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Вступ

Наземні водорості є невід’ємним компонентом еко-
систем. Вони розвиваються аерофітно на поверхні 
різноманітних об’єктів — скелях, камінні, антро-
погенних субстратах, корі дерев, сланях лишайни-
ків та плодових тілах трутовиків, а також входять до 
складу лишайників і живуть у ґрунті. Як відомо, 
фотобіонти лишайників та аерофітні водорості ма-
ють досить своєрідний видовий склад, за яким 
вони значно різняться від ґрунтової складової на-
земної альгофлори [2, 4].

Під час дослідження фотобіонтів лишайників та 
аерофітних водоростей Карадазького природного 
заповідника ми виявили низку нових для флори 
України видів наземних водоростей. Наводимо їхні 
описи, місцезнаходження на території заповідника  
та поширення у світі за узагальненими літератур-
ними даними.

Матеріали та методика дослідження

Відбір проб i аналіз матеріалу проводили протя-
гом 2004—2012 рр. у рамках дисертаційної роботи 
«Водоростевий компонент лишайників Карадазь-
кого природного заповідника», проекту INTAS YSF 
(Ref. Nr. 05-109-4888) за темою «Molecular and mor-

pho logical characters of lichens and algae active bio de-
st ructors of volcanic rocks» (2006—2008 рр.), а також за 
держбюджетною тематикою відділу ліхенології та бріо-
логії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН 
України — № 369 «Критико-таксономічне, еколого-
ценотичне та флористичне вивчення на зем них крип-
тогамних рослин України» (№ 0107U012419).

Фотобіонти ізолювали методом мікрокапіляра 
[7]. Для дослідження макроскопічних розростань 
аерофітних водоростей та фотобіонтів лишайників 
застосовували спочатку пряме мікроскопіювання, 
відтак досліджували водорості за умов культури. 
Ку льтури водоростей вирощували на агаризовано-
му середовищі Болда з потрійним вмістом азоту 
3NBBM [17] за інтенсивності освітлення 10 µmol 

 m–2 · s–1 PPFD (щільність фотосинтетичного фото-
нного по току), з дванадцятигодинним чергуванням 
фаз світ ла і темряви, за температури 16 ± 2 C. У 
зв’язку зі складністю визначення фотобіонтів у куль-
турі ми порівнювали ізольовані нами штами Aste-

rochloris Tscherm.-Woess і Trebouxia Puymaly з автен-
тичними штамами цих родів із світових альгологіч-
них колекцій (SAG, CCAP та UTEX).

Ідентифікацію водоростей проводили за вітчиз-
няними [3, 5] та зарубіжними визначниками [1, 18, 
26, 27], а також за монографіями і статтями, при-
свяченими окремим таксонам [8, 22].
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Результати досліджень та їх обговорення

Загалом у культурах ми виявили 12 нових для Укра-
їни видів водоростей, з яких один вид належить до 
ціанопрокаріот, а решта — це зелені водорості. Ниж че 
наводимо опис морфологічних ознак, відомості про 
екологію та поширення, а також оригінальні ілю-
страції деяких відзначених таксонів.

Cyanoprokaryota
Chroococcales
Gloeocapsopsis chroococcoides (Nová ek) Komárek 

(= Gloeocapsa chroococcoides Nová ek)
Клітини кулясті, 8,5—9,0 мкм у діаметрі, оточені 

індивідуальною слизовою обгорткою, а також зага-
льним колоніальним досить щільним слизом, від тем-
но-синього до майже чорного кольору. У зага льній 
слизовій капсулі — по 2—4 клітини.

Місцезнаходження: урочище Монастирчик — об-
ростання оголених кам’янистих субстратів осадо-
вого походження.

Екологія та поширення: вид відомий лише з Чесь-
кої Республіки [5, 26] та Румунії [14] як аерофітна 
водорість, що зростає на сухих скелях.

Chlorophyta
Trebouxiophyceae
Asterochloris excentrica (P.A. Archibald) Skaloud et Pek-

sa (= Trebouxia excentrica P.A. Archibald) (рис. 1, а, б)
Клітини сферичні, поодинокі, 12—16(20) мкм у 

діаметрі. Клітинна стінка тонка, зрідка з локаль-
ним потовщенням. Хлоропласт найчастіше при-
стінний, нерівномірно і глибоко розсічений, із ши-
рокими або тоненькими лопатями, що загортають-
ся. Піреноїд голий, добре помітний на світлооп-
тичному рівні. Цитоплазма гранульована, часто з 
маленькими рудими гранулами каротинів та крап-
линами олії. Зооспори голі, дводжгутикові, із зад-
нім розміщенням ядра.

