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АНОТАЦІЯ 

 

Кочергіна А.В. Кортикофільні міксоміцети (Myxogastrea) південно-захід-

ної частини Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна 

екологія – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціаль-

ністю 091 – «Біологія». Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, Харків, 2021. 

 

Робота присвячена вивченню однієї з найменш досліджених екологічних 

груп міксоміцетів (Mycetozoa: Myxogastrea) – наземних гетеротрофних проти-

стів, поширених у лісових екосистемах. Досліджена група кортикофільних мі-

ксоміцетів характеризуються проходженням усього життєвого циклу на корі 

дерев. Через мікроскопічні розміри спороношень, редукцію діагностично зна-

чущих структур та швидкий життєвий цикл, виявлення та ідентифікація кор-

тикофільних міксоміцетів складають серйозну методологічну проблему. Спе-

ціалізовані дослідження кортикофільних міксоміцетів в Україні раніше не про-

водились. 

У роботі застосовано методи культуральних (метод вологої камери), мор-

фологічних, морфометричних, мікроскопічних, екологічних та молекулярно-

генетичних досліджень, а також методи кількісного аналізу біологічного різ-

номаніття. Матеріалом дослідження слугували власні збори авторки у дев’яти 

локалітетах на території Харківської та Сумської областей (південно-західна 

частина Середньоруської височини); для поривняльного анализу використову-

вались власні збори авторки з інших регіонів України. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше встановлено видовий 

склад кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини Середньорусь-

кої височини – 38 видів кортикофільних міксоміцетів, що належать до 18 ро-

дів, 10 родин, 7 порядків та 2 підкласів, серед яких 12 є новими для Харківсь-
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кого лісостепу, 6 – новими для Середньоруських лісів, 3 – новими для рівнин-

ної частини України, та 5 (Hemitrichia pardina, Licea floriformis, L. pygmea, 

Macbrideola argentea та Paradiacheopsis acanthodes) – новими для України. 

Вперше вивчено таксономічну, субстратно-екологічну та хорологічну струк-

туру біоти кортикофільних міксоміцетів південного сходу України. Проведено 

детальний аналіз якісних та кількісних характеристик угруповань міксоміцетів 

на різних видах субстратоутворюючих рослин, здійснено екстраполяційну оці-

нку кількості видів міксоміцетів, асоційованих з провідними видами деревних 

рослин, проведено детальне порівняння угруповань, здійснено їхній розподіл 

на п’ять кластерів. Встановлено, що в умовах північного сходу України видо-

вий склад кортикофільних міксоміцетів визначається насамперед складом суб-

стратоутворюючих рослин. Вперше у міксоміцетів виявлені європейсько-пів-

нічноамериканський та панарктичний ареали. 

Робота має теоретичне і практичне значення. Отримані результати щодо 

видового складу, таксономічної, субстратно-екологічної та хорологічної стру-

ктури біоти кортикофільних міксоміцетів збагачують знання щодо форму-

вання регіональних біот цих організмів та сприяють встановленню чинників, 

що впливають на різноманіття, рясність та поширеність цих організмів. Одер-

жані дані можуть бути використані для обґрунтування необхідності охорони 

міксоміцетів, зокрема і шляхом створення природних резерватів. Результати 

досліджень знайшли використання в навчальному процесі в ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди при підготовці матеріалів курсу «Мікологія», навчальної польової 

практики студентів природничого факультету та рекомендацій до курсових 

робіт студентів. Зібрана колекція міксоміцетів включена до наукового герба-

рію ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що види кортикофі-

льних міксоміцетів в умовах ПЗВ СВ суттєво відрізняються за рясністю. За 

кількістю спостережень провідне положення займають E. minutum (94), A. 

pomiformis (90), M. cornea (58), P. chrysosperma (47) та L. kleistobolus (38), а за 

кількістю виявлених спорокарпів – E. minutum (12180), A. pomiformis (2144), L. 
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kleistobolus (1879) та M. cornea (1202). Найбільшу середню кількість спорока-

рпів в одному спостереженні виявлено у E. elachiston (135,0) та E. minutum 

(129,6). Перелічені вид складають ядро дослідженої біоти.  

Серед родів міксоміцетів за кількістю видів провідне положення займа-

ють Comatricha, Licea, Paradiacheopsis, Perichaena (по 4), серед родин – 

Amaurochaetaceae (10) та Trichiaceae (10), серед порядків – Stemonitidales (14), 

Trichiales (11) та Physarales (6). Пропорція досліджуваної біоти складає: 2,2 : 

1,8 : 1,4 : 3,5 : 2,0. 

Субстратоутворюючі рослини продемонстрували значні відмінності у 

якісному та кількісному складі міксоміцетів, що розвиваються на їхній корі в 

умовах вологої камери. Найбільше видове багатство міксоміцетів виявлене на 

корі Quercus robur (17), Tilia cordata (16), Fraxinus excelsior (15), Pinus 

sylvestris (11) та Acer platanoides (10). Найвищу прогнозовану кількість асоці-

йованих видів мають угруповання міксоміцетів на T. cordata (26,3). Найспри-

ятливішими для розвитку кортикофільних міксоміцетів в умовах південно-за-

хідної частини Середньоруської височини є T. cordata та F. excelsior. 

Видовий склад міксоміцетів на різних видах субстратоутворюючих рос-

лин суттєво відрізнявся. Зокрема, на корі A. campestre переважають A. 

pomiformis та L. kleistobolus, на A. platanoides – M. cornea та L. kleistobolus, на 

B. pendula – E. minutum та B. versicolor, на F. excelsior – M. cornea та C. violacea, 

на P. sylvestris – P. fimbriata, L. kleistobolus та E. papillatum, на Q. robur – 

A. pomiformis та Е. minutum, на T. cordata – A. pomiformis, E. minutum та P. 

chrysosperma. Водночас, не виявлено значущих відмінностей у видовому 

складі кортикофільних міксоміцетів на території Харківського Лісостепу та 

Середньоруських лісів. З цього впливає, що у межах дослідженої території зо-

нально-кліматичні особливості біотопів не мають визначального впливу на ви-

довий склад кортикофільних міксоміцетів. 

Встановлено, що субстратні уподобання окремих видів міксоміцетів сут-

тєво відрізняються. За кількісним та якісним складом угруповань видів міксо-
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міцетів види рослин формують п’ять кластерів (1: Q. robur, T. cordata, B. pen-

dula, B. pubescens, M. sylvestris, P. domestica; 2: A. platanoides, A. campestre, R. 

pseudoacacia; 3: F. excelsior та Ulmus sp.; 4: P. sylvestris; 5: Crataegus sp.).  

Понад половина виявлених видів (21; 55,3%) мають космополітний ареал, 

що, однак, може бути наслідком переоцінки космополітизму міксоміцетів че-

рез нестачу даних про генетичне різноманіття цих організмів. Європейсько-

північноамериканський ареал, відмічений у п’яти (13,2%) видів, регіональний 

європейський тип – у чотирьох (10,6%); панарктичнй – у чотирьох (10,6%); 

голарктичний – у двох, диз’юнктивний європейсько-східноазійсько-південно-

американський – у одного (2,6%). 

Серед темноспорових міксоміцетів (Columellomycetidae) види з космопо-

літним ареалом складають значно меншу частку, аніж у серед світлоспорових 

(54,4% та 68,7%, відповідно). Водночас, серед темноспорових міксоміцетів ві-

дносно високою є частка видів з європейським та європейсько-північноамери-

канським ареалом є (31,8%). Частка видів, що мають некосмополітний ареал, 

є найвищою у Liceales (75,0%), Echinosteliales (50.0%), Stemonitidales (46,2%) 

та Physarales (40,0%). Серед Trichiales – навпаки, переважають види з широ-

кими ареалами: космополітним, панарктичним і голарктичним (90,9%). Види 

міксоміцетів, що мають відносно вузький ареал і визначають «обличчя» дос-

ліджуваної біоти, асоційовані насамперед з F. excelsior, P. sylvestris, A. plat-

anoides та A. campestre. На A. campestre, A. platanoides, P. sylvestris та Ulmus sp. 

значна частка некосмополітних видів мають європейський та європейсько-пі-

внічноамериканський ареал. Натомість, на Q. robur понад половина некосмо-

політних видів мають панарктичний або голарктичний ареали. Також види з 

цими типами ареалів добре представлені на T. cordata (40,0%) та F. excelsior 

(50,0%).  

Видовий склад кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини 

Середньоруської височини має помірну (коефіцієнт Кульчицького дорівнює 

0,58−0,64) подібність з біотами Карпатських Лісів та Гірського Криму. Дослі-
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джену територію поєднує з цими гірськими районами наявність глибоко пере-

січеного рельєфу та високе різноманіття лісової рослинності. Водночас, поді-

бність біот кортикофільних міксоміцетів між Карпатськими лісами та Гірсь-

ким Кримом є вищою (0,67) за їхню подібність до біоти південно-західної ча-

стини Середньоруської височини. Певну подібність до біоти кортикофільних 

міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської височини (0,51−0,53) 

демонструють також біоти Західного Полісся та Прикарпатських лісів. У 

флорі обох районів трапляються Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Quercus ro-

bur, які також поширені на Середньоруській височині і характеризуються ви-

соким видовим багатством та рясністю асоційованих видів кортикофільних мі-

ксоміцетів. 

Ключові слова: біорізноманіття; генетичні маркери; грибоподібні проти-

сти; живильне середовище; життєздатність; заказник; кількісний склад; кора; 

метод вологої камери; міксоміцети; морфологічні ознаки; національний парк; 

нові знахідки; нові та рідкісні види; пластичність; поширення; рідкісні види; 

Східна Європа; субстрат; трофічні групи; Україна; флористичний склад. 
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SUMMARY 

 

Kochergina A.V. Corticolous myxomycetes (Myxogastrea) of the southwest-

ern part of the East European Upland: species diversity and substrate ecology – 

Qualification scientific paper as a manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy Degree, Speciality 091 – «Biology». H.S. 

Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2021.  

 

Thesis paper is devoted to the study of one of the least researched ecological 

groups of myxomycetes (Mycetozoa: Myxogastrea) – terrestrial heterotrophic pro-

tists common in forest ecosystems. The studied group of corticulous myxomycetes 

is characterized by the passage of their entire life cycle on the bark of living trees. 

Due to the microscopic size of sporulations, reduction of diagnostically significant 

structures and fast developmental life cycle, detection and identification of corticu-

lous myxomycetes is a serious methodological problem. Specialized studies on this 

ecological group in Ukraine have not been conducted before. 

The methods of cultural (moist chamber method), morphological, morpho-

metric, microscopic, ecological and molecular-biological researches, as well as 

quantitative analysis of biological diversity are used in this work. The material of 

the research was the author’s own collection in nine localities on the territory of 

Kharkiv and Sumy regions (south-western part of the East European Upland); the 

author's own collections from other regions of Ukraine were used for comparative 

analysis. 

The scientific novelty of the work is that for the first time the species compo-

sition of corticulous myxomycetes of the south-western part of the East European 

Upland was established - 38 species of corticulous myxomycetes belonging to 18 

genera, 10 families, 7 orders and 2 subclasses, including 12 new species for the 

Kharkiv forest-steppe, 6 – new for the Middle Russian forests, 3 – new for the plain 

part of Ukraine, and 5 (Hemitrichia pardina, Licea floriformis, L. pygmea, Mac-
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brideola argentea and Paradiacheopsis acanthodes) – new for Ukraine. The taxo-

nomic, substrate-ecological and chorological structure of the biota of corticulous 

myxomycetes of the south-east of Ukraine was studied for the first time. A detailed 

analysis of qualitative and quantitative characteristics of myxomycete assemblages 

on different species of substrate-forming trees, extrapolation of the number of myx-

omycete species associated with leading species of trees, a detailed comparison of 

groups, their division into five clusters . It is established that in the conditions of the 

north-east of Ukraine the assemblages of corticulous myxomycetes is determined 

primarily by the composition of substrate-forming trees. For the first time, Euro-

pean-North American and Panarctic habitats were discovered among the myxomy-

cetes. 

The work has theoretical and practical significance. The obtained results of 

the assemblages of corticulous myxomycetes, taxonomic, substrate-ecological and 

chorological structure of the biota of corticulous myxomycetes enrich the knowledge 

about the formation of regional biota of these organisms and contribute to the iden-

tification of factors influencing the diversity, abundance and distribution of these 

organisms. The obtained data can be used to justify the need to protect myxomy-

cetes, in particular by creating nature reserves. The research results were used in the 

educational process at the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical Univer-

sity, in the preparation of materials for the course "Mycology", in educational field 

practice of students of the Faculty of Natural Sciences and recommendations for 

term papers of students. The author’s collection of myxomycetes is included in the 

scientific herbarium of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical Univer-

sity. 

As a result of the study, it was found that the species of corticulous myxomy-

cetes of south-western part of the East European Upland differ significantly in abun-

dance. E. minutum (94), A. pomiformis (90), M. cornea (58), P. chrysosperma (47) 

and L. kleistobolus (38) are leading species in number of observations, and E. minu-

tum is leading in the number of detected sporocarps (12180), also A. pomiformis 

(2144), L. kleistobolus (1879) and M. cornea (1202). The highest average number 
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of sporocarps in one observation showed E. elachiston (135,0) and E. minutum 

(129,6). These species form the core of the studied biota. 

Among the genera of myxomycetes by the number of species the leading position 

are occupied by Comatricha, Licea, Paradiacheopsis, Perichaena (4 per each), 

among the families - Amaurochaetaceae (10) and Trichiaceae (10), among the orders 

– Stemonitidales (14), Trichiales (11) and Physarales (6). The proportion of the stud-

ied biota is: 2,2: 1,8: 1,4: 3,5: 2,0. 

Substrate-forming trees showed significant differences in the qualitative and 

quantitative composition of myxomycetes that develop on their bark in a moist 

chamber. The greatest species richness of myxomycetes was found on the bark of 

Quercus robur (17), Tilia cordata (16), Fraxinus excelsior (15), Pinus sylvestris (11) 

and Acer platanoides (10). The highest predicted number of associated species have 

assemblages of myxomycetes on T. cordata (26,3). T. cordata and F. excelsior 

turned out to be the most favorable for the development of corticulous myxomycetes 

in the conditions of the south-western part of the East European Upland. 

The species composition of myxomycetes on different species of substrate-

forming trees differed significantly. In particular, A. pomiformis and L. kleistobolus 

dominated on the bark of A. campestre, M. cornea and L. kleistobolus – on A. plat-

anoides, E. minutum and B. versicolor – on B. pendula, M. cornea and C. violacea 

– on F. excelsior, P. fimbriata, L. kleistobolus and E. papillatum – on P. sylvestris, 

A. pomiformis and E. minutum – on Q. robur, A. pomiformis, E. minutum and P. 

chrysosperma – on T. cordata. At the same time, no significant differences were 

found in the species assemblages of corticulous myxomycetes among the Kharkiv 

Forest-Steppe and Middle Russian forests. This shows that within the studied area 

zonal-climatic features of habitats do not have a significant impact on the species 

assemblages of corticulous myxomycetes. 

It was found out that the substrate preferences of certain species of myxomy-

cetes differ significantly. According to the quantitative and qualitative composition 

of myxomycete species groups, tree species form five clusters (1: Q. robur, T. cor-

data, B. pendula, B. pubescens, M. sylvestris, P. domestica; 2: A. platanoides, A. 
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campestre, R. pseudoacacia; 3: F. excelsior and Ulmus sp.; 4: P. sylvestris; 5: Cra-

taegus sp.). 

More than half of the identified species (21; 55,3%) have a cosmopolitan dis-

tribution, which, however, may be the result of a reassessment of the cosmopolitan-

ism of myxomycetes due to the lack of data on the genetic diversity of these organ-

isms. European-North American distribution has five (13,2%) species, regional Eu-

ropean type of distribution – four (10,6%); Panarctic – four (10,6%); Holarctic – 

two, disjunctive European-East Asian-South American – one (2,6%). 

Among dark-spored myxomycetes (Columellomycetidae), species with a cos-

mopolitan distribution has a much smaller share than among bright-spored myxo-

mycetes (54,4% and 68,7%, respectively). At the same time, among dark-spored 

myxomycetes, the share of species with European and European-North American 

distribution is relatively high (31,8%). The share of species with a non-cosmopolitan 

range is highest in Liceales (75,0%), Echinosteliales (50,0%), Stemonitidales 

(46,2%) and Physarales (40,0%). Among Trichiales, on the contrary, species with 

wide realms predominate: cosmopolitan, Panarctic and Holarctic (90,9%). Species 

of myxomycetes that have a relatively narrow range and define the "face" of the 

studied biota are associated primarily with F. excelsior, P. sylvestris, A. platanoides 

and A. campestre. On A. campestre, A. platanoides, P. sylvestris and Ulmus sp. a 

significant proportion of non-cosmopolitan species have European and Euro-North 

American distribution. In contrast, on Q. robur, more than half of the non-cosmo-

politan species have Panarctic or Holarctic distribution range. Also species with 

these types of distribution are well represented on T. cordata (40,0%) and F. excel-

sior (50,0%). 

The species composition of corticulous myxomycetes of the south-western 

part of the East European Upland has a moderate (Kultsytsky coefficient is equal to 

0,58–0,64) similarity with the biota of the Carpathian Forests and the Mountain Cri-

mea. The research area is combined with these mountainous areas by the presence 

of deeply rugged terrain and a high diversity of forest vegetation. At the same time, 
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the similarity of the biota of corticulous myxomycetes between the Carpathian for-

ests and the Mountain Crimea is higher (0,67) than their similarity to the biota of the 

southwestern part of the East European Upland. The biota of Western Polissya and 

the Carpathian forests also show a certain similarity to the biota of corticulous myx-

omycetes of the southwestern part of the East European Upland (0,51–0,53). In the 

flora of both areas there are Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Quercus robur, 

which are also common in the East European Upland and are characterized by high 

species richness and abundance of associated species of corticulous myxomycetes. 

Key words: bark; biodiversity; distribution; Eastern Europe; floristic compo-

sition; fungi-like protists; genetic markers; moist chamber method; morphological 

characteristics; myxomycetes; national park; new and rare species; new records; nu-

merical composition; nutrient medium; plasticity; protected area; rare species; sub-

strate; trophic groups; Ukraine; variability. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Основою комплексної оцінки стану природ-

них та антропогенно змінених екосистем є ревізія окремих таксономічних груп 

у їхньому складі. Міксоміцети (Myxogastrea), наземні спороутворюючі амебо-

їдні організми, досі лишаються поза увагою у більшості таких досліджень 

(Kryvomaz et al., 2010, 2012). Водночас, поширеність та екологічну значущість 

цих організмів важко переоцінити: вони складають до 50% біомаси ґрунтових 

амеб і є ключовими регуляторами чисельності бактерій, водоростей та гетеро-

трофних протистів у наземних екосистемах (Urich et al., 2008). Важливість охо-

рони міксоміцетів, необхідність своєчасної оцінки стану їхніх локальних біот, 

визнана на міжнародному рівні (Noskov et al., 2000; Kryvomaz, 2014; Pilipenko 

et al., 2014; Zemlyanskaya, 2015, 2017; Smolyakova, 2017). У 2016 р., беручи до 

уваги численні докази чутливості цих організмів до глобальних кліматичних 

змін, МСОП створила Експертну групу з охорони хітридієвих та зигоспорових 

грибів, ооміцетів і міксоміцетів – IUCN SSC Chytrid, Zygomycete, Downy 

Mildew, Slime Mould Specialist Group (Camino-Vilaro, Kryvomaz, 2017). 

Серед екологічних груп міксоміцетів однією з найменш досліджених є 

кортикофільні міксоміцети (англ. corticulous myxomycetes), що характеризу-

ються проходженням усього життєвого циклу на корі дерев (Rojas, Stephenson, 

2017). Через мікроскопічні розміри спороношень, редукцію діагностично зна-

чущих структур та швидкий життєвий цикл, виявлення та ідентифікація кор-

тикофільних міксоміцетів є серйозною методологічною проблемою (Schnittler, 

2001; Novozhilov et al., 2006, 2013a; Schnittler et al., 2013). На території України 

кортикофільні міксоміцети вперше описані наприкінці 1980-х рр. (Новожилов, 

1986, 1988, 1989); наразі на території країни налічується 69 видів цих організ-

мів (Леонтьєв та ін., 2020). Однак спеціалізовані дослідження, присвячені різ-

номаніттю та екології кортикофільних міксоміцетів, в Україні жодного разу не 

проводилися, а в багатьох біогеографічних зонах країни ці організми не дослі-

джені взагалі. Це стосується і південно-західної частини Середньоруської ви-

сочини – фізико-географічного виділу, що охоплює східний край лісового та 
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лісостепового поясів рослинності України. Наявні відомості щодо кортикофі-

льних міксоміцетів цієї території нечисленні та стосуються видового складу 

цих організмів у межах єдиного природного резервату, НПП «Гомільшанські 

ліси» (Леонтьєв, 2006а, б; Гриби…, 2011; Prylutskyi et al., 2017). Особливості 

південно-західної частини Середньоруської височини як унікального для Ук-

раїни ландшафтно-ценотичного комплексу, багатого на рефугіуми реліктової 

біоти (Токарський та ін., 2004), визначають актуальність дослідження видо-

вого різноманіття та субстратної екології кортикофільних міксоміцетів цієї те-

риторії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана згідно з науковою тематикою досліджень кафедри зоо-

логії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Ско-

вороди «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на різних рівнях 

організації біологічних систем» (державна реєстрація: №0111U008883 (2012–

2016); №0119U002295, 2017-2021рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – встановлення ви-

дового складу, кількісної і таксономічної структури біоти, субстратних зв’яз-

ків та біогеографічних особливостей кортикофільних міксоміцетів південно-

західної частини Середньоруської височини. 

Завдання дослідження: 

1. Встановлення видового складу кортикофільних міксоміцетів  

південно-західної частини Середньоруської височини; 

2. Визначення розподілу видів кортикофільних міксоміцетів південно-захід-

ної частини Середньоруської височини за рясністю та поширеністю на до-

сліджуваній території. 

3. Вивчення таксономічної структури біоти кортикофільних міксоміцетів  

південно-західної частини Середньоруської височини. 

4. Встановлення особливостей поширення кортикофільних міксоміцетів  

на видах субстратоутворюючих рослин та визначення видів рослин, най-

сприятливіших для розвитку  кортикофільних міксоміцетів. 
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5. З’ясування особливостей видового складу і таксономічної структури 

угруповань кортикофільних міксоміцетів на різних видах субстратоутво-

рюючих рослин. 

6. Визначення особливостей хорологічної структури біоти кортикофільних 

міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської височини. 

Об’єкт дослідження: кортикофільні міксоміцети південно-західної час-

тини Середньоруської височини. 

Предмет дослідження: видовий склад, кількісна і таксономічна струк-

тура, субстратні зв’язки та біогеографічні особливості кортикофільних міксо-

міцетів.  

Методи та матеріали дослідження: польові збори (відбір субстратів), 

метод культур (метод вологої камери), методи мікроскопічних та морфомет-

ричних досліджень, мікрофотографування, статистична обробка даних. Мате-

ріалом дослідження слугували власні збори авторки.  

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше 

встановлено видовий склад кортикофільних міксоміцетів південно-західної 

частини Середньоруської височини – 38 видів кортикофільних міксоміцетів, 

що належать до 18 родів, 10 родин, 7 порядків та 2 підкласів, серед яких 12 є 

новими для Харківського лісостепу, 6 – новими для Середньоруських лісів, 3 

– новими для рівнинної частини України, та 5 (Hemitrichia pardina, Licea 

floriformis, L. pygmea, Macbrideola argentea та Paradiacheopsis acanthodes) – 

новими для України. Вперше вивчено таксономічну, субстратно-екологічну та 

хорологічну структуру біоти кортикофільних міксоміцетів південного сходу 

України. Проведено детальний аналіз якісних та кількісних характеристик 

угруповань міксоміцетів на різних видах субстратоутворюючих росин, здійс-

нено екстраполяційну оцінку кількості видів міксоміцетів, асоційованих з про-

відними видами деревних рослин, проведено детальне порівняння угруповань, 

здійснено їхній розподіл на п’ять кластерів. Встановлено, що у межах дослі-

джуваної території поширення міксоміцетів визначається насамперед наявні-
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стю субстрату, а не зонально-географічними закономірностями. Вперше у мі-

ксоміцетів виявлені європейсько-північноамериканський та панарктичний 

ареали. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Отримані 

результати щодо видового складу, таксономічної, субстратно-екологічної та 

хорологічної структури біоти кортикофільних міксоміцетів збагачують знання 

щодо формування регіональних біот цих організмів та сприяють встанов-

ленню чинників, що впливають на якісний склад, рясність та поширення цих 

організмів. Одержані дані можуть бути використані для обґрунтування необ-

хідності охорони міксоміцетів, зокрема і шляхом створення природних резер-

ватів. Результати досліджень знайшли використання в навчальному процесі в 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди при підготовці матеріалів курсу «Мікологія», на-

вчальної польової практики студентів природничого факультету та рекомен-

дацій до курсових робіт студентів. Зібрана колекція міксоміцетів включена до 

наукового гербарію ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Особистий внесок аспіранта. Робота є результатом 4-річних досліджень 

(2017–2021 рр.) дисертанта; до неї також залучені деякі результати досліджень 

міксоміцетів України, проведених авторкою у 2009–2016 рр. Дисертанткою 

було самостійно проведено збір та обробку матеріалу, аналіз результатів і фо-

рмування висновків. Зокрема, польовий збір субстратів, постановка експери-

ментів, підрахунок та ідентифікація матеріалу проведені авторкою самостійно. 

Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися і обговорювалися на: IV Міжнародній науковій конфере-

нції молодих учених «Харківський природничий форум», м. Харків, 16–17 кві-

тня 2021 р.; ІІI Міжнародній науковій конференції молодих учених «Харківсь-

кий природничий форум», м. Харків, 15–16 травня 2020 р.; ІІ Міжнародній на-

уковій конференції молодих учених «Харківський природничий форум», м. 

Харків, 19–20 квітня 2019 р.; IV науково-практичній конференції «Актуальні 

питання біотехнології та природокористування», Харків, 9 листопада 2018 р.; 
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ХІІІ Міжнародній конференції молодих вчених «Біологія від молекули до біо-

сфери», Харків, 28–30 листопада 2018 р. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 30 наукових робіт, із них: 

14 статей, зокрема – 12 у журналах, які включені до міжнародних наукометри-

чних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus), з них 9 є науковими 

фаховими виданнями України, 3 – періодичними виданням країн ЄС (Німеч-

чина); 1 розділ у колективній монографії; 15 матеріалів та тез конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота включає вступ, 6 роз-

ділів (огляд літератури, характеристика району дослідження, опис матеріалу 

та методів дослідження, видовий склад кортикофільних міксоміцетів пів-

денно-західної частини Середньоруської височини, поширення, рясність і та-

ксономічна структура біоти кортикофільних міксоміцетів південно-західної 

частини Середньоруської височини, субстратна екологія кортикофільних мік-

соміцетів південно-західної частини Середньоруської височини, біогеографі-

чна характеристика кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини 

Середньоруської височини), висновки, список використаної літератури та до-

датки. Дисертація написана на 164 сторінках, включає 18 рисунків та 10 таб-

лиць. Список літератури містить 164 джерела, в тому числі 112 іноземною мо-

вою. 

Подяки. Автор щиро вдячний своєму науковому керівнику д. б. н., про-

фесору Т. Ю. Маркіній за науково-методичне керівництво та всебічну підтри-

мку на усіх етапах виконання роботи, д. б. н., професору Д. В. Леонтьєву за 

консультації щодо ідентифікації міксоміцетів та зауваження стсовно тексту 

роботи, проф. М. Шніттлєру (Грайфсвальдський університет, Німеччина) за 

цінні поради щодо кількісного аналізу даних. 
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РОЗДІЛ 1.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІКСОМІЦЕТІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 
1.1. Біологія, морфологія і систематика міксоміцетів 

Міксоміцети (Myxogastrea, =Myxomycetes) – наземні амебоїдні еукаріоти, 

здатні до формування складних спороносних структур (Rojas, Stephenson 

2017). Ці організми належать до особливої життєвої форми – слизовиків (лат. 

Mycetozoa, англ. Slime Molds), яка характеризується наземним способом 

життя, одноклітинною будовою та голозойним живленням. На трофічній стадії 

слизовики представлені поодинокими клітинами, їхніми агрегатами (псевдо-

плазмодіями) або гігантськими амебоїдами (плазмодіями) (Леонтьєв, 2020). 

Міксоміцети – найбільша та найрізноманітніша група слизовиків, що на-

раховує понад 1000 описаних видів та принаймні стільки ж видів, що ще очі-

кують формального опису (Lado, 2005–2021; Rojas, Stephenson, 2017). Від ре-

шти слизовиків вони відрізняються утворенням на гаплоїдній трофічній стадії 

амебоїдних клітин (міксамеб) та джгутиконосців, на диплоїдній трофічній ста-

дії – плазмодіїв, а на репродуктивній стадії – спорокарпів, своєрідних плодо-

вих тіл, в яких спори вкриті неклітинним плівчастим покривом (Rojas, 

Stephenson, 2017).  

Міксоміцети складають до 50% біомаси ґрунтових амеб і є ключовими 

регуляторами чисельності бактерій, водоростей та гетеротрофних протистів у 

наземних екосистемах (Urich, 2008). 

Життєвий цикл міксоміцетів починається з проростання спори, яке приз-

водить до вивільнення одноядерних джгутиконосних або амебоїдних клітин; 

останні прийнято називати міксамебами. Тип клітини, яка утворюється під час 

проростання спори, залежить від кількості вологи в середовищі: джгутиконо-

сці формуються в більш вологих умовах. В разі зміни умов, клітини різних 

типів демонструють здатність до взаємних перетворень (Martin, Alexopoulos 

1969; Глущенко и др., 2002). 
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Одноклітинні форми міксоміцетів живуть в товщі пористого, заповненого 

вологою субстрату і живляться бактеріями, водоростями, найпростішими та 

дріжджовими грибами, захоплюючи їх шляхом фагоцитозу. І амеби, і джгути-

коносці здатні до мітотичного поділу, збільшуючи таким чином свою популя-

цію. Існують припущення, що для деяких видів міксоміцетів доступний лише 

цей спосіб розмноження, а решта стадій життєвого циклу редукована 

(Clissmann et al., 2015; Hoppe, Schnittler, 2015; Fiore-Donno et al., 2016). Однак 

в більшості описаних видів одноядерні гаплоїдні клітини зрештою зливатися 

одна з одною, здійснюючи таким чином статевий процес. В результаті такого 

злиття завжди утворюється диплоїдна амеба. Вона продовжує живитися і ро-

сти, але більше не ділиться, в результаті чого набуває гігантських розмірів і 

стає плазмодієм (Martin, Alexopoulos, 1969; Глущенко и др., 2002; Rojas, 

Stephenson, 2017).  

