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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Мікологічні знахідки

Вступ

Ви до вий склад бо рош нисто ро ся них гри бів Єв-
ро пи, в тому чис лі й Ук ра ї ни, пос тій но по пов ню-
єть ся за ра ху нок ви дів, що за но сять ся з Пів ніч ної 
Аме ри ки та Схід ної Азії. Так, на прик лад, лише за 
ос тан нє де ся ти річ чя в Ук ра ї ні ста ли зви чай ни-
ми пів ніч но аме ри канські види Erysiphe azaleae (U. 
Braun) U. Braun et S. Takam. (Ге лю та та ін., 2004), 
E. elevata (Burrill) U. Braun et S. Takam. (Heluta et 
al., 2009a), E. flexuosa (Peck) U. Braun et S. Takam. 
(Ге лю та, Вой тюк, 2004) та E. platani (Howe) U. Bra-
un et S. Takam. (Heluta et al., 2013), схід ноа зійські E.  
arcuata U. Braun, Heluta et S. Takam. (Braun et al., 
2006),  E. syringae-japonicae (U. Braun) U. Braun et 
S. Takam. (Seko et al., 2008) та E. kenjiana (Homma) 
U. Braun et S. Takam. (Heluta et al., 2009b). Усі вони, 
крім ос танньо го, зна йде ні та кож і в деяких ін ших 
кра їнах Єв ро пи (Braun, 1998, 2002; Ale-Agha et al., 
2000, 2004; Bolay, 2000; Ing, 2000; Inman et al., 2000; 
Zimmermannová-Pastir ková et al., 2000; Pi tek, 
2002, 2003; Zimmermannová-Pastir ková, Pastir k, 
2002; Cook et al., 2004, 2006; Millevoj, 2004; Vajna et 

al., 2004; Kiss, 2005; Braun et al., 2006; Pastir ková 
et al., 2006, 2009; Vajna, 2006; Ру са нов, Бул га ков, 
2008; Seko et al., 2008, 2011; Stoykov, 2008; Stoykov, 
Denchev, 2008; Braun, Cook, 2012). Erysiphe kenjiana, 
ві до ма ра ні ше лише в Цен траль ній і Схід ній Азії 
(Homma, 1930; Крав цев, 1950; Ва ся ги на и др., 1961; 
Бун ки на, 1991; Chen et al., 1987; Shin, 2000), уже 
де кіль ка ро ків пос піль епі фі то тій но ура жує в’язи в 
м. Киє ві, а 2008 р. за не се на та кож до Оде си (Ко-
рит нянська та ін., 2012) і Чер ні го ва (Heluta et al., 
2009b). Од нак поза ме жа ми вка за них міст і за хід ні-
ше Ук ра ї ни вона по ки що не ви яв ле на. 

