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За ос тан нім зве ден ням гри бів по ряд ку Erysiphales 
(Ascomycota), в сві ті на лі чу є ть ся 40 ви дів роду 
Leveillula G. Arnaud (Erysiphaceae Tul. et C. Tul., 
tribe Phyllactinieae (Palla) R T.A. Cook et al.) (Braun, 
Cook, 2012). Представ ни ки роду по ши ре ні в арид-
них та ге міа рид них ре гіо нах Єв ра зії. У кра ї нах Аф-
ри ки, Пів ніч ної та Пів ден ної Аме ри ки й Авст ра-
лії їх роз по всю джен ня є вто рин ним та пов’язане 
з гос по дарською ді яль ністю лю ди ни. Те ри то рі єю 
Ук ра ї ни про хо дить пів ніч на межа ареа лу цих гри-
бів, зок ре ма, вони є зви чай ни ми на пів дні її ма-
те ри ко вої час ти ни та в Кри му (Ге лю та, Вой тюк, 
2005). Зростан ня част ки зга да них гри бів у ви до во-
му скла ді бо рош нисто ро ся ної мі коф ло ри Ук ра ї ни з 
пів но чі на пів день по яс ню є ть ся їх ви ра же ною ксе-
ро філь ністю. Згід но з ос тан ні ми змі на ми в сис те мі 
роду, в Ук ра ї ні вони представ ле ні 12 ви да ми.

По при те, що сте по ва зона Ук ра ї ни до во лі до б ре 
вив че на у мі ко ло гіч но му пла ні, на її пра во бе реж-
жі, зок ре ма у Пра во бе реж но му зла ко во му та зла-
ко во-луч но му Сте пу, за реєст ро ва но лише 5 ви дів 

зга да но го роду: Leveillula cylindrospora U. Braun (Ге-
лю та, Та ран, 1989; Гри би Ук ра ї ни, 2006), L. duriaei 
(Lév.) U. Braun (Ячевський, 1927; Ге лю та та ін., 
1987; Ге лю та, 1989; Ге лю та, Та ран, 1989; Ге лю-
та, Вой тюк, 2005; Гри би Ук ра ї ни, 2006), L. linariae 
(Jacz.) U. Braun (Ге лю та, Та ран, 1989; як L. taurica 
(Lév.) Arn.), L. papilionacearum (Kom.) U. Braun та 
L. picridis (Castagne) Durrieu et Rostam s. lаt. (Ге лю-
та, Та ран, 1989; як L. lactucarum Durrieu et Rostam). 
Із них усі види, крім L. duriaei, ві до мі на те ри то рії 
зга да но го ре гіо ну за не чис лен ни ми зна хід ка ми. З 
ог ля ду на це, ми здій сни ли ряд мар шрут но-ек спе-
ди цій них ви їз дів до Ми ко ла ївської та Одеської об-
лас тей, під час яких зі бра ли ма те ріа ли, що знач но 
до пов ню ють ві до мості про по ши рен ня цих гри бів 
на пра во бе реж жі Сте пу Ук ра ї ни. Ок ре мі дані щодо 
роз по всю джен ня ви дів роду Leveillula на за зна че-
ній те ри то рії міс тят ься у по пе ред ніх пуб лі ка ці ях 
(Ко рит нянська, Товсту ха, 2012; Ко рит нянська та 
ін., 2012, 2014).

Ниж че на во ди мо пе ре лік но вих міс це зна хо-
джень ви дів роду Leveillula на пра во бе реж жі Сте пу 
Ук ра ї ни. У пе ре лі ку ви ко риста но такі ско ро чен ня: 
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НПП — на ціо наль ний при род ний парк, РЛП — ре-
гіо наль ний ланд шафт ний парк. У ви пад ках, коли 
не вка за но прі зви ще ко лек то ра, зраз ки зі бра но 
В.Г. Ко рит нянською. Зі роч кою (*) по зна че ні види 
гри бів роду Leveillula, впер ше ви яв ле ні на пра во бе-
реж жі Сте пу Ук ра ї ни.