Плазмодій виповзає з товщі субстрату і починає мігрувати поверхнею лі-

сової підстилки або паростками рослин, принагідно вишукуючи корм, яким на 

цьому етапі можуть слугувати плодові тіла грибів, рослинні залишки тощо. 

Зрештою, плазмодій заповзає на найбільш освітлену і піднесену ділянку і пе-

ретворюється в колонію плодових тіл, в яких дозрівають нові спори (Новожи-

лов, 1993; Rojas, Stephenson, 2017). 

Ідентифікація міксоміцетів до рівня виду можлива лише на стадії плодо-

вих тіл. В більшості видів повністю дозрілі плодові тіла добре зберігаються у 

колекціях, що дозволяє ідентифікувати їх у камеральних умовах через значний 

час після збирання. 

Еволюційно первинним типом плодових тіл міксоміцетів, успадкованим 

ними від протостелоїдних предків, є спорокарпи. Ці плодові тіла відрізняються 

наявністю неклітинного захисного покриву (перидію) та ніжки, які, однак, мо-

жуть бути вторинно редуковані. Як правило, один плазмодій утворює безліч 

спорокарпів, які разом формують так звану колонію (Neubert et al., 1993). 

У багатьох видів міксоміцетів еволюція спорокарпів приводить до фор-
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мування редукованих спороношень, так званих плазмодіокарпів, або агрегова-

них плодових тіл – псевдоеталіїв та еталіїв. Плазмодіокарпи під час дозрівання 

зберігають контури плазмодію. Ці спорофори мають вигляд валькуватих тя-

жів, плям, сіточок тощо. Псевдоеталії – агрегати спорокарпів, в якому кожен 

індивідуальний спорокарп зберігає власний перидій, а спорові маси сусідніх 

спорокарпів не змішуються. На відміну від них, еталії – це агрегати спорокар-

пів, в яких кордони окремих споротек розмиваються, а спорова маса стає спі-

льною для усього спорофора. Як правило, еталії вкриті спільним покривом – 

кортексом. Всередині еталіїв нерідко виявляється псевдокапіліцій – залишки 

покривів та осьових та покривних структур індивідуальних спорокарпів, що 

мають вигляд пластин, стрічок або ниток, розташованих у споровій масі. Спо-

рокарпи, плазмодіокарпи, псевдоеталії та еталії разом об’єднуються під термі-

ном «спорофори» (Леонтьєв, 2020). 

Спрокарпи міксоміцетів мають напрочуд складну будову і складаються з 

таких елементів: гіпоталюс, ніжка, споротека, перидій, колумела, псевдоколу-

мела, капіліцій та спорова маса (Poulaion et al., 2011). 

Гіпоталус  – плівчаста структура при основі спорокарпа. У верхній час-

тині переходить у ніжку або споротеку. Являє собою залишки висохлого 

слизу, що покриває плазмодій.  

Ніжка спорокарпа  – циліндрична, шилоподібна або стрічкоподібна ос-

нова спорокарпа, на якій розташовується одна або декілька споротек. 

Споротека  – спороносна частина спорокарпа. Являє собою порожнину, 

заповнену споровою масою, та, іноді, іншими структурами (може містити ка-

піліцій, колумелу, псевдоколумелу). Споротека може мати сферичну, цилінд-

ричну, веретеноподібну, ниткоподібну або іншу форму. У складі еталіїв та псе-

вдоеталіїв від індивідуальних спорокарпів, як правило, залишаються тільки 

споротеки. 

Перидій – неклітинний покрив, що вкриває споротеку, відділяючи спо-

рову масу від навколишнього середовища. Має плівчасту, шкірясту, хрящу-
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вату, скорлупоподібну консистенцію. У видів роду Cribraria має отвори (пер-

форації), у численних представників Stamonitales зникає до повного дозрі-

вання плодового тіла. 

Колумела, або колонка – осьова структура всередині споротеки, від якої 

відходить капіліцій. Має циліндричну, сферичну, дископодібну або іншу фо-

рму. Являє собою продовження ніжки всередину споротеки. Залежно від типу 

ніжки, колумела може бути первинною (утворена первинною ніжкою), вто-

ринною (утворена епігіпоталічною ніжкою) або третинною (утворена субгіпо-

таліною ніжною). У представників роду Siphoptychium виділяють несправжню 

колумелу, яка є похідним берилію і онтогенетично не пов’язана з ніжкою 

(Leontyev, 2020). 

Псевдоколумела – скупчення вапна або недозрілих спор, що займає 

центральну частину споротеки. На відміну від колумели, не є похідним ніжки 

чи перидію.  

Капіліцій – система ниток або трубочок, що формуються у споровій масі 

та призначені для її розпушення та просіювання спор. У Echinosteliales, 

Meridermatales, Stemonitidales та частини Physarales (Lamprodermataceae) капі-

ліцій є відгалуженням колумели. У більшості Physarales, а також Reticulariales, 

Liciales та Trichiales капіліцій є похідним перидію (Leontyev, 2020). 

Спорова маса – сукупність спор, що заповнюють спорофор. Забарвлення 

спорової маси часто відрізняється від забарвлення окремої спори під мікрос-

копом. 

У багатьох міксоміцетів, зокрема представників родин Physaraceae та 

Didymiaceae, меншою мірою також у Lamprodermataceae і Trichiaceae, у різних 

структурах спорофорів (капіліції, перидії, ніжці, кортексі, гіпоталусі) накопи-

чується так зване вапно – сукупність кристалів або гранул нерозчинних солей 

кальцію. Як правило, вапняні відкладенні є білими, але у деяких видів вони 

містять органічні пігменти, що надають їм жовтого, червоного, коричневого 

кольору (Martin, Alexopoulos, 1969; Nannenga-Bremekamp, 1991; Poulain et al., 

2011). 
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Морфогічна подібність спорофорів міксомицетів з плодовими тілами га-

стероїдних базидієвих грибів стала підставою для того, що аж до початку XIX 

ст. їх не відокремлювали від грибів. У 1826 р Е.М. Фриз запропонував в межах 

класу Gasteromycetes створити окремий підклас Myxogastres, який об'єднав ві-

домі в той момент види міксоміцетів (Fries, 1829). Незабаром К.Ф.В. Валльрот 

замінив назву Myxogastres на Myxomycetes (Steglich, 1989), а І.Г.Ф. Лінк вивів 

групу за межі гастероміцетів (Link, 1833). У 1881 р. Г. Вінтер підняв ранг так-

сону Myxomycetes до класу. У цьому ранзі група існує досі. Треба зауважити, 

що створений у 1957 р. Дж. Болдом відділ Myxomycota не тотожній за змістом 

класу, який ми тут розглядаємо, адже містить, окрім міксоміцетів, також декі-

лька груп клітинних слизовиків (Ainsworth and Bisby's…, 1995).  

Протягом XVIII–XIX ст. міксоміцети, разом з грибами, розглядалися у 

складі царства Рослини. Однак у 1857 р. А. де Барі описав одноклітинні стадії 

міксоміцетів, довівши, що подібність цих організмів з грибами є поверхневою 

і не відображає фундаментальні особливості біології цих організмів. Де Барі 

запропонував для міксоміцетів нову назву, Mycetozoa (гриби-тварини), та дій-

шов висновку про їхню спорідненість з амебами (Bary, 1887). На підставі цього 

відкриття міксоміцети були перенесені до новоствореного царства Протисти 

або Протоктисти (Olive, 1975). Ця точка зору знаходила підтримку до 1980-х 

рр. Альтернативний, більш консервативний погляд, поширений у другій поло-

вині ХХ ст., полягав у віднесенні міксоміцетів, разом з іншими слизовиками, 

до самостійного відділу чи навіть підцарства у складі царства Гриби (Глуще-

нко и др., 2002; Леонтньев, 2019).    

Накопичення даних про ультраструктуру нижчих еукаріотів та поява пе-

рших відомостей про структур маркерних генів живих організмів дозволили у 

1900–2000 рр. запропонувати принципово нові системи живого світу. Було 

встановлено, що міксоміцети не споріднені ані зі справжніми грибами, ані з 

тваринами, натомість вони філогенетично близькі до лобозних амеб, зокрема 

ентамеб та мастигамеб. З урахуванням цих даних міксоміцети були віднесені 

до створених у цей перехідний період царств: Protozoa (Cavalier-Smith 1993), 
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Myxobiontes (Кусакин, Дроздов, 1995), Tubulocristata (Водорості та гриби…, 

2006). Подальші дослідження філогенетичних зв’язків між еукаріотами, що 

ґрунтувалися на мультигенному аналізі, визначили положення міксоміцетів у 

складі супергрупи Amoebozoa (Adl et al., 2005, 2012), яка іноді одержує ранг 

царства (Леонтьев, 2019) або типу (Ruggiero et al., 2015). У системі еукаріотів, 

запропонованій групою під керівництвом С. Едла у 2019 р., Amoebozoa поді-

ляються на три клади, Discosea, Tubulinea та Evosea. У складі останньої клади 

виділяються групи Cutosea, Variosea та Eumycetozoa. Саме до Eumycetozoa і 

належить клас Myxogastrea (=Myxomycetes), а також ще два класи слизовиків, 

плазмодіальні односпорові Ceratiomyxomycetes та псевдоплазмодіальні бага-

тоспорові Dictyosteliomycetes (Adl et al., 2019, Wijayawardene et al., 2020). 

Розробка внутрішньої класифікації міксоміцетів пов'язана з іменем фран-

цузького ботаніка Ф.Ф. Шевальє, який у 1826 р. встановив родини Liceaceae, 

Physaraceae, Reticulariaceae і Trichiaceae, визнані до теперішнього часу. Півс-

толіття потому польський міксоміцетолог Й.Т. Ростафінский розділив міксо-

міцети на два порядки, Amaurosporеае (темноспорові) та Lamprosporеае (світ-

лоспорові). В обох порядках автор виділив підпорядкі Atrichchae (капіліцій 

відсутній) і Trichophora (капіліцій наявний). У 1907 р. А. Лістер запропонував 

модифікацію системи Й.К. Ростафінского. Визнавши встановлені останнім по-

рядки Amaurosporales і Lamprosporales, Лістер в першому виділив подпорядкі 

Calcarineaе (містять вапно) і Amaurochaetineae (що не містять вапна), а в дру-

гому – Anemineae (що не мають капілліція) і Calonemineae (мають капілліцій). 

У 1922 р Т. Макбрайд запропонував для виділених А. Лістером груп 

Calcarineaе, Amaurochaetineae і Calonemineae типіфіковані назви Physarales, 

Stemonitales і Trichiales, відповідно (Leontyev et al., 2019a). У 1969 р. вийшла 

друком впливова монографія Дж. Мартина та К. Алексопулоса, у якій «ендос-

порові» міксоміцети були розділені на 5 порядків: Echinosteliales, Liceales, 

Physarales, Stemonitales і Trichiales (Martin, Alexopoulos, 1969). Цю систему, з 

невеликим змінами використовували усі значні монографи групи у д. п. ХХ – 

п. п. ХХІ ст. (Nannenga-Bremekamp, 1991; Neubert et al., 1993; Poulain et al., 
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2011). Однак система Мартина і Алексопулоса ґрунтувалася на морфології 

плодових тіл і не враховувала шляхи еволюції досліджуваної групи. Молеку-

лярно-філогенетичні дослідження, започатковані А.М. Фіоре-Донно у 2005 р. 

(Fiore-Donno et al., 2005), показали, що серед класичних систем міксоміцетів 

еволюційні зв’язки між цими організмами відображала система Й. Т. Ростафі-

нського (Leontyev, Schnittler, 2017). На підставі численних досліджень, що вра-

ховували декілька несчеплених маркерних генів, міжнародна дослідницька 

група під керівництвом проф. Д.В. Леонтьєва запропонувала першу і наразі 

єдину філогенетичну систему міксоміцетів (Leontyev et al., 2019a; 

Wijayawardene et al., 2020). У цій системі клас Myxomycetes розділено на два 

підкласи: Columellomycetidae (Темноспорові) та Lucisporomycetidae (Світло-

спорові). До першого підкласу належать порядки Echinosteliopsidales, 

Echinosteliales, Clastodermatales, Meridermatales, Stemonitidales та Physarales. 

До світлосопорових міксоміцетів відносять порядки Cribrariales, Reticulariales, 

Liceales та Trichiales (Табл. 1.1). Саме цією системою ми і користуватимемося 

у нашій роботі. 

 

Табл. 1.1  

Філогенетична класифікація міксоміцетів (за Leontyev et al. 2019a, 

Wijayawardene et al. 2020) 

Підкласи Порядки Родини Роди 

 
Lucisporomycetidae 
– Світлоспорові 

Cribrariales Cribrariaceae Cribraria, Lindbladia, 
Licaethalium 

Reticulariales Reticulariaceae 
Alwisia, Lycogala, Reticu-
laria, Siphoptychium,  
Thecotubifera, Tubifera 

Liceales Liceaceae Licea, Listerella 

Trichiales 

Dianemataceae 
Calomyxa, Dianema, 
Dictydiaethalium, 
Prototrichia 

Trichiaceae 

Arcyria, Arcyodes, 
Cornuvia, Hemitrichia, 
Metatrichia, Oligonema, 
Perichaena, Trichia  

Incertae sedis Arcyriatella, Calonema,  
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Minakatella, Trichioides 
Columellomycetidae 
– Темноспорові 

Echinosteliopsi-
dales 

Echinosteliopsi-
daceae Echinosteliopsis 

Echinosteliales Echinosteliaceae Barbeyella, Echinostelium 
Semimorula 

Clastodermatales Clastodermataceae Clastoderma 
Meridermatales Meridermataceae  Meriderma  

Stemonitidales 
Amaurochaetaceae 

Amaurochaete, Brefeldia,  
Comatricha, Enerthenema,  
Paradiacheopsis, 
Stemonaria, Stemonitopsis  

Stemonitidaceae Macbrideola, Stemonitis, 
Symphytocarpus  

Physarales 

Lamprodermataceae 
Collaria, Colloderma,   
Diacheopsis, Elaeomyxa, 
Lamproderma 

Didymiaceae Diderma, Didymium,  
Lepidoderma, Mucilago 

Physaraceae 

Badhamia, Craterium,  
Fuligo, Kelleromyxa,  
Leocarpus, Physarella,  
Physarina, Physarum 

Incertae sedis 

Diachea, Leptoderma,  
Paradiachea, Protophy-
sarum, Trabrooksia, 
Willkommlangea 

 

1.2. Екологічні особливості міксоміцетів 

Структура угруповань макроскопічних наземних організмів (рослин, тва-

рин, макроміцетов) відносно добре досліджена, однак аналогічна інформація 

про мікроорганізми залишається фрагментарною. Це в значній мірі спричи-

нено методологічними труднощами, зокрема зі складністю підрахунку та на-

віть розмежування особин. Однак методи аналізу і порівняння рівнів різнома-

нітності, розроблені для макроорганізмів (Jongman et al., 1995; Krebs, 1999; 

Magurran, 2004) в цілому придатні для дослідження  грибоподібних протистів. 

У випадку міксоміцетів, обліковою одиницею зазвичай виступає плодове тіло, 

або колонії плодових тіл, утворена одним плазмодієм (Леонтьєв, 2007). 

Систематичні дослідження синекології міксоміцетів розпочалися у 1980-

х рр., коли Р. Маймон-Роделла та Г. Готтсбергер навели аналіз структури угру-

повань міксоміцетів з тропічних лісів Бразилії (Maimoni-Rodella, Gottsberger 

закінчення табл. 1.1 
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1980), а С.Л. Стівенсон провів ґрунтовне дослідження міксоміцетів високогір-

них лісів південно-західної Вірджинії, США (Stephenson, 1988). Вказані ав-

тори виявили різноманіття екологічних стратегій міксоміцетів і поставили пи-

тання про визначення діапазонів толерантності окремих видів до головних 

екологічних чинників та встановлення широти їхніх екологічних ніш 

(Schnittler, 2001a; Rojas et al., 2008). 

Екологічні групи міксоміцетів визначаються насамперед за типами суб-

стратів, на яких ці організми утворюють плодові тіла. За цією ознакою серед 

міксоміцетів відділяють такі групи (Rojas, Stephenson, 2017): 

– ксілофільні: спороносять на мертвій деревині та її залишках; 

– кортикофільні: спороносять на корі живих дерев; 

– підстілкові (децідуофільні): спороносять на відмерлих компонентах лі-

сової підстілки: опалому гіллі та листі, плодах, залишках трав'янистих 

рослин; 

– гербофільні: спороносять на живих трав'янистих рослинах та зелених 

частинах молодих деревних рослин; 

– бріофільні: спороносять на пагонах мохопобідніх і таломах печіночні-

ків; 

– флорофільні: спороносять на відмерлих суцвіттях тропічних рослин; 

– ліхенофільні: спороносять на талому лішайніків; 

– сукулентофільні: спороносять на пагонах сукулентів. 

Важливо підкреслити, що міксоміцети не живляться субстратами, на яких 

вони утворюють плодові тіла. Натомість вони або використовують в їжу мік-

роорганізми, які заселяють ці субстрати (це типово для ксилофільних та кор-

тикофільних видів), або розвиваються у ґрунті, а на рослинні субстрати випо-

взають безпосередньо перед утворенням плодових тіл (це, насамперед, влас-

тиво гербофільним видам).  

Перелік субстратних груп міксоміцетів суттєво залежить від природно-

кліматчної зони, у якій проводиться дослідження. Так, в умовах екваторіаль-
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них лісів виявлено угруповання міксоміцетів асоційованих з такими субстра-

тами: (1) кора живих дерев і кущів (2) деревина на різних стадіях розкладання 

(3) відмерлі м'які стебла, наприклад пагони ліан (4) відмерлі віночки та суц-

віття великих трав'янистих рослин, що поширені у тропіках (5) відмерлі, але 

все ще прикріплені листки (6) опалі листки та інші зелені частини рослин (7) 

епіфітні печінкові мохи (Schnittler et al., 2002; Stephenson et al., 2004a). В умо-

вах пустель помірної зони північної півкулі виділяються інші субстратні 

групи: (1) види, асоційовані з каудексами склерофіільних напівкущиків (2) 

види, асоційовані з соковитими частинами сукулентів (3) види, асоційовані з 

корою тамариксу (4) ксилофіли (Schnittler, 2001a). 

За сезоном утворення плодових тіл міксоміцетів помірної зони розділя-

ють на дві групи:  

– літні (естівальні): плодоносять у теплий сезон року, переважно з травня 

до жовтня; 

– нівальні: плодоносять навесні, одразу після танення снігу, переважно у 

горах, але в разі швидкого потепління трапляються і  на рівнинах. 

Нівальні міксоміцети є переважно гербофілами, естівальні належать до 

усіх відомих екологічних груп. 

Міксоміцети трапляються в усіх типах наземних екосистем по усій Земній 

Кулі. Поширення за допомогою спор сприяє широкому розповсюдження цих 

організмів. Однак припущення, що міксоміцети є космополітними організ-

мами загалом не підтверджується. За існуючими оцінками, 53% видів міксомі-

цетів мають ареал, обмежений лише одним континентом чи природно-кліма-

тічною зоною (Новожилов, 2005). Обмеженість ареалів видів міксоміцетів 

може мати декілька причин: 1) низька чисельність і відповідно, низька проду-

ктивність спороутворення, 2) нетривала життєздатність спор, що утруднює їх 

перенесення на великі відстані у живому стані, 3) чутливість до ультрафіолету, 

особливо у світлоспорових видів, яка зменшує ефективність поширення спір у 

верхніх шарах атмосфери. На сьогодні у міксоміцетів відомі такі тип ареалу 

(Новожилов, 2005; Леонтьєв та ін., 2020): 
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– космополітний; 

– голарктичний; 

– аркто-бореально-альпійській; 

– аридний (пустельно-степовий); 

– пантропічній; 

– регіональний. 

Відомі регіональні ареали обмежуються гірськими масивами Європи, ек-

ваторіальними лісами Південної Америки, листопадними Південно-Східної 

Австралії, окремий регіонами Центральної та Східної Азії тощо (Rojas, Ste-

phenson, 2017). 

Більшість досліджених видів міксоміцетів демонструють виражену се-

зонну динаміку спороношень. Зазвичай, утворення плодових тіл міксоміцетів 

відбувається у теплий та вологий сезон, зокрема у помірній зоні Північної пі-

вкулі польові знахідки естівальних міксоміцетів обмежені періодом від травня 

до листопада, а нівальних – лише 3–4 тижнями протягом квітня і травня. 

Для багатьох видів зареєстровані багаторічні зміни в чисельності. Напри-

клад, у мусонних тропічних лісах південного В'єтнаму чисельність плодових 

тіл міксоміцетів сильно варіювала протягом трьох років спостереження 

(Novozhilov et al. 2017а). Рясність окремих видів нівальних міксоміцетів в аль-

пійській і субальпійській зоні Європи та Америки значно варіює від року до 

року в діапазоні від нуля до сотень колоній на трансекту (Schnittler et al., 

2015a). З цієї причини для дослідження видового різноманіття міксоміцетів не-

обхідно як мінімум два незалежних польових дослідження, розділених в часі.  

Як і для будь-яких об’єктів екологічних досліджень, для міксоміцетів по-

трібне чітке визначення облікових одиниць чисельності. На жаль, як і у випа-

дку грибів, рахувати міксоміцети за особинами неможливо. Їхнє визначення 

здійснюється за плодовими тілами, що не відповідають біологічним індивідам. 

Як правило, один плазмодій утворює десятки-сотні плодових тіл, що можуть 

бути зібрані в одну або декілька колоній з розмитими кордонами.  Особливо 

складним є облік індивідів в умовах вологої камери, де через нестачу місця 
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колонії, утворені одним плазмодієм, можуть перетинатися; в польових умовах 

це теж іноді спостерігається (Novozhilov et al., 2017). Зважаючи на це, практи-

чно всі дані про чисельність міксоміцетів в польових умовах використовують 

як облікову одиницю зразок (англ. specimen) – колонію, або тісну групу коло-

ній спорокарпів, імовірно утворену одним плазмодієм (Гриби заповідників..., 

2009). Як правило для того, щоб колонії плодових тіл вважалися окремими 

зразками, вони мають бути розділені відстанню понад 30 см (Eliasson, 1981; 

Stephenson, 1988). В дослідженнях з використанням методу вологих камер 

плодових тіл, альтернативною обліковою одиницею є спостереження (англ. 

observation), тобто сукупність плодових тіл певного виду, утворених в одній 

вологій камері або серії камер, в яких закладений один зразок субстрату 

(Novozhilov et al., 2000; Schnittler, 2001a). Третій, найточніший тип облікової 

одиниці, що використовується у дослідженнях міксоміцетів – це кількість пло-

дових тіл (Schnittler, 2001a). З  методологічних причин цей тип використову-

ється лише для оцінки поширеності видів, що вирощуються у вологокамерних 

культурах. Через непрямий характер обліку кількості особин міксоміцетів, в 

екологічних дослідженнях цих організмів замість терміну «чисельність» за-

звичай використовується термін «рясність» (Леонтьєв, 2007). 

Хоча поширення міксоміцетів майже обмежена макрокліматом і наявні-

стю рослинного покриву, присутність та рясність конкретних видів залежить 

від параметрів мікробіотопу (англ. microhabitat), в якому міксоміцет перебуває 

на трофічній стадії. Прикладом такого мікробіотопу є ділянка стовбура дерева, 

фрагмент пня або колоди, невеликі затінені ділянки підстилки, мохова куртина 

тощо (Stephenson, 1988; Schnittler, 2001a). У складі мікробіотопу структури ро-

слинного, зрідка тваринного або мінерального походження відіграють роль 

субстратів, у товщі або на поверхні яких розвиваються міксоміцети. Відпо-

відно, ознаки мікробіотопу для міксоміцетів зводяться до фізико-хімічних па-

раметрів субстрату.  

Перше ґрунтовне дослідження впливу параметрів субстрату на різнома-

ніття міксоміцетів здійснив М. Шнітлер (Schnittler, 2001a). Він запропонував 
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класифікацію цих параметрів, яка згодом знайшла широке використання 

(Novozhilov, Schnittler, 2008; Novozhilov et al., 2006). Запропонований автором 

перелік включав такі ознаки: тип субстрату (кора, підстилка, деревина, послід 

травоїдних тварин тощо), текстура кори, тип наземної підстилки (листяний 

опад, гілковий опад, трав'яна підстилка), висоту відбору проб над землею, ін-

тенсивність освітленості, вплив вітру, гігроскопічність і pH субстрату. Автор 

запропонував умовну шкалу інтенсивності для таких ознак, як освітленість та 

сила вітру. Гігроскопічність вимірювалася шляхом порівняння різниці вологої 

та сухої маси субстрату. 

В подальшому перелік параметрів субстрату розширювався, включаючи 

включивши такі категорії: (1) висота колонії міксоміцетів над рівнем землі (2) 

висота локалітету над нижньою відміткою форми рельєфу (3) висота схилу або 

скелі над колонією спорокарпів (4) відсоток відкриття горизонту, видимий че-

рез об'єктив «риб'яче око» (5) експозиція поверхні (6) нахил поверхні, і (7) pH 

субстрату (8) покриття субстрату мохоподібними, вціломі та по окремим по-

ширеним видам (9) покриття субстрату аерофітними водоростями (10) протя-

жність ґрунтового покриву.  

Перелічені параметри мають різний вплив на структуру угруповань мік-

соміцетів. За допомогою методів ординації багатовимірних даних (NMS), ана-

лізу головних компонентів (PCA), канонічного аналізу відповідностей (CCA) 

та аналізу відповідностей (CA) було встановлено, що найбільше значення для 

міксоміцетів мають такі параметри мікробіотопу, як pH, вологість субстрату, 

діаметр стовбура дерева, висота над землею і відкритість лісового полога 

(McCune, Mefford, 2006; Rojas, Stephenson, 2007; Гриби заповідників... 2009). 

Однак для нівальних міксоміцетів найбільш важливим виявилися не особли-

вості субстрату, а кліматичні параметри (Schnittler et al., 2015a). Аналіз даних 

про температуру повітря і товщину снігового покриву у період, що передує 

сезону споруляції нівальних міксоміцетів, показав, що формування великої кі-

лькості плодових тіл можна очікувати, якщо (1) перші осінні заморозки (t < –



39 
 

5°C) наступають після перших снігопадів (2) суцільний сніговий покрив збе-

рігається доти, поки не припиняються сильні нічні заморозки, і (3) якщо сні-

говий покрив досягає певної мінімальної висоти: не менше 30 см для високо-

гірних районів (Shchepin et al., 2014) та не менше 10 см для рівнин (Yatsiuk et 

al., 2020). Очевидно, що усі вказані особливості забезпечують захист ґрунту 

від промерзання, що, в свою чергу, сприяє розвитку у ньому одноклітинних 

стадій міксоміцетів.   

Одним з найбільш значущих фізико-хімічних параметрів, що впливають 

на видовий склад та рясність міксоміцетів є рН субстрату. Вплив цього пара-

метру добре досліджений для кортикофільних міксоміцетів (Härkönen, 1977; 

Snell, Keller, 2003; Härkönen, Vänskä, 2004; Everhart et al., 2008; Kilgore et al., 

2009; Гриби заповідників..., 2009). Кислотність деревної кори варіює у межах 

рН 4.0–8.0, причому кора хвойних дерев є більш кислою, аніж кора широколи-

стяних. Дослідженнями встановлено, що на корі хвойних дерев формуються 

своєрідні та відносно бідні за видовим складом угруповання міксоміцетів, тоді 

як широколистяні дерева зі слабо кислою корою демонструють найбільше рі-

зноманіття  асоційованих видів (Snell, Keller, 2003; Ndiritu et al., 2009). Експе-

римент зі штучним закисленням кори Quercus petraea виявив тенденцію до 

зменшення кількості видів кортикофільних міксоміцетів зі зниженням pH 

(Wrigley de Basanta, 2004).  

Таксономічні групи міксоміцетів демонструють різні оптимуми рН. Зок-

рема, кортикофільні представники порядків Physarales і Echinosteliales адапто-

вані до відносно високих значень pH, що лімітує їхнє поширення у зоні боре-

альних хвойних лісів (Novozhilov, Schnittler, 2008; Schnittler, 2001a). І навпаки, 

в пустелях Євразії, де переважають лужні здерев’янілі субстрати (pH 7.5–8.0), 

майже відсутні представники Stemonitales, Liceales і Trichales (Schnittler, 

Novozhilov, 2000; Stephenson et al., 2000). Єдиним винятком є кора тамариксу 

(pH 4.6–7.2), на якій успішно розвивалися міксоміцети з перерахованих вище 

порядків.  
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Окремі види міксоміцетів суттєво відрізняються як оптимальними зна-

ченнямя рН, так і шириною діапазону толерантності до цього параметру 

(Гриби…, 2009; Леонтьєв та ін., 2013). Так,  Arcyria cinerea здатна розвиватися 

в усьому діапазоні рН, доступному на рослинних субстратах, тоді як 

Paradiacheopsis fimbriata розвивається у вузькому діапазоні pH (4.3–4.9) 

(Гриби заповідників..., 2009). Навіть види, що належать до одного роду, мо-

жуть мати різні діапазони оптимуму pH. Наприклад, Licea minima трапляється 

на субстратах з pH 4.0–5.0 (Stephenson, 1989), а Licea succulenticola переважає 

на сукулентних рослинах з pH до 10.0 (Mosquera et al., 2003). Представники 

порядку Trichiales зазвичай обирають кислі субстрати (pH 3.5–5.5), але пред-

ставники роду Perichaena виявлялися на субстратах з відносно високим pH 

(6.5–6.8) (Фефелов, 1999; Novozhilov et al., 2006). 

Дослідження впливу гігроскопічності кори, проведене Д.В. Леонтьєвим, 

показало, що найсприятливішим для міксоміцетів є діапазон гігроскопічності 

від 50 до 100%. Істотно менша гігроскопічність призводить до збідніння біоти 

міксоміцетів, аж до їх повного зникнення. Зокрема, на корі рослин, що відріз-

няються далекими від оптимальних значеннями гігроскопічності (Evonіmus 

europeus, E. verrucosa, Sambucus nіgra) міксоміцети узагалі не були знайдені 

(Гриби заповідників..., 2009). 

