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Вступ

Дис ко мі це ти є фор маль ною гру пою сум частих 
гри бів, об’єднаною на яв ністю в жит тє во му цик лі 
пло до во го тіла від кри то го типу. В сві ті ві до мо по-
над 5 000 ви дів дис ко мі це тів, в Ук ра ї ні ж за реєст-
ро ва но близько 300 ви дів (Ку зуб, Га йо ва, 2001; Го-
луб цо ва, 2005; Го луб цо ва, 2006; Дуд ка та ін., 2009а; 
Дуд ка та ін., 2009б). До слі джен ня дис ко мі це тів в 
Ук ра ї ні ха рак те ри зу ють ся не рів но мір ністю у роз-
рі зі різ них ре гіо нів. Діб ро ви лі состе по вої зони, до 
яких на ле жить і Мох на чанський лі со вий ма сив, з 
цьо го по гля ду є не дос татньо вив че ни ми те ри то-
рія ми. За га лом для Хар ківсько го Лі состе пу на ра-
зі ві до мо близько 120 ви дів дис ко мі це тів (Аку лов, 
При луцький, 2010; Мо ро зо ва, 2013; Morozova, 
Vodyanytska, 2013). На те ри то рії Мох на чансько го 
ма си ву дис ко мі це ти до те пер не до слі джу ва ли ся.

Дис ко мі це ти ві ді гра ють важ ли ву роль у функ ціо-
ну ван ні лі со вих еко систем. Так, за еко ло го-тро фіч-
ною спе ціа лі за ці єю від по від но до сис те ми Є.С. По-
по ва се ред дис ко мі це тів є біо тро фи (па ра зи ту ють 
на рос ли нах або ха рак те ри зу ють ся ен до троф ним 
спо со бом жив лен ня), мі ко ри зо у тво рю ва чі з лис-
тя ни ми та хвой ни ми по ро да ми де рев, са про тро фи, 
які іс ну ють на різ них рос лин них субстра тах тощо 
(По пов, 2005). Та ким чи ном, дис ко мі це ти, з од но-
го боку, за ле жать від нор маль но го функ ціо ну ван ня 
лі со вих еко систем, а з дру го го — ві ді гра ють у них 
ве ли ку роль. 

Мох на чанський лі со вий ма сив роз та шо ва ний у 
Змі ївсько му р-ні Харківської обл. на бе ре гах р. Сі-
верський До нець. До слі джу ва на час ти на ма си ву 
є ком плек сом на гір них кле но во-ли по вих діб ров. 
Тут фраг мен тар но збе рег ли ся ді лян ки ста рих де-
ре воста нів ві ком по над 100 ро ків (Яцюк, 2012). 
Наше пі лот не до слі джен ня про ве де но на од ній із 
та ких ді ля нок, яка вхо дить до скла ду лі со вих за каз-
ни ків «Се редньо до нецький» і «Мох на чанський» 
(рис. 1). Ос нов ни ми ви да ми де рев тут є Quercus 

robur L., Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill., Acer 
spp., Pyrus communis L., Ulmus spp., при чо му ряс ність 
кож но го виду по рів ня но ви со ка. У під ліс ку тра п-
ляють ся Corylus avellana L., Euonymus europea L., 
E. verrucosa Scop., Prunus padus L., Sambucus nigra L. 
(Яцюк, 2012). 

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Зраз ки пло до вих тіл дис ко мі це тів на те ри то рії 
Мох на чансько го лі со во го ма си ву зі бра ні нами під 
час двох польо вих ви їз дів — 23—24 квіт ня та 22—
24 лип ня 2012 р. Зби ра ли їх мар шрут ним ме то дом 
шля хом обсте жен ня різ них рос лин них субстра тів 
за до по мо гою руч ної лупи. 

