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Ду найський біо сфер ний за по від ник НАН Ук ра-
ї ни (да лі — ДБЗ) роз та шо ва ний у пів ден но-за-
хід ній час ти ні к ра ї ни (Одеська обл.), на те ри то рії 
гео ком плек сів пер вин ної та вто рин ної дельт Кі-
лійсь ко го гир ла Ду наю (Ду би на та ін., 2003; Фі то-
різ но ма ніт тя…, 2012). Пло ща за по від ни ка ста но-
вить 50252,9 га. Фло ра на лі чує 955 ви дів су дин них 
рос лин, з них 26 за не се но до «Чер во ної кни ги Ук-
ра ї ни» (2009), 6 — Чер во но го спи ску МСОП, 5 — 
Єв ро пейсь ко го Чер во но го спи ску. Рос лин ність 
за по від ни ка від зна ча є ть ся знач ним це но тич ним 
різ но ма ніт тям. Бли зько 80 % пло щі за йма ють вод-
но-бо лот ні уг ру по ван ня, 10—15 % — луч ні, га ло-
фіт ні, пса мо фіт ні та лі со ві фі то це но зи (Фі то різ но-
ма ніт тя…, 2012). 

У мі ко ло гіч но му пла ні Ду найський за по від-
ник — один із не ба га тьох в Одеській об лас ті за-
по від них об’єктів, для те ри то рії яко го на во дять ся 
ок ре мі дані щодо ви до вої різ но ма ніт ності гри бів 
та гри бо по діб них ор га ніз мів (Ге лю та, 1989*; Дуд ка 
та ін., 1999; Дуд ка, Зи ко ва, 2010; Дуд ка, Кри во маз, 
2010; Ко рит нянська, По по ва, 2013; Babenko, 2013; 
Dudka et al., 2013). Пер ші до слі джен ня об лі гат но-
па ра зит них фі то троф них гри бів тут були здій сне ні 
спів ро біт ни ка ми Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо-
лод но го НАН Ук ра ї ни в 70-х рр. ми ну ло го сто літ тя. 
В ре зуль та ті для те ри то рії за по від ни ка та його най-

*  У монографії В.П. Гелюти «Флора Грибов Украины» 
(1989) як місце збору вказується м. Вилкове, однак автор 
книги люб’язно повідомив нам, що борошнисторосяні 
гриби збиралися 17—18 серпня 1978 р. ним (а іржасті — 
Ю.Я. Тихоненком) як на території міста (тепер околиця 
ДБЗ), так і в південній частині Жебриянського приморського 
пасма (заповідник). Ці самі матеріали представлені 
також у відповідному розділі монографії, присвяченій 
біорізноманіттю ДБЗ (Дудка та ін., 1999).

ближ чих око лиць було на ве де но 24 види гри бів — 
па ра зи тів рос лин, з них аль бу го ві гри би (Albuginales, 
Oomycota) представ ле ні 2 ви да ми з 1 роду, бо рош-
нисто ро ся ні (Erysiphales, Ascomycota) — 12 з 5 ро дів, 
пе ро нос по раль ні (Peronosporales, Oomycota) — 4 з 1 
роду, ір жасті (Pucciniales, Basidiomycota) — 6 ви да ми 
з 4 ро дів (Дуд ка та ін., 1999). Пі сля знач ної пе ре рви 
вив чен ня фі то троф них мік ро мі це тів ДБЗ було про-
дов же не. 2012 р., під час двох ек спе ди цій (з 29 черв-
ня по 1 лип ня та з 11 по 12 лис то па да), один із ав-
то рів цієї пуб лі ка ції обсте жив ок ре мі ді лян ки Жеб-
ри янсь ко го при морсь ко го пас ма (да лі — ЖПП) та 
ост ро ва Єр ма ків. Ре зуль та ти зга да них до слі джень 
част ко во ви світ ле ні в двох пра цях, в яких, зок ре-
ма, на ве де но дані щодо ви яв лен ня на те ри то рії 
за по від ни ка но во го для Ук ра ї ни виду пе ро нос по-
ро во го гри ба — Peronospora verbenae U. Braun, Jage, 
Udo Richt. & H.J. Zimm (Dudka et al., 2013) та до-
во лі рід кіс но го представ ни ка по ряд ку Erysiphales — 
Erysiphe buhrii U. Braun (Ко рит нянська, По по ва, 
2013). У квіт ні 2013 р. під час чер го вої ек спе ди ції, 
крім уже зга да них те ри то рій, була обсте же на пів-
ден но-за хід на час ти на уз бе реж жя Стен цівсько-
Жеб ри янських плав нів (да лі — СЖП). 