Місцезнаходження: урочище Монастирчик — на 
слані лишайника Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. 
Arg.; г. Свята — на слані лишайника Ramalina sp.; 
хребет Сюрю-Кая — фотобіонт лишайників Squa-

marina cartilaginea (With.) P. James, Cladonia convoluta 

(Lam.) Anders.
Екологія та поширення: вид відомий із різних ло-

калітетів Північної півкулі як фотобіонт лишайни-
ків родів Diploschistes Norman [36], Cladonia P. Brow-
ne, Lecidea Ach., Lepraria Ach., Porpidia Körb., Ste reo-

caulon (Schreb.) Schrad., Usnea Dill. ex Adans. [7], Ever-

nia Ach. [19].

Coccomyxa mucigena Jaag (= Pseudococcomyxa mu-

cigena (Jaag) Kostikov et al. ad int.) (рис. 2, а).
Клітини поодинокі або у скупченнях, з’єднаних 

слизом. Форма вегетативних клітин варіює від еліп-
соїдної або яйцеподібної у молодих до заокругле-
ної — у дорослих клітин. Розміри вегетативних клі-
тин становлять 6—7(8) × 3—5(6) мкм. На передньо-
му кінці клітини є апікальне потовщення та слиз, 
що легко розчиняється. Автоспорангії 2—4-клі тин-
ні. Поділ протопласту в двоклітинних спорангіях 
поперечний. 

Місцезнаходження: хребет Карагач — на слані 
лишайника Lecanora rupicola (L.) Zahlbr., Umbilicaria 

hirsuta (Sw. ex Westr.) Ach.; урочище Монастирчик — 
на слані лишайника Candelariella vitellina; околиці 
заповідника, г. Чукур-Кая — в обростанні ка м’я-
нистих відслонень.

Рис. 1. Asterochloris excentrica  — фотобіонт лишайника Cla-

donia convoluta (Lam.) Anders.: а — схематичне зображення 
вегетативних та генеративних клітин у культурі, б  — мікро-
фотографія загального вигляду клітин у культурі 

Fig. 1. Asterochloris excentrica — photobiont of lichen Cladonia 

convoluta (Lam.) Anders.: а — schematic drawing of vegetative 
and generative cells in culture, б — micrograph of general view on 
cells in culture
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Екологія та поширення: вид був описаний як фо-
тобіонт лишайника Peltigera aphtosa (L.) Willd. [25] з 
території Швейцарії.

Coccomyxa rayssiae Chodat et Jaag (= Pseu do co c co-

myxa rays siae (Chodat et Jaag) Kostikov et al. ad int.) 
(рис. 2, б)

Клітини поодинокі. Форма вегетативних клітин 
варіює від еліпсоїдної або яйцеподібної у молодих 
та від широкоовальної до заокругленої — у дорослих 
клітин. Розміри вегетативних клітин — 6—8(10) × 
× 3—6(8) мкм. На передньому боці клітини є слиз, 
що після обробки метиленовим синім і тушшю ут-

ворює тяжі. Автоспорангії 2—4-клітинні. Від най-
ближчого за морфологічними ознаками C. mucigena 
відрізняється більшими розмірами вегетативних клі-
тин, здатністю слизу до утворення тяжів, а також 
тангентальним поділом протопласту в двоклітин-
них спорангіях.

Місцезнаходження: хребет Карагач — на сланях 
лишайників Ochrolechia sp., Ramalina farinacea (L.) 
Ach.; скала Малий Карадаг — на слані лишайника 
Lecanora agropholis (Ach.) Ach.

Екологія та поширення: вид відомий із літератури 
як епіфіт лишайників з території Румунії [18].