Leveillula cylindrospora U. Braun 
На Kochia prostrаta (L.) Schrad. — Ми ко ла ївська 

обл., Бе ре занський р-н, с. Коб ле во, 06.10.12; 
Одеська обл.: Бі ля ївський р-н, с. Ста ра Еме тів ка, 
16.09.12; Бол градський р-н, м. Бол град, 06.09.13; 
Ко мін тер нівський р-н, с. Лю бо піль, 23.10.11; 
м. Оде са: парк-пам’ятка са до во-пар ко во го мис-
тецтва ім. Т.Г. Шев чен ка, 12.09.10; вул. Ор ловська, 
28.08.12; парк са на то рію ім. М.І. Пи ро го ва, 
23.09.12; вул. 27 Лі нія, 03.09.13.

На K. scoparia (L.) Schrad. — Одеська обл.: м. Біл-
го род-Дніст ровський, 21.10.12; Кі лійський р-н, 
м. Вил ко ве, 30.06.12; Ко мін тер нівський р-н, с-ще 
Лiски, 13.09.12; м. Оде са, схи ли Чор но го моря біля 
пля жу «Дель фін», 30.10.12, О.М. По по ва.

До те пер на пра во бе реж жі Сте пу Ук ра ї ни вид 
був ві до мий за чо тир ма зна хід ка ми (Ге лю та, Та-
ран, 1989; Ге лю та, Вой тюк, 2005). За ре зуль та та ми 
на ших до слі джень, він є до во лі по ши ре ним на те-
ри то рії ре гіо ну. Тра п ля є ть ся в міс тах та ін ших на-
се ле них пунк тах у скла ді ру де раль них фі то це но зів.

L. duriaei (Lév.) U. Braun 
На Marrubium peregrinum L. — Ми ко ла ївська 

обл., Бе ре занський р-н, с. Та ши не, РЛП «Ти лі-
гульський», 06.10.12; Одеська обл.: Біл го род-Дніст-
ровський р-н, уро чи ще Тур ла цький ліс, 21.10.12; 
Ко мін тер нівський р-н, с. Ка ли нів ка, РЛП «Ти лі-
гульський», 26.05.12. 

На M. praecox Janka — Ми ко ла ївська обл.: Ар-
бу зинський р-н, с. Іва нів ка, НПП «Бу зький Гард», 
06.08.13; Бе ре занський р-н, с. Ле нін ка, РЛП «Ти-
лі гульський», 06.10.12; с. Та ши не, РЛП «Ти лі-
гульський», 06.10.12; До ма нівський р-н, бе рег гир ла 
р. Бак ша ла, НПП «Бу зький Гард», 06.08.13; Пер во-
майський р-н, с. Ку ріп чи не, НПП «Бу зький Гард», 
05.08.13; Одеська обл.: Бе ре зівський р-н, с. Гу ля-
їв ка, РЛП «Ти лі гульський», 17.06.12 (ана мор фа); 
смт Рау хів ка, Рау хівська бал ка, 27.06.13; с. Ряс но-
піль, уро чи ще Бай рак, 17.06.12; Бі ля ївський р-н, 
с. Ко тов ка, схил Ку яль ни цько го ли ма ну, 23.06.13; 
Ко мін тер нівський р-н, с. Ка ли нів ка, РЛП «Ти лі-
гульський», бо та ніч ний за каз ник «Ка ли нівський», 
24.06.12; с. Ка ї ри, РЛП «Ти лі гульський», ланд-
шафт ний за каз ник «Ка ї рівський», 27.10.12; м. Оде-

са, сте по вий схил у пар ку са на то рію ім. М.І. Пи-
ро го ва, 22.10.11, 16.06.12 (soc. Neoërysiphe galeopsidis 
(DC.) U. Braun).

На M. vulgare L. — Біл го род-Дніст ровський р-н, 
23.07.06, Є. Олій ник, А. Ка тан.

На Marrubium sp. — Одеська обл., Бі ля ївський 
р-н, с. На бе реж не, схил Ха джи бе ївсь ко го ли ма ну, 
22.07.13.