Мік ро ско пію ван ня та ви зна чен ня біль шості 
зраз ків здій сню ва ли in statu vivo за ме то да ми ві-
таль ної так со но мії (Baral, 1992). Для за по бі ган ня 
ви си хан ню зраз ки збе рі га ли в хо ло диль ній ка ме-
рі за гор ну ти ми у фоль гу за тем пе ра ту ри близько 
5° С. Ви зна чен ня про во ди ли з ви ко ристан ням низ-
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ки ви знач ни ків, ста тей і мо но гра фій, при свя че них 
дис ко мі це там (Dennis, 1949; Breitenbach, Kränzlin, 
1984; Hosoya,1998; Hansen, Knudsen, 2000; Raitviir, 
2004 та ін.). Ок рім спе ці аль них ста тей і мо но гра-
фій, ми ко ристу ва ли ся ін те рак тив ни ми ба за ми да-
них Global Biodiversity Information Facility (http://
data.gbif.org/welcome.htm), Discover Life (http://
www.discoverlife.org), ба зою да них сай та Ascofrance 
(http://www.ascofrance.com/) і сай та «Гри би Ук-
ра ї ни» (http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/
index.htm). Сту пінь роз па ду де ре ви ни оці ню ва ли 
за 4-баль ною шка лою (ста дії I—IV) (Ан дерс сон и 
др., 2009). Кіль кість еле мен тів по ва ле ної де ре ви ни 
оці ню ва ли в ра діу сі близько 10 м від міс ця збо ру 
зраз ка. Оцін ку про во ди ли за 3-баль ною шка лою, 
за якою 1 бал — не знач на кіль кість (0—5 ек зем п-

ля рів), 2 бали — до во лі ве ли ка кіль кість (5—10), 
3 — ве ли ка/ду же ве ли ка (по над 10 ек зем п ля рів). 
Еле мен та ми по ва ле ної де ре ви ни вва жа ли стов бу-
ри та/або ок ре мі гіл ки, що ле жа ли го ри зон таль но, 
діа мет ром понад 15 см. Стан підстил ки ви зна ча ли 
в ра діу сі близько 1 мет ра від міс ця збо ру за 3-баль-
ною шка лою, де 1 бал — май же пов на від сут ність 
підстил ки (ха рак тер ні при кла ди — ви топ та на 
стеж ка або ку пал ка ка ба нів, пе ре ко па ний ґрунт), 
2 бали — се ред ній сту пінь збе ре же ності (підстил-
ка тон ка, її шари важ ко роз різ ню ва ні, на міс це вості 
за га лом на яв ні слі ди ан тро по ген но го на ван та жен-
ня), 3 бали — до б ре збе ре же на підстил ка (ви раз но 
по міт ні L, F, H шари, від сут ні слі ди ан тро по ген но-
го впли ву).

Рис. 1. Мохначанський лісовий масив (Харківська область)

Fig. 1. Mokhnach forest in Kharkiv Region
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Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

За на ши ми до слі джен ня ми ви зна че но 15 ви дів дис-
ко мі це тів. П’ять із них є но ви ми для Хар ківсько го 
Лі состе пу (по зна че ні *), три — впер ше за реєст ро-
ва ні на те ри то рії Ук ра ї ни (**). Ниж че на во ди мо пе-
ре лік ви яв ле них ви дів. Нові для Ук ра ї ни види су-
про во джу ють ся опи сом та фо то гра фія ми. Зна хід ка 
Paratrichophaea boudieri, що є дру гою пі сля її ви яв-
лен ня З.К. Гі жицькою (1932), та кож су про во джу-
єть ся опи сом й ілюст ра ція ми.
     Оскільки всі матеріали зібрані автором на 
території Скри па ївсько го дослідного лісгоспу 
(Ізюмський р-н Харківської обл.), то у списку 
відповідні відомості та прізвище автора не 
наводяться.

Від діл ASCOMYCOTA
Клас LEOTIOMYCETES

По ря док HELOTIALES

Ро ди на Dermateaceae Fr. 

**Mollisia сf. perelegans Haglund 
= Mollisia olivascens (Feltgen) Le Gal et F. Mangenot
Мох на чанське ліс ництво,  кв. 59 (за каз ник «Се-

редньо до нецький») (CWU Myc D 110). 
Апо те ції скуп че ні, у гру пах по 100 і біль ше пло-

до вих тіл, спло ще ні, внут ріш ня по верх ня сі ро-
го кольо ру, ви си хаю чи, стає світ ло-ко рич не вою. 
Зов ніш ня по верх ня тем но-ко рич не ва, край дещо 
висту пає. Апо те ції до 0,3 см діа мет ром (рис. 2, А). 
Ре ак ція на 3 % КОН ви раз но-жов та.

Гі ме ній: сум ки 8-спо ро ві, ци лін д рич но-бу-
ла во по діб ні (вер хів ка за круг ле на), еу а мі ло їд ні, 
49—72 мкм зав дов жки, 4,2—4,4 мкм зав шир шки. 
Спо ри від ци лін д рич но-еліп со їд них до ве ре те но-

по діб них, 6,3—8,8 мкм зав дов жки, 1,8—2,7 мкм 
зав шир шки, гла день кі, без кра пель олії, іно ді з 1—2 
ма лень ки ми кра п линами (рис. 2, Б). У пе ре зрі лих 
спо рах може фор му ва ти ся сеп та. Па ра фі зи нит ко-
по діб ні, 2,4—3,1 мкм, не міс тять вклю чень. 

