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ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО ІРЖАСТІ ГРИБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
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Національний при род ний парк (НПП) «Сине-
вир» ство рено в 1989 р. у ме жах різних ви сот них 
поясів південно-західних макросхилів Ґор ґан. 
Його площа ста но вить 43 тис. га. Згідно з фізико-
географічним рай ону ван ням (Цись, 1962; Попо-
вич, Тюх, Субо та, 2012), територія НПП «Сине-
вир» охоплює західну час тину Ґор ґан і розміщена 
вона в двох об лас тях: північна час тина — у 
Водороздільно-Верховинській, південна — в 
Поло нинсь ко-Чорногірській області Східних Кар-
пат. Ха рак тер ними озна ками рельєфу є різке вер-
ти каль не розч лену ван ня, глибокі поперечні доли-
ни, гострі гребені та вер шини, численні відроги й 
кам'яні роз сипи — «гре готи».

Панівними в пар ку є лісові формації. На його 
території збереглися ділянки корінних сме реко вих 
і буко вих лісів, де наяв ні окре мі площі пралісів. 

Флорі НПП «Сине вир» властиве знач не видо-
ве та родо ве різноманіття. Основні його площі 
зайняті хвой ними лісами, для яких характерна 
досить висока флористична насиченість. Знач ним 
фло ристич ним ба гатст вом вирізняються поло-
нини, висячі трав’яні боло та, а та кож рідкісні еко-
систе ми на вап няко вих відслоненнях.

У флорі при род ного пар ку «Сине вир» 
налічується 890 видів су дин них рос лин (Тюх, Зи-
ман, Дер бак, 2011). Крім того, за дани ми «Літо пи сів 
при роди», в пар ку вияв лено 24 види мохоподібних, 
460 видів водо рос тей, 151 вид лишайників і 154 
види мак ро ско піч них грибів. Тут охороняється 45 
видів рідкісних рос лин, зане се них до «Червоної 
кни ги України». 

Вив чен ня гри бів Укра їнських Кар пат роз поча-
лося ще в XIX столітті, од нак до ос тан ньо го часу 
тери то рія гірсько го маси ву Ґор ґани зали шала ся 
поза ува гою міко ло гів. Лише ос тан німи рока ми 
з’явилися пуб ліка ції, при свя чені міко біо ті (в тому 
чис лі й представ ни кам по ряд ку Pucciniales) При-
род ного запо від ника «Ґор ґани», роз ташо вано го в 

схід ній час тині масиву (Tykhonenko, 2011; Тихо-
нен ко, Гелю та, 2011; Гелю та та ін., 2011). За хід на 
час тина Ґор ґан усе ще зали шає ться зов сім не вив-
че ною в міко ло гіч ному ас пек ті. Є пер ші відо мості 
лише про гри бопо діб ні орга ніз ми (Леон тьєв та ін., 
2010). У Гер ба рії Інсти туту бота ніки іме ні М.Г. Хо-
лод ного (KW) збе ріга ють ся по оди нокі зраз ки мік-
ромі це тів із цьо го ре гіо ну, з яких лише один зра-
зок, зі бра ний по бли зу озе ра Сине вир І.О. Дуд кою 
(Phragmidium rubi-idaei1 на Rubus idaeus), нале жить 
до іржастих гри бів. Наші до слі джен ня до дея кої 
міри за пов ню ють цю про гали ну2. 

За ре зуль тата ми каме раль ної об роб ки зна йде них 
мате ріа лів вияв лено 25 ви дів по ряд ку Pucciniales із 
шес ти ро дів (Puccinia Pers. — 13 ви дів, Phragmidium 
Link — 5, Melampsora Castagne — 4, по одно му виду 
з ро дів Coleosporium Lév., Gymnosporangium R. Hedw. 
ex DC. і Uromyces (Link) Unger). Крім широ ко роз-
по всю дже них в Укра їні ви дів, та ких як Coleosporium 
tussilaginis, Phragmidium mucronatum, Puccinia hieracii 
та ін., зі бра но та кож дея кі ціка ві та рід кіс ні види. 