Рис. 2. Загальний вигляд деяких нових для України видів наземних водоростей у культурі: а — Coccomyxa mucigena Jaag (= 
Pseudococcomyxa mucigena (Jaag) Kostikov et al. ad int.) після обробки препарату метиленовим синім і тушшю, б — C. rayssiae Chodat 
et Jaag (= Pseudococcomyxa rayssiae (Chodat et Jaag) Kostikov et al. ad int.) із характерними слизовими тяжами після обробки метиле-
новим синім і тушшю, в — Prasiococcus calcarius (J.B. Petersen) Vischer, г — Trebouxia decolorans Ahmadjian. Масштаб— 10 мкм

Fig. 2. Some new for the Ukrainian flora records of terrestrial algae in culture: a — Coccomyxa mucigena (= Pseudococcomyxa mucigena 
(Jaag) Kostikov et al. ad int.) after staining with methylene blue and Indian ink, б— C. rayssiae Chodat et Jaag (= Pseudococcomyxa 

rayssiae (Chodat et Jaag) Kostikov et al. ad int.) with characteristic mucilaginous stands after staining with methylene blue and Indian 
ink, в — Prasiococcus calcarius (J.B. Petersen) Vischer, г — Trebouxia decolorans Ahmadjian. Scale bars — 10 µm
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Leptosira thrombii Tscherm.-Woess
На агаризованому живильному середовищі во до-

рість утворює нитчасті колонії. Нитки короткі, скла-
даються з циліндричних, еліпсоїдних або майже сфе-
ричних клітин, до 18 мкм завдовжки та 8—10 мкм 
завширшки. Хлоропласт пристінний, часто гли бо-
ко розсічений, містить значну кількість гранул крох-
малю й один піреноїд.

Місцезнаходження: урочище Монастирчик — об-
ростання кам’янистих відслонень.

Екологія та поширення: представники роду Lep to-

sira Borzi є розповсюдженими наземними водорос-
тями та фотобіонтами лишайників [18]. Вид відо-
мий як фотобіонт лишайника Thrombium epigaeum 
(Pers.) Wallr. з території Австрії [38].

Примітка: Leptosira cf. thrombii знайдена нами раніше 
як епіфіт і додатковий фотобіонт лишайників Placynthiella 

uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James з Луганської обл., 
Свердловського та Лутугинського районів [39]. Проте 
через відсутність упевненості у правильності визначення 
цього таксона в попередній публікації ми не наводили 
його як новий для України вид.

Prasiococcus calcarius (J.B. Petersen) Vischer (рис. 
2, в)

У культурі водорість утворює колонії, які скла-
даються з пакетів клітин. Хлоропласт центральний, 
глибоко розсічений, з невеликим чітким піреної-
дом. Розміри клітин 6(8) мкм завдовжки і 5(6) мкм 
завширшки.

Місцезнаходження: Кузмичов камінь — на слані 
ли шайника Aspicilia sp.; хребет Магнітний — на сла-
ні лишайника Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laun-
don. Загалом трапляється в межах Берегового хреб-
та на кам’янистих відслоненнях вулканічного по-
ходження, вкритих екскрементами птахів.

Екологія та поширення: аерофітна водорість, що 
приурочена до кальцієвмісних кам’янистих суб-
стратів, але трапляється і у вологих ґрунтах, а також 
на поверхні скель та стін [18]. Вид відомий з Ан-
тарктики [13], Іспанії [29] і Швейцарії [33].

Trebouxia asymmetrica Friedl et G. Gärtner
На агаризованому живильному середовищі вид 

утворює кластероподібні колонії. Клітини зібрані у 
тетради й октади, найчастіше яйцеподібної форми. 
Вегетативні клітини виду мають одні з найбільших 
розмірів серед представників роду Trebouxia — ся-
гають 28—30 мкм завдовжки і 20—25 мкм завширш-

ки. Хлоропласт центральний, глибоко та нерівно-
мірно розсічений, із великим піреноїдом. Розмно-
ження в культурі відбувається шляхом авто- та зоо-
спороутворення.

Порівнявши з автентичним штамом SAG 48.88, 
ми виявили незначні відмінності, зокрема в роз-
мірних характеристиках зрілих вегетативних клі-
тин, які в автентичному штамі сягали 35 мкм зав-
довжки, тоді як довжина клітин виділеного нами 
штаму не перевищувала 30 мкм.

Місцезнаходження: хребет Карагач — фотобіонт 
Aspicilia cinerea (L.) Körb., Circinaria contorta (Hoffm.) 
A. Nordin, Savi  & Tibell, Caloplaca teicholyta (Ach.) 
J. Steiner. Хребет Балали-Кая — обростання кам’я-
нистих відслонень. Урочище Монастирчик — на слані 
лишайника Peccania coralloides (A. Massal.) A. Massal. 
Хребет Хоба-Тепе — фотобіонт Aspicilia cinerea. Хребет 
Сюрю-Кая — фотобіонт Circinaria con torta.