Оче вид но, в Єв ро пі до гру пи ін ва зій них ви дів 
на ле жить і бо рош нисто ро ся ний гриб, що роз ви ва-
єть ся на Chelidonium majus L. (Papaveraceae). Спо-
чат ку, як Oidium sp., він на во див ся для Іс па нії, Іта-
лії та Фран ції (Blumer, 1967; Amano, 1986), піз ні ше 
під різ ни ми на зва ми (Oidium sp., Pseudoidium sp. і 
Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell) — для Лит-
ви (Гри га лю най те, 1990), Поль щі (Dynowska et al., 
1999), Угор щи ни (Jankovics, 2007; Jankovics et al., 
2008), Ні меч чи ни (Schmidt, Scholler, 2011), Сло вач-
чи ни та Че хії (Pastir ková, Pastir k, 2013). Од нак у 
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Єв ро пі в усіх ви пад ках гриб утво рю вав лише ана-
мор фу, тому йо го так со но міч на при на леж ність не 
була зро зу мі лою. По чи наю чи з 2007 р., він що річ но 
спос те рі га єть ся нами і в Ук ра ї ні. Його іден ти фі ка-
ції та по ши рен ню при свя че на ця ко рот ка стат тя.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Во се ни 2007 р. в м. Сім фе ро по лі (Ав то ном на Рес-
пуб лі ка Крим) на Ch. majus було ви яв ле но бо рош-
нисто ро ся ний гриб, який роз ви вав лише мі це лій 
та ко ні діє нос ці з ко ні дія ми. Зго дом він реєст ру єть-
ся в кіль кох ло ка лі те тах Кри му, в Киє ві та дея ких 
об лас тях Ук ра ї ни (спи сок ло ка лі те тів на ве де ний 
ниж че при опи сі гри ба). Зі бра ні зраз ки по мі ще-
ні до На ціо наль но го гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW). Вони 
до слі джу ва ли ся і фо то гра фу ва ли ся під світ ло ви ми 
мік ро ско па ми МБИ-6 (ЛО МО, Ро сія; засто со ва-
ні фа зо во-кон траст ні об’єктиви фір ми Carl Zeiss, 
Ні меч чи на) та Primo Star (Carl Zeiss, Ні меч чи на) із 
ви ко ристан ням ка ме ри Canon A 300 і про грам но го 
за без пе чен ня AxioVision 4.7. Для фо то гра фу ван ня і 
ви мі рів гри ба з Ch. majus за дія ний жи вий ма те рі ал, 
із Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph, ви ко риста-
но го в по рів няль но му ана лі зі, — гер бар ний зра зок. 
Для цьо го мі це лій, ко ні діє нос ці і ко ні дії з ме тою 
від нов лен ня їхньої фор ми та роз мі рів зні ма ли з по-
верх ні ура же но го лист ка про зо рою лип кою стріч-
кою, не ве ли кий шма то чок якої з цими струк ту ра-
ми гри ба обе реж но на грі ва ли на пред мет но му склі 
в кра п ли ні 50 %-во го роз чи ну мо лоч ної ки сло ти до 
її за ки пан ня, по тім на кри ва ли скель цем і мік ро-
ско пію ва ли. Для ска ну валь ної елек трон ної мік ро-
ско пії ма лень кі шма точ ки су хих ура же них гри бом 
лист ків на клею ва ли ла ком на ме та ле ві сто ли ки 
й на пи ля ли зо ло том. До слі джу ва ли їх за до по мо-
гою ска ну валь но го елек трон но го мік ро ско па Jeol 
6060LA (Япо нія). Циф ро ві дані об роб ля ли стан-
дарт но ста тистич но при n  30 для кож но го по каз-
ни ка.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Нами вста нов ле но, що всі зраз ки бо рош нисто ро-
ся но го гри ба, зі бра но го в Ук ра ї ні на Ch. majus, мор-
фо ло гіч но іден тич ні та представ ле ні лише ана мор-
фою Pseudoidium sp. (ко ні дії фор му ють ся по од ній 
на ко ні діє нос ці).

Ана ліз лі те ра тур них ві до мостей свід чить, що 
ана морф ний бо рош нисто ро ся ний гриб, який на-