Варто зазначити, однак, що не зважаючи на значення рН та гігроскопіч-

ності для розвитку міксоміцетів, ці параметри не повною мірою визначають 

видовий склад досліджуваних організмів. Так, угруповання ацидофільних мі-

ксоміцетів, що розвиваються на корі хвойних дерев, в бореальних і тропічних 

лісах є різними. Найпоширеніший кортикофільний вид на корі Pinus sylvestris 

в тайзі – Paradiacheopsis fimbriata, а в гірських тропічних лісах В'єтнаму – 

Cribraria confusa (Novozhilov et al., 2017a). З іншого боку, комплекси видів, що 

утворюються на різних, хоча і близьких за фізико-хімічними параметрами, не 

завжди є достатньо близькими. Це може бути пов’язане з впливом на біоту 

міксоміцетів кормової бази, насамперед бактерій, склад яких, у свою чергу, 

залежить від органічних сполук, присутніх у корі різних видів дерев (Rojas, 
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Stephenson, 2017). Таким чином, вплив параметрів навколишнього середовища 

на видовий склад міксоміцетів, асоційованих з рослинним субстратом, зво-

диться до двох фундаментальних ознак: (1) природно-кліматичні умови та (2) 

видова приналежність субсратоутворюючої рослини. 

 

1.3. Загальна характеристика кортикофільних міксоміцетів 

Кортикофільні міксоміцети – екологічна група, представники якої розви-

ваються у товщі кори живих багаторічних рослин та спорулюють на поверхні 

цього субстрату. Ці організми відомі понад століття. Перші відомості про них 

оприлюднив А. Лістер у 1915 р., а Г.К. Гілберт та Дж. В. Мартін у 1933 р. про-

вели перше спеціалізоване дослідження цієї групи (Gilbert, Martin, 1933). На 

сьогодні описано понад 120 видів кортикофільних міксоміцетів (Lado, 2005–

2021). Представники цієї групи зафіксовані на усіх континентах і в усіх при-

родних зонах, зокрема і позбавлених деревної рослинності, адже вони можуть 

розвиватися на каудексах напівкущиків та кущиків у степах і пустелях (Keller, 

Brooks, 1973; Mitchell, 1978; McHugh, 1998; Землянская, 2001). Інші епіфітні 

(але не кортикофільні) міксоміцети розвиваються також на вегетативних орга-

нах сукулентів, на сланях печіночників та пагонах мохів, на суцвіттях та су-

пліддях гігантських тропічних трав тощо. 

Специфічна стратегія розвитку кортикофільних міксоміцетів зумовлена  

особливостями субстрату, на якому вони розвиваються. Деревна кора містить 

численні мікропорожнини, придатні для розвитку одноклітинних стадій мік-

соміцетів. Однак місткість цього субстрату є обмеженою, через що зволожена 

кора дуже швидко всихає, а бактерії, якими живляться міксоміцети, не встига-

ють досягти значної чисельності (Ing, 1994; Rojas, Stephenson, 2017). Відпо-

відно, міксоміцети, що розвиваються на корі, змушені скорочувати життєвий 

цикл до декількох днів. Це, у свою чергу, обмежує можливості накопичення 

плазмодієм біомаси і призводить до радикального зменшення розміру плодо-

вих тіл. Наприклад, діаметр споротеки у ксилофільних видів роду Cribraria (C. 

argillacea, C. ferruginea) сягає 1,0–1,5 мм, тоді як у кортикофільних видів цього 
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роду (C. violacea, C. mircocarpa) не перевищує 0,1–0,3 мм (Neubert et al., 193). 

Зменшення плодових тіл призводить до так званої редукційної еволюції (деге-

нерації) спороношень кортикофільних міксоміцетів. Вони поступово втрача-

ють найменш потрібні структури. Зокрема, втрата ніжок, що спостерігається у 

багатьох кортикофільних Liceaceae та Trichiaceae, пояснюється тим, що функ-

цію ніжки у них фактично бере на себе стовбур дерева, адже він підносить 

спорофори над поверхнею, забезпечуючи ширше розсіювання спор. Втрата ка-

піліцію, типова для кортикофільних видів родів Echinostelium, Licea, 

Perichaena, багатьох Physaraceae та Didymiaceae, пов’язана з тим, що дрібні 

споротеки всихають достатньо швидко і не потребують розрихлення капілі-

цієм спорової маси та просіювання спор (Leontyev, Schnittler, 2017). 

Дрібні розміри кортикофільних міксоміцетів та епізодичне, короткостро-

кове їх спороношення унеможливлюють виявлення цих організмів безпосере-

дньо у природі. Тому для пошуку кортикофільних міксоміцетів завжди вико-

ристовується метод вологої камери (Härkönen, 1977, 1978; Keller, Brooks, 1977; 

Mitchell, 1977; Snell et al., 2003; Stephenson, 1985) (див. Розділ 3). Г.К. Гілберт 

та Дж. В. Мартін, досліджуючи епіфітні водорості, виявили, що на зволожених 

шматочках кори тополі, поміщених у чашки Петрі, масово розвилися плодові 

тіла міксоміцетів Paradiacheopsis fimbriata (Gilbert, Martin, 1933). Спершу до-

слідники висловили сумнів, що виявлені організми у природних умовах асоці-

йовані саме з корою. Дж. Е. Петерсон (Peterson, 1952) вважав, що кора діє лише 

як пастка для спор міксоміцетів, але не є основним середовищем їхнього існу-

вання. Але Л. Пендерграс (Pendergrass, 1976) спростував це припущення. Він 

огорнув ділянки кори поліетиленовою плівкою, щоб запобігти потраплянню 

спор ззовні, та показав, що кортикофільні міксоміцети проходять весь життє-

вий цикл від спори до спори у тріщинах кори.  

Деякі автори розрізняють облігатні і факультативні кортикофільні види. 

Наприклад, Diachea arboricola, що трапляється лише на корі живих дерев, на 

висоті понад 3 м, може вважатися облігатним кортикофілом (Keller et al., 
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2004), а от Echinostelium minutum, хоч в основному і розвивається на корі, та-

кож трапляється на підстилці та посліді, тож його кортикофільність є факуль-

тативною (Rojas, Stephenson, 2017).  

Хоча деякі види кортикофільних міксоміцетів відрізняються широким 

ареалом і високою рясністю, група в цілому вважається більш спеціалізова-

ною, аніж інші екологічні групи міксоміцетів (Everhart, Keller, 2008; Everhart 

et al., 2008). Текстура кори, гігроскопічність, pH, вік дерева та його епіфітне 

навантаження значно впливають на видовий склад кортикофільних міксоміце-

тів, у той час як для підстилкових, ксилофільних, нівальних міксоміцетів осо-

бливості субстратоутворюючої рослини мають значно менше значення.  

На формування угруповань кортикофільних міксоміцетів суттєво впливає 

текстура кори: товста борозниста кора краще затримує спори міксоміцетів, 

зважені у повітрі, аніж гладенька кора, на якій вони не здатні втриматися 

(Stephenson 1989). Однак відомі і винятки: гладенька кора Betula alleghaniensis 

відрізняється високою привабливістю для міксоміцетів (Stephenson, 1989). 

Більш того, для ліан виявлено протилежну тенденцію: найвищі значення ви-

дового багатства і індекси різноманітності зареєстровані для гладенької кори, 

а найнижчі – для грубо-зморшкуватої (Ko Ko et al., 2010). Автори дослідження 

припустили, що спори деяких видів міксоміцетів мають липку поверхню, що 

сприяє їхній фіксації саме на гладенькій корі. В дослідженнях міксоміцетів по-

сушливих регіонів було виявлено, що тріщинувата, легко злущувана кора пу-

стельних кущів сприяє формуванню  своєрідних комплексів міксоміцетів, асо-

ційованих з окремим видами субстратоутворюючих рослин, тоді як на росли-

нах з гладенькою корою видовий склад кортикофільних міксоміцетів є менш 

специфічним (Novozhilov Schnittler, 2008; Novozhilov et al., 2006; Schnittler and 

Novozhilov, 2000; Schnittler et al., 2013; 2015b). Таким чином, питання про 

вплив текстури кори на різноманіття кортикофільних міксоміцетів лишається 

відкритим. 

Гігроскопічність кори також може суттєво впливати на склад та рясність 

міксоміцетів, адже від кількості доступної води має прямо залежати і цільність 
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харчових мікроорганізмів, і об’єм наявного простору для розвитку міксоміце-

тів. К.Л. Снелл та Г.В. Келлер (Snell, Keller, 2003) не виявили кореляції між 

гігроскопічністю кори і видовим багатством та різноманітністю кортикофіль-

них міксоміцетів. Д.В. Леонтьєв навпаки, вказав на суттєвий вплив цього по-

казника на чисельність масових видів кортикофільних міксоміцетів (Леонтьєв, 

2007). 

Дослідження впливу висоти розташування ділянки відбору кори над рів-

нем землі на видовий склад міксоміцетів не виявили жодних помітних кореля-

цій (Wrigley de Basanta, 1998; Snell, Keller, 2003; Everhart et al., 2009). Єдиним 

відомим винятком є Platanus occidentalis, на корі якого у напряму знизу вгору 

спостерігалося значне зменшення різноманіття міксоміцетів (Everhart et al., 

2009).  

Значний вплив на видовий склад кортикофільних міксоміцетів має рН 

кори. Угруповання міксоміцетів на корі хвойних дерев з низьким pH (Pinus 

spp.) суттєво відрізняються від угруповань на корі широколистяних дерев із 

слабкокислим або нейтральним pН кори (Everhart et al., 2008; Snell et al., 2003; 

Schnittler et al., 2016). Для багатьох видів встановлено діапазони рН кори, в 

яких вони здатні розвиватися (Stephenson, 1989). В цілому, оптимальним для 

розвитку міксоміцетів є діапазон рН 5.0–5.9 (Леонтьєв, 2007). 

Епіфітне навантаження на кору також може впливати на видовий склад та 

різноманіття кортикофільних міксміцетів. Наявність на корі мохоподібних збі-

льшує різноманіття міксоміцетів (Ing, 1983; McHugh, 1998), тоді як присут-

ність лишайників та епіфітних судинних рослин – навпаки зменшує (Schnittler, 

Stephenson, 2000).  

Певний вплив на різноманіття кортикофільних міксоміцетів мають кліма-

тичні умови. Зокрема, в екваторіальних лісах ці група відрізняється низьким 

різноманіттям. Найбільш ймовірні причини цього явища – відсутність періо-

дичного висихання кори, необхідного для завершення життєвого циклу міксо-

міцетів. Окрім цього, сильні тропічні дощі, ймовірно, змивають плазмодії і 
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спори міксоміцетів з поверхні кори. До того ж, постійне промивання кори до-

щем може призводити до її вилуговування та виходу зі сприятливого для роз-

витку міксоміцетів діапазону рН (Schnittler, Stephenson, 2000; Rojas, Stephen-

son, 2017). 

Закономірності географічного поширення кортикофільних міксоміцетів 

наразі досліджені недостатньо. Загальна тенденція полягає в збільшенні різно-

манітності видів і відсотка позитивних вологих камер в ряду «тропічні ліси 

(Ko Ko et al., 2010; Novozhilov et al., 2017a; Rojas et al., 2010; Schnittler, 

Stephenson, 2000; Stephenson et al., 2004b) → бореальні ліси (Novozhilov et al., 

1999; Schnittler and Novozhilov, 1996; Schnittler et al., 2016) → шіроколстяні 

ліси (Peterson, 1952; Stephenson, 1989; Novozhilov et al., 2017b) → середземно-

морські ліси (шибляк, маквіс) (Pando and Lado, 1987; Pando, 1989; Wrigley de 

Basanta, 1998) → пустелі (Davison et al., 2008; Estrada-Torres et al., 2009; 

Novozhilov, Schnittler, 2008; Novozhilov et al., 2006, 2013a; Schnittler et al., 

2013)». Однак, оскільки у випадку пустель субстратом для розвитку міксомі-

цетів слугує не лише кора дерев, а й покриви каудексів трав’янистих рослин  

(див. вище), найбільше різноманіття кортикофільних міксоміцетів у вузькому 

розумінні цієї групи є середземноморські ліси. 

 

1.4. Історія дослідження кортикофільних міксоміцетів в Україні 

Історія дослідження міксоміцетів в Україні нараховує майже два століття 

і починається з піонерських досліджень Й. Юндзилла (Jundzill, 1830). Преші 

відомості про міксоміцети південного сходу України понад сто років тому на-

вів Л.А.Беніке (Бенике, 1915). Однак кортикофільні види, дослідження яких 

вимагає використання методу вологої камери (див. розділ 3) довгий час не по-

падали у поле зору дослідників (Minter, Dudka, 1996). Перші дані про кортико-

фільні міксоміцети України оприлюднив Ю.К. Новожилов, здійснивши огляд 

цих організмів на території заповідника Мис Мартьян  та Ангарського пере-

валу 17 видів кортикофільних міксоміцетів, переважно з родів Licea та Echi-

nostelium, та описавши новий для науки вид Macbrideola vesiculifera Novozh., 
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що зараз вважається синонімом M. cornea (Новожилов, 1985а, 1985б, 1986, 

1988). Дослідження на території Криму були продовжені К.О. Романенко, яка 

у серії робіт 2001–2006 рр. навела для Кримського природного заповідника 31 

вид кортикофільних міксоміцетів, зокрема Echinostelium apitectum K.D. 

Whitney та Trichia flavicoma (Lister) Ing, що виявилися новими для України. 

Найпоширенішими видами на корі деревних рослин в умовах Кримського за-

повідника виявилися Macbrideola cornea (G. Lister et Cran.) Alexop., Arcyria ci-

nerea (Bull.) Pers., Cribraria violacea Rex та Echinostalium minutum de Bary. Слід 

зауважити, що авторка інтерпретувала як кортикофільні види також і тих пред-

ставників, що утворюють плодові тіла на корі, потрапляючи на неї через рухи 

плазмодію, що розвивається у ґрунті або мертвій деревині. З рахуванням таких 

видів, загальна кількість міксоміцетів, виявлених на корі в умовах кримського 

заповідника сягнула 36-ти. К.О. Романенко також провела перші і наразі єдині 

дослідження підстилкових та копрофільних міксоміцетів методом вологої ка-

мери, показавши перспективність використання цього методу у дослідженнях 

різних екологічних груп міксоміцетів (Романенко, 2001а, 2001б, 2002, 2006).  

У цей же період Д.В. Леонтьєв провів багаторічне дослідження міксомі-

цетів Національному природному парку (далі НПП) «Гомільшанські ліси» 

(Харківський лісостеп), і навів для цієї території дані про поширення та еколо-

гічні уподобання 17 видів кортикофільних міксоміцетів, серед яких новими 

для України виявилися Echinostelium coelocephalum T. E. Broox et H.W. Keller, 

Paradiachaeopsis rigida (Brânză) Nann.-Bremek. та Physarum confertum                  

T. Macbr. У серії лабораторних експериментів автор показав, що в умовах Ха-

рківського лісостепу найсприятливішими для кортикофільних міксоміцетів 

субстратом є кора Quercus robur, Pinus sylvestris та Acer platanoides, а найпо-

ширенішими видами є Arcyria cinerea, Echinostalium minutum, Cribraria viola-

cea та Licea operculata (Wign.) G.W. Martin. Варто зауважити, що до аналізу 

були включені не лише облігатно кортикофільні види, але і ті міксоміцети, що 

утворюють спороношення на корі в результаті активних рухів плазмодію. Та-

ких видів автор нарахував 88 (Леонтьєв, 2006 а, б, 2007). 
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У період 2010–2021 рр. кортикофільні міксоміцети не ставали об’єктами 

ретельних досліджень, хоча і неодноразово виявлялися у різних природоохо-

ронних територіях наряду з іншим екологічними групами. Були опубліковані 

перші відомості щодо кортикофільних міксоміцетів Карпатського регіону.  

Так, у природному заповіднику «Ґорґани» було виявлено 14 видів цієї групи, 

зокрема новий для України вид Echinostelium paucifilum K.D. Whitney (Леон-

тьєв та ін., 2013), у НПП «Гуцульщина» – 7 видів (Dudka et al., 2018), у НПП 

«Синевир» – 1 вид (Леонтьєв та ін., 2010). Деякі знахідки були зроблені і у 

районах Полісся. У НПП Шацький було виявлено 8 видів кортикофільних (Ко-

чергіна, Леоньтєв, 2019), зокрема нові для України види Licea hydrargyra 

Nann.-Bremek., T.N. Lakh. & R.K. Chopra та L. pumila G.W. Martin & R.M.Allen, 

а у НПП «Деснянсько-Старогутський – 5 видів цієї групи (Дудка та ін., 2009). 

Деякі відомості про кортикофільні міксоміцети також були наведені для При-

карпаття, де у НПП «Галицький» було зареєстровано 9 кортикофільних видів, 

серед яких – нові для України види Paradiacheopsis cribrata Nann.-Bremek. та 

P. longipes Hooff & Nann.-Bremek. (Леонтьєв та ін., 2011). Детальний аналіз 

екологічних особливостей групи у цих публікаціях не наводився.  

За даними 2020 року, на території України налічується 69 видів кортико-

фільних міксоміцетів, здатних проходити увесь життєвий цикл на корі живих 

дерев (Леонтьєв та ін., 2020). Більше половини з них (55,1%) виявлені у двох 

природоохоронних територіях: Кримському природному заповіднику та НПП 

«Гомільшанські ліси». У багатьох регіонах України, зокрема Степу, більшій 

частині Лісостепу, Західноукраїнських та Середньоруських лісах, кортикофі-

льні міксоміцети не досліджувалися взагалі. Однак процитовані вище джерела 

свідчать про перспективність дослідження цієї групи у лісових екосистемах 

України. Згідно з нашою робочою гіпотезою, це повною мірою стосується і 

території південно-західних відрогів Середньоруської височини, на якій до по-

чатку наших досліджень було відомо 17 видів кортикофільних міксоміцетів 

(Prylutskyi et al., 2017). Вказана територія хараткеризується поміним кліматом 

з чергуванням рясних дощів та періодів посухи, високим різноманіттям форм 
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рель’єфу, зокрема поширеністю вологих западин, балок й яруг, поширеністю 

різних типів ґрунту, і головне – багатством лісової рослинності (див. Розділ 2). 

Усі ці чинники забезпечують різноманіття кортикофільних міксоміцетв 

(Schnittler et al., 2000; Матвеев и др., 2014). 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Фізико-географічна характеристика південно-західної частини 

Середньоруської височини 

Середньоруська височина, відома також як Середньоросійська та Схід-

ньоєвропейська Центральна височина – протяжна височина, розташована на 

сході Європи, між Окою та Сіверським Дінцем. На сході Середньоруська ви-

сочина межує з Оксько-Камською височиною, а на заході – з Придніпровсь-

кою низовиною. З орографічної точки зору, Середньоруська височина являє 

собою ерозійно-денудаційну, сильно розчленовану рівнину з переважаючими 

висотами 230–250 м. Найвища точка височини має висоту 293 м над р. м. Ре-

льєф височини балочно-долинний, з численними глибокими заплавами річок, 

балками й яругами. Для рельєфу височини характерні високі праві береги рі-

чок, здебільшого на крейдяних покладах, та пологі ліві береги з піщаними те-

расами (Маринич & Шищенко, 2005; Шалімов, 2006; Денисик, 2006). 

Центральна та східна частина височини знаходиться у межах Російської 

федерації, південно-західна (далі – ПЗЧ СВ) – на території України, переважно 

у кордонах Сумської та Харківської областей. Українська частина Середньо-

руської височини охоплює її південно-західні відлоги і має площу близько      

80 000 км². Ця ділянка вкрита могутніми покладами крейди і тонкими шарами 

палеогенових і антропогенових порід. На схилах річкових долин відслоню-

ються крейда та мергелі, перекриті зверху шаром лесу, на якому формуються 

сірі лісові ґрунти. На других терасах річок поширені дерново-підзолисті 

ґрунти, а в заплавах – лучні та болотні. На ділянці, що належить до Сумської 

області трапляються мореново-зандрові і зандрові рівнини. Тут також поши-

рені карстові явища. Ця частина височини являє собою перехід до Придніп-

ровської низовини і рівнин Лівобережного Полісся. На заплавних терасах рі-

чок інколи поширені еолові форми, зокрема невеликі бархани (Жемеров и др., 

1993; Маринич & Шищенко, 2005; Денисик, 2006). 

Абсолютні висоти української частини височини зменшуються у пів-

денно-західному напрямі, по мірі наближення до Придніпровської низовини. 
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В цьому ж напрямку спрямовані і русла головних річок, таких як Сейм, Сула, 

Псел, Ворскла, притоки Сіверського Дінця. Річкові долини на цій ділянці ви-

сочини дуже широкі і відносно глибокі, але власне русла рік як правило зву-

жені і зсунуті до правих берегів заплав. Для української частини Середньору-

ської височини, як і загалом для цього фізико-географічного виділу, характе-

рна висока розчленованість рельєфу, найвища на території України (до 10–

30% площі). Формуванню яруг і балок сприяє два чинники: м’якість гірських 

порід та інтенсивна господарська діяльність, зокрема знеліснення та розорення 

земель  (Маринич & Шищенко, 2005; Денисик, 2006). 

 

2.2. Ботаніко-географічна характеристика району дослідження 

Згідно з ботаніко-географічним районуванням України, південно-західна 

частина Середньоруської височини належить до XIX округу Середньоруської 

підпровінції Східноєвропейської широколистянолісової провінції та XXVIII–

XXX округів Середньоруської лісостепової підпровінції Східноєвропейської 

лісостепової провінції (Рослинність УРСР, 1971; Геоботанічне…, 1977), а від-

повідно до районування, прийнятого у дослідженнях міксоміцетів, лісова час-

тина території відповідає Середньоруським лісам, а лісостепова – Харківсь-

кому Лісостепу (Гелюта, 1989). 

Середньоруська підпровінція Східноєвропейської широколистянолісової 

провінції (за районуванням В. П. Гелюти – Середньоруські ліси (Гелюта, 

1989)) розташована майже повністю за межами України. На території нашої 

країни знаходиться лише її південно-західна частина, що з північного заходу 

межує з Поліською підпровінцією уздовж лінії Марчихина Буда – Кролевець, 

а з півдня, по р. Сейм – з Лісостеповою областю. За характером рослинного 

покриву територія підпровінції включає лише один округ, Глухівсько-Орлов-

ський округ дубових лісів (Геоботанічне…, 1977). У рослинному покриві ок-

ругу переважають ліси, які сьогодні займають близько 11% площі фітохорії. 

Серед них домінують дубові та липово-дубові ліси, пов’язані з сірими опідзо-

леними ґрунтами межирічь і дерновими опідзоленими ґрунтами заплав рік 
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Сейм та Клевень. Ліси Глухівсько-Орловського округу представлені на тери-

торії України переважно асоціаціями липово-дубового лісу ліщиново-волоси-

стоосокового, дубового лісу ліщиново-яглицевого та дубового лісу ліщиново-

зірочникового. На дерново-підзолистих ґрунтах других терас поширені ду-

бово-соснові та штучні соснові ліси, представлені дубово-сосновим лісом ор-

ляковим, сосняком куничниковим, або сосняком овечокострицевим (Геобота-

нічне…, 1977).  

Серед ділянок, досліджених нами в аспекті різноманіття кортикофільних 

міксоміцетів, на території Глухівсько-Орловського округу дубових лісів зна-

ходиться Сеймський національний природний парк (див. розділ 2.3).  

Середньоруська лісостепова підпровінція (за районуванням В. П. Гелюти 

– Харківський Лісостеп (Гелюта, 1989)) належить до Східноєвропейської лісо-

степової провінції. Територія підпровінції простягається на схід від Лівобере-

жно-Дніпровської підпровінції, межа між якою проходить з півночі на півден-

ний схід від Білопілля, на захід від Лебедина, на північ від Котельви, на схід 

від Краснокутська, на захід від м. Валки й прямує до межі зі степовою зоною 

(Геоботанічне…, 1977). У минулому більшу частину території підпровінціі 

займали широколистяні ліси – дубові, кленово-липово-дубові та липово-ду-

бові. Тепер вони збереглися на невеликих площах, натомість поширені ділянки 

лучної рослинності, флористичні комплекси ерозійних схилів, різноманітна 

рудеральна рослинність.  

За характером рослинного покриву територія Середньоруської лісостепо-

вої підпровінції поділяється на три округи – Сумський, Харківський і Вовчан-

сько-Куп'янський (Геоботанічне…, 1977). Сумський геоботанічний округ кле-

ново-липово-дубових, липово-дубових, дубових та дубово-соснових (на піща-

них терасах) лісів і лучних степів за участю осоки низької займає північну ча-

стину підпровінції. Його південна межа проходить по східному краю найвищої 

тераси Ворскли і приблизно збігається з кордоном Харківської й Сумської об-

ластей. Лісова рослинність на території округу представлена переважно кле-

ново-липово-дубовими, липово-дубовими та дубовими лісами. Деревостан 
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цих лісів утворюють у першому ярусі Quercus robur, Fraxinus excelsior, рідше 

Populus tremula, Betula pendula, в другому Tilia cordata, Acer plataoides, A. cam-

pestre тощо. У підліскові переважає Corylus avelana, трапляються також 

Prunus padus, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Evonimus verrucosa тощо. На 

борових терасах переважають дубово-соснові ліси, але трапляються і невеликі 

ділянки чистих соснових лісів. Соснові ліси представлені сосняком 

лишайниковим, сосняком чебрецево-лишайниковим і сосняком куничковим. 

Дубово-соснові ліси представлені переважно сосняком дубово-орляковим та 

сосняком дубово-злаково-різнотравним. У заплавах річок на притерасових 

зниженнях трапляються вільшняки (з Alnus glutinosa), а в прируслових части-

нах – вербняки та осокірники. Луки займають невеликі площі в заплаві Псла, 

Ворскли та їхніх приток.  

Серед ділянок, досліджених нами в аспекті різноманіття кортикофільних 

міксоміцетів, на території Сумського округу знаходяться Маківське лісництво 

ДП «Тростянецький лісгосп» Сумського обласного управління лісового гос-

подарства (див. розділ 2.3). 

Харківський геоботанічний округ східного варіанта лучних степів, кле-

ново-липово-дубових, дубових і дубово-соснових (на терасах) лісів та заплав-

них лук на півдні межує зі Степовою зоною, на заході – з Сумським округом, 

а на сході – з заплавою р. Сіверський Донець. Широколістяні ліси займають 

чималі площі на правому березі Сіверського Дінця та його правобережних 

приток: Уд, Лопані, Харкова й Мжі, а також лівобережних приток Ворскли – 

Мерли та Коломка. невеликі площі лісів збереглися і на вододільних плато. 

Найбільш поширені на території округу кленово-липово-дубові та дубові ліси; 

липово-дубові ліси трапляються рідше. Перший ярус лісів створює Q. robur, 

інколи з участю F. excelsior й рідко B. pendula. У другому ярусі переважає         

T. cordata та Acer platanoides. Підлісок складається з окремих кущів C. avelana, 

Acer tataricum, E. verrucosa, E. europaea, C. sanguinea. Кленово-липово-дубові 

ліси представлені рядом асоціацій, із яких у цьому окрузі найбільш поширена 
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волосистоосоково-кленово-липово-дубова (з Carex pilosa у підліску). Кле-

ново-липово-дубові ліси з Aegopodium podagraria в трав'яному покриві трап-

ляються на схилах північної експозиції та на дні балок. «Чисті» дубові ліси 

поширені на малорозчленованих підвищеннях. Деревостан їх складається з     

Q. robur з незначною домішкою Ulmus glabra, U. laevis, A. campestre. У підли-

ску багато A. tataricum та C. avelana. Найбільш поширена тут асоціація барви-

стоперлівково-татарськокленово-дубова, приурочена до схилів південної екс-

позиції. Асоціація зірочниково-татарськокленово-дубова поширена на терито-

ріях з підвищеним антропогенним навантаженням. За ще більшого наванта-

ження формуються дигресивні асоціації Quercetum poosum (nemoralis et 

angustifolia). У заплавах річок трапляються невеликі заплавні діброви, а на 

притерасних зниженнях – вільшаники (з Alnus glutinosa). У прируслових час-

тинах трапляються вербняки та осокорники. На піщаних терасах рік поширені 

дубово-соснові ліси та соснові насадження. Також на території Харківського 

округу трапляється лучна та болотяна рослинність, але тут ми її розглядати не 

будемо. 

Серед ділянок, досліджених нами в аспекті різноманіття кортикофільних 

міксоміцетів, на території Сумського округу знаходяться НПП «Гомільшан-

ські ліси», НПП «Слобожанський», РЛП «Сокільники-Помірки», Парк дикої 

природи «Вільхова балка», Дергачівське та Золочівське лісництва (див. розділ 

2.3). 

Вовчансько-куп'янський геоботанічний округ лучних степів, дубових, со-

снових і дубово-соснових (на терасах) лісів та заплавних лук розташований на 

межиріччі рік Сіверський Донець та Оскол. Південна межа округу проходить 

від м. Зміїв на південь і, не доходячи до Балаклії, повертає на північ, далі, від 

с. Бугаївка – на південь, і виходить до р. Оскол південніше Борової. В приро-

дному рослинному покриві округу переважають лучні степи різнотравно-тип-

чаково-ковилові степи. Ліси в цьому районі збереглися в основному на вер-

хів’ях та схилах балок і належать до групи байрачних лісів. Пануючою форма-

цією тут є дібровна з групою асоціацій татарськокленовою. В деревному ярусі, 
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крім Q. robur, трапляються F. excelsior, Ulmus spp., T. cordata, P. tremula, Pyrus 

communis. У підліску переважно панує A. tataricum, поширений також і A. cam-

pestre. Представлені дубові ліси переважно асоціацією горобейниково-татар-

ськокленово-дубовою. На піщаній терасі Сіверського Дінця поширені сос-

няки, які на зниженнях змінюються вільшняками. Заплави річок вкриті луч-

ною та лучно-болотною рослинністю. Серед ділянок, досліджених нами в ас-

пекті різноманіття кортикофільних міксоміцетів, на території Вовчансько-

Куп’янського округу знаходиться ландшафтний заказник місцевого значення 

«Кочетоцька лісова дача» (див. розділ 2.3). 

 

2.3. Загальна характеристика досліджених природоохоронних та лі-

согосподарських територій 

Дослідження проведене на території дев’яти природоохоронних та лісо-

господарських територій (далі – локалітетів), розташованих у південно-захід-

ній частині Середньоруської височини (Рис. 2.1). Приналежність цих території 

до ботаніко-географічних районів вказана у Табл. 2.1. Нижче наведено коро-

тку характеристику кожного з досліджених локалітетів. 

Регіональний ландшафтний парк «Вільхова балка» – природоохоронна 

територія місцевого значення загальною площею 465.5 га. Парк розташований 

у Харківському (раніше – Дергачівському) районі Харківської області поблизу 

с. Руська Лозова. Територія пару вкрита лісовою рослинністю з переважанням 

дібров та кленово-липово-дубових лісів (Плани лісонасаджень…, 2021).  