Екологія та поширення: вид відомий із різних ло-
калітетів Північної півкулі як фотобіонт лишайни-
ків родів Diploschistes [20], Pertusaria DC. [35], Ful-

gen sia A. Massal. et De Not., Toninia A. Massal. [12].

Trebouxia decolorans Ahmadjian (рис. 2, г)
У культурі характеризується поодинокими або 

зрідка зібраними у тетради сферичними клітина-
ми. Хлоропласт центральний, масивний, неглибо-
ко розсічений. Піреноїд один великий, оточений 
численними сателітами. Розміри вегетативних клі-
тин сягають 20(22) мкм у діаметрі. З віком у кліти-
нах накопичуються вторинні каротиноїди, завдяки 
чому старі культури набувають жовто-рудого за-
барвлення. Розмноження в культурі відбувається 
здебільшого завдяки автоспоруляції.

За результатами порівняння з автентичним шта-
мом ССАР 219-5а відмінностей не виявлено.

Місцезнаходження: хребет Хоба-Тепе — фотобі-
онт Anaptychia setifera (Mereschk.) Räsänen, Can de la-

riella medians (Nyl.) A.L. Sm. Скала Малий Карадаг — 
фотобіонт C. medians. Хребет Магнітний — фотобі-
онт C. cf. medians.

Екологія та поширення: космополітний вид, відо-
мий як фотобіонт лишайників родів Buellia De Not. 
[6], Xanthomendoza S.Y. Kondr. et Kärnefelt, Xanthoria 
(Fr.) Th. Fr. [30].

Trebouxia gelatinosa Ahmadjian ex P.A. Archibald (рис. 3)
У культурі на агаризованому живильному сере-

довищі водорість формує розпластані колонії. Клі-
тини поодинокі, яйцеподібної, зрідка — сферичної 
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форми. Розміри вегетативних клітин становлять 16—
18(23) мкм завдовжки та 14—16 мкм завширшки, 
сферичні клітини — до 23 мкм у діаметрі. Вид ха-
рактеризується наявністю слизових «ковпачків» у 
старих клітин або в культурі віком понад два місяці. 
«Ковпачки» особливо виразні після обробки пре-
парату метиленовим синім. Розмноження в ку ль-
турі відбувається шляхом авто-, зоо- та зрідка — 
апланоспороутворення.

Порівнявши з автентичним штамом UTEX 905, 
ми виявили незначні відмінності, зокрема в роз-
мірних характеристиках зрілих вегетативних клі-
тин. Так, вегетативні клітини автентичного штаму 
сягають 25 мкм у діаметрі, тоді як у виділеного нами 
штаму їхні розміри не перевищували 23 мкм. Окрім 
того, слизові «ковпачки» трапляються частіше та є 
значно виразнішими в автентичного штаму.

Місцезнаходження: хребет Кок-Кая — фотобіонт 
лишайника Rhizocarpon geographicum (L.) DC. Околи-

ці заповідника, г. Чукур-Кая — на слані епіф леоїд-
ного лишайника Lecania fuscella (Schaer.) A. Mas sal.

Екологія та поширення: космополітний вид, відо-
мий як фотобіонт лишайників родів Flavoparmelia 
Hale [21], Hypogymnia (Nyl.) Nyl., Punctelia Krog [7], 
Parmelia Ach. [8], Josefpoeltia S.Y. Kondr. et Kärnefelt, 
Teloschistes Norman, Xanthoria та Xanthomendoza [31].

Trebouxia impressa Ahmadjian (рис. 4, а)
Вид характеризується поодинокими сферични-

ми клітинами в культурі, розміри яких становлять 
10—13(18) мкм у діаметрі. Хлоропласт централь-
ний, масивний, слаборозсічений. Піреноїд один, 
центральний, оточений численними крохмальни-
ми зернами. Клітинна оболонка дещо потовщена. 
Як і для попереднього виду (T. gelatinosa), слизові 
«ковпачки» у старих клітин або в культурі віком 
більше двох місяців є характерною ознакою. «Ков-
пачки» стають особливо виразними після обробки 