Ос кіль ки ре зуль та ти до слі джень фі то троф них 
гри бів ДБЗ, здій сне них про тя гом 2012—2013 рр., 
ма ють знач ну нау ко ву но виз ну, вва жає мо за до-
ціль не на вес ти стис ле їх об го во рен ня. Отже, з ура-
ху ван ням лі те ра тур них ві до мостей (Ге лю та, 1989; 
Дуд ка та ін., 1999; Dudka et al., 2013; Ко рит нянська, 
По по ва, 2013), на те ри то рії за по від ни ка та його 
най ближ чих око ли цях за реєст ро ва но 80 ви дів гри-
бів із по ряд ків Albuginales, Peronosporales, Erysiphales 
та Pucciniales. З них 49 — нові для ДБЗ. 

Гри би по ряд ку Peronosporales представ ле ні 20 ви-
да ми, що на ле жа ли до ро дів Peronospora Corda (14 
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ви дів), Hyaloperonospora Constant. (4), Perofascia 
Constant. та Pseudoperonospora Rostovzev (по 1 виду). 
Зна йде ні пе ро нос по ро мі це ти роз ви ва ли ся на 21 
виді рос лин-жи ви те лів з 20 ро дів 14 ро дин. Най-
біль шу кіль кість ви дів жи виль них рос лин на лі чу-
ва ли ро ди ни Brassicaceae (7) та Chenopodiaceae (2), 
реш та ро дин представ ле ні по оди но ки ми ви да ми. 

З по ряд ку Erysiphales за реєст ро ва но 30 ви дів 
з 6 те ле оморф них ро дів. За кіль кістю представ-
ни ків пе ре ва жа ли роди Golovinomyces (U. Braun) 
Heluta (10 ви дів), Podosphaera Kunze (8) та Erysiphe 
R. Hedw. ex DC. (6 ви дів). Реш та (Blumeria Golovin 
ex Speer, Leveillula G. Arnaud та Sawadaea Miyabe) 
на лі чу ва ли по 1—2 види. Се ред ви яв ле них бо рош-
нисто ро ся них гри бів вар то від зна чи ти зна хід ку 
до во лі рід кіс но го для Ук ра ї ни виду Erysiphe buhrii 
U. Braun (Ко рит нянська, По по ва, 2013). Ін тен-
сив ний роз ви ток цьо го мік ро мі це ту за реєст ро ва-
но на Dianthus bessarabicus Klokov — ен де міч но му 
ву зько ло каль но му виді фло ри ниж ньо ду найських 
піс ків, який за не се но до Єв ро пейсь ко го Чер во но-
го спи ску та «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009). До 
від нос но рід кіс них на ле жать E. knautiae, E. ulmi, 
Golovinomyces circumfusus та Leveillula lactucarum. 
Інші представ ни ки за зна че но го по ряд ку були фо-
но ви ми для пра во бе реж жя сте по вої зони, а ряд з 
них — Ук ра ї ни в ці ло му. Бо рош нисто ро ся ні гри би 
па ра зи ту ва ли на 47 ви дах рос лин з 43 ро дів 17 ро-
дин. За кіль кістю рос лин-жи ви те лів пе ре ва жа ли 
ро ди ни Asteraceae (19) і Fabaceae (6), інші на лі чу ва-
ли по 1—4 види.