Phragmidium fusiforme в Укра їні за реєстро ва ний 
лише на Rosa pendulina, при чому тіль ки в Кар па-
тах. Від ін ших представ ни ків роду Phragmidium, 
які роз вива ють ся на тро ян дах, він від різ няє ться 
по міт но вуж чими телі оспо рами (18—23 мкм, а не 
25—34 мкм) та знач но біль шою кіль кістю клі тин у 
них (9—14, а не 5—8). При род ний аре ал жи виль ної 
рос лини охо п лює гірські ре гіо ни За хід ної, Цен т-
раль ної та Пів ден ної Євро пи. 

До сить рід кіс ним ви дом є Melampsora ribesii-
viminalis, яка роз вива єть ся на Salix viminalis (рису-
нок, а, б). До на ших збо рів в Укра їні було відо мо 
лише кіль ка його лока літе тів у Львівській, Тер но-
пільській та Сумській об лас тях (Namys owski, 1911; 
Wróblewski, 1912; Гав рило, 2000; Го луб цова, Тихо-
нен ко, 2005). 

1 Автори видів іржастих грибів і їхніх живильних рослин 
наведені в списку.
2 Збір матеріалу проводився другим автором повідомлення в 
червні — серпні 2013 р.© Ю.Я. ТИХОНЕНКО, І.О. ДУДКА, 2014
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Ціка вими є та кож Puccinia acetosae (рису нок, в, 
г) та Uromyces rumicis (рису нок, д, е) — пара зити 
рос лин роду Rumex L. Вони ха рак тери зую ться дуже 
по діб ними, май же одна кови ми уре дині оспо рами, 
але чіт ко від різ няю ться на телі аль ній ста дії, при-
чому P. acetosae пара зи тує лише на ви дах під роду 
Acetosa (Miller) Rechinger f., а U. rumicis — тіль ки на 
представ ни ках під роду Rumex.

Вар то за ува жити, що уре ди нії Melampsora epitea 
та Puccinia violae в зраз ках, зі бра них у Ост ри цько му 
від ді лен ні пар ку, були масо во ура жені гі пер пара зи-
том із роду Eudarluca Speg.

Цими пер шими до слі джен нями, без сум ніву, 
було вияв лено лише час тину видо вої різ нома ніт-
ності по ряд ку Pucciniales у НПП «Сине вир», тому 
в по даль шому слід очі кува ти знач ного роз ши рен ня 
відо мостей про іржасті гри би цьо го над зви чай но 
ціка вого та ма льов ничо го ку точ ка Укра їни.

Ниж че наво димо пов ний пере лік відо мих на 
сьо го дні іржастих гри бів НПП «Синевир».

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév.
На Campanula rotundifolia L. Ост ри цьке ПОНДВ3, 

до слід на ді лян ка рід кіс них рос лин на про ти офі-
су НПП «Сине вир» (48º32´N, 23º38´E), 22.07.2013 
(II)4.

На Petasites albus (L.) P. Gaertn. Ква сове цьке 
ПОНДВ, бе рег р. Ква сова по доро зі на поло нину 
(48º28´N, 23º44´E), 17.07.2013 (II, III).

На Senecio nemorensis L. Чор норі цьке ПОНДВ, 
лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 
23º45´E), 30.08.2013 (II).

На Tussilago farfara L. Чор норі цьке ПОНДВ, лісо-
ва доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 
30.08.2013 (II).

3  ПОНДВ – природоохоронне науково-дослідне відділення.
4  Після дати збору символами позначені стадії спороношен-
ня гриба: 0 — спермогонії, I — еції, II — урединії, III — телії.

Melampsora ribesii-viminalis: а, 
б — урединіоспори; Puccinia 
acetosae: в — урединіоспора, г — 
теліоспора; Uromyces rumicis: д — 
урединіоспора, е — теліоспора

Melampsora ribesii-viminalis: а, б — 
urediniospores; Puccinia acetosae: 
в — urediniospore, г — teliospore; 
Uromyces rumicis: д — urediniospore, 
е — teliospore
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Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern
На Sorbus aucuparia L. Нег рове цьке ПОНДВ, 

гірський ма сив Нег ро вець, г. Коби ла (48º29´N, 
23º44´E), 24.07.2013 (0, I). 

Melampsora caprearum Thüm.
На Salix caprea L. Ост ри цьке ПОНДВ, до слід-

на ді лян ка рід кіс них рос лин на про ти офі су НПП 
«Сине вир» (48º32´N, 23º38´E), 28.08.2013 (II). 