во див ся як Oidium, за реєст ро ва ний на Ch. majus у 
ряді кра їн Єв ро пи — Іс па нії, Іта лії, Лит ві та Фран-
ції (Blumer, 1967; Amano, 1986; Гри га лю най те, 1990; 
Braun, 1995). Од нак тип його ана мор фи у вка за них 
пра цях не за зна че ний, отже, про спо рід не ність 
цих зна хі док із ви яв ле ним нами в Ук ра ї ні гри бом 
мож на лише га да ти. До цьо го до да мо, що К. Ама-
но (Amano, 1986) на Ch. majus var. asiaticum Hara 
для Япо нії на во див E. communis. Те пер цей вид не 
ви зна єть ся, од нак ві до мо, що він був конг ло ме ра-
том ба гатьох ви дів да но го роду, які ма ють ана мор-
фу типу Pseudoidium. І.О. Бун кі на (Бун ки на, 1991) 
та Х. Шін (Shin, 2000) на Ch. majus для Схід ної Азії 
(Да ле ко го Схо ду Ро сії і Пів ден ної Ко реї, від по від-
но) на во дять E. cruciferarum — гриб, який па ра зи-
тує го лов ним чи ном на хресто цві тих, рід ше — на 
рос ли нах інших ро дин, у тому чис лі й Papaveraceae, 
куди на ле жить рід Chelidonium L. Од нак у пер шо му 
ви пад ку не зро зу мі ло, чи мала ав тор спра ву з те ле-
омор фою, у дру го му ж — ав тор до слі джу вав лише 
ана мор фу. Отже, в усіх трьох ви пад ках мова йшла 
про бо рош нисто ро ся ний гриб, що має ана мор фу 
типу Pseudoidium. 

Знач но піз ні ше, з 2004 р., по діб ний гриб по-
чи нає тра п ля ти ся в Угор щи ні. Мор фо ло гіч ні до-
слі джен ня по ка за ли, що він близький до ви дів, 
які па ра зи ту ють на то ма тах, ор ли ках і па сиф ло рі 
(Jankovics, 2007; Jankovics et al., 2008). Од нак ек спе-
ри мен ти зі штуч но го за ра жен ня за свід чи ли, що ко-
жен із цих па ра зи тів має своє коло рос лин-жи ви-
те лів і є ок ре мим ви дом. Та ко го ж ви снов ку ав то ри 
ді йшли і в ре зуль та ті мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич но-
го до слі джен ня за зна че них гри бів (ана ліз ITS пос-
лі дов ності та AFLP). Ми по рів ня ли мор фо ло гіч ні 
по каз ни ки на шо го ма те ріа лу (рис. 1, а—є) з ха рак-
те ристи ка ми угорських зраз ків і вста но ви ли, що на 
Ch. majus має мо спра ву з од ним і тим же гри бом, 
який, крім Угор щи ни, швид ко по ши рив ся і по те-
ри то рії Ук ра ї ни.

У 2011 р. в Ки таї на Ch. majus був зі бра ний зра-
зок бо рош нисто ро ся но го гри ба, що мав чис лен ні 
пло до ві тіла. За мор фо ло гіч ни ми оз на ка ми його 
ви зна чи ли як E. macleayae R.Y. Zheng et G.Q. Chen 
(Jiang et al., 2015). До цьо го даний вид вва жав ся 
па ра зи том лише представ ни ків ро дів Macleaya R. 
Br. і Meconopsis Vig. (Papaveraceae) і був ві до мий із 
Китаю, Японії, Ні меч чи ни та Швей ца рії (Braun, 
Cook, 2012). Мо ле ку ляр ні до слі джен ня зга да но го 
ки тайсько го зраз ка по ка за ли, що нук лео тид на пос-
лі дов ність його ITS ре гіо ну, який вклю чав ген 5.8S 
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Рис. 1. Erysiphe macleayae на Chelidonium majus (а — частина листка з міцелієм гриба; б — конідієносці; в, г, е — конідії; 
д, є — гіфи з апресоріями) та на Macleaya microcarpa (ж—з — листок і частина листка з міцелієм гриба) (е—є — СЕМ; 
довжина штриха: б—г — 20 мкм, д, є — 5 мкм, е — 10 мкм)