Ір жасті гри би ДБЗ на ле жа ли до 28 ви дів з 5 ро дів. 
Най чи сель ні шим був рід Puccinia Pers. (18 ви дів), 
інші роди на лі чу ва ли: Uromyces (Link) Unger — 5 
ви дів, Melampsora Castagne — 3, Coleosporium Lév. та 
Phragmidium Link по 1 виду. Се ред зна йде них гри-
бів за реєст ро ва ні до во лі рід кіс ні для Ук ра ї ни види. 
Це Puccinia cynodontis Lacroix ex Desm., P. littoralis 
Rostr., P. minussensis Thüm. та ін. Ви яв ле ні ір жасті 
гри би па ра зи ту ва ли на 39 ви дах рос лин з 35 ро дів 
17 ро дин. Най біль ша кіль кість ви дів рос лин-жи-
ви те лів на ле жа ла до ро ди ни Asteraceae (16), знач но 
мен ше на лі чу ва ли ро ди ни Fabaceae (5) та Poaceae 
(3), інші були ре пре зен то ва ні 1—2 ви да ми.

Ниж че на во ди мо пов ний спи сок об лі гат но па-
ра зит них фі то троф них гри бів ДБЗ НАН Ук ра ї ни. 
Гри би ви зна ча ли за до по мо гою від по від них ви-
знач ни ків (Мо роч ковський та ін., 1967; Зе ро ва та 
ін., 1971; Ге лю та та ін., 1987; Ге лю та, 1989; Braun, 
Cook, 2012) та ок ре мих ста тей (Tykhonenko, 1999; 

Ге лю та, Вой тюк, 2005; Ти хо нен ко, 2010; Heluta, 
Umanets, Hayova, 2011). На зви й ав то рів ви дів 
гри бів на ве де но за «Index Fungorum» (http://www.
indexfungorum.org/Names/Names.asp), на зви ви дів 
рос лин — за «Vascular plants of Ukraine» (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999). Нові для за по від ни ка види по-
зна че ні зі роч кою (*). 

ВІД ДІЛ OOMYCOTA

КЛАС OОMYCETES

ПО РЯ ДОК ALBUGINALES

Pодина Albuginaceae J. Schröt.
Wilsoniana bliti (Biv.) Thines 

На Amaranthus blitoides S. Watson: ЖПП (Дуд ка та 
ін., 1999). 

На A. retroflexus L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 1999).
W. portulacae (DC.) Thines 
На Portulaca oleracea L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 1999).

ПО РЯ ДОК PERONOSPORALES

Ро ди на Peronosporaceae de Bary
Hyaloperonospora brassicae (Gäum.) Göker, 

Voglmayr, Riethm., Weiss et Oberw.
На Brassica napus L.: СЖП, 28.04.13**.

H. parasitica (Pers.) Constant. 
На Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.: СЖП, 

27.04.13.
H. sisymbrii-sophiae (Gäum.) Göker, Voglmayr et 

Oberw. 
На Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl.: ЖПП, 

27.04.13.
H. tribulina (Pass.) Constant. 

На Tribulus terrestris L.: ЖПП, 11.11.12.
Perofascia lepidii (McAlpine) Constant. 

На Cardaria draba (L.) Desv.: ЖПП, 27.04.13.
Peronospora alta Fuckel 

На Plantago major L.: о. Єр ма ків, 30.06.12.
P. aparines (de Bary) Gäum. 

На Galium aparine L.: о. Єр ма ків, 27.04.13.
P. arborescens (Berk.) de Bary 
На Papaver somniferum L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 

1999).
P. asperuginis J. Schröt. 

На Asperugo procumbens L.: CЖП, 27.04.13.
P. chorisporae Gäum. 

На Chorispora tenella (Pall.) DC.: ЖПП, 28.04.13, 
В.; СЖП, 28.04.13.

P. conferta (Unger) Unger 
На Cerastium semidecandrum L.: ЖПП, 28.04.13.

**  Тут і далі для зразків, зібраних В.Г. Коритнянською, 
наводяться тільки місце та дата збору без зазначення 
прізвища колектора.
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P. conglomerata Fuckel 
На Geranium pusillum L.: о. Єр ма ків, 27.04.13.
P. diplotaxidis Gäum. 
На Diplotaxis muralis (L.) DC.: ЖПП (Дуд ка та ін., 

1999).
P. farinosa (Fr.) Fr. 
На Chenopodium album L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 

1999).
На C. hybridum L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 1999). 
На Chenopodium sp.: о. Єр ма ків, 27.04.13.

P. lamii A. Braun 
На Lamium amplexicaule L.: ЖПП, 27.04.13; о. Єр-

ма ків, 27.04.13; СЖП, 28.04.13.
P. matthiolae Gäum. 
На Matthiola annua (L.) Sweet: ЖПП (Дуд ка та ін., 

1999).
P. meliloti Syd. 