Ме ду ляр ний шар — щіль на textura intricata, по-
бу до ва на з гіа лі но вих гіф. Екс ци пул із ме ла ні зо-
ва них гіф, від textura globulosa до textura angularis. 

Кра йо ві клі ти ни ви дов же ні, сеп то ва ні, 52—63 мкм 
зав дов жки, 2,4—3,5 мкм зав шир шки, зву же ні у 
сеп тах, за кін чу ють ся бу ла во по діб ни ми роз ши рен-
ня ми (рис. 2, В). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Ве ли ка Бри та нія, Да-
нія, Нор ве гія, Шве ція).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на де ре ви ні дуба 
III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле но во-ли по во-ясе-
не вої діб ро ви ві ком близько 180 ро ків, з опа ду до б ре 
збе ре же ної підстил ки (3 бали) та ве ли кої кіль кості 
суш ня ку (3 бали).
П р и м і т к а: за лі те ра тур ни ми да ни ми, сум ки цьо го 
виду роз ви ва ють ся з гач ків (Le Gal, Mangenot, 1958). У 
на шо го зраз ка ми не спос те рі га ли гач ків. Ос кіль ки спо-
сіб фор му ван ня су мок за зви чай є ста біль ною ді аг ностич-
ною оз на кою, цей зра зок пот ре бує де таль ні шо го вив чен-
ня, а та кож до дат ко вих збо рів, що умож ли ви ло б ви ді-
лен ня фор ми або різ но ви ду цьо го виду.

*Pyrenopeziza petiolaris Massee 
Мох на чанське ліс ництво, кв.51 (за каз ник «Се-

редньо до нецький»), 23.04.2012 (CWU Myc D 94). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська та За кар патська 

об лас ті, Крим (Гі жицька, 1926; Ан д ріа но ва та ін., 
2006). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри-
та нія, Да нія, Люк сем бург, Ні меч чи на, Нор ве гія, 
Че хія, Швей ца рія, Шве ція).

Рис. 2. Mollisia cf. perelegans: А — плодові тіла, Б — спори, В — крайові клітини. Довжина штриха — 0,5 см, 10 мкм та 
10 мкм відповідно

Fig. 2. Mollisia cf. perelegans: А — fruitbodies, Б — spores, B — marginal cells. Bars — 0.5 cm, 10 m, and 10 m respectively
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Еко ло гія: на че реш ках ми ну ло річ но го опа ду 
Acer sp., на ді лян ці кле но во-ли по во-ясе не вої діб-
ро ви ві ком близько 180 ро ків із до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3 бали) та ве ли кою кіль кістю суш ня ку 
(3 бали).

Ро ди на Helotiaceae Rehm 

Bisporella citrina (Batsch) Korf et S.E. Carp 
Мох на чанське ліс ництво, кв.51 (за каз ник «Се-

редньо до нецький»), 24.04.2012 (CWU Myc D 95). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська (НПП «Го ло-

сі ївський»), Сумська (НПП «Дес нянсько-Ста ро-
гутський»), Чер ні гівська (НПП «Ме зинський»), 
Хар ківська (НПП «Го міль шанські ліси», Пе че-
нізький лі со вий ма сив) об лас ті (Ан д ріа но ва та ін., 
2006; Дуд ка та ін., 2009б; Аку лов, При луцький, 
2010; Зи ко ва, Джа ган, 2011). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри-
та нія, Да нія, Люк сем бург, Ні меч чи на, Нор ве гія, 
Че хія, Швей ца рія, Шве ція).

Еко ло гія: на де ре ви ні Quercus robur III ста  дії роз-
па ду, на ді лян ці кле но во-ли по во-ясе не вої діб ро ви 
ві ком близько 180 ро ків, з май же ціл ко ви тою від-
сут ністю підстил ки (1 бал) та не знач ною кіль кістю 
суш ня ку (1 бал).

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray
Мох на чанське ліс ництво, кв. 48 (за каз ник «Мох-

на чанський»), 22.07.2012 (CWU Myc D 91). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська (НПП «Го ло-

сі ївський»), Чер ні гівська (НПП «Ме зинський»), 
Сумська (НПП «Дес нянсько-Ста ро гутський»), 
Хар ківська (НПП «Го міль шанські ліси», бай ра ки в 
око ли цях с. Ве се ле) об лас ті (Ан д ріа но ва, 2006; Дуд-
ка та ін., 2009а; Дуд ка та ін., 2009б; Аку лов, При-
луцький, 2010; Зи ко ва, Джа ган, 2011; Morozova, 
Vodyanytska, 2013).