Національний природний парк «Гомільшанські ліси» – природоохоронна 

територія загальнонаціонального значення площею 14 138.8 га. Розташований 

в Чугуївському (раніше – Зміївському) та Лозівському (раніше – Первомайсь-

кому) районах Харківської області. Територія парку включає три ландшафт-

них комплекси: Нагірний масив на правому березі р. Сіверський Донець, Заді-

нецький масив на лівому березі річки і ділянка заплави р. Сіверський Донець. 

Нагірний масив розсічений глибокими балками і ярами. Із заходу на схід його 
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перерізає заплава р. Суха Гомільша, лівої притоки р. Сіверський Донець (Гор-

релова & Алехин, 2002).  

 

Таблиця 2.1 

Приналежність досліджених локалітетів до ботаніко-географічних районів 

Назва  
локалітету 

Ботаніко-географічні райони 
Провінція Підпровінція Округ 

Регіональний 
ландшафтний 
парк «Вільхова 
балка» 

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова Харківський 

Національний 
природний парк 
«Гомільшанські 
ліси» 

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова Харківський 

Липецьке  
лісництво  

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова Харківський 

Золочівське  
лісництво  

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова Харківський 

Ландшафтний за-
казник місцевого 
значення «Ко-
четоцька лісова 
дача»  

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова 

Вовчансько-
Куп’янський 

Маківске лісниц-
тво  

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова Сумський 

Сеймський регіо-
нальний ландша-
фтний парк  

Східно- 
європейська  

широколистяно-
лісова 

Середньоруська 
(лісова) 

Глухівсько- 
Орловський 

Слобожанський 
національний 
природний парк  

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова Харківський 

Регіональний 
ландшафтний 
парк «Сокіль-
ники-Помірки»  

Східно- 
європейська  
лісостепова 

Середньоруська 
лісостепова Харківський 
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Рис. 2.1. Місця відбору проб. 1 – РЛП «Вільхова балка»; 2 – НПП «Гомільша-
нські ліси»; 3 – Липецьке лісництво; 4 – Золочівське лісництво; 5 – ЛЗ «Ко-
четоцька лісова дача»; 6 – Маківське лісництво; 7 – РЛП «Сеймський»; 8 – 
НПП «Слобожанський»; 9 – РЛП «Сокольники-Помірки». Мапу побудовано у 
програмному пакеті QGIS з використанням GPS-координат точок відобру 
проб. 

 

У центральній частині Нагірного масиву, на північ від заплави р. Суха 

Гомільша розташований заліснений яр Добрик довжиною понад 7 км. У півні-

чній частині парку розташовано ще декілька ярів: Іськів, Заячий і Коряків (ві-

домий також як Піонерська балка). Територія парку відрізняється різноманіт-

ністю рослинного покриву. Більша її частина покрита лісом. На правому березі 

р. Сіверський Донець розташовані діброви, кленово-липово-дубові ліси, осич-

няки, реліктові березняки, в пониженнях – вільшняки. Задонецький масив 

4 

2 

7 

8 

5 

6 

3 1 

9 



57 
 

складається з соснових та змішаних дубово-соснових лісів. У заплаві р. Сівер-

ський Донець зустрічаються верболози, вільшняки та осокірники (Державний 

Кадастр…, 2021). 

Липецьке лісництво Данилівського дослідного держлісхоспу – лісогоспо-

дарська територія площею 6332.2 га. Розташоване на півні від м. Харків, у Ха-

ківському (раніше – Дергачівському) районі Харківської області.  Територія 

лісництва охоплює нагірну діброву на правому березі р. Харків, перерізану де-

кількома глибокими  балками. У рослинному покриві переважають діброви, 

кленово-липово-дубові ліси, деінде трапляються ділянки з переважанням         

A. platanoides, T. codata, P. tremula (Плани лісонасаджень…, 2021).  

Золочівське лісництво Жовтневого держлісгоспу – лісогосподарська те-

риторія площею 6916.2 га, розташована в Харківському (раніше Золочівсь-

кому) районі Харківської області. Територія лісництва охоплює декілька роз-

різнених ділянок лісової рослинності, розташованих у міжріччі рік Мерла та 

Уди. У деревостані переважають кленово-липові діброви, трапляються осич-

няки, вільшняки, верболози (Плани лісонасаджень…, 2021). 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Кочетоцька лісова дача» – 

природоохоронний об’єкт площею 2163.3 га, розташований у Чугуївському 

районі Харківської області поблизу с.м.т. Кочеток. Перебуває у віданні ДП 

«Чугуєво-Бабчанське лісове господарство». Заказник займає правий берег р. 

Сіверський Донець. У рослинному покриві присутні насадження P. sylvestris 

та Quercus borealis, а також діброви, в деревостані яких переважають Q. robur, 

A. platanoides, F. excelsior, Robinia pseudoacacia, Populus alba, C. avelana, Sam-

bucus spp. 

Маківске лісництво Тростянецького держлісгоспу – лісогосподарська те-

риторія площею – 21961 га, розташована  у Охтирському (раніше – Тростяне-

цькому) районі Сумської області. У рослинному покриві на території лісниц-

тва переважають кленово-липові діброви, а на піщаних терасах лівого берега 

р. Ворскла трапляються штучні соснові ліси (Система категорій…, 2001; 

Плани лісонасаджень…, 2021). 
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Сеймський регіональний ландшафтний парк – природоохоронна терито-

рія національного значення площею 98 857,9 га, розташована у межах Шост-

ківського і Конотопського (за старим адміністративним поділом – Путивльсь-

кого, Конотопського, Кролевецького та Буринського) районів Сумської обла-

сті. Територія праку простягнувшись зі сходу на захід уздовж долини р. Сейм. 

До складу парку входить заплава Сейму і надзаплавні тераси, краще виражені 

на лівому березі річки. Лісова рослинність на території парку представлена со-

сновими, сосново-дубовими, дубовими, липово-дубові та кленово-липово-ду-

бові лісами. Особливу цінність мають старовікові дубові ліси, розташовані в 

заповідному урочищі «Боромля» на лівому березі р. Сейм поблизу с. Хижки 

(Система категорій…, 2001).  

Слобожанський національний природний парк – природоохоронна тери-

торія національного значення площею 5244 га, розташована у межах Люботи-

нського (раніше – Краснокутського) району Харківської області. Парк розта-

шований на лівому та правому берегах р. Мерла навколо місця злиття річок 

Мерла і Мерчик і охоплює заплави річок та терасові підвищення. На терасах 

утворюються пагорби, зайняті переважно сосновими лісами зі вкрапленнями 

березняків у численних заболочених пониженнях. У північно-східній частині 

парку, поблизу с. Мурафа, переважають дубові та кленово-липово-дубові ліси 

з вкрапленнями осичняків і березняків. Дубові ліси також трапляються на захід 

від м. Краснокутськ (Державний Кадастр…, 2021). 

Регіональний ландшафтний парк «Сокільники-Помірки» – природоохо-

ронний об’єкт місцевого значення площею 1104,6 га, розташований у північ-

ній частині м. Харків, у межах Лісопаркового масиву. Парк розташований на 

пагорбі у межиріччі річок Харків та Лопань і є залишком природної нагірної 

діброви. У деревостані переважають дубові та кленово-липово-дубові ліси по-

рослевого походження, а також штучні насадження P. sylvestris, Q. borealis,    

B. pendula, Picea abies, Gleditsia triacanthos, R. pseudoacacia, Aeseculus hyppo-

castanum. 
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РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

3.1. Матеріал дослідження 

Матеріалом дослідження є 20 211 спорокарпів міксоміцетів, одержаних 

шляхом інкубації зразків деревної кори в лабораторних умовах методом воло-

гої камери (див. розділ 3.2). Для одержання спорокарпів у вологих камерах ав-

торкою було зібрано 358 зразків кори, що належали 16 видам деревних рослин: 

Acer camestre L., A. platanoides L., Betula pendula L., B. pubescens Ehrh., 

Crataegus sp., Fraxinus excelsior L., Gleditsia triacanthos L., Malus sylvestris L., 

Pinus sylvestris L., Prunus armeniaca L., P. domestica L., Populus tremula L., 

Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., Tilia cordata Mill., Ulmus sp. Мате-

ріал був закладений до 434 вологих камер; у 267 (61,5%) з них були виявлені 

міксоміцети. Виявлення певного виду у окремій вологій камері інтерпретува-

лося як спостереження (Novozhilov et al., 2000; Schnittler, 2001a; Spiegel et al., 

2004). Усього було зроблено 714 спостережень. Деякі одержані у вологих ка-

мерах спорокарпи міксоміцетів були збережені у формі гербарних зразків. За-

галом було зібрано 163 зразки, що зберігаються в Науковому гербарії кафедри 

ботаніки Харківського національного педагогічного університету ім. С.Г. Ско-

вороди (CWP). 

Матеріал був одержаний зі зразків кори, зібраних у дев’яти локалітетах 

(див. табл. 2.1). У кожному локалітеті матеріал збирали у одній або декількох 

(до 48) точках, з фіксацією географічних координат. Загалом опрацьований 

матеріал зібраний у 105 точках (Додаток А).  
 

3.2. Методи дослідження 

Методи збору. Для одержання плодових тіл міксоміцетів використову-

вали метод вологої камери (англ. moist chamber), який полягає в інкубуванні 

зразків кори (або інших субстратів) у чашках Петрі на зволоженому фільтру-

вальному папері (Goad & Stephenson, 2013; Schnittler et al., 2015). Інкубація у 

вологих умовах сприяє проростанню спор міксоміцетів і подальшому розвиту 
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їхніх плодових тіл. Збір кори проводився в ході пересування пішохідним мар-

шрутами. Для відбору використовували стовбури діаметром понад 20 см; від-

бір здійснювали на висоті 1,5 м від поверхні землі (Матвеев и др., 2014), по 

усьому периметру стовбура. Відділяли шматки зовнішнього мертвого шару 

кори розміром декілька квадратних сантиметрів та складали їх у індивідуальні 

паперові пакети. Закладання фрагментів кори у вологі камери здійснювали та-

ким чином, щоб вкрити поверхню чашки Петрі у один шар. Інспектування ка-

мер здійснювалося на 6–7, 10–13 та 18–20 дні експерименту. Камери зберіга-

лися при кімнатній температурі і природному освітленні. Для збереження пло-

дових тіл у гербарній колекції, зразки плодових тіл зі шматочками субстратів 

витягували з вологої камери, підсушували, і поміщали в картонні коробки 4×5 

см з вказуванням видової приналежності зразка, субстрату, дати збору та гер-

барного номеру. За необхідності до зразка додавали короткий опис, що містить 

важливі для ідентифікації параметри (розміри спор, структура капіліцію 

тощо). 

Методи морфологічного дослідження міксоміцетів. З метою ідентифі-

кації видів та визначення окремих морфометричних параметрів, плодові тіла 

міксоміцетів досліджували з використанням трансмісійного світлового мікро-

скопа (Optika B-383 40x-1000x Trino; Leica DM2500) і стереоскопічного мікро-

скопа (Optika Lab 30 7x-45x Trino Stereo Zoom; Keyence Digital Microscope 

VHX-7000). Для вивчення поверхневої орнаментації спор використовувалася 

масляна імерсія. Мікропрепарати міксоміцетів виготовлялися на воді, гліце-

рині, молочній кислоті та середовища Амана (20 г кристалічного фенолу, 20 г 

молочної кислоти, 40 мл гліцерину, 20 мл води; Martin & Alexopoulos, 1969). 

Для збереження мікропрепаратів, покривні скельця фіксували безбарвним ла-

ком по чотирьох кутах. Для з'ясування внутрішньої будови плодових тіл їх 

препарували за допомогою препарувальної голки. При дослідженні структури 

капілліція, з спорокарпа видаляли спори. Це робили за допомогою потоку по-

вітря з гумової груші або шляхом занурення плодового тіла на 1–2 хвилини в 

краплю 96% етанолу. 
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Ідентифікацію видів здійснювали за спеціалізованими джерелами 

(Whitney, 1980; Mitchell, 1978, 2004; Nannenga-Bremekamp, 1991; Lado & 

Pando, 1997; Neubert et al., 1993, 1995, 2000; Ing, 1999; Poulain et al., 2011). Кла-

сифікацію міксоміцетів у роботі наведено за сучасною філогенетичною систе-

мою (Leontyev et al., 2019a). Номенклатура наводиться за К. Ладо (Lado, 2005–

2021).  

Методи зберігання інформації.  Для полегшення аналізу зібраної колек-

ції, відомості щодо кожного спостереження були занесені в електронну базу 

даних, створену нами в системі Microsoft Excel 2016.  

У базу вносилися такі дані: 

− наукова назва виду; 

− належність до підкласу, порядку, сімейства, роду; 

− локалітет (країна, регіон, місцевість, точка збору проби); 

− географічні координати; 

− вид субстратоутворюючої рослини; 

− дата збору кори; 

− дата виявлення спороношення; 

− унікальний номер вологої камери; 

− кількість спорокарпів; 

− гербарний номер зразка (за наявності). 

База має файловий формат *.xslx. Організація бази дозволила робити за-

пити з довільним поєднанням категорій, і тим самим швидко і точно отриму-

вати з масиву необхідні дані. 

Методи аналізу кількісних даних. Згідно з існуючою практикою, для 

оцінки рясності міксоміцетів використовувалися дві облікові одиниці: кіль-

кість спостережень та кількість спорокарпів (Novozhilov et al., 2000; Schnittler 

& Mitchell, 2000). Спостереженням вважали виявлення певного виду в одній 

вологій камері. Спорокарпом – окреме плодове тіло міксоміцета або щільну, 
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морфологічно нероздільну групу плодових тіл (для родів Stemonitis, Stemoni-

topsis, плазмодіокарпних видів родів Physarum та Perichaena). Оскільки знач-

ний розкид значень кількості спорокарпів, що у різних видів різниться на 1–2 

порядки, утруднює візуалізацію цього показника, для порівняння видів за кі-

лькістю спорокарпів використовували двійковий логарифм цієї величини Об-

числення здійснювали у Microsoft Excel 2016. 

Як кількісній показник різноманіття міксоміцетів використовували індекс 

Маргалефа (Василевич, 1992; Gotelli & Colwell, 2011; Gotelli & Chao, 2013), а 

також частку позитивних вологих камер та відношення між кількістю виявле-

них видів та кількістю вологих камер (Novozhilov et al., 2000; Schnittler & 

Mitchell, 2000; Schnittler et al., 2001). Порівняння якісного складу міксоміцет-

них угруповань здійснювали з використанням коефіцієнта Сьоренсена-Чека-

новського (Леонтьєв, 2007), а порівняння кількісного складу – за коефіцієнтом 

Брея-Кьортіса (Мэгарран, 1992; Ricotta & Podani, 2017). Порівняння біот мік-

соміцетів різних регіонів України проводили з використанням коефіцієнту Ку-

льчинського, який компенсує відмінність між біотами за кількістю видів (Жу-

ков, 1998; Леонтьєв, 2007). Обчислення здійснювали у Microsoft Excel (Лапач 

и др., 2001). Візуалізацію відношень подібності між угрупованнями міксомі-

цетів здійснювали за допомогою графів подібності, побудованих вручну за 

класичною методикою (Godsil & Royle, 2001). 

Прогнозування видового багатства міксоміцетів на окремих субстратах і 

в дослідженій біоті загалом здійснювали за допомогою індексу Чао 2 (Gotelli 

& Chao, 2013). Обчислювали значення цього показника та його стандартне ві-

дхилення. Динаміку накопичення спостережень простежували шляхом побу-

дови накопичувальної кривої. Обчислення здійснювали у програмі EstimatesS 

7.5.0 (Colwell, 2013).  

Для отримання ієрархічної картини зав’язків між видами рослин за скла-

дом родів міксоміцетів використовували кластерний аналіз (використані пара-

метри: простий зв’язок, евклідова відстань). Для візуалізації субстратних упо-



63 
 

добань видів міксоміцетів використовували аналіз відповідностей з одержан-

ням двовимірної діаграми  (Schnittler M., 2001; Новожилов и др., 2005). Обидва 

типи аналізу проводили з використанням програми StatSoft Statistica 8.0. 

Молекулярно-генетичні методи. Для підтвердження ідентифікації де-

яких видів міксоміцетів використовувався молекулярний баркодинг. Сутність 

методі полягає у секвенуванні маркерного гена (5’-домену 18S рДНК) та спів-

ставленні його з послідовностями, опублікованими для відповідного виду у 

базі даних NCBI GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Ексстрак-

цію ДНК зі спор міксоміцетів та ампліфікацію методом ПЛР здійснювали за 

стандартними методами (Leontyev et al., 2015). Для ампліфікації темноспоро-

вих міксоміцетів використовували праймери S3bF (tctctctgaatctgcgwac) та 

S31R (aatctctcaggcccactctccagg), для світлоспорових міксоміцетів − праймери 

S1 (aacctggttgatcctgcc) та SR4Bright (tgctggcaccagacttgt). Для редагування пос-

лідовностей використовувався програмний пакет ChromasLite (http://techne- 

lysium.com.au/wp/chromas/). Співставлення послідовностей з вже відомими 

аналогами здійснювали за допомогою сервісу BLAST (https://blast.ncbi. 

nlm.nih.gov/Blast.cgi).  
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РОЗДІЛ 4.  

ВИДОВИЙ СКЛАД І ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА БІОТИ  

КОРТИКОФІЛЬНИХ МІКСОМІЦЕТІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ  

ЧАСТИНИ СЕРЕДНЬОРУСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 

4.1. Видовий склад кортикофільних міксоміцетів південно-західної 

частини Середньоруської височини 

В результаті проведеного дослідження у лісових угрупованнях на терито-

рії південно-західної частини Середньоруської височини (далі ПЗЧ СВ) вияв-

лено 38 видів кортикофільних міксоміцетів, що належать до 18 родів, 10 ро-

дин, 7 порядків та 2 підкласів класу Myxomycetes (Рис. 4.1–4.5). Нижче наве-

дено систематичний список цих видів з розподілом по локалітетам (Табл. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Представники кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ: a – Arcyria ci-

nerea; б – A. pomiformis; в, ґ – Badhamia versicolor (в – загальний вигляд спо-

рокарпів; ґ – спори); г – Clastoderma debaryanum; д, е –Calomyxa metallica (д – 

спорокарп, е – спори та капілліцій). 
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Рис. 4.2. Представники кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ: а – Comatricha 

laxa; б – Cribraria violaceae; в – Didymium bahiense; г – D. dubium; ґ, д – D. 

sturgisii; е – Echinostelium minutum. 

Таблиця 4.1 

Видовий склад кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ 

№ з/п Вид Локалітет 
КЛАС MYXOGASTREA L.S. Olive, =MYXOMYCETES G. Winter 

ПІДКЛАС LUCISPOROMYCETIDAE  
Leontyev, Schnittler, S. L. Stephenson, Novozhilov & Shchepin 

CRIBRARIALES T. MACBR.  
Cribrariaceae Corda 

1.  Cribraria violacea Rex * 2, 3, 5, 6, 10 
LICEALES E. Jahn 
Liceaceae Chevall.  

2.  Licea floriformis T. N. Lakh. & R. K. Chopra 9 
3.  Licea kleistobolus G. W. Martin 2, 6, 7, 9 
4.  Licea operculata (Wingate) G. W. Martin 2, 9 
5.  Licea pygmea (Meyl. ) Ing 2 

TRICHIALES T. Macbr.  
Dianemataceae T. Macbr.  

6.  Calomyxa metallica (Berk. ) Nieuwl.  2, 9 
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Trichiaceae Chevall.  
7.  Arcyria cinerea (Bull. ) Pers. * 2, 6, 8, 9 
8.  Arcyria minuta Buchet * 2, 3 
9.  Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. * 2, 6–9 
10.  Hemitrichia pardina (Minakata) Ing 2 
11.  Hemitrichia serpula (Scop. ) Rostaf. ex Lister 9 
12.  Perichaena chrysosperma (Curr. ) Lister * 1, 2, 6, 7, 9 
13.  Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.  8 
14.  Perichaena luteola (Kowalski) Gilert 6 
15.  Perichaena vermicularis (Schwein. ) Rostaf.  2, 3, 5, 6 
16.  Trichia contorta (Ditmar) Rostaf. * 2 

ПІДКЛАС COLUMELLOMYCETIDAE  
Leontyev, Schnittler, S. L. Stephenson, Novozhilov & Shchepin 

ECHINOSTELIALES G. W. Martin 
Echinosteliaceae Rostaf. ex Cooke 

17.  Echinostelium elachiston Alexop.  5 
18.  Echinostelium minutum de Bary 2, 6, 7, 9 

CLASTODERMATALES Leontyev, Schnittler, S. L. Stephenson, Novozhilov & 
Shchepin 
Clastodermataceae Alexop. & T. E. Brooks 

19.  Clastoderma debaryanum A. Blytt 9 
STEMONITIDALES T. Macbr.  
Stemonitidaceae Fr.  

20.  Macbrideola argentea Nann. -Bremek. & Y. Yamam.  2 
21.  Macbrideola cornea (G. Lister & Cran) Alexop.  1, 2, 5–7 
22.  Macbrideola decapillata H. C. Gilbert 2 
23.  Stemonitis pallida Wingate 7 

Amaurochaetaceae Rostaf. ex Cooke 
24.  Comatricha elegans (Racib. ) G. Lister 2, 8 
25.  Comatricha ellae Härk. * 2, 7, 9 
26.  Comatricha laxa Rostaf.  2, 8 
27.  Comatricha nigra (Pers. ex J. F. Gmel. ) J. Schröt.  9 
28.  Stemonitopsis amoena (Nann. -Bremek. ) Nann. -Bremek.  9 
29.  Enerthenema papillatum (Pers. ) Rostaf. * 2, 6–9 
30.  Paradiacheopsis acanthodes (Alexop. ) Nann. -Bremek.  2 

31.  Paradiacheopsis fimbriata (G. Lister & Cran) Hertel ex 
Nann. -Bremek.  2, 7 

32.  Paradiacheopsis rigida (Brândza) Nann. -Bremek.  2 
PHYSARALES T. Macbr.  
Didymiaceae Rostaf. ex Cooke 

33.  Didymium bahiense Gottsb.  4 
34.  Didymium dubium Rostaf.  2 
35.  Didymium sturgisii Hagelst.  2 

Продовженн табл. 4.2 
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Physaraceae Chevall.  
36.  Badhamia versicolor Lister 2 
37.  Physarum compressum Alb. & Schwein.  2 
38.  Physarum decipiens M. A. Curtis 2 

Примітка. Пояснення номерів локалітетів наведене на Рис. 2.1. Зірочкою (*) позначені види, 
ідентифікація яких підтверджена молекулярно-генетичними методами. 
 

 
Рис. 4.3. Представники кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ: а, б – Echinoste-

lium elachiston; в – Hemitrichia pardina; г, ґ – Hemitrichia serpula; д – Licea flori-

formis; е, є – L. kleistobolus (е – спорокарпи, є – перидіальна кришечка і спори). 

 

Виявлені види значно відрізняються за рясністю (Рис. 4.6). За кількістю 

спостережень провідне положення займають E. minutum (94 спостережень; 

13,2% від загальної кількості позитивних спостережень) та A. pomiformis (90; 

12,6%), дещо меншою рясністю відрізняються M. cornea (58; 8,1%),                       

P. chrysosperma (47; 6,6%), L. kleistobolus та P. fimbriata (по 38; 5,3%), а також 

C. violacea (30; 4,2%). Понад 10 спостережень також зроблено для E. papillatum 

(28; 3,9%), P. vermicularis (17; 2,4%), A. cinerea та L. operculata (по 15; 2,1%) та 

Закінчення табл. 4.2 
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C. ellae (12; 1,7%). Менш ніж десять спостережень зроблено для 26 (68,4%) 

видів. Зокрема для 19 видів (50,0%) зроблено по 1 спостереженню.  

 

 
Рис. 4.4. Представники кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ: а, б – Licea pyg-

maea (а – спорокарпи на субстраті; б – лопать перидію та спори); в – Macbride-

ola argentea; г. ґ – M. cornea (г – спорокарп, ґ – капіліцій та сопри); д –                 

M. decapillata; е – Paradiacheopsis acanthodes; є – P. rigida. 

 

За кількістю виявлених спорокарпів (Рис. 4.7) провідне положення займає 

E. minutum (12180 спорокарпів; 60,3 % від загальної кількості виявлених спо-

рокарпів міксоміцетів). Усі інші види значно поступаються йому за кількістю 

виявлених спорокарпів: A. pomiformis (2144; 10,6%), L. kleistobolus (1879; 

9,3%), M. cornea (1202; 5,9%). Понад 100 спорокарпів зареєстровано також у 

P. chrysosperma (413; 2,0%), E. papillatum (349; 1,7%), L. operculata (345; 1,7%), 

P. fimbriata (335; 1,7%), C. violacea (294; 1,5%), E. elachiston (270; 1,3%),              

P. vermicularis (209; 1,0%) та A. cinerea (208; 1,0%). Менше ста спорокарпів 
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виявлено у 26 (68,4%) видів, зокрема лише одним спостереженим спорокарпом 

представлені C. nigra, D. sturgisii, M. argentea, T. contorta.  

 

 
Рис. 4.5. Представники кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ: а – Paradiache-

opsis fimbriata; б – Perichaena chrysosperma; в – P. luteola (капіліцій); г –              

P. vermicularis; ґ – Physarum compressum; д – Ph. decipiens; е, є – Trichia contorta 

(е – спорокарп, є – спори та капіліцій). 

 

Показник середньої кількість спорокарпів, виявлених в одному спостере-

женні, що є відносною характеристикою рясності виду, дозволив розподілити 

виявлені види наступним чином. Провідне положення за цією характеристи-

кою займають E. elachiston (135,0 спорокарпів на спостереження) та                     

E. minutum (129,6), далі слідують L. kleistobolus (49,4), P. compressum (37,0),          

A. pomiformis (23,8) та M. cornea (20,7). Менш, ніж 20 спорокарпів на спосте-
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реження в середньому продемонстрували 30 (79,8%) видів. Логарифм серед-

ньої кількість спорокарпів, виявлених в одному спостереженні, має динаміку, 

близьку до лінійної (Рис. 4.8).  
 
Кількість спостережень 

 
Рис. 4.6. Розподіл видів кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ  

за кількістю спостережень.  
Скорочення: ARCcin – Arcyria cinerea; ARCmin – A. minuta; ARCpom – A. pomiformis; BADver – Badhamia 

versicolor; CALmet – Calomyxa metallica; CLAdeb – Clastoderma debaryanum; COMelg – Comatricha elegans; 

COMell – C. ellae; COMlax – C. laxa; COMnig – C. nigra; CRIvio – Cribraria violacea; DDYbah – Didymium 

bahiense; DDYdub – D. dubium; DDYstu – D. sturgisii; ECHela – Echinostelium elachiston; ECHmin – E. minutum; 

ENEpap – Enerthenema papillatum; HEMpar – Hemitrichia pardina; HEMser – H. serpula; LICflo – Licea 

floriformis; LICkle – L. kleistobolus; LICope – L. operculata; LICpyg – L. pygmea; MACcor – Macbrideola argentea; 

MACdec – M. cornea; MAGarg – M. decapillata; PARaca – Paradiacheopsis acanthodes; PARfim – P. fimbriata; 

PARrig – P. rigida; PERchr – Perichaena chrysosperma; PERcor – P. corticalis; PERlut – P. luteola; PERver –         

P. vermicularis; PHYcom – Physarum compressum; PHYdec – Ph. decipiens; STPamo – Stemonitis pallida; STSpal 

– Stemonitopsis amoena; TRIcon – Trichia contorta. 

 

Розподіл виявлених видів за локалітетами виявився дуже нерівномірним 

(Табл. 4.2), що, однак, значною мірою пов’язане з обсягом зібраних колекції. 

Найпоширенішими на досліджуваній території виявилися види, виявлені в по-
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над трьох локалітетах: A. pomiformis (5 локалітетів), C. violacea (5), E. papilla-

tum (5), M. cornea (5), P. chrysosperma (5), A. cinerea (4), E. minutum (4), L. kleus-

tobolus (4), P. vermicularis (4).  
А.      Б.  
Кількість спорокарпів   Кількість спорокарпів 

  
Рис. 4.7. Розподіл видів кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ  

за кількістю спорокарпів. А: 15 провідних видів. Б. Усі види, окрім 

Echinostelium minutum.  
Скорочення: ARCcin – Arcyria cinerea; ARCmin – A. minuta; ARCpom – A. pomiformis; BADver – Badhamia 

versicolor; CALmet – Calomyxa metallica; CLAdeb – Clastoderma debaryanum; COMelg – Comatricha elegans; 

COMell – C. ellae; COMlax – C. laxa; COMnig – C. nigra; CRIvio – Cribraria violacea; DDYbah – Didymium 

bahiense; DDYdub – D. dubium; DDYstu – D. sturgisii; ECHela – Echinostelium elachiston; ECHmin – E. minutum; 

ENEpap – Enerthenema papillatum; HEMpar – Hemitrichia pardina; HEMser – H. serpula; LICflo – Licea 

floriformis; LICkle – L. kleistobolus; LICope – L. operculata; LICpyg – L. pygmea; MACcor – Macbrideola argentea; 

MACdec – M. cornea; MAGarg – M. decapillata; PARaca – Paradiacheopsis acanthodes; PARfim – P. fimbriata; 

PARrig – P. rigida; PERchr – Perichaena chrysosperma; PERcor – P. corticalis; PERlut – P. luteola; PERver –         

P. vermicularis; PHYcom – Physarum compressum; PHYdec – Ph. decipiens; STPamo – Stemonitis pallida; STSpal 

– Stemonitopsis amoena; TRIcon – Trichia contorta. 

 

На території НПП «Гомільшанські ліси» виявлено 28 видів (303 спосте-

реження; 7959 спорокарпів). За кількістю спостережень тут провідне поло-
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ження займають M. cornea (45 спостережень; 14,9% від загальної кількості по-

зитивних спостережень у локалітеті), E. minutum (34; 11,2%), P. fimbriata та     

A. pomiformis (по 32; 10,6%), P. chrysosperma (31; 10,2%), L. kleistobolus (29; 

9,6%) та C. violacea (25; 8,3%). Решта видів спостерігалися рідко. За кількістю 

виявлених спорокарпів провідне положення на території резервату займає        

E. minutum (3069 спорокарпів; 38,6% від загальної кількості виявлених у лока-

літеті спорокарпів), далі слідують L. kleistobolus (1753; 22,0%), M. cornea 

(1036; 13,0%), значно поступаються їм A. pomiformis (366; 4,6%), L. operculata 

(339; 4,3%), P. fimbriata (311; 3,9%), P. chrysosperma (305; 3,8%) та C. violacea 

(275; 3,5%).  