На Melilotus albus Medik.: о. Єр ма ків, 30.06.12. 
P. verbenae U. Braun, Jage, Udo Richt. & H.J. Zimm. 
На Verbena officinalis L.: о. Єр ма ків, 31.06.12, 

В.Г. Ко рит нянська (Dudka et al., 2013).
P. verna Gäum. 

На Veronica praecox All.: о. Єр ма ків, 27.04.13.
Peronospora sp. 
На Chenopodium sp.: о. Єр ма ків, 27.04.13.

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et M.A. Curtis) 
Rostovzev 

На Humulus lupulus L.: о. Єр ма ків, 30.06.12; 
ЖПП, 28.04.13. 

ВІД ДІЛ ASCOMYCOTA 

КЛАС LEOTIOMYCETES

ПО РЯ ДОК ERYSIPHALES

Ро ди на Erysiphaceae Tul. et C. Tul.
Blumeria graminis (DC.) Speer 

На Aegilops cylindrica Host: СЖП, 28.04.13.
Erysiphe buhrii U. Braun 
На Dianthus bessarabicus Klokov: ЖПП, 29.06.12, 

В.Г. Ко рит нянська (Ко рит нянська, По по ва, 2013).
E. convolvuli DC. 
На Calystegia sepium (L.) R. Br.: ЖПП (Ге лю та, 

1989; Дуд ка та ін., 1999). На Convolvulus arvensis L.: 
ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд ка та ін., 1999); там само, 
29.06.12.

E. heraclei DC. 
На Conium maculatum L.: ЖПП, 29.06.12; о. Єр-

ма ків, 30.06.12 (ана мор фа; soc. Puccinia conii 
(F. Strauss) Fuckel).

E. knautiae Duby 
На Scabiosa ucrainica L.: ЖПП, 12.11.12.

E. pisi DC. 
На Glycyrrhiza echinata L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 

(ана мор фа). 
E. polygoni DC. 
На Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre: ЖПП (Ге-

лю та, 1989; Дуд ка та ін., 1999). 
На Polygonum aviculare L.: ЖПП, 12.11.12.
На P. patulum M. Bieb.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд-

ка та ін., 1999). 
На Polygonum sp.: о. Єр ма ків, 30.06.12 (soc. 

Uromyces polygoni-avicularis (Pers.) G.H. Otth). 
На Rumex crispus L.: ЖПП, 29.06.12; о. Єр ма ків, 

30.06.12. 
E. trifoliorum (Wallr.) U. Braun 

На Melilotus albus Medik.: ЖПП, 29.06.12.
На Melilotus officinalis (L.) Pall.: ЖПП, 29.06.12. 
На Trifolium bonnanii C. Presl: ЖПП (Ге лю та, 

1989; Дуд ка та ін., 1999).
E. ulmi Castagne 

На Ulmus pumila L.: о. Єр ма ків, 12.11.12.
Golovinomyces ambrosiae (Schwein.) U. Braun et 

R T.A. Cook 
На Rudbeckia laciniata L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; 

Дуд ка та ін., 1999; як Oidium sp.).
G. artemisiae (Grev.) Heluta 

На Artemisia vulgaris L.: ЖПП, 11.11.12.
G. cichoraceаrum (DC.) Heluta 
На Cichorium intybus L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд-

ка та ін., 1999); о. Єр ма ків, 30.06.12 (ана мор фа). 
На Crepis sp.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд ка та ін., 

1999). 
На Pyrethrum parthenium (L.) Sm.: ЖПП (Ге лю та, 

1989; Дуд ка та ін., 1999). 
G. circumfusus (Schltdl.) U. Braun 
На Eupatorium cannabinum L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; 

Дуд ка та ін., 1999; як Golovinomyces cichoraceаrum 
(DC.) Heluta).

G. cynoglossi (Wallr.) Heluta 
На Symphytum officinale L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 

(ана мор фа).
G. depressus (Wallr.) Heluta 

На Arctium lappa L.: о. Єр ма ків, 30.06.12 (soc. 
Puccinia calcitrapae DC.); там само, 12.11.12. 