Рис. 3. Морфологічні особливості Trebouxia gelatinosa у культурі: а — загальний вигляд дорослих вегетативних клітин, б — ви-
хід зооспор із спорангію, в — дводжгутикова зооспора зі стигмою, г — подальший розвиток зооспори, що зупинилася та 
скинула джгутики, д — молода вегетативна клітина, е — автоспорангій, є — автоспори із залишками материнської оболонки, 
ж — доросла вегетативна клітина зі слизовим ковпачком 

Fig. 3. Morphological peculiarities of Trebouxia gelatinosa in culture: а — mature vegetative cells, б — release of zoospores from sporangium, 
в — biflagellate zoospore with a tiny stigma, г — further transformation of zoospore into vegetative cell, д — young vegetative cell, е — 
autosporangium, є — autospores with the remains of parent`s cell wall, ж — mature vegetative cell with a gelatinous «cap»
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препарату метиленовим синім. Розмноження в ку ль-
турі відбувається шляхом авто-, зоо- та зрідка — 
апланоспороутворення.

При порівнянні з автентичним штамом UTEX 
892 відмінностей не виявлено.

Місцезнаходження: хребет Хоба-Тепе — фотобі-
онт лишайника Parmelia koflerae Clauzade et Poelt.

Екологія та поширення: космополітний вид, відо-
мий із літератури як фотобіонт лишайників родів 
Cetraraia Ach., Thamnolia Ach. ex Schaer. [24], Anap-

ty chia Körb., Melanelia Essl., Usnea Dill. ex Adans. [7], 
Pha eophyscia Moberg, Physconia Poelt, Physcia (Schreb.) 
Michx. [16], Xanthomendoza [30], Gypsoplaca Timdal 
[32], Parmelia, Umbilicaria Hoffm. [34].

Trebouxia jamesii (Hildreth et Ahmadjian) G. Gärtner
У культурі різні популяції виду характеризуються 

поодинокими сферичними клітинами, 11—16(22) мкм 
у діаметрі. Хлоропласт центральний, глибоко роз-
січений, інколи до піреноїда в центрі клітини. З по-
верхні клітини хлоропласт найчастіше має ребрис-
тий рисунок. Піреноїд один, центральний, невели-
кого розміру. Розмноження відбувається шляхом 
авто- та зооспороутворення.

Порівнявши з автентичним штамом UTEX 2233, 
ми не виявили значних відмінностей.

Місцезнаходження: урочище Монастирчик — на 
корі Populus. Хребет Хоба-Тепе — фотобіонт епіліт-
них лишайників Candelariella vitellina, Umbilicaria gri-

sea (Lam.) Poelt; фотобіонт Ramalina calicaris (L.) Fr., 
що зростав на Pyrus. Підніжжя г. Святої — фотобі-
онт лишайників Calicium salicinum Pers., Ramalina 

fraxinea Lönnr. Хребет Карагач — фотобіонт епіліт-

ного лишайника Lecanora agropholis, Lecidea sp., Par-

melia saxatilis (L.) Ach., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., 
Rhizoplaca sp., Umbilicaria hirsuta. Скала Малий Ка-
радаг — фотобіонт L. agropholis, Protoparmelia psa ro-

phana (Ny.) Sancho & Crespo, Ramalina capitata (Ach.) 
Nyl., R. pontica Vezda, Rhizocarpon geographicum, Um-

bi licaria grisea. Хребет Кок-Кая — фотобіонт Ra ma-

lina capitata, Ramalina sp., Rhizocarpon geo gra phi cum, 
Umbilicaria grisea.

Екологія та поширення: космополітний вид, відо-
мий як фотобіонт лишайників родів Acarospora A. Ma-
ssal. [10], Pertusaria [35], Tremolecia M. Choisy [11], An-

zia Stizenb., Cetraria, Hypotrachyna (Vain.) Hale, Me-

la nelia Essl., Parmelia, Parmeliopsis (Nyl.) Nyl., Pun c-

te lia, Schaereria Körb. [7], Bellemerea Hafellner et Cl. Ro-
ux, Lecanora Ach., Rhizocarpon Ramond ex DC. [9], 
Hypogymnia, Lecidea Ach., Letharia (Th. Fr.) Zahlbr., 
Umbilicaria [34], Chaenotheca (Th. Fr.) Th. Fr. [37], Pseu-

devernia Zopf [28], Platismatia W.L. Culb. et C.F. Culb. 
[18], Ramalina Ach. [15].