По ши рен ня в сві ті: кос мо по літ ний вид, зна хід ки 
яко го ві до мі з ба гатьох кра їн Єв ро пи, Азії, Пів ніч-
ної та Пів ден ної Аме ри ки.

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на ми ну ло річ но му 
жо лу ді, на ді лян ці кле но во-ли по вої діб ро ви ві ком 
близько 180 ро ків із до б ре збе ре же ною підстил кою 
(3 бали) та до во лі ве ли кою кіль кістю суш ня ку (2 
бали).

Ро ди на Hyaloscyphaceae Nannf.

*Brunnipila palearum (Desm.) Baral
Мох на чанське ліс ництво, кв. 41 (за каз ник «Се-

редньо до нецький»), 22.04.2012(CWU Mус D 86).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: НПП «Дес нянсько-Ста-
ро гутський», Сумська обл. (Дуд ка та ін., 2009б). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Да нія, Ні меч чи на).
Еко ло гія: на ми ну ло річ них решт ках трав’янистих 

рос лин, у вер бо ло зі на межі за плав них біо то пів та 
кле но во-ли по во-ясе не вої діб ро ви ві ком по над 200 
ро ків, ді лян ка з се ред нім сту пе нем збе ре же ності 
підстил ки (2 бали).

*Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv. 
Мох на чанське ліс ництво, кв. 59 (за каз ник «Се-

редньо до нецький») (CWU Myc D 109). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська обл., Крим (Гі-

жицька, 1926; Ан д ріа но ва та ін., 2006; Зи ко ва, Джа-
ган, 2011).

По ши рен ня в сві ті: у ба гатьох кра ї нах За хід ної та 
Цен траль ної Єв ро пи, тра п ля єть ся у Пів ніч ній та 
Пів ден ній Аме ри ці (Ка на да, США, Ар ген ти на), 
Авст ра лії та Но вій Зе лан дії, та кож ві до мий з Аф-
ри ки (Ма рок ко).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на де ре ви ні дуба 
III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле но во-ли по вої діб-
ро ви ві ком близько 160 ро ків з до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3 бали) та до во лі ве ли кою кіль кістю 
суш ня ку (2 бали).

*Hyaloscypha daedaleae Velen.
Мох на чанське ліс ництво, кв. 51 (за каз ник «Се-

редньо до нецький»), 25.04.2012 (CWU 87). 
Еко ло гія: на мерт вій де ре ви ні Quercus robur L. 

III—IV ста  дій роз па ду, кле но во-ли по во-ясе не ва 
діб ро ва ві ком близько 150 ро ків, із до б ре збе ре же-
ною підстил кою (3 бали) і не знач ною кіль кістю 
суш ня ку (1 бал). 

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Лу ганська обл. (Лу-
ганський при род ний за по від ник, від ді лен ня «Трьо х-
із бенський степ» (Ordynets et al., in press). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Да нія, Фін-
лян дія).

**Lachnum fasciculare Velen.
Мох на чанське ліс ництво, кв. 51 (за каз ник «Се-

редньо до нецький»), 23.04.2012 (CWU Myc D 88).
Апо те ції скуп че ні, у гру пах, які на лі чу ють по над 

100 пло до вих тіл, іно ді по оди но кі або в мен ших 
гру пах, на ніж ці (рис. 3, А). У жи во му ста ні диск і 
ніж ка бі ло го кольо ру, ви си хаю чи, на бу ва ють чер-
во них від тін ків. Край та зов ніш ня по верх ня вкри-
ті ти по ви ми для роду Lachnum во лос ка ми (рис. 3, 
Б). Диск 0,4—1,9 мм діа мет ром, ніж ка 0,2—0,9 мм 
зав ви шки. Гі ме ній: сум ки 8-спо ро ві, ци лін д рич-
но-бу ла во по діб ні, ко ну со по діб но зву жу ють ся до 
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вер хів ки, сама вер хів ка спло ще на, еу а мі ло їд ні, 
52—68 мкм зав дов жки та 5,0—6,0 мкм зав шир шки, 
роз ви ва ють ся з гач ків (рис. 3, В). Спо ри ви дов же-
ні, за ок руг ле ні на кін цях, 7,2—9,0 мкм зав дов жки 
і 2,1—2,8 мкм зав шир шки, гла день кі, міс тять де-
кіль ка (1—5) ма лень ких вкра п лень. Па ра фі зи лан-
це о лят ні, 3,9—5,5 мкм зав шир шки, висту па ють над 
сум ка ми на 0—5 мкм, міс тять чис лен ні ок руг лі, гіа-