G. inulae U. Braun et Y.D. Shin 
На Inula aspera Poir.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд-

ка та ін., 1999; як Golovinomyces cichoraceаrum (DC.) 
Heluta).

 G. sonchicola U. Braun et R T.A. Cook 
На Sonchus arvensis L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 (ана-

мор фа).



505ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 4

G. sordidus (L. Junell) Heluta 
На Plantago major L.: о. Єр ма ків, 12.11.12. 
G. verbasci (Jacz.) Heluta 
На Verbascum banaticum Schrad.: ЖПП (Ге лю та, 

1989; Дуд ка та ін., 1999).
Leveillula duriaei (Lév.) U. Braun 
На Teucrium chamaedrys L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; 

Дуд ка та ін., 1999).
L. lactucarum Durr. et Rost. 

На Chondrilla juncea L.: ЖПП, 29.06.12.
Podosphaera erigerontis-canadensis (Lév.) U. Braun 

et T.Z. Liu 

На Conyza canadensis (L.) Cronq.: о. Єр ма ків, 
12.11.12. 

На Erigeron acris L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд ка 
та ін., 1999). 

На E. podolicus Besser: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд ка 
та ін., 1999). 

На Taraxacum officinale Webb. ex Wigg.: ЖПП (Ге-
лю та, 1989; Дуд ка та ін., 1999); о. Єр ма ків, 12.11.12. 

P. euphorbiae (Castagne) U. Braun et S. Takam. 
На Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh.: ЖПП (Ге лю-

та, 1989; Дуд ка та ін., 1999).
P. leucotricha (Ellis et Everh.) E.S. Salmon 
На Malus domestica Borkh.: ЖПП (Ге лю та, 1989; 

Дуд ка та ін., 1999).
P. pannosa (Wallr.) de Bary 
На Persica vulgaris Mill.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд-

ка та ін., 1999).
P. phtheirospermi (Henn. еt Shirai) U. Braun et 

T.Z. Liu, in Liu 
На Odontites vulgaris Moench: ЖПП (Ге лю та, 

1989; Дуд ка та ін., 1999; як Sphaerotheca fusca (Fr.) 
S. Blumer).

P. plantaginis (Castagne) U. Braun et S. Takam. 
На Plantago lanceolata L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; 

Дуд ка та ін., 1999).
P. tridactyla (Wallr.) de Bary 

На Cydonia oblonga Mill.: о. Єр ма ків, 30.06.12. 
P. xanthii (Castagne) U. Braun et Shishkoff 
На Bidens frondosa L.: о. Єр ма ків, 30.06.12. 
На Xanthium albinum (Widder) H. Scholz: о. Єр ма-

ків, 12.11.12. 
На Xanthium sp.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд ка та 

ін., 1999; як Sphaerotheca fusca (Fr.) S. Blumer).
Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma 
На Acer negundo L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд ка та 

ін., 1999); о. Єр ма ків, 30.06.12.
Oidium spp. 
На Chondrilla latifolia M. Bieb.: ЖПП, 29.06.12 

(soc. Puccinia chondrillina Bubák). 

На Cirsium arvense (L.) Scop.: о. Єр ма ків, 30.06.12 
(soc. Puccinia sp.). 

На Cirsium sp.: о. Єр ма ків, 12.11.12. 
На Dendranthema indicum (L.) Des Moul.: ЖПП 

(Ге лю та, 1989; Дуд ка та ін., 1999). 
На Picris hieracioides L.: ЖПП (Ге лю та, 1989; Дуд-

ка та ін., 1999). 
Pseudoidium spp. 
На Galega officinalis L.: о. Єр ма ків, 30.06.12. 
На Lotus ucrainicus Klokov: о. Єр ма ків, 12.11.12 

(soc. Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro). 

ВІД ДІЛ BASIDIOMYCOTA

КЛАС PUCCINIOMYCETES

ПО РЯ ДОК PUCCINIALES

Ро ди на Coleosporiaceae Dietel
Coleosporium inulae Rabenh. 
На Inula sabuletorum Czern. ex Lavrenko: ЖПП 

(Дуд ка та ін., 1999); там само, 11.11.12 (II)*** .
Ро ди на Melampsoraceae Dietel

Melampsora epitea Thüm. 
На Salix cinerea L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 (II). 
M. lini (Ehrenb.) Lév. 
На Linum perenne L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 1999).