На Phlomis pungens Willd. — Ми ко ла ївська обл.: 
Ар бу зинський р-н, с. Іва нів ка, НПП «Бу зький 
Гард», 06.08.13; Бе ре занський р-н, с. Ле нін ка, РЛП 
«Ти лі гульський», 06.10.12; с. Та ши не, РЛП «Ти лі-
гульський», 06.10.12; Пер во майський р-н, с. Ку-
ріп чи не, НПП «Бу зький Гард», 05.08.13; між се ла-
ми Гру шів ка та Іва нів ка, на впро ти ост ро ва «Оль хо-
вий», НПП «Бу зький Гард», 07.08.13; Одеська обл.: 
Бе ре зівський р-н, с. Ряс но піль, уро чи ще Бай рак, 
17.06.12; Ко мін тер нівський р-н, с. Ка ли нів ка, РЛП 
«Ти лі гульський», бо та ніч ний за каз ник «Ка ли-
нівський», 02.07.11; с. Ка ї ри, РЛП «Ти лі гульський», 
ланд шафт ний за каз ник «Ка ї рівський», 27.10.12; 
с. Пет рів ка, РЛП «Ти лі гульський», 21.06.11; с. Світ-
ле, сте по вий схил Ве ли ко го Аджа ли цько го ли ма ну, 
06.08.11; м. Оде са, сте по вий схил у пар ку са на то рію 
ім. М.І. Пи ро го ва, 04.12.11 (су хостій).

На Salvia nemorosa L. aggr. — Ми ко ла ївська 
обл.: Бе ре занський р-н, с. Ана то лі їв ка, РЛП «Ти-
лі гульський», 06.10.12 (soc. Oidium sp.); с. Чер во-
но ук ра їн ка, РЛП «Ти лі гульський», 06.10.12; До-
ма нівський р-н, бе рег гир ла р. Бак ша ла, НПП 
«Бу зький Гард», 06.08.13; с. Ви но град ний Сад, 
НПП «Бу зький Гард», 06.08.13; Пер во майський 
р-н, с. Ку ріп чи не, НПП «Бу зький Гард», 07.08.13; 
Одеська обл.: Бі ля ївський р-н, с. Ко тов ка, схил Ку-
яль ни цько го ли ма ну, 23.06.13; Ко мін тер нівський 
р-н, с. Лю бо піль, РЛП «Ти лі гульський», 23.10.11. 

На Salvia sp. — Ми ко ла ївська обл., До ма нівський 
р-н, бе рег гир ла р. Бак ша ла, НПП «Бу зький Гард», 
06.08.13 (soc. Oidium sp.). 

Leveillula duriaei — зви чай ний вид для сте по вої 
зони Ук ра ї ни (Ге лю та та ін., 1987; Ге лю та, 1989; 
Ге лю та, Та ран, 1989; Ге лю та, Вой тюк, 2005; Дуд ка 
та ін., 2009). На пра во бе реж жі Сте пу Ук ра ї ни час-
то тра п ля є ть ся у скла ді ці лин них й ан тро по ген но 
по ру ше них рос лин них уг ру по вань тип ча ко во-ко-
ви ло во го, різ но трав но-тип ча ко во-ко ви ло во го та 
пет ро фіт но го сте пів.