Ulvophyceae
Fottea cylindrica Hindák (рис 4, б)
Клітини поодинокі або зібрані в скупчення, що 

поєднані колоніальним слизом. Клітини паличкопо-
дібні, на кінцях заокруглені, оточені товстим ша ром 
слизу. Розміри клітин у культурі сягають 20—28 мкм 
завдовжки та 8—8,5 мкм завширшки. Хлоропласт 
пристінний, вистилає більшу частину клітини. Пі-
реноїд відсутній.

Місцезнаходження: хребет Карагач — на слані 
ли шайників Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. та 
Och rolechia sp.

Рис. 4. Схематичне зображення загального вигляду в культурі клітин Trebouxia impressa (а) та Fottea cylindrica Hindák (б). 
Стрілками позначені слизові «ковпачки», що спостерігаються у старих вегетативних клітин

Fig. 4. Schematic drawings of Trebouxia impressan (а) and Fottea cylindrica Hindák (б) in culture. The gelatinous «caps» are indicated 
with arrows
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Екологія та поширення: аерофітна водорість відо-
ма з території Словаччини (Високі Татри) [23] та 
Північної Кореї як така, що утворює плівку на сті-
нах, скелях та корі дерев [18].

Автор висловлює щиру подяку доктору, професо-

рові Томасу Фрідлу (Університет м. Геттінгена, Ні-

меч чина) за люб’язно надані автентичні штами As te-

rochloris і Trebouxia. Робота частково підтримана гран-

том INTAS YSF (Ref. Nr. 05-109-4888).
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Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, 
г. Киев

НОВЫЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ВИДЫ НАЗЕМНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ С ТЕРРИТОРИИ КАРАДАГСКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Рассматриваются 12 новых для флоры Украины видов на-
земных водорослей (аэрофиты и фотобионты лишайников), 

обнаруженных на территории Карадагского природного за-
поведника (Крым) — Gloeocapsopsis chroococcoides (Novácek) 
Komárek, Asterochloris excentrica (P.A. Archibald) Ska loud et 
Peksa, Coccomyxa mucigena Jaag, C. rayssiae Chodat et Jaag, Lep-

tosira thrombii Tscherm.-Woess, Prasiococcus calcarius (J.B. Pe-
ter sen) Vischer, Trebouxia asymmetrica Friedl et G. Gär t ner, T. de-

colorans Ahmadjian, T. gelatinosa Ahmadjian ex P.A. Ar chibald, 
T. impressa Ahmadjian, T. jamesii (Hildreth et Ah ma djian) G. Gär-
tner, Fottea cylindrica Hindák. Приводятся их кра т кие описа-
ния, информация о местонахождении и распрос т ра нении в 
мире, а также иллюстрации некоторых видов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: новые виды, Asterochloris, Coccomyxa, 
Fottea, Gloeocapsopsis, Leptosira, Trebouxia, наземные водо-

рос ли, Карадагский природный заповедник, Украина.

A.O. Voytsekhovich

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy
of Sciences of Ukraine, Kyiv

NEW FOR UKRAINE RECORDS
OF TERRESTRIAL ALGAE FROM KARADAG
NATURE RESERVE 

The paper contains data on 12 new for the Ukrainian flora species 
of terrestrial algae (aerophytes and lichen photobionts) from the 
territory of Karadag Nature Reserve (Crimea, Ukraine): Gloeo-

cap sopsis chroococcoides (Novácek) Komárek, Asterochloris ex-

cen trica (P.A. Archibald) Skaloud et Peksa, Coccomyxa mucigena 
Jaag, C. rayssiae Chodat et Jaag, Leptosira thrombii Tscherm.-Woess, 
Prasiococcus calcarius (J.B. Petersen) Vischer, Trebouxia asym-

met rica Friedl et G. Gärtner, T. decolorans Ahmadjian, T. ge la-

tinosa Ahmadjian ex P.A. Archibald, T. impressa Ahmadjian, 
T. ja mesii (Hildreth et Ahmadjian) G. Gärtner, Fottea cylindrica 
Hindák. Short descriptions, illustrations, locations and general 
distribution are given.

K e y  w o r d s: new records, Asterochloris, Coccomyxa, Fottea, 
Gloeocapsopsis, Leptosira, Trebouxia, terrestrial algae, Karadag 

Nature Reserve, Ukraine.