M. populnea (Pers.) P. Karst. 
На Populus alba L.: ЖПП, 29.06.12 (II). 
Ро ди на Phragmidiaceae Corda

Phragmidium bulbosum (Fr.) Schltdl. 
На Rubus caesius L.: ЖПП, 28.04.13 (II); о. Єр ма-

ків, 12.11.12 (III). 
Ро ди на Pucciniaceae Chevall.
Puccinia balsamitae (F. Strauss) Rabenh. 
На Balsamita major Desf.: ЖПП (Дуд ка та ін., 

1999).
P. calcitrapae DC. 
На Arctium lappa L.: о. Єр ма ків, 30.06.12, (II, III) 

(soc. Golovinomyces depressus (Wallr.) Heluta). 
На Cirsium setosum (Willd.) Besser: о. Єр ма ків, 

12.11.12 (III). 
На Centaurea iberica Trev.: о. Єр ма ків, 30.06.12 (II, 

III). 
На C. odessana Prodán: ЖПП (Дуд ка та ін., 1999).

P. chondrillina Bubák 
На Chondrilla latifolia M. Bieb.: ЖПП, 29.06.12 (II, 

III) (soc. Oidium sp.). 
P. conii (F. Strauss) Fuckel 

На Conium maculatum L.: о. Єр ма ків, 30.06.12 (II, 
III) (soc. Erysiphe heraclei DC.). 

***  Римськими цифрами в дужках позначено зареєстровані 
стадії циклу розвитку іржастих грибів: 0 — спермогонії; I — 
еції; II — урединії; III — телії.
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P.convolvuli (Pers.) Castagne 

На Calystegia sepium (L.) R. Br.: о. Єр ма ків, 
12.11.12 (II, III).

P. coronata Corda 
На Glyceria arundinacea Kunth: о. Єр ма ків, 

30.06.12 (II).
P. cynodontis Lacroix ex Desm. 

На Plantago lanceolata L.: ЖПП, 28.04.13 (0, I). 
На Valerianella carinata Loisel.: ЖПП, 28.04.13 

(0, I). 
P. hieracii (Röhl.) H. Mart. 
На Cichorium intybus L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 1999). 
На Taraxacun bessarabicum (Hornem.)  

Hand.-Mazz.: ЖПП, 29.06.12 (II). 
На T. officinale Webb. ex Wigg.: о. Єр ма ків, 30.06.12 

(II).
P. littoralis Rostr. 

На Juncus sp.: ЖПП, 11.11.12 (II, III).
P. magnusiana Körn. 

На Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.: ЖПП, 
29.06.12 (III); там само, 28.04.13 (III) (гриб ви яв ле-
но на рос лин них за лиш ках ми ну ло го року); о. Єр-
ма ків, 29.06.12 (II); там само, 12.11.12 (III).

P. menthae Pers. 
На Mentha aquatica L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 (II, 

III).
P. minussensis Thüm. 

На Lactuca tatarica (L.) C.А. Mey: ЖПП, 29.06.12 
(II, III); там само, 27.04.13 (0, I).

P. phragmitis Tul. 
На Rumex sp.: ЖПП, 28.04.13 (0, I).

P. porri (Sowerby) G. Winter 
На Allium sativum L.: ЖПП, 28.04.13 (II, III).

P. tanaceti DC. 
На Artemisia absinthium L.: ЖПП, 30.06.12 (II, 

III); о. Єр ма ків, 12.11.12 (II, III). 
На Artemisia annua L.: о. Єр ма ків, 30.06.12 (II); 

там само, 12.11.12 (III). 
На Tanacetum vulgare L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 (III).

P. variabilis Grev. 
На Taraxacum officinale Webb. ex Wigg.: ЖПП, 

28.04.13 (II); о. Єр ма ків, 12.11.12 (III). 
P. violae (Schumach.) DC. 

На Viola kitaibeliana Schult.: ЖПП, 28.04.13 (0, I).
P. xanthii Schwein. 

На Xanthium albinum (Widder) H. Scholz: о. Єр ма-
ків, 30.06.12 (III).

