halici, що та кож рос те на сла
ні P. muralis (Halici, 2008). Але L. muralicola від різ ня єть ся 
від сут ністю во лос ків на краю апо те цію. Ос кіль ки ти по
вий зра зок виду L. muralicola міс тить лише кіль ка зрі лих 
апо те ці їв, то, на дум ку П. Дід рі ха (Diederich et al., 2010), 
цей вид, мож ли во, від но сить ся до роду Unguiculariopsis.

Подяки

Ав то ри вдяч ні про фе со ру О.Є. Хо до сов це ву за до по мо-
гу при ви зна чен ні виду та цін ні за ува жен ня, а та кож 
О.М. Сме та ні, Я.О. Сме та ні, О.О. Шве цю за до по мо-
гу під час ек спе ди цій них ви їз дів.
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Род Unguiculariopsis впервые приводится для территории 
Украины из долины р. Ингулец. В статье даны описание, 
экологические особенности, местонахождение в Укра
ине и общее распространение нового для микобиоты 
Украины лихенофильного гриба U. thallophila. Произрас
тает на слоевище и апотециях Protoparmeliopsis muralis,  
характеризуется сидячими опушенными, коричневыми 
апотециями, битуникатными 8споровыми сумками и 
одноклеточными, эллипсоидными аскоспорами, а также 
септованными, разветвленными парафизами. 

Ключевыеслова: Unguiculariopsis, Украина, Ингулец
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Рід Unguiculariopsis уперше наводиться для території 
України з долини р. Інгулець. У статті наведені опис, 
екологічні особливості, місцезнаходження в Україні та 
загальне поширення нового для мікобіоти України ліхе
нофільного гриба U. thallophila. Зростає на слані та апоте
ціях Protoparmeliopsis muralis, характеризується сидячими 
опушеними, коричневими апотеціями, бітунікатними 
8споровими сумками, та одноклітинними, еліпсоїдни
ми аскоспорами та септованими, розгалуженими пара
фізами. 

Ключовіслова: Unguiculariopsis, Україна, Інгулець