лі но ві ва куо ляр ні тіль ця (VB за Baral, 1992) (рис. 3, 
Г). Ме ду ляр ний шар — пух ка textura intricata. Екс-
ци пул textura angularis, яка скла да єть ся зі щіль но 
при лег лих гіф. Во лос ки по краю пло до во го тіла бу-
ла во по діб ні, сеп то ва ні, ши пу ва ті, 25—60 мкм зав-
дов жки, 4,0—4,8 мкм зав шир шки, в дру гій пі сля 
вер хів ки клі ти ні міс тять VB діа мет ром до 2 мкм. 

Рис. 3. Lachnum fasciculare: А — плодові тіла, Б — крайові волоски, В — сумки, Г — парафізи. Довжина штриха — 2 мм, 
10 мкм, 10 мкм та 20 мкм відповідно

Fig. 3. Lachnum fasciculare: А — fruitbodies, Б — marginal hairs, В — asci, Г —paraphyses. Bars — 2 mm, 10 m, 10 m, and 
20 m respectively
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Еко ло гія: на мерт вій де ре ви ні лис тя ної по ро ди 
де ре ва III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле но во-ли по-
во-ясе не вої діб ро ви ві ком близько 150 ро ків, з до во-
лі ве ли кою кіль кістю по ва ле ної де ре ви ни (2 бали) та 
се ред нім сту пе нем збе ре же ності підстил ки (2 бали). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри-
та нія, Іс па нія, Шве ція).
П р и м і т к а: цей вид був опи са ний Й. Ве ле новським 
у 1934 р. з Бо ге мії (су час на Че хія). В ори гі наль но-
му опи сі та на ілюст ра ці ях вка за на дов жи на спор 
4—7 мкм (Velenovský, 1934). Вод но час у су час них опи сах 
L. fasciculare на во дять ся різ ні дані щодо роз мі рів спор 
(від 5 до 9 мкм в опи сах Г.-О. Ба ра ла (при ват ні по ві дом-
лен ня); (6,4—8,8 мкм  — у ро бо ті Е. Ру біо До мін ге за) 
(Rubio Dominguez, 2011). Дов жи на спор на шо го зраз ка 
ле жить у верх ній час ти ні цих діа па зо нів, що, мож ли во, 
є ре гіо наль ною особ ли вістю виду. На від мі ну від мор-
фо ло гіч но по діб но го виду L.  papyraceum (Karst.) Karst., 
який тра п ля єть ся на де ре ви ні хвой них, L. fasciculare при-
уро че ний до лис тя них по рід, а від ін ших лах ну мів бі ло го 
кольо ру від різ ня єть ся роз мі ра ми мік рострук тур та на яв-
ністю гач ків.

Ро ди на Sclerotiniaceae Whetzel

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. 
Мох на чанське ліс ництво, кв. 41 (за каз ник «Се-

редньо до нецький»), 22.04.2012 (CWU Myc D 92). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: гриб ши ро ко роз по всю-

дже ний у ба гатьох ре гіо нах Ук ра ї ни, асо ці йо ва ний 
із ду бом зви чай ним, спри чи нює му мі фі ка цію жо-
лу дів (Schröder, 2002; Ан д ріа но ва та ін., 2006; Аку-
лов, При луцький, 2010). 

По ши рен ня в сві ті: кос мо по літ ний вид, зна хід ки 
яко го ві до мі з ба гатьох кра їн Єв ро пи, Азії, Пів ніч-
ної та Пів ден ної Аме ри ки.

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на ми ну ло річ но му жо-
лу ді Quercus robur, на ді лян ці кле но во-ли по вої діб-
ро ви ві ком близько 200 ро ків із до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3 бали) та до во лі ве ли кою кіль кістю 
суш ня ку (2 бали). 

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn 
Мох на чанське ліс ництво, квартали 40, 41, 47, 

48, 50, 51 і 59 (за каз ни ки «Се редньо до нецький» 
і «Мох на чанський») (CWU Myc D 96 та чис лен ні 
зна хід ки пло до вих тіл цьо го виду).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Ки ївська, Жи то мирська, 
Хар ківська, Чер каська об лас ті (Ан д ріа но ва та ін., 
2006; Аку лов, При луцький, 2010; Зи ко ва, Джа ган, 
2011).

По ши рен ня в сві ті: зна хід ки виду ві до мі з ба-
гатьох кра їн Єв ро пи, Азії та Пів ніч ної Аме ри ки.