L. lactucarum Durrieu et Rostam 
На Chondrilla juncea L. — Ми ко ла ївська обл.: 

Ар бу зинський р-н, с. Іва нів ка, НПП «Бу зький 
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Гард», 06.08.13; с. Се ме нів ка, НПП «Бу зький Гард», 
06.08.13; Бе ре занський р-н, с. Коб ле во, 06.10.12; 
До ма нівський р-н, бе рег гир ла р. Бак ша ла, НПП 
«Бу зький Гард», 06.08.13 (soc. Puccinia chondrillina 
Bub. et Syd.); с. Ви но град ний Сад, НПП «Бу зький 
Гард», 06.08.13; с. Бо гда нів ка, НПП «Бу зький 
Гард», сте по вий схил Зін це вої бал ки, 06.08.13; Пер-
во майський р-н, с. Ро ма но ва бал ка, НПП «Бузь-
кий Гард», 06.08.13; Одеська обл.: Бе ре зівський 
р-н, га ля ви на Бе ре зівсь ко го лісу, 04.11.12; смт Рау-
хів ка, Рау хівська бал ка, 27.06.13; Кі лійський р-н, 
Ду найський біо сфер ний за по від ник НАН Ук ра ї ни, 
Жеб ри янське при морське пас мо, 29.06.12; Ко мін-
тер нівський р-н, с. Ка ї ри, РЛП «Ти лі гульський», 
ланд шафт ний за каз ник «Ка ї рівський», 27.10.12; 
Роз діль нянський р-н, смт Ли манське, бе рег Ку чур-
гансь ко го ли ма ну, 28.07.13.

На C. lаtifolia M. Bieb. — Одеська обл., Бі ля-
ївський р-н, с. Ста ра Еме тів ка, 16.09.12 (soc. 
P. chondrillina). 

За ре зуль та та ми мо ле ку ляр них до слі джень 
(Khodaparast еt al., 2001, 2012), до виду на ле жать 
гри би — па ра зи ти рос лин ро ди ни Asteraceae з ро дів 
Chondrilla L. та Lactuca L. (Braun, Cook, 2012). На 
пра во бе реж жі Сте пу Ук ра ї ни вид при уро че ний пе-
ре важ но до сте по вих рос лин них уг ру по вань, про те 
зрід ка тра п ля є ть ся в скла ді пса мо фіт них та лі со вих 
фі то це но зів.

L. papilionacearum (Kom.) U. Braun 
На Onobrychis viсiіfolia Scop. — Одеська обл., Бі-

ля ївський р-н, с. Ста ра Еме тів ка, 16.09.12. 
На Onobrychis sp. — м. Оде са, вул. Ор ловська, 

клум ба, 27.09.12, 29.09.13.
Вид на во див ся як L. taurica (Lév.) G. Arnaud f. 

onobrychidis N. Golovina (Ге лю та, 1979), L. lactucarum 
Durrieu et Rostam (Ге лю та, 1989; Ге лю та, Та ран, 
1989) та Leveillula sp. (Ге лю та, Вой тюк, 2005; Гри-
би Ук ра ї ни, 2006). У низ ці пуб лі ка цій (Ге лю та, Та-
ран, 1989; Ге лю та, Вой тюк, 2005) за зна ча ло ся, що 
за від мін ностя ми мор фо ло гіч них оз нак пер вин них 
ко ні дій, імо вір но, є ок ре мим ви дом, у по даль шо му 
це під твер дже но мо ле ку ляр ни ми до слі джен ня ми 
(Khodaparast et al., 2001, 2012). У ре зуль та ті гри би, 
що па ра зи ту ють на представ ни ках роду Onobrychis 
Mill., було ви ді ле но з ком плек су L. taurica s. lаt. в 
ок ре мий вид, який от ри мав на зву за но вою ком бі-
на ці єю — L. papilionacearum (Braun, Cook, 2012). На 
те ри то рії Ук ра ї ни L. papilionacearum упер ше зна-
йде ний на До неч чи ні в за по від ни ку «Хо му товський 

степ» (Ге лю та, 1979). Зго дом зна хід ки цьо го гри ба 
за фік со ва ні та кож у Ки ївській (Ге лю та, Вой тюк, 
2005), Дніп ро пет ровській (Ге лю та, Та ран, 1989), 
До не цькій (Ге лю та, 1989; Ге лю та, Та ран, 1989; Ге-
лю та, Вой тюк, 2005), За по рі зькій (Гри би України, 
2006) та Хар ківській (Ге лю та, 1989) об лас тях. На 
пра во бе реж жі Сте пу Ук ра ї ни L. papilionacearum за-
реєст ро ва но втре тє. До те пер тут він був ві до мий 
лише за дво ма зна хід ка ми на Дніп ро пет ров щи ні 
(Ге лю та, Та ран, 1989). До во лі ці ка вим, на наш по-
гляд, є ви яв лен ня епі фі то тії цьо го мік ро мі це ту на 
за сія но му Onobrychis viсiіfolia полі по бли зу с. Ста ра 
Еме тів ка. 