 
Логарифм середньої кількість спорокарпів 

 
Рис. 4.8. Розподіл кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ за значенням логари-

фму середньої кількості спорокарпів, виявлених в одному спостереженні.  
Скорочення: ARCcin – Arcyria cinerea; ARCmin – A. minuta; ARCpom – A. pomiformis; BADver – Badhamia 

versicolor; CALmet – Calomyxa metallica; CLAdeb – Clastoderma debaryanum; COMelg – Comatricha elegans; 

COMell – C. ellae; COMlax – C. laxa; COMnig – C. nigra; CRIvio – Cribraria violacea; DDYbah – Didymium 

bahiense; DDYdub – D. dubium; DDYstu – D. sturgisii; ECHela – Echinostelium elachiston; ECHmin – E. minutum; 

ENEpap – Enerthenema papillatum; HEMpar – Hemitrichia pardina; HEMser – H. serpula; LICflo – Licea 

floriformis; LICkle – L. kleistobolus; LICope – L. operculata; LICpyg – L. pygmea; MACcor – Macbrideola argentea; 

MACdec – M. cornea; MAGarg – M. decapillata; PARaca – Paradiacheopsis acanthodes; PARfim – P. fimbriata; 

PARrig – P. rigida; PERchr – Perichaena chrysosperma; PERcor – P. corticalis; PERlut – P. luteola; PERver – P. 

vermicularis; PHYcom – Physarum compressum; PHYdec – Ph. decipiens; STPamo – Stemonitis pallida; STSpal – 

Stemonitopsis amoena; TRIcon – Trichia contorta. 
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Табл. 4.2. Кількість спорокарпів видів кортикфільних міксоміцетів у різних ло-

калітетах.  

Види Локалітети 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arcyria cinerea  0 74 0 0 0 6 0 10 118 
A. minuta 0 64 33 0 0 0 0 0 0 
A. pomiformis 0 366 0 0 0 697 134 26 921 
Badhamia versicolor  0 28 0 0 0 0 0 0 0 
Calomyxa metallica  0 3 0 0 0 0 0 0 2 
Clastoderma debaryanum 0 0 0 0 0 0 0 0 65 
Comatricha elegans  0 16 0 0 0 0 0 1 0 

C. ellae 0 4 0 0 0 0 7 0 50 
C. laxa 0 2 0 0 0 0 0 9 0 
C. nigra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cribraria violacea  0 275 1 0 5 3 0 0 10 
Didymium bahiense  0 0 0 2 0 0 0 0 0 
D. dubium  0 2 0 0 0 0 0 0 0 
D. sturgisii  0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Echinostelium elachiston  0 0 0 0 270 0 0 0 0 
E. minutum 0 3069 0 0 0 4080 2480 0 2551 
Enerthenema papillatum 0 56 0 0 0 42 94 5 152 
Hemitrichia pardina  0 8 0 0 0 0 0 0 0 
H. serpula  0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Licea floriformis  0 0 0 0 0 0 0 0 7 
L. kleistobolus  0 1753 0 0 0 6 75 0 45 
L. operculata  0 339 0 0 0 0 0 0 6 
L. pygmea  0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Macbrideola argentea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
M. cornea 10 1036 0 0 135 4 17 0 0 
M. decapillata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Paradiacheopsis acanthodes  0 3 0 0 0 0 0 0 0 
P. fimbriata  0 311 0 0 0 0 24 0 0 
P. rigida  0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Perichaena chrysosperma  13 305 0 0 0 32 30 0 33 
P. corticalis  0 0 0 0 0 0 0 23 0 
P. luteola  0 0 0 0 0 2 0 0 0 
P. vermicularis  0 199 2 0 4 4 0 0 0 
Physarum compressum  0 37 0 0 0 0 0 0 0 
Ph. decipiens 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Stemonitis pallida 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Stemonitopsis amoena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Trichia contorta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
РАЗОМ 23 7959 36 2 414 4876 2862 74 3965 

 
Примітка. Номери локалітетів розшифровані у табл. 2. 1. Заливка вказує на рясність виду у локалі-
теті: червона – понад 1000 спорокарпів, жовта – понад 100, зелена – менше за 100.  
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На території НПП «Слобожанський» знайдені 7 видів, представлених сі-

мома спостереженнями та 81 спорокарпом. За кількістю виявлених спорокар-

пів провідне положення тут займають A. pomiformis (26 спорокарпів; 32,3%), 

P. corticalis (23; 28,4%) та A. cinerea (10; 12,3%). Решта видів представлені не-

значною кількістю спорокарпів.  

На території РЛП «Сокольники-Помірки» нами виявлені 14 видів (112 

спостережень; 3958 спорокарпіів). За кількістю спостережень тут провідне по-

ложення займають A. pomiformis (33; 29,5%) та E. minutum (27; 24,1%), дещо 

поступаються їм E. papillatum (11; 9,8%), C. ellae (10; 8,9%), C. debaryanum (9; 

8,0%) та P. chrysosperma (6; 5,4%). Решта видів представлені меншою кількі-

стю спостережень. За кількістю виявлених спорокарпів провідне положення та 

території парку займає E. minutum (2551; 64,5%), значно поступаються йому   

A. pomiformis (921; 23,3%), E. papillatum (152; 3,8%) та A. cinerea (118; 3,0%). 

Решта видів представлені незначною кількістю спорокарпів.  

На території РЛП «Сеймський» знайдені 9 видів (37 спостережень; 2862 

спорокарпів). За кількістю спостережень провідне положення займають             

E. minutum (12; 32,4%), P. fimbriata (6; 16,2%), A. pomiformis, E. papillatum та         

P. chrisosperma (по 4; 10,8%), а також L. kleistobolus (3; 8,1%). Решта видів 

представлені незначною кількістю спостережень.  За кількістю виявлених спо-

рокарпів провідне положення у Сеймському РЛП займає E. minutum (2480; 

86,7%), решта видів представлені незначною кількістю спорокарпів.  

На території ПДП «Вільхова балка» вдалося виявити лише 2 види (5 спо-

стережень, 23 спорокарпи): P. chrysosperma (3 спостереження; 60,0%; 13 спо-

рокарпів; 56,5%) та M. cornea (2; 40,0%;10; 43,5 %).  

На території РЛП ЛЗ «Кочетоцька лісова дача» нами було знайдено 4 види 

представлені 12 спостереженнями та 414 спорокарпами. Провідне положення 

серед них займає M. cornea (7 спостереження; 58,3%;135 спорокарпів; 32,6 %).  

На території Маківського лісництва виявлено 10 видів кортикофільних 

міксоміцетів (54 спостереження; 4876 спорокарпів). За кількістю спостере-

жень провідне положення займають E. minutum (21; 38,9%) та A. pomiformis 
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(20; 37,0%). Ті ж саме види переважають і за кількістю спорокарпів (4080; 

83,7% та 697; 14,3%, відповідно). Значно меншою кількістю плодових тіл 

представлені тут E. papillatum (42; 0,9%) та P. chrysosperma (32; 0,7%). Решта 

видів представлені одиничними знахідками.  

На території Липецького лісництва нами було відмічене лише 3 види, 

представлені 4 спостереженнями та 36 спорокарпами: A. minuta (2 спостере-

ження; 50,0%; 33 спорокарпів; 91,7%), P. vermicularis (1; 25,0%; 2; 5,6%) та       

C. violacea (1; 25,0; 1; 2,8%).  

У Золочівському районі зроблено єдине випадкове спостереження виду 

D. bahiense, представленого двома спорокарпами.  

З 38 видів, виявлених на території Харківського лісостепу, 12 (31,6%) ви-

явилися новими для цієї фітохорії, зокрема Badhamia versicolor, Calomyxa 

metallica, Didymium bahiense, D. dubium, D. sturgisii, Hemitrichia pardina, Licea 

floriformis, L. pygmea, Macbrideola argentea, M. decapillata, Paradiacheopsis 

acanthodes та Perichaena luteola. Три из них (7,9%), Calomyxa metallica,              

M. decapillata та P. luteola, є також новими для рівнинної частини України, а 

п’ять (13,2%) – новими для України: H. pardina, L. floriformis, L. pygmea, M. 

argentea, та P. acanthodes. З дев’яти видів, знайдених на території Середньо-

руських лісів, усі виявлені на території цієї геоботанчної області вперше. Всі 

вони є звичайними видами, поширеними по усій Північній півкулі: Arcyria 

pomiformis, Comatricha ellae, Echinostelium minutum, Enerthenema papillatum, 

Licea kleistobolus, Macbrideola cornea, Paradiacheopsis fimbriata, Perichaena 

chrysosperma та Stemonitis pallida; останній вид не знайдений нами на території 

Харківського лісостепу, але відомий з цієї території (Prylutskyi et al., 2017). 

Нижче наведено морфологічні описи знахідок видів, нових для України, 

континентальної частини країни та Харківського лісостепу. Для кожного виду 

також наведено літературні відомості про поширення вказаних видів в Україні 

і світі. 

Badhamia versicolor Lister Lister, J. Bot. 39:81 (1901) (Рис. 4.1 в, ґ). 
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Спорокарпи сидячі, на широкій або звуженій основі, 0.2–0,5 мм діам., ро-

зсіяні або скупчені, сірі, тілесного кольору, жовтувато-сірі або брудно-білі, 

зморшкуваті. Капіліцій білий, деінде абрикосово-жовтий. Спори яйцеподібні, 

зібрані в кулясті або еліптичні, часто порожнисті скупчення по 10–40, тьмяно-

пурпурово-бурі, бородавасті на зовнішньому кінці, бліді і майже гладенькі на 

внутрішньому, 10–14 × 9–11 мкм. Плазмодій безбарвний. 

Наша знахідка є першою на території Харківського лісостепу. 

Поширення в Україні: Правобережне поліся (Целле, 1925); Карпатські 

ліси (Krzemieniewska, 1937); Лівобережний Злаково-лучний степ (Кривомаз, 

2001). 

Поширення у світі: Європа: Австрія, Великобританія, Німеччина, Гре-

ція, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Нідерланди, Норвегія, Росія, Франція, Швей-

царія; Австралія; Азія; Північна Америка; Південна Америка. 

Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., Amer. Midl. Naturalist 4:335 (1916) 

(Рис. 4.1 д–е). 

Спорокарпи розсіяні або зібрані у невеликі групи, сидячі на широкій або 

звуженій основі, сферичні, 0.2–1.0 мм діам., рожево-бузкові у свіжому стані, 

згодом бежеві або райдужно-жовті. Плазмодіокарпи не спостерігали. Перідій 

одношаровий, тонкий і напівпрозорий, блідо-охристий і гладенький або дріб-

нобородавчастий в прохідному світлі. Розтріскування неправильне. Нитки ка-

піліцію 0,5-1,0 мкм дам., дуже довгі, заплутані, петлеподібні, з невеликою кі-

лькістю з'єднань з перидієм, орнаментовані невеликими шипиками або боро-

давками, що формують один ряд уздовж нитки. Спори в масі рожеві у свіжому 

стані, потім бежеві, жовтуваті, в прохідному світлі безбарвні, 9–12 мкм діам., 

вкриті дрібними шипиками або бородавками. Плазмодій білий. 

Наша знахідка є першою в рівнинній частині України. 

Поширення в Україні: Карпатські ліси (Krzemieniewska, 1934); Гірський 

Крим (Романенко, 2001а, 2001б). 

Поширення у світі: Європа: Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Ес-

тонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 
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Росія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція; Австралія; Азія; Африка; Південна 

Америка; Північна Америка. 

  Didymium bahiense Gottsb., Nova Hedwigia 15:365 (1968) (Рис. 4.2 в). 

Спорокарпи поодинокі, на ніжках, сірувато-білі, 0,7-1,9 мм завв., споро-

теки 0,25-0,60 мм діам., білі, кулясті, дещо сплюснуті. Верхівка ніжки занурена 

в споротеку з утворенням невеликого умбілікусу. Гіпоталус дископодібний, 

майже чорний. Ніжка довга, поникла, не містить вапно, у верхній частині вох-

ряна, біля основи темно-коричнева. Перидій тонкий, жовтий в прохідному сі-

тлі, вкритий зовні суцільним шаром білих зірчастих кристалів вапна. Псевдо-

колумела невелика, округла, містить вапно. Нитки капіліцію рясні, розгалу-

жені, деінде анастомозуючі, коричневі з блідими кінцями і невеликими тем-

ними вузликами. Спори 10–11 мкм діам., коричневі у масі, бузково-сірі в про-

хідному світлі. 

Наша знахідка є першою на території Харківського лісостепу. 

Поширення в Україні: Лівобережне Полісся (Дудка & Кривомаз, 2005, 

2006). 

Поширення у світі: Європа: Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, 

Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Росія, Франція, Швеція; 

Австралія; Африка; Нова Зеландія, Південна Америка; Північна Америка.   

Didymium dubium Rostaf., Sluzowce monogr. 152 (1874) (Рис. 4.2 г). 

Cпорокарпи та плазмодіокарпи подушкоподібні, валькуваті, іноді за-

мкнені в кільце, 0,3 мм завв., 1–7 мм завш., до 15 мм завд., світло-сірі. Гіпота-

лус непомітний. Перидій одношаровий, плівчастий, матовий, вкритий зірчас-

тими кристалами вапна. Колумела відсутня, але дно споротеки часто містить 

потовщення, просочене вапном. Капіліцій розходиться радіально від основи 

спорофора, нитки тонкі, розгалужені, хвилясті, безбарвні, утворюють рихлу 

сітку, що після дозрівання виступає поза межі спорофора. Спори в масі темно-

коричневі, в прохідному світлі блідно-бузково-сірі, 10–12 мкм діам., щільно 

бородавчасті. Плазмодій жовтуватий. 

Наша знахідка є першою на території Харківського лісостепу. 
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Поширення в Україні: Карпатські ліси (Krivomaz et al., 2005; 

Nivicolous..., 2008; Leontyev et al., 2008). 

Поширення у світі: Європа: Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Іс-

панія, Італія, Ліхтенштейн, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Росія, Франція, 

Чехія, Швейцарія, Швеція; Австралія; Азія; Нова Зеландія; Південна Америка; 

Північна Америка. 

Didymium sturgisii (Alb. & Schwein.) Fr. & Palmquist, Symb. gasteromyc., 

fasc. 3:19 (1818) (Рис. 4.2 ґ–д). 

Плазмодіокарпи, сірі, коричнево-жовутваті, майже білі, іноді відтінок ва-

ріює у межах одного спорокарпу, розсіяні чи скупчені, округлі або неправи-

льні за контуром, 1–10 мм завш., 0,1–0,2 мм завв. Перідій плівчастий, іноді 

потовщений до скорлупоподібного, вкритй гладеньким шаром кутастих або зі-

рчастих кристалів вапна. Колумелла відсутня. Від потовщеної основи споро-

карпа відходять численні прямостоячі циліндричні периділаьні стовпи 7–22 

мкм діам., що досягають верхньої поверхні споротеки і зливаються з перидієм; 

ззовні вони виглядають як невеликі фенестри на повехні плодового тіла. Капі-

ліцій нечисленний, іноді відсутній, складається з тонких, темних, хвилястих, 

розгалужених і анастомозованих ниток, прикріплених до основи та верхівки 

споротеки. Спори в масі чорні, в прохідному світлі яскраво-фіолетово-корич-

неві, 10–12 мкм діам., нерегулярно бородавчасті. 

Наша знахідка є першою на території Харківського лісостепу. 

Поширення в Україні: Гірський Крим (Новожилов, 1988; Новожилов, 

1993 ; Leontyev et al., 2011). 

Поширення у світі: Європа: Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія; Пів-

денна Америка; Північна Америка. 

Hemitrichia pardina (Minakata) Ing, Myxomycetes Britain and Ireland 132 

(1999) (Рис. 4.3 г–ґ). 

Спорофори – спорокарпи на коротких ніжках, поодинокі, до 0,8 мм завв., 

темно-жовті, з помітними опуклими, конічними або подушкоподібними пля-

мами, темно-коричневими до чорних. Гіпоталлус непомітний. Ніжка коротка, 



79 
 

до 0,3 мм завв., чорна. Внутрішній (основний) шар перидію плівчастий, жов-

тий, зовнішній шар утворений плямами. Капіліцій з довгих, слабо розгалуже-

них трубочок 2-4 мкм діам., орнаментований кількома малопомітними спіра-

лями та короткими шипиками до 1 мкм завд. Спори в масі оливково-жовті, в 

прохідному світлі блідо-зеленувато-жовті, 9–11 мкм діам., злегка деформо-

вані. Плазмодій білий. 

Наша знахідка є першою на території України. 

Поширення у світі: Європа: Бельгія, Великобританія, Іспанія, Нідерла-

нди, Німеччина, Норвегія, Росія, Франція, Швейцарія; Австралія; Азія; Нова 

Зеландія; Південна Америка; Північна Америка. 

Licea pygmea (Meyl.) Ing, Trans. Brit. Mycol. Soc. 78(3):443 (1982) (Рис. 4.4 

а–б). 

Спорокарпи 0.1–0.3 мм діам., темно-коричневі, гранчасті, полігональні. 

Краї перидіальних пластинок з дрібнопапілозною крайовою зоною, в якій ви-

діляється один ряд видовжених до краю зерен. Спори щільно дрібнобородав-

часті або дрібношипуваті, (11–) 12–13 (–14) мкм діам. 

Наша знахідка є першою на території України. 

Поширення у світі: Європа: Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Ір-

ландія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Швеція; Австралія; 

Азія; Південна Америка; Північна Америка. 

Macbrideola argentea Nann.-Bremek. & Y. Yamam., Proc. Kon. Ned. Akad. 

Wetensch., C. 86(2):228 (1983) (Рис. 4.4 в). 

Спорофори поодинокі, 0,5–1,0 мм завв. Ніжка струнка, складає 4/5 від за-

гальної висоти скорокарпу, потоншується вгору, у відбитому світлі чорна, в 

прохідному світлі червоно-коричнева у нижній частині і непрозора у верхній, 

нслабо поздовжньо-смугаста, порожниста. Споротека куляста, блискуча, сріб-

ляста, 0,1 мм діам. Перідій після дозрівання зберігається, плівчастий, безбарв-

ний, гладенький або горбкуватий внаслідок тиску спор. Колумелла досягає 

1/4–1/2 висоти споротеки, далі розділяється на дві-три гілки, що зливаються з 
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капіліцієм. Капіліцій нечисленний, складається з тонких, коричневих, вильча-

сто розгалужених ниток з невеликою кількістю анастомозів або без них; кін-

цеві гілочки довгі, прямі, 10 мкм завд. Спори в масі темно-коричневі, в прохі-

дному світлі блідно-сірі, 7,0–8,5 мкм діам., густо дрібнобородавчасті, з неве-

ликими групами більших та темніших бородавочок. 

Наша знахідка є першою на території України. 

Поширення у світі: Європа: Норвегія, Португалія; Австралія; Південна 

Америка; Північна Америка. 

Macbrideola decapillata H.C. Gilbert, Stud. Nat.Hist. Iowa Univ. 16(2):158 

(1934) (Рис. 4.4 д). 

Спорокарпи розсіяні, 0,2–0,7 мм завв. Ніжка тонка, напівпрозора, порож-

ниста, червонувато-жовта біля основи, коричнева у верхній частині. Споро-

тека куляста, темно-коричнева, 0.05–0.15 мм діам. Перидій дуже тонкий, зни-

кає після дозрівання, залишаючи комірець біля основи колюмели. Колумелла 

коротка, досягає 1/4–1/3 висоти споротеки, раптово розгалужується на пучок 

ниток капіліцію, спрямованих назовні і вгору. Екземпляри з редуковним капі-

ліцієм не спотерігалися. Нитки капіліцію тонкі, дещо неправильні, слабо ана-

стомазовані, із загостреними кінчиками. Спори в масі темно-коричневі, в про-

хідному світлі коричнево-фіолетові, бузкові, кулясті, 7–9 мкм діам., орнамен-

товані нерівномірно розташованими бородавочками розподіленими. 

Наша знахідка є першою в рівнинній частині України. 

Поширення в Україні: Гірський Крим (Новожилов, 1986; Романенко, 

2001a, 2001б). 

Поширення у світі: Європа: Іспанія, Франція; Австралія; Антарктида; 

Африка; Південна Америка; Північна Америка. 

Paradiacheopsis acanthodes (Alexop.) Nann.-Bremek., in Nannenga-

Bremekamp & Yamamoto, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 89(2):236 (1986) 

(Рис. 4.4 е). 
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Спорокарпи поодинокі, 0,4–0,5 мм. Ніжка шилоподібна, з дуже широкою, 

переплетено-волокнистою основою, в нижній частині темно-жовтувата, у вер-

хній чорна, блискуча. Споротека темно-коричнева, куляста, дещо сплющена 

знизу, 0,2 мм діам. Перидій зникає після дозрівання. Капіліцій нечисленний, 

складається з 2–3 тонких, чорних гілочок, що відходять з короткої циліндрич-

ної колумелли і далі розгалужуються декілька разів без анастомозування; кін-

чики ниток загострені. Спори в масі коричневі, в прохідномі світлі сірі, куля-

сті, 12–13 (–20) мкм діам., крупно шипуваті, шипики 1 мкм завв. 

Наша знахідка є першою на території України. 

Поширення у світі: Європа: Великобританія, Греція, Угорщина, Швей-

царія; Австралія; Азія; Північна Америка. 

Perichaena luteola (Kowalski) Gilert, Mycol. Res. 99(3):315 (1995) (Рис. 4.5 

в). 

Спорокарпи розсіяні, сидячі, кулясті або напівкулясті, яскраво-жовті, 0,1-

0,5 мм діам. Перидій тонкий, плівчастий, гладенький, прозорий, крізь нього 

добре проглядається спорова маса. Гіпоталюс відсутній. Капіліцій жовтий, ор-

наментований слабопоміною сіткою. Спори в масі яскраво-жовті, в прохідно-

мусвітлі жовті, 12–14 мкм діам., бородавчасті. 

Наша знахідка є першою в рівнинній частині України. 

Поширення в Україні: Гірський Крим (Романенко, 2006). 

Поширення у світі: Європа: Великобританія, Іспанія, Італія, Литва, 

Швейцарія, Швеція; Африка; Нова Зеландія; Південна Америка; Північна 

Америка; Росія. 

 

4.2. Таксономічна структура біоти кортикофільних міксоміцетів пів-

денно-західної частини Середньоруської височини 

Таксономічна структура біоти кортикофільних міксоміцетів південно-за-

хідної частини Середньоруської височини характеризується такими ознаками. 

Серед родів міксоміцетів (Рис. 4.9) за кількістю видів провідне положення зай-

мають Comatricha, Licea, Paradiacheopsis, Perichaena (по 4 види; 10,3% від їх 
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загальної кількісті). Дещо меншою кількістю виявлених видів характеризу-

ються роди Arcyria, Didymium, Macbrideola (по 3; 7,7%), Echinostelium та 

Physarum (по 2; 5,1%). Вісім родів представлені одним видом (по 2,6%). Роз-

поділ родів за кількістю виявлених спорокарпів характеризується переважан-

ням у таксономічному спектрі роду Echinostelium (12450 спорокарпів; 61,9% 

від їх загальної кількісті), далі слідують Arcyria (2449; 12,2%), Licea (2233; 

11,1%), Macbrideola (1204; 6,0%), Paradiacheopsis (752; 3,7%). Решта родів 

представлені менш ніж 500 спорокарпами.  

   
Рис. 4.9. Співвідношення надвидових таксонів кортикофільних міксоміцкетів 

ПЗЧ СВ. А – спектр родів; Б – спектр родин; В – спектр порядків.  

 

Серед родин міксоміцетів за кількістю видів провідне положення займа-

ють Amaurochaetaceae та Trichiaceae (по 10 видів; 25,6 % від їх загальної кіль-

кісті). Значно меншою кількістю виявлених видів характеризуються родини 

Liceaceae, Stemonitidaceae (по 4; 10,3%), Didimiaceae, Physaraceae (по 3; 7,7%) 

та Echinosteliaceae (2; 5,1%). Лише одним видом (2,6%) представлені родини 

Clastodermataceae, Cribrariaceae та Dianemataceae.  

10.3
%

10.3
%

10.3
%

10.3
%

7.7%7.7%
7.7%

5.1%

5.1%

5.1%

20.5
%

Comatricha Licea
Paradiacheopsis Perichaena
Arcyria Didymium
Macbrideola Echinostelium
Hemitrichia Physarum
Решта родів

25.6
%

25.6
%10.3

%

10.3
%

7.7%

7.7%

5.1%

2.6%
2.6%2.6%

Amaurochaetaceae Trichiaceae
Liceaceae Stemonitidaceae
Didymiaceae Physaraceae
Echinosteliaceae Clastodermataceae
Cribrariaceae Dianemataceae

35.9
%

28.2
%

15.4
%

10.3
%

5.1%

2.6%
2.6%

Stemonitidales Trchiales

Physarales Liceales

Echinosteliales Clastodermatales

Cribrariales

A Б В 



83 
 

Розподіл родин за кількістю виявлених спорокарпів характеризується пе-

реважанням у таксономічному спектрі родини Echinosteliaceae (12450 споро-

карпів; 61,9% від їх загальної кількісті), далі слідують Trichiaceae (2731; 

13,6%), Liceaceae (2233; 11,1%), Amaurochaetaceae (1192; 5,9%). Менш ніж 

1000 спорокарпів представлені у родини Clastodermataceae, Cribrariaceae, 

Dianemataceae, Didimiaceae та Physaraceae.  

Серед порядків міксоміцетів за кількістю видів провідне положення зай-

мають Stemonitidales (14 видів; 35,9% від їх загальної кількісті), Trichiales (11; 

28,2%) та Physarales (6; 15,4%). Решту таксономічного спектру складають по-

рядки Liceales (4; 10,3%), Echinosteliales (2; 5,1%), Clastodermatales та 

Cribrariales (по 1; 2,6%). Розподіл порядків за кількістю виявлених спорокарпів 

характеризується переважанням у таксономічному спектрі порядків 

Echinosteliales (12450 спорокарпів; 61,9% від їх загальної кількісті), далі сліду-

ють Trichiales (2736; 13,6%), Stemonitidales (2397; 11,9%) та Liceales (2233; 

11,1%). Менш ніж 1000 спорокарпами представлені порядки Clastodermatales, 

Cribrariales та Physarales. Серед порядків міксоміцетів за кількістю родів про-

відне положення займають Stemonitidales (6 родів; 33,3% від їх загальної кіль-

кісті) та Trichiales (5; 27,8%). Дещо меншою кількістю виявлених видів харак-

теризуються порядок Physarales (3; 16,7%). Лише одним родом (5,6%) предста-

влені порядки Clastodermatales, Cribrariales, Echinosteliales та Liceales.  

Темноспорові міксоміцети (підклас Columellomycetidae) за кількістю ви-

дів дещо переважають над Світлоспоровими (підклас Lucisporomycetidae): 23 

види (59,0% від їх загальної кількісті) та 16 (41,0%), відповідно. Ця тенденція 

посилюється при розгляді співвідношення між підкласами міксоміцетів за кі-

лькістю виявлених спорокарпів: темноспорові представлені 14949 спорокар-

пами (74,3% від їх загальної кількісті), а світлоспорові – 5263 спорокарпами 

(26,2%).  

Пропорція досліджуваної біоти складає: 2,2 : 1,8 : 1,4 : 3,5 : 2,0.  
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Висновки до розділу 4 

На території південно-західної частини Середньоруської височини вияв-

лено 38 видів кортикофільних міксоміцетів, що належать до 18 родів, 10 ро-

дин, 7 порядків та 2 підкласів, серед яких 12 є новими для Харківського лісо-

степу, 9 – новими для Середньоруських лісів, 3 – новими для рівнинної час-

тини України, та 5 (Hemitrichia pardina, Licea floriformis, L. pygmea, 

Macbrideola argentea та Paradiacheopsis acanthodes) – новими для України. За 

кількістю спостережень у дослідженій біоті домінують E. minutum (94; 13,2%), 

A. pomiformis (90; 12,6%), M. cornea (58; 8,1%), P. chrysosperma (47; 6,6%),        

L. kleistobolus та P. fimbriata (по 38; 5,3%), а за кількістю виявлених спорокар-

пів – E. minutum (12180; 60,3 %), A. pomiformis (2144; 10,6%), L. kleistobolus 

(1879; 9,3%) та M. cornea (1202; 5,9%). За середньою кількістю спорокарпів, 

виявлених в одному спостереженні, провідне положення займають                        

E. elachiston (135,0) та E. minutum (129,6). Найпоширенішими на дослідженій 

території виявилися види A. pomiformis, C. violacea, E. papillatum, M. cornea та 

P. chrysosperma, кожен з яких знайдений у 5 локалітетах. Серед родів міксомі-

цетів за кількістю видів провідне положення займають Comatricha, Licea, 

Paradiacheopsis та Perichaena (по 4; 10,3%), серед родин – Amaurochaetaceae 

та Trichiaceae (по 10; 25,6 %), серед порядків – Stemonitidales (14; 35,9%), 

Trichiales (11; 28,2%) та Physarales (6; 15,4%). Темноспорові міксоміцети 

(Columellomycetidae) за кількістю видів дещо переважають над світлоспоро-

вими (Lucisporomycetidae): 23 (59,0%) та 16 (41,0%), відповідно. Пропорція до-

слідженої біоти складає: 2,2 : 1,8 : 1,4 : 3,5 : 2,0. 
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РОЗДІЛ 5.  

СУБСТРАТНІ УПОДОБАННЯ КОРТИКОФІЛЬНИХ МІКСОМІЦЕТІВ  

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СЕРЕДНЬОРУСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 

 

5.1. Видовий склад угруповань кортикофільних міксоміцетів на різ-

них видах субстратоутворюючих рослин 

Субстратоутворюючі рослини продемонстрували значні відмінності у 

якісному та кількісному складі міксоміцетів, що розвиваються на їхній корі в 

умовах вологої камери (Табл. 5.1). Найбільшу кількість видів виявлено на корі 

Quercus robur (17 видів; 44,7% від загальної кількості видів), Tilia cordata (16; 

41,2%) та Fraxinus excelsior (15; 39,5%). Дещо поступаються йому Pinus 

sylvestris (11; 28,9%), Acer platanoides (10; 26,3%), Acer campestre, Crataegus 

sp., Ulmus sp. (по 7; 18,4%). Декілька видів також виявлено на корі Betula 

pendula (3; 7,9%), Prunus domestica, Robinia pseudoacacia (по 2; 5,3%), 

Armeniaca vulgaris, Betula pubescens, Gliditcia triacanthos, Malus sylvestris та 

Populus tremula (по 1; 2,6%). За кількістю виявлених спорокарпів розподіл ви-

явися дещо інакшим. Тут провідне положення також займає Quercus robur 

(9124 спорокарпів; 45,1% від загальної кількості спорокарпів), а наступні мі-

сця розподілилися так: Betula pendula (2411; 11,9%), Tilia cordata (2322; 

11,5%), Fraxinus excelsior (2031; 10,0%), Pinus sylvestris (1640; 8,1%),                      

A. platanoides (1274; 6,3%), Ulmus sp. (по 684; 3,4%), A. campestre (241; 1,2%), 

B. pubescens (187; 0,9%) та Crataegus sp. (137; 0,7%). Найменшу кількість спо-

рокарпів міксоміцетів виявлено на корі P. domestica (59; 0,3%), R. pseudoacacia 

(51; 0,3%), M. sylvestris (35; 0,2%), G. triacanthos (7; 0,03%), P. tremula (6; 

0,03%) та A. vulgaris (2; 0,01%).  