Еко ло гія: в діб ро вах Хар ківської обл. вид ма со-
во фор мує пло до ві тіла на ко ре не ви щах Anemone 

ranunculoides L. у квіт ні та на по чат ку трав ня.

По ря док RHYTISMATALES

Ро ди на Rhytismataceae Chevall.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 
Мох на чанське ліс ництво, квар та ли 40, 41, 47, 

48, 50, 51 і 59 (за каз ни ки «Се редньо до нецький» і 
«Мох на чанський») (CWU Myc D 103 та чис лен ні 
зна хід ки пло до вих тіл виду).

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: ши ро ко роз по всю дже-
ний у ба гатьох ре гіо нах (на ра зі за реєст ро ва ний у 
18 об лас тях); асо ці йо ва ний го лов но з кле ном гос т-
ро листим, спри чи нює пля мистість лис тя (Ан д ріа-
но ва та ін., 2006; Дуд ка та ін., 2009а; Дуд ка та ін., 
2009б; Аку лов, При луцький, 2010; Зи ко ва, Джа ган, 
2011; Morozova, Vodyanytska, 2013). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Іс па нія, Ні меч чи на, 
Фран ція, Че хія), Аф ри ка (Ма рок ко).

Еко ло гія: те ле омор фа виду ма со во фор му єть ся 
на торішньому лис ті Acer platanoides на вес ні.

Клас ORBILIOMYCETES

По ря док ORBILIALES

Ро ди на Orbiliaceae Nannf.

**Orbilia crystallina (Quél.) Baral
Мох на чанське ліс ництво, кв. 59 (за каз ник «Се-

редньо до нецький»), 24.04.2012 (CWU Myc D 89). 
Зра зок вив ча ли у гер ба ри зо ва но му ста ні, пі сля 

ре гід ра та ції во дою, ви мі ри на во дять ся для мерт вих 
еле мен тів мік рострук тур.

Апо те ції в гру пах до 30 пло до вих тіл, спло ще-
ні, дис ко по діб ні, по верх ня апо те цію гла день ка, 
край по кри тий не рів но мір ни ми зуб ця ми, блі-
до-ро же во го кольо ру з обох бо ків, на пів про зо рі, 
0,5—1,0 мм діа мет ром. Зуб ці сфор мо ва ні гіа лі но-
ви ми скля нисти ми гі фа ми 30—50 мкм зав дов жки і 
3,4—5,0 мкм зав шир шки (рис. 4, А, Б).

Гі ме ній: сум ки 8-спо ро ві, ци лін д рич но-бу ла во-
по діб ні, на вер хів ці за ок руг ле ні, вкри ті вос ко вим 
ек су да том, 20,5—25,6 мкм зав дов жки, 2,2—3,2 мкм 
зав шир шки. Ніжка су мок має L-по діб ну фор му або 
роз двою єть ся на кін ці (рис. 4, В). Спо ри ви дов-
же ні, ге лі ко їд но за кру че ні, про зо рі, in statu mortuo 
6,8 —8,7 мкм зав дов жки, 0,5—0,* мкм зав шир шки 
(рис. 4, Г). Па ра фі зи ци лін д рич ні, сеп то ва ні, діа-
мет ром 2—3 мкм. 
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Ме ду ляр ний шар від textura angularis до textura 

intricata.
Екс ци пул від textura globulosa до textura angularis.
Еко ло гія: зра зок зі бра ний на мерт вій де ре ви ні 

Quercus robur III—IV ста  дій роз па ду, на ді лян ці кле-
но во-ли по во-ясе не вої діб ро ви ві ком близько 150 
ро ків із до б ре збе ре же ною підстил кою (3 бали), але 
не знач ною кіль кістю суш ня ку (1 бал). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ні меч чи-
на, Фран ція, Шве ція), Пів ніч на Аме ри ка (США), 
Цен траль на Аме ри ка (Кос та-Ри ка).

Клас PEZIZOMYCETES

По ря док PEZIZALES

Ро ди на Pyronemataceae Corda

*Paratrichophaea boudieri (Grélet) Bronckers

Рис. 4. Orbilia crystallina: А — плодові тіла, Б — край із зубцями, В — сумка, Г — спори. Довжина штриха — 1 мм, 
25 мкм, 5 мкм та 5 мкм відповідно

Fig. 4. Orbilia crystallina: А — fruitbodies, Б — toothed margin, В — ascus, Г — spores. Bars — 1 mm, 25 m, 5 m, and 
5 m respectively
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Мох на чанське ліс ництво, кв.47, 22.07.2012 
(CWU Myc D 90).