Melampsora epitea Thüm.
На Salix sp. Ост ри цьке ПОНДВ, доро га до уро-

чища Геде шова (48º31´N, 23º41´E), 20.07.2013 (II); 
уро чище Сту де ний, луки на бере зі р. Те реб ля 
(48º32´N, 23º39´E), 19.07.2013 (II, силь не ура жен ня 
гі пер пара зи том Eudarluca sp.).

Melampsora hypericorum (DC.) J. Schröt.
На Hypericum montanum L. Чор норі цьке ПОНДВ, 

ліс уз довж доро ги по бере гу Чор ної річ ки (48º33´N, 
23º45´E), 30.08.2013 (II, III).

Melampsora ribesii-viminalis Kleb.
На Salix viminalis L. Чор норі цьке ПОНДВ, лісо-

ва доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 
30.08.2013 (II, III).

Phragmidium fusiforme J. Schröt.
На Rosa pendulina L. Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 25.07.2013 (II, III).

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl.
На Rosa sp. Чор норі цьке ПОНДВ, уз ліс ся на 

бере зі Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 30.08.2013 
(II, III).

Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karst.
На Potentilla sp. Ост ри цьке ПОНДВ, уро чище 

Сту де ний, луки на бере зі р. Те реб ля (48º32´N, 
23º39´E), 19.07.2013 (II, III).

Phragmidium rubi-idaei (DC.) P. Karst.
На Rubus idaeus L. Сине вирське ПОНДВ, по бли-

зу озе ра Сине вир (48º36´N, 23º40´E), 21.07.1986; 
Чор норі цьке ПОНДВ, уз ліс ся на бере зі Чор ної річ-
ки (48º33´N, 23º45´E), 30.08.2013 (III).

Phragmidium tuberculatum Jul. Müll.
На Rosa sp. Ост ри цьке ПОНДВ, палісадник 

біля офісу НПП «Синевир» (48º32´N, 23º38´E), 
20.07.2013 (II, III).

Puccinia acetosae (Schumach.) Körn.
На Rumex acetosa L. Ост ри цьке ПОНДВ, уро-

чище Вели ка Гроп ка (48º31´N, 23º41´E), 07.06.2013 
(II) (масо во); Нег рове цьке ПОНДВ, гірський ма сив 
Нег ро вець, під ніж жя (48º27´N, 23º42´E), 24.07.2013 
(II, III) (масо во).

Puccinia arenariae (Schumach.) J. Schröt.
На Stellaria media (L.) Vill. Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30.08.2013 (III).

На Stellaria nemorum L. Ост ри цьке ПОНДВ, буко-
вий пра ліс під поло ни ною Крас на, кв. 23 (48º31´N, 
23º43´E), 22.07.2013 (III); Сине вирське ПОНДВ, 
буко вий ліс уздовж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30.08.2013 (III).

Puccinia argentata (Schultz) G. Winter
На Impatiens noli-tangere L. Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30.08.2013 (II, III).

Puccinia bistortae (F. Strauss) DC.
На Bistorta officinalis Delarbre. Чор норі цьке 

ПОНДВ, уз ліс ся на бере зі Чор ної річ ки (48º33´N, 
23º45´E), 30.08.2013 (II, III).

Puccinia circaeae Pers.
На Circaea alpina L. Сине вирське ПОНДВ, 

буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 25.07.2013, 30.08.2013 (II, III) (масо во).

Puccinia cnici H. Mart.
На Cirsium vulgare (Savi) Ten. Чор норі цьке 

ПОНДВ, лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30.08.2013 (II, III).

Puccinia dioicae Magnus
На Taraxacum officinale Wigg. Ост ри цьке ПОНДВ, 

доро га вздовж р. Те реб ля (48º34´N, 23º39´E), 
06.06.2013 (0, I).

Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart.
На Centaurea carpatica (Porcius) Porcius. Чор-

норі цьке ПОНДВ, уз ліс ся на бере зі Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30.08.2013 (II, III).

На Hypochaeris uniflora Vill. Ост ри цьке ПОНДВ, 
уро чище Сту де ний, луки на бере зі р. Те реб ля 
(48º32´N, 23º39´E), 19.07.2013 (II, III).

На Taraxacum officinale Wigg. Чор норі цьке 
ПОНДВ, лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30.08.2013 (II).