Fig. 1. Erysiphe macleayae on Chelidonium majus (а — a part of a leaf with mycelium of the fungus, б — conidiophores, в, г, 
е — conidia, д, є — hyphae with appressoria) and on Macleaya microcarpa (ж—з — a leaf and a part of a leaf with mycelium of 
the fungus) (е—є — SEM; bars: б—г — 20 m, д, є — 5 m, е — 10 m)
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рРНК, на 99,8—100 % іден тич на з пос лі дов ностя-
ми E. macleayae, по мі ще ни ми до Ген Бан ку. В цьо му 
мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич но му ана лі зі були за дія ні 
та кож і зраз ки Pseudoidium sp., зі бра ні на Ch. majus у 
Єв ро пі, та E. macleayae на Macleaya microcarpa Fedde 
з Поль щі. За зна чи мо, що один із них (HQ 286669) 
вия вив ся на шим, зі бра ним В.П. Ге лю тою у 2008 р. в 
Ук ра ї ні. Всі вони по ка за ли при на леж ність до од но-
го виду — E. macleayae (Park et al., 2012; Jiang et al., 
2015). Отже, Ch. majus в Ук ра ї ні ура жу єть ся гри бом 
E. macleayae, який є тут но вим ін ва зій ним ви дом.

Має мо за зна чи ти, що во се ни ми ну ло го року 
Pseudoidium sp. був зі бра ний в Ук ра ї ні ще на од ній 
рос ли ні — Macleaya microcarpa. По рів нян ня мор-
фо ло гіч них оз нак цьо го гри ба з ха рак те ристи ка ми 
зраз ків із Ch. majus по ка за ли їхню іден тич ність. До 
того ж, на кла дан ня ура же них лист ків M. microcarpa 

на здо ро ві рос ли ни Ch. majus при зве ло до за ра жен-
ня ос тан ніх. Од нак при цьо му спос те рі га ло ся част-

ко ве від ми ран ня епі дер маль них клі тин ін фі ко ва-
ної рос ли ни.

Ниж че на во ди мо опис но во го для Ук ра ї ни ін-
ва зій но го гри ба, який пот ра пив у Єв ро пу зі Схід-
ної Азії, по дає мо його ілюст ра ції (рис. 1) та ві до-
мості про по ши рен ня на те ри то рії нашої дер жа ви 
(рис. 2).

Erysiphe macleayae R.Y. Zheng et G.Q. Chen, 
Sydowia 34: 290. 1981

Мі це лій спо чат ку сі ру ва тий, дуже тон кий, сла бо 
по міт ний, роз ви ва єть ся пе ре важ но на верхньо му 
боці лист ко вої пластин ки, на нижньо му боці май-
же від сут ній. У ви пад ку ін тен сив но го роз ви тку ко-
ні ді аль ної ста дії гриб стає до б ре по міт ним, у ви гля-
ді не чіт ких бо рош нистих плям, які піз ні ше зли ва-
ють ся. Гіфи без барв ні. Ап ре со рії до б ре роз ви не ні, 
ці ліс ні або ж дво роз діль ні, роз та шо ва ні по од ній 
або су про тив но по дві. Ко ні діє нос ці 80—145 мкм 
зав дов жки, пе ре важ но 3-, рід ше 4-клі тин ні, ба-

Рис. 2. Поширення Erysiphe macleayae в Україні

Fig. 2. Distribution of Erysiphe macleayae in Ukraine
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заль на клі ти на зі гну та, 20—30 × 6—8 мкм. Ко ні дії 
май же ци лін д рич ні (ви тяг ну то-еліп со їд ні) чи ци-
лін д рич ні, 32—53 × 8,5—16 мкм; від но шен ня дов-
жи ни до ши ри ни — 2,2—4,8. По верх ня ко ні дії сіт-
часта.