Puccinia spр. 
На Cirsium arvense (L.) Scop.: о. Єр ма ків, 30.06.12 

(II) (soc. Oidium sp.). 

На Cirsium setosum (Willd.) Besser: ЖПП, 28.04.13 
(0, I). 

На Elytrigia repens (L.) Nevski: ЖПП, 27.04.13 (II). 
На Lepidium perfoliatum L.: ЖПП, 27.04.13 (0, I).

Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro 

На Galega officinalis L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 (II, 
III). 

На Lotus ucrainicus Klokov: о. Єр ма ків, 23.11.12 
(II) (soc. Pseudoidium sp.).

U. polygoni-avicularis (Pers.) G.H. Otth 
На Polygonum aviculare L.: ЖПП (Дуд ка та ін., 

1999). 
На Polygonum sp.: о. Єр ма ків, 30.06.12 (III) (soc. 

Erysiphe polygoni DC.).
U. rumisis (Schumach.) G. Winter 

На Rumex crispus L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 (II, III).
U. striatus J. Schröt. 

На Medicago lupulina L.: ЖПП, 29.06.12 (II). 
На Medicago sativa L.: о. Єр ма ків, 12.11.12 (II, 

III).
U. trifolii-repentis Liro 

На Trifolium fragiferum L.: о. Єр ма ків, 30.06.12 (II, 
III).

Uromyces sp. 
На Euphobia seguieriana Neck.: ЖПП, 27.04.13 (0, 

I). 

Ав то ри щиро вдяч ні ди рек то рові ДБЗ О.М. Во-
лош ке ви чу за під трим ку ек спе ди цій них до слі джень 
на те ри то рії за по від ни ка; ін спек то ру служ би охо ро-
ни ДБЗ О.О. Зуб ри цько му — про від ни ку ек спе ди цій-
ної гру пи за друж нє став лен ня та все біч ну до по мо гу; 
спів ро біт ни кам Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо-
лод но го д-ру біол. наук, про фе со ро ві В.П. Ге лю ті та 
канд. біол. наук Ю.Я. Ти хо нен ку за до по мо гу в іден-
ти фі ка ції дея ких ви дів об лі гат но па ра зит них фі то-
троф них гри бів.
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ОБЛИГАТНОПАРАЗИТНЫЕ ФИТОТРОФНЫЕ ГРИБЫ 
ДУНАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА НАН 
УКРАИНЫ

В результате микологического исследования Дунай-
ского биосферного заповедника выявлено 80 видов 
облигатнопаразитных фитотрофных грибов, из них 2 вида 
относятся к порядку Albuginales, 20 — Peronosporales, 30 — 
Erysiphales и 28 — Pucciniales. 49 видов — новые для иссле-
дуемой территории. Peronospora aparines, P. chorisporae, Ery-
siphe buhrii, E. knautiae, Golovinomyces circumfusus, Puccinia 
cynodontis, P. littoralis и др. — относительно редкие для 
Украины. Выявленные грибы паразитировали на 98 видах 
высших растений из 82 родов 34 семейств. В статье приве-
ден список зарегистрированных видов грибов и ассоцииро-
ванных с ними питающих растений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Albuginales, Erysiphales, Peronosporales, 
Pucciniales, Дунайский биосферный заповедник, Украина.
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OBLIGATE PARASITIC FUNGI OF DANUBE BIOSPHERE 
RESERVE, UKRAINE

Eighty species of phytotrophic obligate parasitic fungi were re-
corded during  mycological research in Danube Biosphere Re-
serve: 2 species of the order Albuginales, 20 — Peronosporales, 
30 — Erysiphales, and 28 — Pucciniales. Of them, 49 species are 
new for the investigated territory. Peronospora aparines, P. cho-
risporae, Erysiphe buhrii, E. knautiae, Golovinomyces circumfusus, 
Puccinia cynodontis, P. littoralis, and some other taxa are relatively 
rare in Ukraine. The identified fungi parasitized 98 species of host 
plants belonging to 82 genera and 34 families. A list of the re-
corded fungi and their hosts is presented in the article. 

K e y  w o r d s:  Albuginales, Erysiphales, Peronosporales, 
Pucciniales, Danube Biosphere Reserve, Ukraine.