Puccinia maculosa Schwein.
На Mycelis muralis (L.) Dumort. Сине вирське 

ПОНДВ, ліс нав коло озе ра Сине вир біля с. Сине-
вирська Поля на (48º36´N, 23º40´E), 13.06.2013 (0, 
I); буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 30.08.2013 (II, III).

На Prenanthes purpurea L. Сине вирське ПОНДВ, 
буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 
23º42´E), 25.07.2013 (II, III); буко вий ліс уз довж 
еко ло гіч ної стеж ки (48º30´N, 23º42´E), 30.08.2013 
(II, III) (масо во).
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Puccinia menthae Pers.
На Mentha longifolia (L.) Huds. Чор норі цьке 

ПОНДВ, лісо ва доро га вздовж Чор ної річ ки 
(48º33´N, 23º45´E), 30.08.2013 (II, III).

Puccinia poarum Nielsen
На Petasites albus (L.) P. Gaertn. Ост ри цьке 

ПОНДВ, уро чище Вели ка Гроп ка (48º31´N, 
23º41´E), 07.06.2013 (0, I); Чор норі цьке ПОНДВ, 
уро чище Чор на Річ ка, лісо ва доро га (48º32´N, 
23º46´E), 07.06.2013 (0, I).

Puccinia punctata Link
На Galium odoratum (L.) Scop. Сине вирське 

ПОНДВ, буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки 
(48º30´N, 23º42´E), 30.08.2013 (II, III).

На Galium carpaticum Klokov Сине вирське 
ПОНДВ, буко вий ліс уз довж еко ло гіч ної стеж ки 
(48º30´N, 23º42´E), 25.07.2013 (0, I, II, III).

На Galium sp. Чор норі цьке ПОНДВ, лісо ва 
доро га вздовж Чор ної річ ки (48º33´N, 23º45´E), 
30.08.2013 (II).

Puccinia violae (Schumach.) DC.
На Viola sp. Ост ри цьке ПОНДВ, луки на пра вому 

бере зі р. Те реб ля (48º34´N, 23º39´E), 16.07.2013 
(II, III); доро га до уро чища Геде шова (48º31´N, 
23º41´E), 20.07.2013 (II, силь не ура жен ня гі пер-
пара зи том Eudarluca sp.).

Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter
На Rumex obtusifolius L. Ост ри цьке ПОНДВ, до-

слід на ді лян ка рід кіс них рос лин на про ти офі су 
НПП «Сине вир» (48º32´N, 23º38´E), 28.08.2013 (II, 
III).

Авто ри ви слов лю ють щиру подя ку ди рек торо ві 
НПП «Сине вир» М.Ю. Дер баку за спри яння в про-
ве ден ні міко ло гіч них обсте жень на тери то рії пар-
ку, заступ нико ві ди рек тора з нау ко вої робо ти канд. 
біол. наук Ю.Ю. Тюху та спів ро біт ни кам нау ково го 
від ділу, зок рема Т.М. Ніро ді, за діє ву допо могу у вико-
нан ні по льо вих ро біт.
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ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЖАВЧИННЫХ ГРИБАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «СИНЕВИР» 

В результате микологических обследований в Националь-
ном природном парке «Синевир» в июне—августе 2013 г. 
было выявлено 25 видов из 6 родов порядка Pucciniales (Puc-
cinia Pers. — 13 видов, Phragmidium Link — 5, Melampsora 
Castagne — 4 и по одному виду из родов Coleosporium Lév., 
Gymnosporangium R. Hedw. ex DC. и Uromyces (Link) Unger). 
Рабо та иллюстри рова на 6 мик рофо то гра фия ми.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Pucciniales, видовой состав, Горганы, 
НПП «Сине вир», Украина.

Yu.Ya. Tykhonenko, I.O. Dudka
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

THE FIRST DATA ON RUSTS OF THE SYNEVYR 
NATIONAL NATURE PARK

The first mycological study of the National Nature Park “Syn-
evyr” (west Ukraine) in June — August 2010 reveals 25 species of 
6 genera of the order Pucciniales. The following genera are repre-
sented by: Puccinia Pers. — 13 species, Phragmidium Link — five, 
Melampsora Castagne — four, Coleosporium Lév., Gymnosporangi-
um R. Hedw. ex DC. and Uromyces (Link) Unger — one species 
each. The article is illustrated by 6 microphotographs.

K e y w o r d s: Pucciniales, species, Gorgany, Synevyr National 
Nature Park, Ukraine.