Апо те ції скуп че ні, в гру пах до 30 пло до вих тіл, 
від май же ку лястих на ран ніх ста ді ях роз ви тку до 
на пів ку лястих у зрі ло му ста ні. По верх ня апо те цію 
гла день ка, світ ло-сі ро го за барв лен ня (рис. 5, А). 
Край та зов ніш ня по верх ня вкри ті до б ре по міт ни-
ми ко рич не ви ми во лос ка ми (бі ля краю — справж-
ні во лос ки, інша час ти на апо те цію ор на мен то ва на 
псев до во ло ска ми) (рис. 5, Б). Апо те ції до 0,5 см у 
діа мет рі. 

Гі ме ній: сум ки 8-спо ро ві, ци лін д рич ні, зі спло-
ще ною вер хів кою та не амі ло їд ним апі каль ним апа-
ра том, вкри ті вос ко вим ек су да том, 230—280 мкм 
зав дов жки, 12,7—17,49 мкм зав шир шки, роз ви ва-
ють ся з гач ків. Спо ри еліп со їд ні, 16,7—25(29) мкм 
зав дов жки, 9—14(16—18) мкм зав шир шки, гла-
день кі, з 2—3 біль ши ми та чис лен ни ми ма лень ки-
ми мас ля нисти ми кра п ля ми (рис. 5, В). Па ра фі зи 
нит ко по діб ні, 2,2—2,6 мкм, за ок руг ле ні, на вер хів-
ці роз ши рю ють ся до 4 мкм, не міс тять вклю чень. 

Ме ду ляр ний шар textura intricata. Екс ци пул 
textura globulosa до textura angularis. Справж ні во-
лос ки по краю пло до во го тіла товстостін ні, сеп-
то ва ні, роз двоє ні біля ос но ви, 685—925 мкм зав-
дов жки, 17,5—21,5 мкм зав шир шки, за гос тре ні до 
вер хів ки, в міс ці при крі п лен ня до пло до во го тіла 
бі фур ку ють. Псев до во ло ски в ін шій час ти ні екс-
ци пу ла не ма ють бі фур ка цій, в ос но ві — буль бо по-
діб не роз ши рен ня, ко рот ші за справж ні во лос ки, 
105—155 мкм зав дов жки, 3,7—5,2 мкм зав шир-

шки (рис. 5, Б). Біля краю та кож тра п ляють ся ко-
рот кі без барв ні бу ла во по діб ні «псев до вор син ки» 
(«pseudopoils») (Pfister, 1988), 48—57×12—15 мкм. 

Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: єди на зна хід ка З.К. Гі-
жицької, на ве де на як Lachnea boudieri (Grélet) Sacc., 
Чер ні гівська обл., Ріп кинський р-н, смт Замглай 
(N51°48' E31°09'), да то ва на 28.09.1932 (Ан д ріа но ва 
та ін., 2006). 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Іс па нія), 
Аф ри ка (Ма рок ко).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на де ре ви ні ясе на 
(Fraxinus excelsior) III ста  дії роз па ду, на ді лян ці кле-
но во-ли по во-ясе не вої діб ро ви ві ком близько 180 
ро ків, із до б ре збе ре же ною підстил кою (3) та ве ли-
кою кіль кістю суш ня ку (3 бали).

Ро ди на Sarcoscyphaceae Le Gal ex Eckblad 

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. 
Мох на чанське ліс ництво, кв. 59 (за каз ник «Се-

редньо до нецький») (CWU Myc D 110). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: Хар ківська обл. (НПП 

«Го міль шанські ліси»)  (Аку лов, При луцький, 
2010).

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Ве ли ка Бри-
та нія, Гол лан дія, Да нія, Ес то нія, Люк сем бург, Ні-
меч чи на, Нор ве гія, Фін лян дія, Шве ція), Пів ніч на 
Аме ри ка (Ка на да).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на за ну ре ній у ґрунт 
де ре ви ні, на ді лян ці кле но во-ли по во-ясе не вої діб-
ро ви ві ком близько 160 ро ків із до б ре збе ре же ною 
підстил кою (3) та ве ли кою кіль кістю суш ня ку (3 
бали).