По ши рен ня в Ук ра ї ні

На Chelidonium majus L. Автономна Республіка Крим: 
м. Керч, вул. Кірова, 23.11.08, О.О. Дзюненко 
(Кравчук); м. Сімферополь, 12.11.08, 
О.О. Дзюненко (Кравчук); вул. Ялтинська, 
20.11.07, 20.11.08, О.О. Дзюненко (Кравчук); вул. 
Тарвацького, 29.11.07, І.Б. Просяннікова; вул. 
Беспалова, 18.08.08, 20.11.08, О.О. Дзюненко 
(Кравчук). — Київ: Південна Борщагівка, вул. 
Григоровича-Барського, 29.09.2009, В.П. Гелюта; 
вул. Симиренка, 31.10.08, В.П. Гелюта; центр, 
Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна, 
13.10.2010, В.П. Гелюта; вул. Терещенківська, 2, 
двір Інституту ботаніки НАН України, 06—14.08, 
09.10.09, 03.11.09, 03.11.12, 02.09.14, В.П. Гелюта. — 
Одеська обл.: Кілійський р-н, м. Вилкове, 11.11.12, 
В.Г. Коритнянська; м. Одеса, ботанічний 
сад Одеського національного університету, 
28.06.14, В.Г. Коритнянська; вул. Заболотного, 
14.07.14, В.Г. Коритнянська; вул. Марсельська, 
04.07.14, В.Г. Коритнянська. — Херсонська обл., 
Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова, дендропарк 
«Асканія-Нова», 23.10.09, О.О. Дзюненко 
(Кравчук). — Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 22.09.2013, 
В.П. Гелюта. — Черкаська обл.: Канівський р-н, 
Канівський природний заповідник, садиба, 
08.10.08, 05.11.08, 27.09.09, 29.09.09, 15.10.09, 
М.М. Пруденко; регіональний ландшафтний 
парк «Трахтемирів», колишнє с. Трахтемирів 
(нежиле), 31.08.09, 02.10.11, 28.09.14, В.П. Гелюта; 
Черкаський р-н, с. Яснозір’я, Яснозірське 
лісництво, урочище Старобір’я, 15.10.09, 
М.М. Пруденко.

На Macleaya microcarpa Fedde. Київ, Національний 
бо та ніч ний сад ім. М.М. Гришка НАН Ук ра ї-
ни, 29.08.14, С.Л. Мо ся кін; там само, 02.10.14, 
А.С. Мо ся кін.

За зна чи мо, що рос ли ни ро ди ни ма ко вих (Papa-

veraceae), зок ре ма Glaucium corniculatum (L.) J. Ru-
dolph, в Ук ра ї ні мо жуть ура жу ва ти ся й ін шим бо-
рош нисто ро ся ним гри бом, який ми іден ти фі ку ва-
ли ра ні ше як E. cruciferarum. По рів нян ня ана морф 

цьо го виду та E. macleayae по ка за ло, що дру гий має 
знач но дов ші ко ні діє нос ці та ко ні дії. 

Ав то ри щиро вдяч ні В.Г. Ко рит нянській, А.С. і 

С.Л. Мо ся кі ним, М.М. Пру ден ко та І.Б. Про сян ні ко-

вій за лю б'яз но пе ре да ні зраз ки E. macleayae, а та кож 

Л.П. Дьо мен ку за до по мо гу при елек трон но-мік ро-

ско піч но му до слі джен ні цьо го гри ба.
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Рекомендує  до  друку Надійшла 11.02.2015 р.
В.П. Гайова

Гелюта В.П.1, Кравчук Е.А.2 Первые находки в 
Украине нового инвазионного гриба Erysiphe macleayae 
(Erysiphales). — Укр. ботан. журн. — 2015.  — 72(1): 
39–45.
1 Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины, г. Киев 
2 Ботанический сад Таврического национального 
университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

Приводятся сведения о распространении в Украине 
нового инвазионного мучнисторосяного гриба Erysiphe 
macleayae R.Y. Zheng et G.Q. Chen, зарегистрированного 
на Chelidonium majus L. и Macleaya microcarpa Fedde (Pa-
paveraceae). Впервые он был найден в 2007 г. в Крыму, а 
затем и в других регионах — в Одесской, Херсонской, 
Хмельницкой и Черкасской областях, а также в Киеве и 
Одессе. Последние семь лет в Киеве он регистрируется 
ежегодно. Искусственное заражение Ch. majus грибом 
с M. microcarpa было успешным. Проведено сравнение 
анаморф E. macleayae и E. cruciferarum Opiz ex L. Junell, 
паразитирующего в Украине на еще одном представите-

ле Papaveraceae — Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph. 
Установлено, что первый из них имеет более длинные 
конидии и конидиеносцы.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Европа, инвазия, мучнисторосяные 
грибы, Pseudoidium, Chelidonium, Macleaya, Papaveraceae.