Видове різноманіття угруповань кортикофільних міксоміцетів, обчислю-

ване за індексом Маргалефа, виявилося найвищим у T. cordata (1,94),                    

F. excelsior (1,84), Q. robur (1,75), P. sylvestris (1,35) та A. platanoides (1,26).  

За відсотком позитивних вологих камер (тобто таких, у яких були вияв-

лені міксоміцети), провідне положення займають Q. robur (91. 8% позитивних 
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камер) та B. pendula (83. 3%), несуттєво поступаються їм T. cordata (74. 5%), 

A. platanoides (72. 4%) та P. sylvestris (72. 6%). Найменший відсоток позитив-

них камер серед провідних видів субстратутворюючих рослин продемонстру-

вав F. excelsior (66. 7%).  

Табл. 5.1  

Рясність та видове різноманіття кортикофільних міксоміцетів на провідних ви-

дах субстратоутворюючих рослин.  
Показники  

Види 
рослин 

1 2 3 4 5 

A. platanoides 

 

F. excelsior 

P. sylvestris 

Q. robur 

T. cordata 

Примітка: 1 – кількість видів міксоміцетів; 2 – кількість спорокарпів міксоміцетів; 3 – індекс Мар-

галефа; 4 – частка позитивних вологих камер; 5 – відношення між кількістю виявлених видів та 

кількістю вологих камер.  

 

Таким чином, рясність та різноманітність кортикофільних міксоміцетів є 

найбільшими на найпоширеніших видах субстратоутворюючих рослин, які 

були якнайширше залучені у наше дослідження. Однак чи можуть продемон-

стровані вище відмінності між видами бути пояснені лише кількістю зібраних 

зразків кори та закладених вологих камер? Для того, щоб це з’ясувати, ми об-

числили відношення між кількістю виявлених видів та кількістю вологих ка-

мер (Табл. 6. 1; колонка 5). Серед видів рослин, на яких знайдено понад 1000 

спорокарпів та понад 10 видів міксоміцетів, провідне положення за вищеназ-

ваним показником займають T. cordata та F. excelsior, які не є ані найпошире-

нішими на дослідженій території видами (такими є Q. robur та P. sylvestris, див. 
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розділ 2), ані найкраще представленими у нашому дослідженні (найбільшу кі-

лькість вологих камер нами також було закладено для Q. robur та P. sylvestris, 

див. розділ 3). Варто зауважити, що T. cordata та F. excelsior також показали і 

найвищі значення індексі Маргалефа. Таким чином, одержані дані дозволяють 

припустити, що в умовах ПЗЧ СВ найсприятливішими для розвитку кортико-

фільних міксоміцетів є саме ці види субстратоутворюючих рослин.  

Видовий склад міксоміцетів на різних видах субстратоутворюючих рос-

лин суттєво відрізнявся. Зокрема, на корі A. campestre було виявлено 7 видів, 

що представлені 14 спостереженнями. За кількістю спостережень тут провідне 

положення займають A. pomiformis та L. kleistobolus (по 3 спостереження; 

21,4% від загальної кількості позитивних спостережень). За кількістю виявле-

них спорокарпів провідне положення на корі цієї рослини займає L. kleistobolus 

(160 спорокарпів; 66,4% від загальної кількості виявлених спорокарпів), далі 

слідують A. minuta (33; 13,7%) та A. pomiformis (18; 7,5%). Решта видів пред-

ставлені незначною кількістю спорокарпів.  

На корі A. platanoides виявлено десять видів, що представлені 63-ма спо-

стереженнями. За кількістю спостережень тут провідне положення займають 

M. cornea (13; 20,6%) та L. kleistobolus (9; 14,3%), дещо меншою рясністю від-

різняються B. versicolor, P. chrysosperma (по 6; 9,5%), A. pomifomis,                         

L. operculata, P. vermicularis (по 5; 7,9%), E. minutum (4; 6,3%) та C. violacea (3; 

4,8%). За кількістю виявлених спорокарпів провідне положення на корі                

A. platanoides займає L. kleistobolus (524; 41,1%), M. cornea (232; 18,2%) та          

L. operculata (227; 17,8%). Меншою рясністю відрізняються види E. minutum 

(80; 6,3%), A. minuta (62; 5,0%), P. vermicularis (41; 3,2%) та P. chrysosperma 

(37; 2,9%). Решта видів представлені незначною кількістю спорокарпів.  

На корі A. vulgaris виявлений один вид, D. bahiense, що представленій 

единим спостереженням, в якому зареєстровано два спорокарпи.  

На корі B. pendula виявлено три види, що представлені 15-ма спостере-

женнями. Тут абсолютно переважає E. minutum (4 спостереження; 80,0%; 2395 
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спорокарпів; 99,3%). та L. kleistobolus (9; 14,3%), дещо меншою рясністю від-

різняються B. versicolor, P. chrysosperma (по 6; 9,5%), A. pomifomis,                         

L. operculata, P. vermicularis (по 5; 7,9%), C. violacea (3; 4,8%). За кількістю 

виявлених спорокарпів провідне положення на корі B. pendula займає L. 

kleistobolus (524; 41,1%), M. cornea (232; 18,2%) та L. operculata (227; 17,8%). 

Відносно низькою рясністю характеризуються на цьому субстраті E. minutum 

(80; 6,3%), A. minuta (62; 5,0%), P. vermicularis (41; 3,2%), P. chrysosperma (37; 

2,9%). Решта видів представлені незначною кількістю спорокарпів.  

На корі B. pubescens виявлений один вид, E. minutum, що представленій 

двумя спостереженнями та 87 спорокарпами.  

На корі видів роду Crataegus sp. виявлено сім видів, що представлені 15-

ма спостереженнями. За кількістю спостережень тут переважають                         

A. pomiformis, P. chrysosperma (4; 26,7%) та L. kleistobolus (9; 14,3%). Від од-

ного до двох спостережень зроблено для 5 видів: A. cinerea, C. laxa, C. violacea,           

L. kleistobolus, M. cornea. За кількістю виявлених спорокарпів провідне поло-

ження тут займає A. pomiformis (46; 33,6%), A. cinerea (42; 30,7%) та M. cornea 

(34; 24,8%). Решта видів представлені незначною кількістю спорокарпів.  

На корі F. excelsior виявлено 15 видів, що представлені 72-ма спостере-

женнями. За кількістю спостережень на корі цієї рослини провідне положення 

займає M. cornea (30; 41,7%). Дещо поступаються їй C. violacea (13; 18,1%), P. 

chrysosperma (8; 11,1%), L. kleistobolus (5; 6,9%) та P. vermicularis (4; 5,6%). 

Від одного до двох спостережень зроблено для десяти видів: A. pomiformis,        

C. elegans, D. sturgisii, E. elachiston, E. minutum, P. rigida, P. luteola,                               

P. compressum, P. decipiens та T. contorta. За кількістю виявлених спорокарпів 

провідне положення тут займають M. cornea (736; 36,2%) та L. kleistobolus 

(710; 35,0%), меншою рясністю відрізняються E. elachiston (270; 13,3%),             

P. chrysosperma (97; 4,8%) та C. violacea (81; 4,0%). Решта видів представлені 

незначною кількістю спорокарпів.  

На корі G. triacanthos виявлений один вид, L. floriformis, що представле-

ний одним спостереженням з сімома спорокарпами.  
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На корі P. sylvestris виявлено 11 видів, що представлені 78 спостережен-

нями. Найбільшу кількість спостережень на корі цієї рослини зроблено для 

P. fimbriata (36; 46,2%). Дещо поступаються йому L. kleistobolus (13; 16,7%), 

E. papillatum (12; 15,4%) та E. minutum (9; 11,5%). Від одного до двох спосте-

режень зроблено для семи видів: A. pomiformis, C. metallica, C. elegans, C. laxa, 

L. pygmea, P. chrysosperma та P. vermicularis. За кількістю виявлених спорока-

рпів провідне положення займає E. minutum (859; 52,4%), L. kleistobolus (380; 

23,2%) та P. fimbriata (263; 16,0%). Значно поступаються їм E. papillatum (77; 

4,7%), A. pomiformis (27; 1,6%) та P. vermicularis (14; 0,9%). Решта видів пред-

ставлені незначною кількістю спорокарпів.  

На корі M. sylvestris вдалося виявити лише один вид, A. pomiformis, пред-

ставлений трьома спостереженнями та 35 видами. Також одни вид, C. elegans, 

виявлений на корі P. tremula, що представлений одним спостереженням та ші-

стьма спорокарпами. 

На корі P. domestica виявлено два види, A. pomiformis (2 спостереження; 

66,7%; 58 спорокарпів; 98,3%) та S. pallida (1 спостереження; 33,3%; 1 колонія 

спорокарпів; 1,7%). 

На корі Q. robur виявлено 17 видів, що представлені 169 спостережен-

нями. Найбільшу кількість спостережень на корі цієї рослини зроблено для 

A. pomiformis (54; 32,0%) та A. minutum (51; 30,2%). Помітно поступаються їм 

E. papillatum (14; 8,3%), C. ellae (12; 7,1%), C. debaryanum (9; 5,3%), 

P. chrysosperma (8; 4,7%), A. cinerea та L. kleistobolus (по 5; 3,0%). Від одного 

до двох спостережень зроблено для 9 видів: C. metallica, C. nigra, C. violacea, 

H. serpula, L. operculata, M. cornea, P. acanthodes, P. corticalis та S. amoena. За 

кількістю виявлених спорокарпів провідне положення займають E. minutum 

(6954; 76,2%) та A. pomiformis (1510; 16,5%). Значно меншою рясністю відзна-

чилися E. papillatum (235; 2,6%), A. cinerea (128; 1,4%), C. debaryanum (65; 

0,7%), C. ellae (61; 0,7%) та P. chrysosperma (60; 0,7%). Решта видів представ-

лені незначною кількістю спорокарпів.  
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На корі R. pseudoacacia виявлено два види, L. kleistobolus (1 спостере-

ження; 50,0%; 50 спорокарпів; 98,0%) та P. chrysosperma (1; 50,0%; 1; 2,0%).  

На корі T. cordata виявлено 16 видів, що представлені 79 спостережен-

нями. Найбільшу кількість спостережень на корі цієї рослини зроблено для        

A. pomiformis (14; 17,7%), A. minutum (13; 16,5%) та P. chrysosperma (10; 

12,7%). Дещо поступаються їм C. violacea (9; 11,4%), L. operculata (8; 10,1%), 

M. cornea (7; 8,9%) та A. cinerea (6; 7,6%). Від одного до трьох спостережень 

зроблено для 9 видів: C. metallica, D. dubium, E. papillatum, H. pardina, L. 

kleistobolus, M. argentea, M. decapillata, P. fimbriata та P. vermicularis. За кіль-

кістю виявлених спорокарпів провідне положення на корі T. cordata займає     

E. minutum (1339; 57,7%). Значно меншою рясністю відзначилася A. pomiformis 

(412; 17,7%), C. violacea (169; 7,3%), L. operculata (112; 4,8%), P. chrysosperma 

(95; 4,1%) та P. vermicularis (72; 3,1%). Решта видів представлені незначною 

кількістю спорокарпів. 

На корі видів роду Ulmus виявлено сім видів, що представлені 17 спосте-

реженнями. Найбільшу кількість спостережень на корі цієї рослини зроблено 

для P. chrysosperma (7; 41,2%). Від одного до трьох спостережень зроблено для 

6 видів: A. cinerea, C. violacea, E. minitum, M. cornea, P. fimbriata та                          

P. vermicularis. За кількістю виявлених спорокарпів провідне положення зай-

має E. minutum (300; 43,9%), помітно поступаються йому M. cornea (133; 

19,4%) та P. vermicularis (105; 15,4%). Решта видів представлені незначною 

кількістю спорокарпів. 

З метою кількісного вираження з’ясованої вище закономірності ми обчи-

слили коефіцієнти подібності між видами субстратоутворюючих рослин за 

складом міксоміцетів. Порівняння за якісним складом (присунтність видів) 

було здійснене з використанням коефіцієнту Сьоренсена-Чекановського (Рис. 

5.1), порівняння за кількісним складом (рясність видів) – за допомогою коефі-

цієнта Брея-Кьортіса (Рис. 5.2). Для обох показників були побудовані графи 
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подібності між видами субстратоутворюючих рослин за видовим складом мі-

ксоміцетів. До аналізу були включені види рослин, на яких було виявлено по-

над п’ять видів міксоміцетів.  

 

 
 
Рис. 5.1. Порівняння субстратоутворюючих рослин за видовим складом кор-

тикофільних міксоміцетів за коефіцієнтом Сьоренсена-Чекановського. А. 

Граф подібності. Б. Матриця подібності. AC – A. campestre; AP – A. platanoides; 

CR – Crataegus sp.; FE – F. excelsior; PS – P. sylvestris; QR – Q. robur; TC –          

T. cordata; UL – Ulmus sp. 
  

За ознакою якісного складу міксоміцетів досліджувані види рослин 

сформували одну щільну плеяду, до якої належать A. campestre, A. platanoides,  

Crataegus sp., T. cordata та Ulmus sp. Найміцніші зв’язки у межах цієї плеяди 

демонструють види роду Acer. Поза межами центральної плеяди розташува-

лися рослини, що мають більш своєрідний склад міксоміцетів: Q. robur, F. ex-

celsior та P. sylvestris. Саме ці три види показали найнижчі значення суми ко-

ефіцієнтів Сьоренсена-Чекановського (3,3). Найвищі ж значення суми коефі-
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CR 0,71 0,59 – 0,45 0,44 0,50 0,52 0,57 

FE 0,55 0,56 0,45 – 0,46 0,38 0,45 0,45 

PS 0,44 0,48 0,44 0,46 – 0,43 0,59 0,44 

QR 0,42 0,52 0,50 0,38 0,43 – 0,61 0,42 

TC 0,52 0,62 0,52 0,45 0,59 0,61 – 0,61 

UL 0,57 0,59 0,57 0,45 0,44 0,42 0,61 – 

 

A. Б. 
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цієнтів показали A. campestre та A. platanoides (4,0 та 4,2, відповідно), що вка-

зує на низький рівень своєрідності видового складу міксоміцетів на цих рос-

линах. 

За ознакою кількісного складу міксоміцетів (Рис. 5.2) досліджувані види 

рослин розподілилися іншим чином. Найбільший рівень зв’язку 

продемонстурвали  F. excelsior та A. platanoides, відносно міцним виявився 

зв’язок між P. sylvestris та T. cordata. Центральну плеяду, пов’язану, однак, 

нечисленними зв’язками, утворили Q. robur, T. cordata, Ulmus sp., A. plat-

anoides та P. sylvestris. Відокремлене положення у графі подібності займає          

A. campestre. Crataegus sp. не був включений до графу через відсутність у 

нього зав’язків з іншими видами на рівні > 0,3. За сумою коефіцієнту Брея-

Кьортіса, видами, найбільш своєрідними за кількісним складом міксоміцетів 

виявилися Crataegus sp. (0,65), Q. robur та A. campestre (по 1,04). 

 
 

 
 
  
Рис. 5.2. Порівняння субстратоутворюючих рослин за видовим складом 

кортикофільних міксоміцетів за коефіцієнтом Брея-Кьортіса. А. Граф 

подібності. Б. Матриця подібності. AC – A. campestre; AP – A. platanoides; CR 

– Crataegus sp.; FE – F. excelsior; PS – P. sylvestris; QR – Q. robur; TC – T. cor-

data; UL – Ulmus sp. 
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Як зазначалося вище (див. Розділ 4.1), суттєвих відмінностей у біоті кор-

тикофільних міксоміцетів Харківського Лісостепу та Середньоруських лісів 

нами не було виявлено. Аналіз субстратних уподобань видів міксоміцетів, що 

знайдені у обох регіонах, не показує значних відмінностей. Зокрема, Arcyria 

pomiformis і у Харківському Лісостепу, і у Середньоруських лісах переважає 

на Q. robur, Echinostelium minutum поширений на P. sylvestris, Q. robur та             

B. pendula, Licea kleustobolus – на P. sylvestris тощо (див. Додаток Б). Відпо-

відно, в умовах північного сходу України видовий склад кортикофільних мік-

соміцетів визначається насамперед складом субстратоутворюючих рослин. У 

межах дослідженої території впливу зонально-кліматичних особливостей біо-

топів на видовий склад кортикофільних міксоміцетів не виявлено. 

 

5.2. Прогнозування видового багатства міксоміцетів на різних видах 

субстратоутворюючих рослин 

З метою прогнозування прихованого різноманіття кортикофільних міксо-

міцетів на корі провідних видів субстратоутворюючих рослин нами були по-

будовані накопичувальні криві, що відображають усереднене зростання кіль-

кості знайдених видів по мірі збільшення кількості спостережень (Рис. 5.3). 

Також нами були обраховані значення індексів Чао 1 та Чао 2, що показують 

прогнозовану кількість видів на відповідному субстраті (Табл. 5.2). 

Табл. 5.2 

Значення індексів Чао 1 та Чао 2 для біоти кортикофільних міксоміцетів на 

провідних видах субстратоутворюючих рослин.  

Показники 
 

Види рослин 
Чао 1 

Стандартне 
відхилення 

Чао 1 
Чао 2 

Стандартне 
відхилення 

Чао 2 
A. platanoides 10,0 0,0 10,0 0,0 
F. excelsior  16,0 1,78 24,2 7,76 
P. sylvestris  11,5 2,52 24,8 13,37 
Q. robur  17,0 0,13 23,9 6,36 
T. cordata  16,3 0,92 26,3 9,24 
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Рис. 5.3. Динаміка кількості знайдених видів кортикофільних міксоміцетів на 
провідних видах росин залежно від кількості спостережень  
  

З’ясувалося, що серед проаналізованих видів дерев найповніше видове рі-

зноманіття визначене для A. platanoides (індекси Чао 1 та Чао 2 дорівнюють 

10, тобто видовий склад виявлений на 100%). Втім, такий результат імовірно 
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пояснюється випадковими причинами: на корі A. platanoides взагалі не зареє-

стровані синглетони (види, що трапилися лише один раз), кількість яких є ви-

значальною для обчислення обох індексів Чао. Будь-яка знахідка нового виду 

значно змінила б значення обох індексів.  

T. cordata продемонструвала найвищу прогнозовану кількість асоційова-

них видів кортикофільних міксоміцетів за індексом Чао 2 і одну з найвищих – 

за індексом Чао 1. Цей вид також знаходиться серед лідерів за показниками 

видового різноманіття та відношенням між кількістю виявлених видів та кіль-

кістю вологих камер. Однак визначення точної прогнозованої кількості видів 

на цьому субстраті утруднене через значні розбіжності між значеннями Чао 1 

та Чао 2. Зважаючи на відносно низьке значення стандартного відхилення Чао 

1, значення прогнозованого цим показником фактичного видового різнома-

ніття міксоміцетів може вважатися більш точним.   

F. excelsior також демонструє високу прогнозовану кількість асоційова-

них видів кортикофільних міксоміцетів за обома індексами Чао. Це узгоджу-

ється зі зробленим вище висновком щодо високої сприятливості кори цієї ро-

слини для розвитку міксоміцетів. Однак до конкретних прогнозованих вели-

чин, як і у випадку T. cordata, варто ставитись з обережністю, адже стандартні 

відхилення обох індексів Чао для цього виду є відносно високими. З іншого 

боку, динаміка змін кількості знайдених видів для цієї рослини демонструє по-

мітний нахил накопичувальної кривої та збереження високих значень станда-

ртного відхилення Чао 2, що свідчить про перспективність подальших дослі-

джень видового різноманіття міксоміцетів на корі F. excelsior. 

На корі P. sylvestris рівень дослідженості видового складу міксоміцетів 

виявився найнижчим серед провідних видів міксоміцетів: згідно з індексом 

Чао 2, нами було виявлено лише 44.4% видів, що трапляються на цій рослині. 

Це припущення підтверджується значними розбіжностями між значеннями 

Чао 1 і Чао 2, найвищим серед досліджуваних видів значеннями стандартного 

відхилення обох індексів та нахилом кривої накопичення фактичної кількості 

видів, що не проявляє тенденцію виходу на плато. Цей факт буде врахований 
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нами далі, під час порівняння провідних видів рослин за видовим складом мі-

ксоміцетів. 

Для Q. robur значення індексу Чао 1 дорівнює фактичній кількості вияв-

лених видів, а значення індексу Чао 2 є меншим, ніж у F. excelsior, P. sylvestris 

та T. cordata, Саме для Q. robur відмінність між прогнозованими значеннями 

кількості видів за індексами Чао 1 та Чао 2 відрізняється найменше. Нарешті, 

лише для цього виду спостерігається наближення графіку Чао 2 до графіку фа-

ктичного накопичення кількості видів та звуження діапазону стандартних від-

хилень цього показника. Все це свідчить, що різноманіття видів міксоміцетів 

на корі Q. robur досліджене нами найповніше і одержанні щодо цього виду 

дані є найбільш репрезентативними. Це цілком узгоджується з тим фактом, що 

саме на Q. robur ми зареєстровали найбільшу кількість спорокарпів міксомі-

цетів. Таким чином, для досягнення порівнюваного рівню повноти дослідже-

ності видового складу міксоміцетів на певному виді рослини (70–100%) можна 

рекомендувати такі показники: кількість вологих камер: понад 150; кількість 

зареєстрованих спорокарпів: понад 9000. 

 

5.3. Поширення масових видів кортикофільних міксоміцетів на різ-

них видах субстратоутворюючих рослин 

Аналіз субстратних уподобань окремих видів міксоміцетів був здійсне-

ний нами для 11 видів, для яких наявні репрезентативні дані: понад 10 спосте-

режень та понад 100 спорокарпів (Рис. 5.4). З аналізу були виключені види ро-

слин, на яких трапилося менше трьох видів міксоміцетів.  

Одержані дані свідчать, що субстратні уподобання окремих видів міксо-

міцетів суттєво відрізняються. Понад 50% спорокарпів A. cinerea, A. pomi-

formis E. minutum, E. papillatum знайдені на корі Q. robur, C. violacea найчас-

тіше трапляється на T. cordata, L. operculata – на A. platanoides, M. cornea – на 

F. excelsior, P. fimbriata – на P. sylvestris. Деякі види мають мішані уподобання. 

Зокрема, знахідки L. kleisobolus майже рівномірно розподілені між F. excelsior, 
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A. platanoides, P. sylvestris та A. campestre, а P. chrysosperma трапляється рів-

ною мірою на Q. robur, T. cordata, F. excelsior та Ulmus sp. Нарешті, знахідки 

P. vermicularis рівномірно розподілені між  T. cordata, A. platanoides та 

Ulmus sp.  

 
Відносна кількість спорокарпів 

 
Рис. 5.4. Поширення провідних видів кортикофільних міксоміцетів на корі рі-

зних видів рослин. 

 

Усі види міксоміцетів, широко представлені на Q. robur, також масово 

трапляються на корі T. cordata. Масовий розвиток виду на корі A. platanoides 

часто узгоджується з його поширенням на F. excelsior (L. kleistobolus, M. cor-

nea, P. chrysosperma). Знахідки певного виду на A. campestre завжди супрово-

джуються його знахідками на A. platanoides. Ці закономірності спонукають до 

висновку про подібність фізико-хімічних умов на корі деяких видів рослин, 

які, в свою чергу, визначають можливість розвитку подібних комплексів видів. 
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Щоб перевірити це припущення, ми здійснили аналіз відповідностей 

(correspondence analysis) для даних щодо видового складу міксоміцетів на ок-

ремих видах субстратоутворюючих рослин (Рис. 5.5). 

Одержані результати свідчать, що за кількісним та якісним складом мік-

соміцетів види рослин формують п’ять кластерів: 

 

 
Рис. 5.5. Субстратні уподобання кортикофільних міксоміцетів (діаграма ана-

лізу відповідностей).  
Сині крапки – види міксоміцетів; сині кільця вказують на рясність виду. Червоній вектори 
символізують напрям відхилення виду рослини від «усередненого» видового складу міксо-
міцетів. Скорочення назв міксоміцетів ті ж, що і на Рис. 4.1. Назви рослин: ACRcam –            
A. campestre; ACRpla – A. platanoides; BETpen – B. pendula; BETpub – B. pubescens; CRAsp 
– Crataegus sp.; FRAexe – F. excelsior; PINsyl – P. sylvestris; MALsyl – M. sylvestris; PRUdom 
– P. domestica; QERrob – Q. robur; ROBpse – . R. pseudoacacia; TILcor – T. cordata; ULMsp – 
Ulmus sp. 
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Кластер 1: Q. robur, T. cordata, B. pendula, B. pubescens, M. sylvestris,              

P. domestica. На корі цих рослин переважають E. minutum, A. cinerea, A. pomi-

formis, C. debaryanum, E. papillatum; 

Кластер 2: A. platanoides, A. campestre, R. pseudoacacia. З цими рослинами 

міцно асоційована L. kleistobolus; ще декілька видів, B. versicolor, A. minuta,     

L. operculata, також тяжіють до нього; 

Кластер 3: F. excelsior та Ulmus sp. З корою цих рослин асоційовані              

M. cornea, E. elachiston, C. elegans, види Physarum та Didymium, а також C. vi-

olacea P. chrysosperma, причому останні два види тяжіють до Ulmus sp., а ре-

шта – до F. excelsior; 

Кластер 4: P. sylvestris. З цим видом асоційовані P. fimbriata та L. pygmea; 

короткий перелік видів пов’язаний з недостатньою повнотою дослідженості 

видового складу видів, асоційованих з корою цієї рослини, див. вище; 

Кластер 5: Crataegus sp. Для цього виду рослини виявлено лише один вид 

міксоміцета, що тяжіє до розвитку на її корі: C. laxa. Усього на Crataegus sp. 

виявлено 7 видів міксоміцетів, але усі вони, окрім вищезгаданого, демонстру-

ють більшу прихильність до розвитку на корі інших видів рослин. 

Кластери 2 і 3 спрямовані у подібному напряму і можуть бути об’єднані у один 

спільний кластер.  

Виявлені закономірності узгоджуються з нашими результатами порів-

няння субстратоутворюючих рослин за якісним складом міксоміцетів. В обох 

аналізах показаний тісний зв’язок між угрупованнями міксоміцетів на Q. robur 

і T. cordata, A. platanoides і A. campestre, своєрідність угрупованнь, що офрму-

ються на Crataegus sp., F. excelsior та P. sylvestris. 
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5.4. Таксономічна структура біоти кортикофільних міксоміцетів пів-

денно-західної частини Середньоруської височини на різних видах субст-

ратоутворюючих рослин 

Виявлення особливостей таксономічного спектру біоти можливе лише за 

умови достатньої дослідженості видового спектру (Леонтьєв, 2007). Тому так-

сономічний аналіз біоти міксоміцетів ми провели лише для видів субстрато-

утворюючих рослин, на яких було виявлено понад 1000 спорокарпів міксомі-

цетів.  

На корі Acer platanoides серед родів міксоміцетів за кількістю видів про-

відне положення займають Arcyria та Licea (по 2 види; 20,0% від їх загальної 

кількісті). Лише одним видом (10,0%) представлені роди Badhamia, Cribraria, 

Echinostelium, Macbrideola, Paradiacheopsis та Perichaena. Розподіл родів за кі-

лькістю виявлених спорокарпів характеризується переважанням у таксономі-

чному спектрі родів Licea (751 зразок; 58,9% від їх загальної кількісті), далі 

слідують Macbrideola (232; 18,2%), Arcyria (88; 6,9%) та Echinostelium (80; 

6,3%). Решта родів представлені незначною кількістю спорокарпів.  

Серед родин міксоміцетів за кількістю видів на корі A. platanoides про-

відне положення займають Trichiaceae (3 види; 30,0% від їх загальної кількісті) 

та Liceaceae (2; 20,0%). Єдиним видом (10,0%) представлені родини 

Amaurochaetaceae, Cribrariaceae, Echinosteliaceae, Physaraceae та Stemonitida-

ceae.  

Розподіл родин за кількістю виявлених спорокарпів на корі A. platanoides 

характеризується переважанням у таксономічному спектрі родини Liceaceae 

(751 зразків; 58,9% від їх загальної кількісті), далі слідують Stemonitidaceae 

(232; 18,2%) та Trichiaceae (129; 10,1%). Дещо поступається їм родина 

Echinosteliaceae (80; 6,3%). Решта родин представлені незначною кількістю 

спорокарпів.  

Серед порядків міксоміцетів за кількістю видів на корі A. platanoides про-

відне положення займають Trichiales (3 види; 30,0% від їх загальної кількісті), 
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далі слідують Liceaceales та Stemonitidales (по 2; 20,0%). Єдиним видом 

(10,0%) представлені порядки Cribrariales, Echinosteliales та Physarales.   

Розподіл порядків за кількістю виявлених спорокарпів характеризується 

переважанням у таксономічному спектрі порядку Liceales (751 зразків; 58,9% 

від їх загальної кількісті), далі слідують Stemonitidales (269; 21,1%) та 

Trichiales (129; 10,1%), значно поступаються їм порядки Echinosteliales (80; 

6,3%), Physarales (28; 2,2%) та Cribrariales (17; 3,1%).  

Світлоспорові міксоміцети (підклас Lucisporomycetidae) на корі 

A. platanoides дещо переважають над темноспоровими (підклас Columello-

mycetidae): 6 видів (60,0% від їх загальної кількісті) та 4 (40,0%) відповідно. 

Ця тенденція посилюється при розгляді співвідношення між підкласами мік-

соміцетів за кількістю виявлених спорокарпів: світлоспорові представлені 897 

спорокарпами (70,4% від їх загальної кількісті), а темноспорові – 377 спорока-

рпами (29,6%).  