Рис. 5. Paratrichophaea boudieri: А — плодові тіла, Б — справжні волоски (з біфуркаціями) та псевдоволоски (в основі 
мають тільки бульбоподібне розширення), В — спори. Довжина штриха — 1 cм, 100 мкм та 20 мкм відповідно

Fig. 5. Paratrichophaea boudieri: А — fruitbodies, Б — true hairs (with bifurcations) and pseudohairs (with bulbous expansion), 
В — spores. Bars — 1 сm, 100 um and 20 um respectively
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Ро ди на Sarcosomataceae Kobayasi
Urnula craterium (Schwein.) Fr.
Мох на чанське ліс ництво, кв. 48 (за каз ник «Мох-

на чанський»), 24.04.2012  (CWU Myc D 93). 
Інші зна хід ки в Ук ра ї ні: За кар патська, Ки ївська, 

Пол тавська, Сумська, Чер каська, Хар ківська 
(НПП «Го міль шанські ліси») об лас ті (Ан д ріа но ва та 
ін., 2006; Дуд ка та ін., 2009б; Аку лов, При луцький, 
2010; Зи ко ва, 2012; Morozova, Vodyanytska, 2013), 
роз по всю дже ний у ши ро ко лис тя них лі сах Ук ра ї ни. 

По ши рен ня в сві ті: Єв ро па (Авст рія, Іс па нія, 
Люк сем бург, Сло ве нія, Угор щи на, Фін лян дія, Че-
хія, Шве ція), Пів ніч на Аме ри ка (США, Ка на да), 
Азія (Япо нія).

Еко ло гія: зра зок зі бра ний на ґрун ті, на ді лян ці 
кле но во-ли по вої діб ро ви ві ком близько 180 ро ків, 
із до б ре збе ре же ною підстил кою (3 бали) та до во лі 
ве ли кою кіль кістю суш ня ку (2 бали). 

Ав тор ви слов лює вдяч ність Є.О. Яцю ку (Між ві-

дом ча нау ко во-до слід на ла бо ра то рія «Вив чен ня біо-

ло гіч но го різ но ма ніт тя та роз ви тку за по від ної спра-

ви»,  м. Хар ків) — за спри ян ня в ор га ні за ції польо вих 

ро біт, Не ве ну Ма то че цу (Neven Matoce , ла бо ра то-

рія «Ascolab», Хор ва тія) – за до по мо гу у ви зна чен-

ні та пе ре вір ці зраз ків, О.Ю. Аку ло ву та О.В. При-

луцько му (Хар ківський на ціо наль ний уні вер си тет 

іме ні В.Н. Ка ра зі на) — за цін ні по ра ди під час на пи-

сан ня стат ті. Ро бо та ви ко на на за під трим ки фон-

ду Rufford Small Grants Foundation у ме жах про ек ту 

«The International Year of Forests in the Northeastern 

Ukraine: Establishing of Long-Term Program on Forest 

Biodiversity Conservation».
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Морозова И.И. Предварительные сведения о диско-
мицетах Мохначанского лесного массива (Харьковская 
Лесостепь). — Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(1): 29–38.

Харьковский национальный университет имени В. Н. 
Каразина

Представлены первые сведения о дискомицетах Мох-
начанского лесного массива (Харьковская область). 
Лесной массив представляет собой нагорную дубраву 
в бассейне р. Северский Донец и характеризуется зна-
чительной долей старовозрастных древостоев. На дан-
ной территории выявлено 15 видов дискомицетов, 5 из 
которых являются новыми для Харьковской Лесостепи. 
Три вида: – Mollisia perelegans Haglund, Lachnum fascicu-
lare Velen., Orbilia crystallina (Quél.) Baral. – новые наход-
ки для Украины. Приведены данные об экологических 
особенностях и распространении выявленных видов 
в Украине и в мире, а также оригинальные описания и 
иллюстрации для новых для Украины находок диско-
мицетов и редкого вида Paratrichophaea boudieri (Grélet)
Bronkers.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Helotiales, Orbiliales, Ascomycota, 
лесостепные дубравы, Харьковская область.

Morozova I.I. Preliminary data on discomycetes of Mokhnach 
forests (Kharkiv Forest-Steppe).  — Ukr. Bot. J. – 2015. – 
72(1): 29–38.

V.N. Karazin’s Kharkiv National University 

First data on discomycetes of the Mokhnach Forests (Kharkiv 
Region) are presented. In this territory, 15 discomycetous spe-
cies are revealed, 5 of them are new for Kharkiv Forest-Steppe 
and 3 species (Mollisia perelegans Haglund, Lachnum fas-
ciculare Velen., Orbilia crystallina (Quél.) Baral.) are re-
ported for the first time from Ukraine. Original descriptions 
and illustrations of the new for Ukraine and rare discomyce-
tous species are provided.

K e y  w o r d s: Helotiales, Orbiliales, Ascomycota, forest-
steppe oakeries, Kharkiv Region