L. picridis (Castagne) Durrieu et Rostam s. lаt.
На Artemisia marschalliana Spreng. — Ми ко ла-

ївська обл.: Бе ре занський р-н, с. Ле нін ка, РЛП 
«Ти лі гульський», 06.10.12; До ма нівський р-н, бе рег 
гир ла р. Бак ша ла, НПП «Бу зький Гард», 06.08.13. 

На A. santonica L. — Одеська обл., м. Біл го род-
Дніст ровський, 03.11.13.

На Galаtella dracunculoides (Lam.) Nees — Одеська 
обл., Ко мін тер нівський р-н, с. Лю бо піль, РЛП 
«Ти лі гульський», 23.10.11. 

На G. villosa (L.) Grossh. — м. Оде са, сте по вий 
схил у пар ку са на то рію ім. М.І. Пи ро го ва, 22.10.11.

Вид ви ді ле но з ком плек су L. taurica s. lаt. на 
підста ві мо ле ку ляр них до слі джень (Khodaparast 
et al., 2001, 2012 ). Гриб па ра зи тує на чис лен-
них представ ни ках ро ди ни Asteraceae із ро дів 
Achillea L., Acroptilon Cass., Anthemis L., Artemisia L., 
Centaurea L., Gaillardia Foug., Galаtella Cass., 
Helianthus L., Inula L., Launaea Cass., Picnomon 
Adans., Picris L., Scariola F.W. Schmidt, Scorzonera L., 
Tanacetum L. та Tolpis Adans. (Braun, Cook, 2012). На 
пра во бе реж жі Сте пу Ук ра ї ни до те пер був ві до мий 
за чо тир ма зна хід ка ми (Ге лю та, Та ран, 1989).

L. verbasci (Jacz.) Golovin 
На Verbascum densiflorum Bertol. — Ми ко ла ївська 

обл., До ма нівський р-н, с. Ви но град ний Сад, НПП 
«Бу зький Гард», 06.08.13.

Гриб є до во лі рід кіс ним на те ри то рії Ук ра ї ни. 
На сьо го дні ві до мий за єди ною зна хід кою в Ки-
ївській обл. (Ге лю та, Вой тюк, 2005) та кіль ко ма 
зна хід ка ми в Кри му (Ге лю та, 1989; Дуд ка та ін., 
2004; Ге лю та, Вой тюк, 2005; Гри би Ук ра ї ни, 2006). 

Ав то ри щиро вдяч ні д-ру біол. наук, про фе со ро ві 
В.П. Ге лю ті за слуш ні по ра ди та цін ні за ува жен ня 
щодо змісту стат ті. 
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НОВЫЕ НАХОДКИ ВИДОВ РОДА LEVEILLULA 
(ERYSIPHALES) НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ СТЕПИ УКРАИНЫ

Приведены сведения о распространении на правобережье 
Степи Украины шести видов мучнисторосяных грибов рода 
Leveillula G. Arnaud (Erysiphales). Из них два вида — Leveillula 
lactucarum Durrieu et Rostam и L. verbasci (Jacz.) Golovin — 
отмечены на территории исследуемого региона впервые. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Leveillula, распространение, 
правобережье Степи Украины.

V.G. Korytnianska1, E.M. Popova2

1 National Research Restoration Centre of Ukraine, Odessa
2 I.I. Mechnikov Odessa National University

NEW RECORDS OF THE LEVEILLULA (ERYSIPHALES) 
SPECIES IN THE RIGHT BANK STEPPE OF UKRAINE

New records for six species of powdery mildew fungi of the genus 
Leveillula G. Arnaud (Erysiphales) in the Right Bank of Steppe of 
Ukraine are presented. Two of the species, Leveillula lactucarum 
Durrieu et Rostam and L. verbasci (Jacz.) Golovin, are reported 
for the first time in the investigated region.

K e y   w o r d s: Leveillula, distribution, Right Bank Steppe of 
Ukraine.