На корі Fraxinus excelsior серед родів міксоміцетів за кількістю видів про-

відне положення займають Perichaena (3 види; 18,8% від їх загальної кількі-

сті), Echinostelium та Paradiacheopsis (по 2; 12,5%). Лише одним видом (6,3%) 

представлені роди: Arcyria, Comatricha, Cribraria, Dydimium, Licea, Macbrideo-

la, Physarum, Stemonitis та Trichia. Розподіл родів за кількістю виявлених спо-

рокарпів виявився дещо іншим. Він характеризується переважанням родів 

Macbrideola (736 зразків; 36,2% від їх загальної кількісті) та Licea (710; 34,9%), 

поступається їм рід Echinostelium (336; 16,5%), за ним слідують 

Paradiacheopsis (98; 4,8%), Cribraria (81; 4,0%) та Perichaena (51; 2,5%). Решта 

родів представлені незначною кількістю спорокарпів.  

Серед родин міксоміцетів за кількістю видів на корі F. excelsior провідне 

положення займають Trichiaceae (5 видів; 31,3% від їх загальної кількісті), далі 

слідують Amaurochaetaceae (3; 18,8%), Echinosteliaceae та Stemonitidaceae (по 

2; 12,5%). Єдиним видом (6,3%) представлені родини Cribrariaceae, Dydimi-

aceae, Liceaceae та Physaraceae. Розподіл родин за кількістю виявлених споро-

карпів на корі F. excelsior характеризується переважанням у таксономічному 
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спектрі родин Stemonitidaceae (737 зразків; 36,3% від їх загальної кількісті) та 

Liceaceae (710; 34,9%), третє місце займає родина Echinosteliaceae (336; 

16,5%), за нею слідують Amaurochaetaceae (108; 5,3%), Cribrariaceae (81; 4,0%) 

та Trichiaceae (57; 2,8%). Решта родин представлені незначною кількістю спо-

рокарпів.  

Серед порядків міксоміцетів за кількістю видів на корі F. excelsior про-

відне положення поділили між собою Stemonitidales та Trichiales (по 5 видів; 

31,3% від їх загальної кількісті). Друге місце займають Echinosteliales та Physa-

rales (по 2; 12,5%). Одним видом (6,3%) представлені порядки Cribrariales та 

Liceales. Розподіл порядків за кількістю виявлених спорокарпів характеризу-

ється переважанням у таксономічному спектрі порядків Stemonitidales (845 

зразків; 41,6% від їх загальної кількісті) та Liceales (710; 34,9%). Дещо посту-

пається їм порядок Echinosteliales (336; 16,5%), решта порядків характеризу-

ється незначною кількістю спорокарпів: Cribrariales (81; 4,0%), Trichiales (57; 

2,8%) та Physarales (3; 0,1%).  

Темноспорові міксоміцети (підклас Columellomycetidae) на корі 

F. excelsior переважають над світлоспоровими (підклас Lucisporomycetidae): 9 

видів (56,3% від їх загальної кількісті) та 7 (43,8%), відповідно. Ця тенденція 

посилюється при розгляді співвідношення між підкласами міксоміцетів за кі-

лькістю виявлених спорокарпів: темноспорові представлені 1184 спорокар-

пами (58,3% від їх загальної кількісті), а світлоспорові – 848 спорокарпами 

(41,7%).  

На корі Pinus sylvestris по 2 види міксоміцетів (18,2%) було виявлено для 

родів Arcyria, Calomyxa, Echinostelium, Enerthenema та Perichaena, для решти 

родів знайдено по одному виду. За кількістю виявлених спорокарпів провідне 

положення тут займає рід Echinostelium (859 зразків; 52,4% від їх загальної кі-

лькісті), меншою рясністю характеризуються роди Licea (382; 23,3%) та 

Paradiacheopsis (270; 16,5%). Решта родів представлені незначною кількістю 

спорокарпів.  
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Серед родин міксоміцетів за кількістю видів на корі P. sylvestris провідне 

положення займає Amaurochaetaceae (5 видів; 45,5% від їх загальної кількісті), 

суттєво поступається їй Liceaceae та Trichiaceae (по 2; 18,2%). Одним видом 

(9,1%) представлені родини Dianemataceae та Echinosteliaceae. Розподіл родин 

за кількістю виявлених спорокарпів на корі P. sylvestris характеризується пе-

реважанням у таксономічному спектрі родини Echinosteliaceae (859 зразків; 

52,4% від їх загальної кількісті), за нею слідують Liceaceae (382; 23,3%) та 

Amaurochaetaceae (357; 21,8%). Решта родин представлені незначною кількі-

стю спорокарпів.  

Серед порядків міксоміцетів за кількістю видів на корі P. sylvestris про-

відне положення займає Stemonitidales (5 видів; 45,5% від їх загальної кількі-

сті), за нім слідують Trichiales (3; 27,3%), Liceales (2; 18,2%) та Echinosteliales 

(1; 9,1%). Розподіл порядків за кількістю виявлених спoрокарпів характеризу-

ється переважанням у таксономічному спектрі порядку Echinosteliales (859 

зразків; 52,4% від їх загальної кількісті), поступаються йому Liceales (382; 

34,9%) та Stemonitidales (357; 21,8%). Для порядку Trichiales зареєстровано 

лише 42 спорокарпи (2,6%).  

Темноспорові міксоміцети (підклас Columellomycetidae) на корі 

P. sylvestris переважають над світлоспоровими (підклас Lucisporomycetidae): 6 

видів (54,5% від їх загальної кількісті) та 5 (45,5%) відповідно. Ця тенденція 

значно посилюється при розгляді співвідношення між підкласами міксоміце-

тів за кількістю виявлених спорокарпів: темноспорові представлені 1216 спо-

рокарпами (74,1%), а світлоспорові – 424 спорокарпами (25,9%).  

На корі Quercus robur по два види міксоміцетів (11,8% від їх загальної 

кількісті) виявлено для родів Arcyria, Comatricha, Licea та Paradiacheopsis, і 

лише по одному виду (5,9%) – для родів Calomyxa, Clastoderma, Crybraria, 

Echinostelium, Enerthenema, Hemitrichia, Macbrideola, Perichaena та Physarum. 

За кількістю спорокарпів домінуючим є рід Echinostelium (6954 зразків; 76,2% 

від їх загальної кількісті). Другу позицію займає рід Arcyria (1638; 18,0%), а на 
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третьому місці знаходіться Enerthenema (235; 2,6%). Решта родів представлені 

незначною кількістю спорокарпів.  

Серед родин міксоміцетів за кількістю видів на корі Quercus robur про-

відне положення займають Amaurochaetaceae (5 видів; 29,4% від їх загальної 

кількісті) та Trichiaceae (4; 23,5%). Два виявлених види (11,8%) належать до 

родини Liceaceae. Для решти родин виявлено лише по одному виду (5,9%). Ва-

рто зауважити, що на корі Q. robur знайдені представники усіх родин корти-

кофільних міксоміцетів, окрім Dydimiaceae. За кількістю виявлених спорокар-

пів домінантом таксономічного спектру є родина Echinosteliaceae (6954 зраз-

ків; 76,2% від їх загальної кількісті), значно поступається їй родина Trichiaceae 

(1663; 18,2%), а третє місце займають Amaurochaetaceae (360; 3,9%). Решта ро-

дин представлені незначною кількістю спорокарпів.  

Серед порядків міксоміцетів за кількістю видів на корі Q. robur провідне 

положення займають Stemonitidales (6 видів; 35,3% від їх загальної кількісті) 

та Trichiales (5; 29,4%). За ними слідують Liceales (2; 11,8%), Clastodermatales, 

Cribrariales, Echinosteliales та Physarales (по 1; 5,9%). Розподіл порядків за кі-

лькістю виявлених спорокарпів виявився іншим: тут переважає порядок 

Echinosteliales (6954 зразків; 76,2% від їх загальної кількісті), на другому місці 

знаходиться Trichiales (1665; 18,2%), на третьому – Stemonitidales (377; 4,1%). 

Решта порядків характеризується невисокою рясністю: Clastodermatales (65; 

0,7%), Liceales (51; 0,6%), Cribrariales (10; 0,1%) та Physarales (2; 0,02%).  

Темноспорові міксоміцети (підклас Columellomycetidae) на корі Q. robur 

дещо переважають над світлоспоровими (підклас Lucisporomycetidae): 9 видів 

(52,9% від їх загальної кількісті) та 8 (47,1%) відповідно. Ця тенденція поси-

люється при розгляді співвідношення між підкласами міксоміцетів за кількі-

стю виявлених спорокарпів: темноспорові представлені 7398 спорокарпами 

(81,1%), а світлоспорові – 1726 спорокарпами (18,9%).  

На корі Tilia cordata провідне положення займають роди Macbrideola (3 

види; 18,8% від їх загальної кількісті), Arcyria, Licea та Paradiacheopsis (по 2; 

12,5%). Одним видом (6,3%) представлені роди Calomyxa, Cribraria, 
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Dydimium, Echinostelium, Enerthenema, Hemitrichia та Perichaena. За кількістю 

спорокарпів домінуючим родом є Echinostelium (1339 зразків; 57,7% від їх за-

гальної кількісті), значно поступаються йому Arcyria (437; 18,8%), Cribraria 

(169; 7,3%), Licea (118; 5,1%) та Paradiacheopsis (101; 4,3%). Решта родів пред-

ставлені незначною кількістю спорокарпів.  

Серед родин міксоміцетів за кількістю видів на корі T. cordata провідне 

положення займають Trichiaceae (4; 25,0%), Amaurochaetaceae та 

Stemonitidaceae (по 3 види; 18,8% від їх загальної кількісті). Два виявлених 

види (12,5%) належать до родини Liceaceae. Решта родин представлені єдиним 

видом (6,3%). За кількістю виявлених спорокарпів домінантом таксономічного 

спектру є родина Echinosteliaceae (1339 зразків; 57,7% від їх загальної кількі-

сті), другу сходинку займає родина Trichiaceae (517; 22,3%), значно поступа-

ються їй Cribrariaceae (169; 7,3%), Amaurochaetaceae (138; 5,9%) та Liceaceae 

(118; 5,1%). Решта родин представлені незначною кількістю спорокарпів.  

Серед порядків міксоміцетів за кількістю видів на корі T. cordata провідне 

положення займають Stemonitidales (6 видів; 37,5% від їх загальної кількісті) 

та Trichiales (5; 31,3%). За ними слідують Liceales (2; 12,5%), Cribrariales, 

Echinosteliales та Physarales (по 1; 6,3%). За кількістю виявлених спорокарпів 

на цьому субстраті переважає порядок Echinosteliales (1339 зразків; 57,7% від 

їх загальної кількісті), значно поступається йому Trichiales (519; 22,4%), 

Stemonitidales (175; 7,5%), Cribrariales (169; 7,3%) та Liceales (118; 5,1%). Для 

порядку Physarales виявлено лише два спорокарпи (0,1%).  

Підкласи міксоміцетів на корі T. cordata представлені рівною кількістю 

видів (по 8; 50,0% від їх загальної кількісті), але за кількістю спорокарпів пе-

реважає підклас Columellomycetidae (1516 зразків; 65,3%), у той час як для пі-

дкласу Lucisporomycetidae виявлено 806 спорокарпів (34,7%). 

Порівняння видів рослин за кількістю спорокарпів у родах міксоміцетів, 

здійснене за допомогою кластерного аналізу (Рис. 5.6), показало вже знайомі 

тенденції: спорідненість таксономічних спектрів угруповань міксоміцетв на    
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Q. robur та T. cordata, відносну близькість угруповань A. platanoides та F. ex-

celsior, які найбільш відрізняються від решти досліджених угруповань, а також 

відокремлене положення угруповання P. sylvestris. Порівняння видів рослин за 

кількістю спорокарпів у родинах, порядках та підкласах міксоміцетів дало 

дуже схожі результати. 

 
Рис. 5.6. Порівняння видів рослин за складом родів міксоміцетів.  

Скорочення: ACRpla – A. platanoides; FRAexe – F. excelsior; PINsyl – P. sylvestris; QERrob 

– Q. robur; TILcor – T. cordata. 
 

Порівняння видів рослин за кількістю видів у надвидових таксонах мік-

соміцетів, здійснене нами на рівні порядків та підкласів (Рис. 5.7), показало 

незначні розбіжності у таксономічних спектрах міксоміцетів на корі дослідже-

них видів рослин. Порядки Trichiales та Stemonitidales представлені на усіх 

субстратах приблизно однаковою кількістю видів. Представники порядку 

Physarales найширше представлені на F. excelsior та A. platanoides, але цілком 

відсутні на P. sylvestris. Це узгоджується з даними Д.В. Леонтьєва (Гриби 

заповідників…, 2009) про те, що поширення Physarales лімітується кислотні-

стю субстрату, адже спорокарпи міксоміцетів цієї групи містять вапняні відк-

ладення. Оскільки рН кори P. sylvestris серед порівнюваних видів є найнижчим 

(4,3), а у F. excelsior та A. platanoides – найвищим (5,9) (Гриби заповідників…, 
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2009), вказане спостереження можна пояснити саме відмінністю між субстра-

тоутворюючими рослинами за цим показником.  

 

 
Рис. 5.7. Порівняння видів рослин за складом порядків та підкласів міксоміце-

тів. Червона лінія вказує на 50% видового складу. Скорочення: ACRpla – A. plat-

anoides; FRAexe – F. excelsior; PINsyl – P. sylvestris; QERrob – Q. robur; TILcor – T. cordata.  
 

Співвідношення між підкласами міксоміцетів за кількістю видів на корі 

різних видів рослин також відрізняється несуттєво. Переважання світлоспоро-

вих міксоміцетів виявлене на A. platanoides, переважання темноспорових – на 

F. excelsior P. sylvestris та Q. robur. На корі T. cordata, як вказувалося вище, 

обидві таксономічні групи представлені рівною кількістю видів. 
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Висновки до розділу 5 

Рясність, видовий склад і таксономічна структура кортикофільних міксо-

міцетів на різних видах субстратоутворюючих рослин суттєво відрізняються. 

Найбільше видове багатство досліджених організмів виявлене на корі Quercus 

robur (17), Tilia cordata (16), Fraxinus excelsior (15), Pinus sylvestris (11) та Acer 

platanoides (10; 26,3%). Найвищу прогнозовану кількість асоційованих видів 

мають угруповання міксоміцетів на T. cordata (26,3). Найсприятливішими для 

розвитку кортикофільних міксоміцетів в умовах південно-західної частини 

Середньоруської височини є T. cordata та F. excelsior. В умовах північного 

сходу України видовий склад кортикофільних міксоміцетів визначається на-

самперед складом субстратоутворюючих рослин. Так, на корі A. campestre пе-

реважають A. pomiformis та L. kleistobolus, на A. platanoides – M. cornea та           

L. kleistobolus, на B. pendula – E. minutum та B. versicolor, на F. excelsior –             

M. cornea та C. violacea, на P. sylvestris – P. fimbriata, L. kleistobolus та                     

E. papillatum, на Q. robur – A. pomiformis та Е. minutum, на T. cordata –                     

A. pomiformis, E. minutum та P. chrysosperma. У межах дослідженої території 

зонально-кліматичні особливості біотопів не мають визначального впливу на 

видовий склад кортикофільних міксоміцетів. За кількісним та якісним складом 

кортикофільних міксоміцетів види рослин формують п’ять кластерів. Кластер 

1: Q. robur, T. cordata, B. pendula, B. pubescens, M. sylvestris, P. domestica; на 

корі цих рослин переважають E. minutum, A. cinerea, A. pomiformis, C. debar-

yanum, E. papillatum. Кластер 2: A. platanoides, A. campestre, R. pseudoacacia, з 

яким асоційовані L. kleistobolus, B. versicolor, A. minuta, L. operculata. Кластер 

3: F. excelsior та Ulmus sp., на яких домінують M. cornea, E. elachiston, C. ele-

gans, види Physarum та Didymium, а також C. violacea та P. chrysosperma. Кла-

стер 4: P. sylvestris, на якій переважають P. fimbriata та L. pygmea; Кластер 5: 

Crataegus sp., для якого виявлено лише один вид міксоміцета, що тяжіє до ро-

звитку на його корі: C. laxa. 
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РОЗДІЛ 6.  

БІОГЕОГРАФІЧНА ХАРАТКЕРИСТИКА  

КОРТИКОФІЛЬНИХ МІКСОМІЦЕТІВ ПІВДЕННО-ЗАХІД-

НОЇ ЧАСТИНИ СЕРЕДНЬОРУСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 
 

6.1. Хорологія кортикофільних міксоміцетів південно-західної час-

тини Середньоруської височини 

Біота кортикофільних міксоміцетів України ніколи не ставала об’єктом 

окремого біогеографічного аналізу. Існуючи дискусії щодо поширеності та рі-

вню космополітизму міксоміцетів, типології ареалів у цих організмів (Ново-

жилов, 2005; Schnittler et al., 2016; Леонтьєв та ін., 2020) показують актуаль-

ність цього питання. Хоча основні типи ареалів міксоміцетів наразі описані 

(Новожилов, 2005), частка видів з різними типами ареалів у конкретних біотах 

цих організмів жодного разу, наскільки нам відомо, не досліджувалася на при-

кладі кортикфільного комплексу. 

Ми самостійно визначили тип ареалу для 38 видів, виявлених нами на до-

сліджуваній території (Табл. 6.1), користуючись базою даних GBIF.org, до якої 

наразі інтегровані матеріали усіх значних баз даних про поширення міксомі-

цетів (dicoverlife.org, botanicalcollections.be, gwannon.com тощо).  

 

Таблиця 6.1 

Типи ареалів видів кортикофільних міксоміцетів ПЗЧ СВ. 

№ 
з/п Вид Тип ареалу 

1.  Arcyria cinerea   космополітний 
2.  A. minuta  космополітний 
3.  A. pomiformis   космополітний 

4.  Badhamia versicolor європейсько-північноамерикан-
ський* 

5.  Calomyxa metallica   космополітний 
6.  Clastoderma debaryanum  космополітний 
7.  Comatricha elegans  космополітний 
8.  C. ellae  європейський* 
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9.  C. laxa  космополітний 
10.  C. nigra   космополітний 
11.  Cribraria violacea космополітний 
12.  Didymium bahiense  космополітний  
13.  D. dubium  космополітний 

14.  D. sturgisii  європейсько-північноамерикан-
ський* 

15.  Echinostelium elachiston  голарктичний* 
16.  E. minutum  космополітний 
17.  Enerthenema papillatum   панарктичний 
18.  Hemitrichia pardina  космополітний 
19.  H. serpula  голарктичний** 
20.  Licea floriformis  дизюнктивний  
21.  L. kleistobolus  панарктичний 
22.  L. operculata  космополітний 
23.  L. pygmea  європейський* 
24.  Macbrideola argentea  космополітний 
25.  M. cornea космополітний 

26.  M. decapillata  європейсько-північноамерикан-
ський 

27.  Paradiacheopsis acanthodes  європейсько-північноамерикан-
ський 

28.  P. fimbriata  космополітний 
29.  P. rigida  європейський* 
30.  Perichaena chrysosperma  космополітний 
31.  P. corticalis   космополітний 

32.  P. luteola  європейсько-північноамерикан-
ський* 

33.  P. vermicularis   космополітний 
34.  Physarum compressum  космополітний 
35.  Ph. decipiens  панарктичний 
36.  Stemonitis pallida  космополітний 
37.  Stemonitopsis amoena  європейський* 
38.  Trichia contorta   панарктичний 

* – при визначенні типу ареалу не враховані одиничні знахідки за межами ви-
значеного ареалу, що не підтверджені зображеннями зразків. ** – тип ареалу 
визначено з урахуванням даних Dagamac et al. (2017) про відповідність типо-
вому матеріалу виду лише колекцій з помірної зони Північної півкулі.  

 

Космополітним ми вважали ареал виду, якщо він представлений на чоти-

рьох та більше континентах більш ніж п’ятьма знахідками в кожному, і трап-

Закінчення табл. 6.1 



114 
 

ляється у помірному, тропічному та екваторіальному поясі обох півкуль. Та-

ких видів серед кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини Сере-

дньоруської височини виявлено 21 (55,3% від загальної кількості виявлених 

видів). Одержана оцінка співпадає з даними Ю.К. Новожилова про те, що 53% 

видів міксоміцетів мають ареал, обмежений лише одним континентом чи при-

родно-кліматичною зоною (Novozhilov, 2005). Втім, варто зазначити, що кіль-

кість космополітних видів міксоміцетів систематично переоцінюється через 

нестачу даних про генетичне різноманіття цих організмів і використання за-

старілої типологічної морфологічної виду (Rojas, Stephenson, 2017). Нещода-

вно опубліковані дані про те, що деякі нібито космополітні морфологічні види 

насправді є комплексами з декількох біологічних видів, кожен з яких має зна-

чно вужчий ареал, аніж увесь комплекс (Novozhilov et al., 2013; Dagamac et al., 

2017; Щепин, 2021). 

Європейсько-північноамериканський ареал, який раніше у міксоміцетів 

не описувався, ми відмітили у видів, поширення яких обмежується Північною 

Америкою (помірна та аридна зони) та Європою, і не поширюється східніше 

Уралу. Таких видів у нашому матеріалі виявилося п’ять (13,2%). Цікаво, що 

чотири з них (80%) належать до темноспорових міксоміцетів. 

Регіональний європейський тип ареалу ми реєстрували у випадку, якщо 

знахідки виду обмежені Європою. Таких видів ми виявили чотири (10,6%); три 

з них належать до темноспорових міксоміцетів. 

До панарктичного ареалу, який раніше у міксоміцетів не описувався, ми 

відносили види, поширені у помірній зоні обох півкуль, але відсутні, або пред-

ставлені одиничними знахідками у екваторіально-тропічному поясі. Види з та-

кими ареалами зареєстровані в Євразії, Північній Америці, Австралії, півден-

ній частині Африки та Південної Америки. Таких видів у нашому матеріалі 

виявилося чотири (10,6%); усі вони належать до різних родин і рівно предста-

влені обома підкласами міксоміцетів. 

Голарктичний ареал ми реєстрували, якщо вид поширений у помірному 

поясі Євразії та Північної Америки. Видів з таким ареалом у нашій колекції 
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виявилося неочікувано мало, лише два (5,3%): Hemitrichia sepula та Echinoste-

lium elachiston. 

Нарешті, для одного виду, Licea floriformis, виявлено диз’юнктивний єв-

ропейсько-східноазійсько-південноамериканський ареал. Наразі відомо лише 

декілька видів, що мають такий ареал (Leontyev et al., 2019b), і на території 

України вони раніше не відмічалися.  

Таксономічна структура міксоміцетів, що мають певний тип ареалу, ви-

явилася неоднаковою. У складі темноспорових міксоміцетів (Columello-

mycetidae) види з космополітним ареалом утворюють близько половини видо-

вого складу (12 видів, 54,4% від кількості видів у підкласі). Відносно високою 

є частка видів з європейським та європейсько-північноамериканським ареалом 

є (7; 31,8%). Ще два види (9,1%) мають панарктичний, і один, E. elachiston – 

голарктичний ареал. Хорологічна структура підкласу світлоспорових міксомі-

цетів (Lucisporomycetidae) суттєво відрізняється. Тут до космополітів нале-

жить понад дві третини видів (11; 68,7%), а європейський, європейсько-півні-

чноамериканський, голарктичний, панарктичний та диз’юнктивний ареали 

представлені лише у одного виду кожен. 

Аналіз розподілу по порядкам міксоміцетів, що мають певний тип ареалу, 

дозволив виявити деякі закономірності (Табл. 6.2). Частка видів, що мають не-

космополітний ареал, є найвищою у Liceales (75,0%), Echinosteliales (50,0%), 

Stemonitidales (46,2%) та Physarales (40,0%), значно поступаються їм Trichiales 

(27,3%), а у порядках Cribriariales та Clastodermatales єдиний виявлений вид 

має космополітний ареал. У складі Stemonitidales, окрім космополітів, перева-

жають види з європейським та європейсько-північноамериканським ареалом 

(38,5%). Третина видів Physarales мають європейсько-північноамериканський 

ареал. Серед Trichiales переважають види з широкими ареалами: космополіт-

ним, панарктичним і голарктичним (90,9%). 
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Таблиця 6.2 

Кількість видів, що мають певний тип ареалу, у порядках кортикофільних  

міксоміцетів ПЗЧ СВ. 

Порядок 

Тип ареалу 

К
ос

мо
по

лі
тн

ий
 

Єв
ро

пе
йс

ьк
ий

 

Єв
ро

пе
йс

ьк
о-

 
пі

вн
іч

но
ам

ер
ик

а-
нс

ьк
ий

 

Го
ла

рк
ти

чн
ий

 

П
ан

ар
кт

ич
ни

й 

Д
из

’ю
нк

ти
вн

ий
 

Clastodermatales 1 0 0 0 0 0 
Cribrariales 1 0 0 0 0 0 
Echinosteliales 1 0 0 1 0 0 
Liceales 1 1 0 0 1 1 
Physarales 3 0 2 0 1 0 
Stemonitidales 7 3 2 0 1 0 
Trichiales 8 0 1 1 1 0 
РАЗОМ 22 4 5 2 4 1 

 

Поширення кортикофільних міксоміцетів пов’язане з наявністю доступ-

них субстратів. Водночас, як відмічалося вище (див. розділ 1.2), ареали корти-

кофільних видів не співпадають з ареалами субстратоутворюючих рослин: з 

одного боку, на корі певної рослини у різних кліматичних умовах можуть пе-

реважати різні види міксоміцетів, з іншого, космополітні види міксоміцетів 

вочевидь знаходять для себе на різних континентах різні субстрати. Однак ана-

ліз субстратної приналежності видів, що мають некосмополітний ареал, все ж 

таки дозволив виявити деякі закономірності (Табл. 6.3). 

По-перше, види рослин, які загалом характеризуються найбільшою ряс-

ністю та різноманіттям міксоміцетів (Q. robur, T. cordata), представлені у пе-

реліку некосмополітних видів значно бідніше, аніж у загальному переліку. Зо-

крема, на Q. robur виявлено 45,1% спорокарпів, зареєстрованих протягом дос-

лідження, але серед некосмополітних видів на цьому субстраті знайдено лише 
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12,7% спорокарпів. Натомість, частка деяких субстратів при переході від ана-

лізу усіх даних до лише некосмополітних видів значно збільшилася: у F. excel-

sior з 10,0% до 34,1%, у P. sylvestris з 8,1% до 15,0%, у A. platanoides з 6,3% до 

18,8%, у A. campestre з 1,2% до 5,4%. Можна зробити висновок, що саме з цими 

субстратоутворюючими рослинами асоційовані види міксоміцетів, що мають 

відносно вузький ареал і визначають «обличчя» досліджуваної біоти. 

По-друге, на різних видах субстратоутворюючих рослин співвідношення 

видів з різними ареалами помітно різниться. Так, на A. campestre, A. plat-

anoides, P. sylvestris та Ulmus sp. значна частка некосмополітних видів мають 

європейський та європейсько-північноамериканський ареал (66,7%, 75,0%, 

60,0%, 100,0%, відповідно). Натомість, на Q. robur понад половина некосмо-

політних видів мають панарктичний або голарктичний ареали (57,1%). Також 

види з цими типами ареалів добре представлені на T. cordata (40,0%) та F. ex-

celsior (50,0%). Нарешті, звертає на себе увагу той факт, що єдиний виявлений 

представник з диз’юнктивним ареалом, L. floriformis, знайдений на рослині-

інтродуценті G. triachanhos. 

Таблиця 6.3  

Кількість спорокарпів кортикофільних міксоміцетів з некосмополітними  

ареалами на різних видах субстратоутворюючих рослин* 

В
ид

и 
мі

кс
ом

іц
ет

ів
 

А
ре

ал
и 

Види субстратоутворюючих рослин 

ACR 
cam 

ACR 
pla 

CRA 
sp 

FRA 
exe 

PIN 
syl 

PRU 
dom 

QER 
rob 

ROB 
pse 

TIL 
cor 

ULM 
sp 

GLE 
tri 

BADver ЄА 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMell Є 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 

DDYstu ЄА 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ECHela ГА 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 

ENEpap ПА 0 0 0 0 77 0 235 0 37 0 0 

HEMser ГА 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

LICflo Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

LICkle ПА 160 524 4 710 380 0 45 50 6 0 0 

LICpyg Є 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
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MACdec ЄА 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

PARaca ЄА 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

PARrig Є 3 37 8 97 7 0 60 1 95 105 0 

PERlut ЄА 11 41 0 12 14 0 0 0 72 59 0 

PHYdec ПА 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

STPamo Є 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TRIcon ПА 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 174 630 12 1091 480 1 408 51 211 164 7 

* – Скорочення видів міксоміцетів і рослин як у Рис. 4.1 та 5.5, відповідно. Ареали: ГА – 
голарктичний, Д – диз’юнктивний, Є – європейський, ЄА – європейсько-південноамерика-
нський, ПА – панарктичний. 
 

 

6.2. Порівняння видового складу кортикофільних міксоміцетів пів-

денно-західної частини Середньоруської височини та інших регіонів Ук-

раїни 

Для з’ясування особливостей біоти кортикофільних міксоміцетів дослі-

джуваної території нами було проведено визначення подібності видового 

складу міксоміцетів ПЗЧ СВ та інших регіонів України. До аналізу були залу-

чені дані щодо видового складу кортикофільних міксоміцетів Гірського 

Криму, зокрема Кримського гірсько-лісового заповідника (Романенко, 2000, 

2006), Карпатських лісів, зокрема НПП «Синевир» (Леонтьєв та ін., 2010), ПЗ 

«Горгани» (Леонтьєв та ін., 2013), НПП «Гуцульщина» (Dudka et al., 2018), 

Прикарпатських лісів, зокрема НПП «Галицький» (Леонтьєв та ін., 2011), За-

хідного Полісся, зокрема НПП «Шацький» (Кочергіна & Леонтьєв, 2019), Лі-

вобережного Полісся, зокрема НПП «Деснянсько-Старогутський» (Дудка та 

ін., 2009), а також Західного лісостепу, зокрема НПП «Подільські Товтри» (Ле-

онтьєв та ін., 2008) та ПЗ «Медобори», філіал «Кременецькі гори» (Леонтьєв 

& Кочергіна, 2009) (Табл. 6.4).    
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Таблиця 6.4  

Видовий склад кортикофільних міксоміцетів окремих біогеографічних  

територій України. 
Види ПЗЧ 

СВ 
ГК ЗЛс ЗП КЛ ПрЛ ЛП 

Arcyria cinerea  + + + + + +   
A. minuta  + +     + +   
A. pomiformis  + + + + + + + 
Badhamia versicolor +             
Calomyxa metallica  + +   + +     
Clastoderma debar-
yanum  

+     + + +   

Comatricha elegans  + +     + +   
C. ellae  + +   +       
C. laxa  + + + +       
C. regidireta     +         
C. variabilis          +     
Cribraria violacea  + +     +     
Didymium bahiense  +             
D. difforme              + 
D. dubium  +             
D. sturgisii  +             
Echinostelium apitectum   +           
E. colliculosum   +           
E. elachiston  + +           
E. fragile   +           
E. minutum  + +   + + +   
E. paucifilum          +     
Enerthenema papillatum   + +   +       
Hemitrichia pardina  +             
Licea belmontiana   + +   +     
L. biforis                
L. castanea    +           
L. floriformis  +             
L. hydrargyra        +       
L. kleistobolus  + +     + +   
L. minima    +     +   + 
L. operculata + +   + +     
L. parasitica    +     +     
L. pumila        +       
L. pygmea  +       +     
L. scintillans            +   
Macbrideola argentea  +             
M. cornea  + +     +     
M. decapillata  +             
Paradiacheopsis 
acanthodes  

+             

P. cribrata          + +   
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P. fimbriata  + +   + +     
P. longipes            +   
P. rigida  +             
P. solitaria    +     +     
Perichaena luteola + +           
P. chrysosperma + +     + + + 
P. corticalis   + +   + + + + 
P. vermicularis + +           
Ph. compressum  +             
Ph. decipiens  + +           
Ph. oblatum   +           
Trichia contorta   + + +   +     
T. flavicoma   +           
T. lutescens   +           
РАЗОМ 34 32 6 13 23 12 5 

 
Примітка: ГК – Гірський Крим, ЗЛс – Західний лісостеп, ЗП – Західне Полісся, 
ЛП – Лівобережне Полісся, КЛ – Карпатські ліси, ПЗЧ СВ – південно-західна 
частина Середньоруської височини, ПкЛ – Прикарпатські ліси. 
 