Heluta V.P.1, Kravchuk H.A.2 First records of a new invasive 
fungus, Erysiphe macleayae (Erysiphales), in Ukraine.— Ukr. 
Bot. J.  — 2015.  — 72(1): 39–45.
1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv
2 V.I. Vernadsky Taurida National University, Simferopol

Information on the distribution of a new invasive powdery 
mildew, Erysiphe macleayae R.Y. Zheng et G.Q. Chen, para-
sitising Chelidonium majus L. and Macleaya microcarpa Fedde 
(Papaveraceae) in Ukraine, is provided. The fungus was first 
found in 2007 in Crimea, and subsequently in other regions, 
i.e. Cherkasy, Kherson, Khmelnytsky, and Odessa oblasts, 
as well as in the cities of Kiev and Odessa. For the last seven 
years, this powdery mildew has been recorded annually in 
Kiev. Experimental infection of Ch. majus with a fungus from 
M. microcarpa was successful. Anamorphs of E. macleayae 
and E. cruciferarum Opiz ex L. Junell, parasitising Glaucium 
corniculatum (L.) J. Rudolph (also Papaveraceae) in Ukraine, 
were compared. It has been found that the former has longer 
conidia and conidiophores.

K e y   w o r d s: Europe, invasion, powdery mildews, 
Pseudoidium, Chelidonium, Macleaya, Papaveraceae.

Biodiversity of yeast species isolated from soil and fallen leaves in Israel / Dmytro M. Gotman, Solomon P. Wasser 
and Eviatar Nevo (Ed. Paul A. Volz ). – Koeltz Sci. Books, 2014. – 162 p. 

This book is devoted to the biodiversity of yeast species isolated from soil and fallen leaves in Israel. A total of 69 
species belonging to 27 genera are outlined; 53 species and 13 genera are newly recorded taxa for Israel. This book 
is divided into two mains parts: (a) a general part general characteristics providing data regarding to the climate, 
geology, soil composition, and flora in Israel, materials and methods, phylogeny, distribution and taxonomy of 
yeasts; and (b) a special part (taxonomic part) providing information regarding detailed ecology, distribution, 
species diversity of soil and fallen leaves yeast communities in Israel, general distribution, notes and discussions. In 
addition, plates with illustrations of almost all species are also provided.

For mycologists, microbiologists, ecologists, pedologists, lecturers and students of biological faculties of colleges and 

universities.

Видове різноманіття дріжджів, ізольованих з ґрунту та опалого листя в Ізраїлі / Д.О. Готман, С.П. Вассер, 
Е. Нево (Ред. П.А. Вольц). – 2014. – 162 с.

Книга присвячена видовому різноманіттю дріжджів, ізольованих з ґрунту та опалого листя в Ізраїлі. 
Описані 69 видів, що належать до 27 родів; 53 види з 13 родів є новими для Ізраїлю. Монографія поділена 
на дві основні частини: загальна характеристика клімату, геології, складу ґрунту і флори Ізраїлю, 
матеріали та методи, філогенія, поширення і систематика дріжджів; спеціальна частина (таксономічна) 
надає інформацію про деталі екології, розповсюдження, видове різноманіття дріжджових угруповань 
ґрунту та опалого листя в Ізраїлі, загальне поширення, нотатки й обговорення. Крім того, подані таблиці 
з фотографіями практично всіх видів. 