Одержані результати (Рис. 6.1) показали помірну (0,58−0,64) подібність 

видового складу  кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини Се-

редньоруської височини з біотами гірських районів України, а саме – Карпат-

ських Лісів та Гірського Криму. Цей результат є контрінтуїтивним, адже дос-

ліджувана нами територія є рівнинною. Вказаний ефект може частково пояс-

нюватися відносно високим рівнем дослідженості усіх вказаних територій, од-

нак варто підкреслити, що коефіцієнт Кульчинського значною мірою нівелює 

цей ефект (Леонтьєв, 2007). Варто також виключити вплив на результати люд-

ського фактору (специфічних навичок дослідника), адже авторка цієї дисерта-

ції брала участь в усіх дослідженнях, залучених до порівняння, окрім робіт, 

присвячених біоті Гірського Криму. Таким чином, виявлена нами подібність 

видового складу міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської ви-

сочини з біотами Кримі та Карпат може мати природні причини. Зокрема, пів-

денно-західну частину Середньоруської височини з гірськими районами Укра-

їни поєднує глибоко пересічений рельєф та різноманіття лісового рослинного 

покриву. З іншого боку, склад домінантних лісоутворюючих рослин у порів-

нюваних районах суттєво відрізняється. Карпатські ліси та Гірський Крим 
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об’єднує переважання у деревостані Fagus spp. та Carpinus betulus L.; обидва 

види відсутні у флорі Середньоруської височини. Саме цим, імовірно, пояс-

нюється те, що найвищий виявлений рівень подібності (0,67) демонструють 

саме біоти двох гірських районів, а їхня подібність з біотою Середньоруської 

височини є дещо нижчою. 

 

 
Рис. 6.1. Граф подібності між біотами міксоміцетів деяких ботаніко-географі-
чних територій України. 
Наведені значення коефіцієнта подібності Кульчинського, вищі за 0,50. ГК – 
Гірський Крим, ЗЛс – Західний лісостеп, ЗП – Західне Полісся, ЛП – Лівобе-
режне Полісся, КЛ – Карпатські ліси, ПЗЧ СВ – південно-західна частина Се-
редньоруської височини, ПкЛ – Прикарпатські ліси. 

 

Відносно високий рівень подібності з біотою кортикофільних міксоміце-

тів південно-західної частини Середньоруської височини демонструють також 

біоти Західного Полісся та Прикарпатських лісів (Рис. 6.1). У флорі обох рай-

онів трапляються Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Quercus robur, які також 

 ПЗЧ 
СВ 

 ЛП 

 ЗЛс 

 ЗП 

 КЛ 

 ПкЛ 

 ГК 

0,58 

0,64 

0,67 

0,51 

0,53 

0,63 
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поширені на досліджуваний нами території і характеризуються високим видо-

вим багатством та рясністю асоційованих видів кортикофільних міксоміцетів. 

Ізольоване положення Західного лісостепу та Лівобережного Полісся на 

графі подібності імовірно пояснюється недостатньою дослідженістю кортико-

фільних міксоміцетів цих територій. 
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Висновки до розділу 6 

Біогеографічна стурктура біоти кортикофільних міксоміцетів південно-

західної частини Середньоруської височини має такі особливості. Космополіт-

ний ареал має 21 виявлений вид (55,3%), європейсько-північноамериканський 

ареал – 5 видів (13,2%) видів, регіональний європейський тип – 4 (10,6%), па-

нарктичнй – 4 (10,6%), голарктичний – 2 (5,2%), диз’юнктивний європейсько-

східноазійсько-південноамериканський – 1 (2,6%). Європейсько-північноаме-

риканський та панарктичний ареали виявлені у міксоміцетів вперше. Серед те-

мноспорових міксоміцетів види з космополітним ареалом складають значно 

меншу частку, аніж у серед світлоспорових (54,4% та 68,7%, відповідно). Се-

ред темноспорових міксоміцетів відносно високою є частка видів з європейсь-

ким та європейсько-північноамериканським ареалом (31,8%). Частка видів, що 

мають некосмополітний ареал, є найвищою у Liceales (75,0%), Echinosteliales 

(50,0%), Stemonitidales (46,2%) та Physarales (40,0%). Види міксоміцетів, що 

мають відносно вузький ареал і визначають «обличчя» досліджуваної біоти, 

асоційовані насамперед з F. excelsior, P. sylvestris, A. platanoides та A. campes-

tre. На A. campestre, A. platanoides, P. sylvestris та Ulmus sp. значна частка не-

космополітних видів мають європейський та європейсько-північноамерикан-

ський ареал. Натомість, на Q. robur понад половина некосмополітних видів 

мають панарктичний або голарктичний ареали. Видовий склад кортикофіль-

них міксоміцетів південно-західної частини Середньоруської височини та ін-

ших регіонів України суттєво відрізняється. Досліджена біота демонструє по-

мірну (0,58−0,64) подібність з біотами Карпатських Лісів та Гірського Криму, 

з якими її поєднує наявність пересіченого рельєфу та різноманіття лісової ро-

слинності, а також з біотами Західного Полісся та Прикарпатських лісів 

(0,51−0,53), що характеризуються наявністю спільних з дослідженою терито-

рією видів субстратоутворюючих рослин. 
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ВИСНОВКИ 

Встановлено сучасний видовий склад кортикофільних міксоміцетів 

(Eumycetozoa: Myxogastrea, =Myxomycetes) південно-західної частини Серед-

ньоруської височини; надано детальну характеристику видового різноманіття 

і таксономічної структури кортикофільних міксоміцетів; проаналізовано склад 

кортикофільних міксоміцетів на 16 видах субстратоутворюючих рослин, ви-

значено біогеографічні особливості біоти кортикофільних міксоміцетів. 

1. На території південно-західної частини Середньоруської височини ви-

явлено 38 видів кортикофільних міксоміцетів, що належать до 18 родів, 10 ро-

дин, 7 порядків та 2 підкласів, серед яких 12 є новими для Харківського лісо-

степу, 9 – новими для Середньоруських лісів, 3 – новими для рівнинної час-

тини України, та 5 (Hemitrichia pardina, Licea floriformis, L. pygmea, 

Macbrideola argentea та Paradiacheopsis acanthodes) – новими для України.  

2. За кількістю спостережень у дослідженій біоті домінують E. minutum 

(94; 13,2%), A. pomiformis (90; 12,6%), M. cornea (58; 8,1%), P. chrysosperma 

(47; 6,6%), L. kleistobolus та P. fimbriata (по 38; 5,3%), а за кількістю виявлених 

спорокарпів – E. minutum (12180; 60,3 %), A. pomiformis (2144; 10,6%),                   

L. kleistobolus (1879; 9,3%) та M. cornea (1202; 5,9%). За середньою кількістю 

спорокарпів, виявлених в одному спостереженні, провідне положення займа-

ють E. elachiston (135,0) та E. minutum (129,6). Найпоширенішими на дослідже-

ній території виявилися види A. pomiformis, C. violacea, E. papillatum, M. cornea 

та P. chrysosperma, кожен з яких знайдений у 5 локалітетах. 

3. Серед родів міксоміцетів за кількістю видів провідне положення займа-

ють Comatricha, Licea, Paradiacheopsis та Perichaena (по 4; 10,3%), серед ро-

дин – Amaurochaetaceae та Trichiaceae (по 10; 25,6 %), серед порядків – 

Stemonitidales (14; 35,9%), Trichiales (11; 28,2%) та Physarales (6; 15,4%). Тем-

носпорові міксоміцети (Columellomycetidae) за кількістю видів дещо перева-

жають над світлоспоровими (Lucisporomycetidae): 23 (59,0%) та 16 (41,0%), 

відповідно. Пропорція дослідженої біоти складає: 2,2 : 1,8 : 1,4 : 3,5 : 2,0. 
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4. Найбільше видове багатство міксоміцетів виявлене на корі Quercus 

robur (17), Tilia cordata (16), Fraxinus excelsior (15), Pinus sylvestris (11) та Acer 

platanoides (10; 26,3%). Найвищу прогнозовану кількість асоційованих видів 

мають угруповання міксоміцетів на T. cordata (26,3). Найсприятливішими для 

розвитку кортикофільних міксоміцетів в умовах південно-західної частини 

Середньоруської височини є T. cordata та F. excelsior. 

5. В умовах північного сходу України видовий склад кортикофільних мі-

ксоміцетів визначається насамперед складом субстратоутворюючих рослин. 

Так, на корі A. campestre переважають A. pomiformis та L. kleistobolus, на               

A. platanoides – M. cornea та L. kleistobolus, на B. pendula – E. minutum та                

B. versicolor, на F. excelsior – M. cornea та C. violacea, на P. sylvestris – 

P. fimbriata, L. kleistobolus та E. papillatum, на Q. robur – A. pomiformis та               

Е. minutum, на T. cordata – A. pomiformis, E. minutum та P. chrysosperma. У ме-

жах дослідженої території зонально-кліматичні особливості біотопів не мають 

визначального впливу на видовий склад кортикофільних міксоміцетів. 

6. За кількісним та якісним складом кортикофільних міксоміцетів види 

рослин формують п’ять кластерів. Кластер 1: Q. robur, T. cordata, B. pendula, 

B. pubescens, M. sylvestris, P. domestica; на корі цих рослин переважають                 

E. minutum, A. cinerea, A. pomiformis, C. debaryanum, E. papillatum. Кластер 2: 

A. platanoides, A. campestre, R. pseudoacacia, з яким асоційовані L. kleistobolus, 

B. versicolor, A. minuta, L. operculata. Кластер 3: F. excelsior та Ulmus sp., на 

яких домінують M. cornea, E. elachiston, C. elegans, види Physarum та 

Didymium, а також C. violacea та P. chrysosperma. Кластер 4: P. sylvestris, на 

якій переважають P. fimbriata та L. pygmea; Кластер 5: Crataegus sp., для якого 

виявлено лише один вид міксоміцета, що тяжіє до розвитку на його корі:            

C. laxa. 

7. Космополітний ареал має 21 виявлений вид (55,3%), європейсько-пів-

нічноамериканський ареал – 5 видів (13,2%) видів, регіональний європейський 

тип – 4 (10,6%), панарктичнй – 4 (10,6%), голарктичний – 2 (5,2%), диз’юнк-
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тивний європейсько-східноазійсько-південноамериканський – 1 (2,6%). Євро-

пейсько-північноамериканський та панарктичний ареали виявлені у міксомі-

цетів вперше. Серед темноспорових міксоміцетів види з космополітним ареа-

лом складають значно меншу частку, аніж у серед світлоспорових (54,4% та 

68,7%, відповідно). Серед темноспорових міксоміцетів відносно високою є ча-

стка видів з європейським та європейсько-північноамериканським ареалом 

(31,8%). Частка видів, що мають некосмополітний ареал, є найвищою у 

Liceales (75,0%), Echinosteliales (50,0%), Stemonitidales (46,2%) та Physarales 

(40,0%).  

8. Види міксоміцетів, що мають відносно вузький ареал і визначають «об-

личчя» досліджуваної біоти, асоційовані насамперед з F. excelsior, P. sylvestris, 

A. platanoides та A. campestre. На A. campestre, A. platanoides, P. sylvestris та 

Ulmus sp. значна частка некосмополітних видів мають європейський та євро-

пейсько-північноамериканський ареал. Натомість, на Q. robur понад половина 

некосмополітних видів мають панарктичний або голарктичний ареали. 

9. Видовий склад кортикофільних міксоміцетів південно-західної час-

тини Середньоруської височини та інших регіонів України суттєво відрізня-

ється. Досліджена біота демонструє помірну (0,58−0,64) подібність з біотами 

Карпатських Лісів та Гірського Криму, з якими досліджену територію поєднує 

наявність пересіченого рельєфу та різноманіття лісової рослинності, а також з 

біотами Західного Полісся та Прикарпатських лісів (0,51−0,53), що характери-

зуються наявністю спільних з дослідженою територією видів субстратоутво-

рюючих рослин. 
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ДОДАТОК А. 

Координати точок відбору зразків субстратів 
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У таблиці наведені географічні координати точок відбору зразківкори, зафік-

совані за допомогою сервісу GPS Status. 

Номер 
з/п Назва локалітету Номер точки 

відбору зразків Координати 

1 РЛП «Вільхова 
балка»  1 50.1774° пн. ш., 36.2731° сх. д. 

2 НПП «Гомільша-
нські ліси»  

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

49.6236° пн. ш., 36.3225° сх. д. 
49.6230° пн. ш., 36.3228° сх. д. 
49.6229° пн. ш., 36.3229° сх. д. 
49.6230° пн. ш., 36.3232° сх. д. 
49.6230° пн. ш., 36.3232° сх. д. 
49.6229° пн. ш., 36.3235° сх. д. 
49.6229° пн. ш., 36.3224° сх. д. 
49.6227° пн. ш., 36.3222° сх. д. 
49.6224° пн. ш., 36.3222° сх. д. 
49.6222° пн. ш., 36.3223° сх. д. 
49.6214° пн. ш., 36.3202° сх. д. 
49.6197° пн. ш., 36.3152° сх. д. 
49.6193° пн. ш., 36.3153° сх. д. 
49.6188° пн. ш., 36.3154° сх. д. 
49.6188° пн. ш., 36.3154° сх. д. 
49.6188° пн. ш., 36.3154° сх. д. 
49.6188° пн. ш., 36.3154° сх. д. 
49.6186° пн. ш., 36.3152° сх. д. 
49.6186° пн. ш., 36.3152° сх. д. 
49.5805° пн. ш., 36.3490° сх. д. 
49.5810° пн. ш., 36.3498° сх. д. 
49.5810° пн. ш., 36.3498° сх. д. 
49.5807° пн. ш., 36.3497° сх. д. 
49.5816° пн. ш., 36.3514° сх. д. 
49.5822° пн. ш., 36.3521° сх. д. 
49.5828° пн. ш., 36.3570° сх. д. 
49.5840° пн. ш., 36.3619° сх. д. 
49.6175° пн. ш., 36.3602° сх. д. 
49.6169° пн. ш., 36.3601° сх. д. 
49.6163° пн. ш., 36.3602° сх. д. 
49.6156° пн. ш., 36.3601° сх. д. 
49.6148° пн. ш., 36.3604° сх. д. 
49.6141° пн. ш., 36.3602° сх. д. 
49.6160° пн. ш., 36.3142° сх. д. 
49.6159° пн. ш., 36.3167° сх. д. 
49.6159° пн. ш., 36.3170° сх. д. 
49.6159° пн. ш., 36.3172° сх. д. 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

49.6161° пн. ш., 36.3171° сх. д. 
49.6160° пн. ш., 36.3172° сх. д. 
49.6112° пн. ш., 36.3241° сх. д. 
49.6239° пн. ш., 36.3199° сх. д. 
49.6230° пн. ш., 36.3223° сх. д. 
49.6224° пн. ш., 36.3219° сх. д. 
49.6224° пн. ш., 36.3219° сх. д. 
49.6226° пн. ш., 36.3219° сх. д. 
49.6226° пн. ш., 36.3221° сх. д. 
49.6222° пн. ш., 36.3224° сх. д. 
49.6220° пн. ш., 36.3227° сх. д. 

3 Липецьке лісниц-
тво  50 50.1655° пн. ш., 36.3209° сх. д. 

4 Золочівське ліс-
ництво 51 50.2502° пн. ш., 35.9340° сх. д. 

5 Ландшафтний за-
казник «Кочето-
цька лісова дача» 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

49.9290° пн. ш., 36.7475° сх. д. 
49.9292° пн. ш., 36.7471° сх. д. 
49.9293° пн. ш., 36.7479° сх. д. 
49.9294° пн. ш., 36.7485° сх. д. 
49.9294° пн. ш., 36.7485° сх. д. 
49.9294° пн. ш., 36.7484° сх. д. 
49.9296° пн. ш., 36.7485° сх. д. 
49.9291° пн. ш., 36.7480° сх. д. 

6 Маківске лісниц-
тво  

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

50.5683° пн. ш., 34.9882° сх. д. 
50.5680° пн. ш., 34.9883° сх. д. 
50.5680° пн. ш., 34.9884° сх. д. 
50.5681° пн. ш., 34.9894° сх. д. 
50.5680° пн. ш., 34.9898° сх. д. 
50.5678° пн. ш., 34.9902° сх. д. 
50.5678° пн. ш., 34.9902° сх. д. 
50.5678° пн. ш., 34.9902° сх. д. 
50.5671° пн. ш., 34.9911° сх. д. 
50.5668° пн. ш., 34.9913° сх. д. 
50.5661° пн. ш., 34.9912° сх. д. 
50.5661° пн. ш., 34.9912° сх. д. 
50.5659° пн. ш., 34.9928° сх. д. 
50.5659° пн. ш., 34.9929° сх. д. 
50.5654° пн. ш., 34.9931° сх. д. 
50.5654° пн. ш., 34.9931° сх. д. 
50.5654° пн. ш., 34.9931° сх. д. 
50.5651° пн. ш., 34.9931° сх. д. 
50.5648° пн. ш., 34.9932° сх. д. 
50.5648° пн. ш., 34.9932° сх. д. 
50.5631° пн. ш., 35.0463° сх. д. 

Продовження додатку А. 
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81 
82 
83 
84 

50.5631° пн. ш., 35.0450° сх. д. 
50.5201° пн. ш., 35.0331° сх. д. 
50.5202° пн. ш., 35.0330° сх. д. 
50.4954° пн. ш., 34.9966° сх. д. 

7 РЛП «Сеймсь-
кий»  

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

51.3933° пн. ш., 33.5606° сх. д. 
51.3784° пн. ш., 33.4789° сх. д. 
51.3917° пн. ш., 33.4795° сх. д. 
51.3888° пн. ш., 33.4757° сх. д. 
51.3871° пн. ш., 33.4765° сх. д. 
51.3854° пн. ш., 33.4769° сх. д. 
51.3845° пн. ш., 33.4764° сх. д. 
51.3845° пн. ш., 33.4769° сх. д. 
51.3843° пн. ш., 33.4770° сх. д. 
51.3839° пн. ш., 33.4762° сх. д. 
51.3835° пн. ш., 33.4762° сх. д. 

8 НПП «Слобожан-
ський»  96 50.1055° пн. ш., 35.2811° сх. д. 

9 РЛП «Сокіль-
ники-Помірки»  

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

50.0413° пн. ш., 36.2597° сх. д. 
50.0414° пн. ш., 36.2632° сх. д. 
50.0414° пн. ш., 36.2638° сх. д. 
50.0412° пн. ш., 36.2645° сх. д. 
50.0413° пн. ш., 36.2651° сх. д. 
50.0412° пн. ш., 36.2657° сх. д. 
50.0413° пн. ш., 36.2664° сх. д. 
50.0411° пн. ш., 36.2668° сх. д. 
50.0535° пн. ш., 36.2690° сх. д. 
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ДОДАТОК Б. 

Конспект біоти кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини  

Середньоруської височини 
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Нижче наводиться перелік видів кортикофільних міксоміцетів, виявлених 

впродовж дослідження, із зазначенням місця збору, географічних координат, 

видової приналежності субстрату, дати відбору проб, дати одержання споро-

карпів у вологокамерній культурі та номеру гербарного зразку (за наявності). 

Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Syn. meth. fung. 1: 184 (1801) (Рис. 4.1 а). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 10.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3148, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д. (2 спостере-

ження); CWP3166, 50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д.; CWP3188, 50.05350° пн. 

ш., 36.26900° сх. д. 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3410, 

49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; CWP3421, 49.58053° пн. ш., 36.34903° сх. д.; 

Коряків яр, на корі Betula pendula, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 

16.09.2019, CWP3423, 49.61594° пн. ш., 36.31704° сх. д.; околиці біостанції 

ХНПУ, Коряків яр, біля ставку, на корі Ulmus sp., субстр. зібр. 22.06.2019, спо-

ронош. виявл. 08.04.2020, CWP3460, 49.62244° пн. ш., 36.32217° сх. д.; околиці 

бази відпочинку “Rost”, на корі Crataegus sp., субстр. зібр. 23.06.2019, споро-

нош. виявл. 08.11.2019, CWP3448, 3449, 49.61965° пн. ш., 36.31520° сх. д.; Ко-

зача Гора, на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 

04.03.2019, 49.58066° пн. ш., 36.34968° сх. д.; 04.03.2019, 49.58066° пн. ш., 

36.34968° сх. д.; 49.58221° пн. ш., 36.35206° сх. д. 

Харківська обл., НПП “Слобожанський”, діброва, на корі Quercus robur, 

субстр. зібр. 13.06.2009, споронош. виявл. 29.06.2009, 50.10558° пн. ш., 

35.28114° сх. д.  

Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, 50.56803° пн. ш., 34.98836° сх. д. 

Arcyria minuta Buchet, in Patouillard, Mém. Acad. Malgache 6: 42 (1927).  
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Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, 0.5 км на південь від біоста-

нції ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. зібр. 15.08.2020, споронош. виявл. 

02.11.2020, CWP4088, 49.62220° пн. ш., 36.32244° сх. д.; CWP4091, 49.62243° 

пн. ш., 36.32191° сх. д.; CWP4095, 4097, 4099, 4082, 49.62220° пн. ш., 36.32244° 

сх. д. (2 спостереження); 49.62242° пн. ш., 36.32185° сх. д.; 49.62261° пн. ш., 

36.32209° сх. д.; 49.62243° пн. ш., 36.32191° сх. д. 

Харківська обл., Харківський р-н, Липецьке лісництво, Циркунівський 

ліс, на корі Acer campestre, субстр. зібр. 28.06.2020, споронош. виявл. 

26.08.2020, 50.16550° пн. ш., 36.32089° сх. д. (2 спостереження). 

Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf., Sluzowce monogr. 271 (1875) (Рис. 

4.1 б). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 10.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3165, 50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д.; CWP3169, 

3170, 3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 50.04120° пн. ш., 36.26450° сх. д.; CWP3177, 

3181, 50.04130° пн. ш., 36.26640° сх. д.; CWP3183, 50.04110° пн. ш., 36.26680° 

сх. д.; CWP3185, 50.04110° пн. ш., 36.26680° сх. д.; CWP3143, 3144, 50.04140° 

пн. ш., 36.26320° сх. д.; 50.04130° пн. ш., 36.26640° сх. д.; 50.04130° пн. ш. (3 

спостереження), 36.26640° сх. д.; 50.04110° пн. ш., 36.26680° сх. д.; 50.04110° 

пн. ш., 36.26680° сх. д.; 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д. (2 спостереження); 

50.05350° пн. ш., 36.26900° сх. д. (2 спостерження); 50.04140° пн. ш., 36.26380° 

сх. д. (5 спостережень); 50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д. (6 спостережень). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, околиці бази відпочинку 

“Rost”, на корі Acer campestre, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 

08.11.2019, CWP3444, 49.62142° пн. ш., 36.32016° сх. д. (2 спостереження); 

49.61933° пн. ш., 36.31534° сх. д.; на корі Crataegus sp., субстр. зібр. 

23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, CWP3445, 49.61965° пн. ш., 

36.31520° сх. д. (4 спостереження); околиці біостанції ХНПУ, на корі Malus 

sylvestris, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, CWP3468, 

3469, 3471, 49.61857° пн. ш., 36.31518° сх. д.; околіці біостанції ХНПУ, на корі 
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Acer platanoides, субстр. зібр. 22.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, 

49.62304° пн. ш., 36.32284° сх. д.; 49.62297° пн. ш., 36.32320° сх. д.; 49.62286° 

пн. ш., 36.32237° сх. д.; 0.5 км на південь від біостанції ХНПУ, на корі Acer 

platanoides, субстр. зібр. 15.08.2020, споронош. виявл. 02.11.2020, 49.62242° 

пн. ш., 36.32185° сх. д.; 49.62242° пн. ш., 36.32185° сх. д.; Коряків яр, на корі 

Betula pendula, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, 

49.61594° пн. ш., 36.31704° сх. д. (2 спостереження); на корі Fraxinus excelsior, 

субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, 49.61875° пн. ш., 

36.31536° сх. д.; на корі Quercus robur, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. ви-

явл. 16.09.2019, 49.61589° пн. ш., 36.31721° сх. д. (3 спостереження); на корі 

Tilia cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 16.09.2019, 49.61609° 

пн. ш., 36.31709° сх. д. (2 спостереження); Задонецький бір, на корі Pinus 

sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.61480° пн. 

ш., 36.36036° сх. д.; Козача Гора, на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, 

споронош. виявл. 04.03.2019, 49.58053° пн. ш., 36.34903° сх. д. (3 спостере-

ження); 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; 49.58066° пн. ш., 36.34968° сх. д.; 

49.58161° пн. ш., 36.35139° сх. д. (3 спостереження);  

Харківська обл., НПП “Слобожанський”, бір, на корі Pinus sylvestris, суб-

стр. зібр. 13.06.2009, споронош. виявл. 29.06.2009, 50.10558° пн. ш., 35.28114° 

сх. д. 

Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво,  на корі Quercus robur, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

26.08.2020, 50.56480° пн. ш., 34.99317° сх. д. (2 спостереження); 50.56801° пн. 

ш., 34.98828° сх. д.; 50.56507° пн. ш., 34.99311° сх. д. (3 спостереження); 

50.56480° пн. ш., 34.99317° сх. д. (2 спостереження); 50.56612° пн. ш., 

34.99117° сх. д. (2 спостереження); 50.56677° пн. ш., 34.99134° сх. д. (2 спосте-

реження); 50.56612° пн. ш., 34.99117° сх. д. (3 спостереження); 50.56780° пн. 

ш., 34.99022° сх. д.; на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. 

виявл. 31.05.2020, 50.56709° пн. ш., 34.99114° сх. д. (3 спостереження); споро-

нош. виявл. 26.08.2020, 50.56807° пн. ш., 34.98935° сх. д.;  
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Сумська обл., РЛП “Сеймський”, заплава р. Сейм поблизу бази “Лісовий 

хутір”, на корі Prunus domestica, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, 51.38876° пн. ш., 33.47572° сх. д. (2 спостереження); на корі 

Quercus robur, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 51.38427° 

пн. ш., 33.47701° сх. д. (2 спостереження). 

Badhamia versicolor Lister, J. Bot. 39:81 (1901) (Рис. 4.1 в, ґ).  

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, 0.5 км на південь від біоста-

нції ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. зібр. 15.08.2020, споронош. виявл. 

02.11.2020, CWP4090, 4093, 4098, 49.62242° пн. ш., 36.32185° сх. д. (4 спосте-

реження); CWP4094, 49.62262° пн. ш., 36.321866° сх. д. (2 спостереження); 

CWP4096, 49.62201° пн. ш., 36.32266° сх. д. 

Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., Amer. Midl. Naturalist 4: 335 (1916) 

(Рис. 4.1 д–е). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3408, 3409, 

49.58161° пн. ш., 36.35139° сх. д.; Задонецький бір, на корі Pinus sylvestris, суб-

стр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.61480° пн. ш., 36.36036° 

сх. д.; 0.5 км на захід від Білгородського шосе, на корі Quercus robur, субстр. 

зібр. 28.10.2008, споронош. виявл. 06.11.2008, 50.05352° пн. ш., 36.26902° сх. 

д. 

Clastoderma debaryanum A. Blytt, Bot. Zeitung (Berlin) 38: 343 (1880) (Рис. 

4.1 г). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 14.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3182, 50.04110° пн. ш., 36.26680° сх. д.; CWP3158, 

3159, 50.04140° пн. ш., 36.26380° сх. д.; 50.04130° пн. ш., 36.26640° сх. д. (5 

спостережень); 50.05350° пн. ш., 36.26900° сх. д. (2 спостереження).  

Comatricha elegans (Racib.) G. Lister, in Lister, Guide Brit. mycetozoa, ed. 

3, 31 (1909). 
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Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Коряків яр, на корі Fraxinus 

excelsior, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, CWP3436, 

49.61118° пн. ш., 36.32414° сх. д.; Іськов яр, на корі Populus tremula, субстр. 

зібр. 01.07.2006, споронош. виявл. 01.07.2006, 49.62141° пн. ш., 36.28756° сх. 

д. 

Харківська обл., НПП “Слобожанський”, бір, на корі Pinus sylvestris, суб-

стр. зібр. 13.06.2009, споронош. виявл. 29.06.2009, 50.10558° пн. ш., 35.28114° 

сх. д. 

Comatricha ellae Härk., Karstenia 18(1): 23 (1978). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 10.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3161, 50.04140° пн. ш., 36.26380° сх. д.; CWP3164, 

50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д.; CWP3168, 50.04120° пн. ш., 36.26450° сх. д.; 

CWP3172, 50.04120° пн. ш., 36.26450° сх. д.; CWP3174, 50.04120° пн. ш., 

36.26450° сх. д.; CWP3143, 3144, 3145, 3146, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д.; 

CWP3149, 3150, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д. (3 спостереження); 50.04120° 

пн. ш., 36.26450° сх. д.; 50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д. 

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, урочище Боромля, на корі Quercus 

robur, субстр. зібр. 19.08.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, CWP3650, 

51.39332° пн. ш., 33.56060° сх. д. 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Задонецький бір, на корі 

Quercus robur, субстр. зібр. 02.07.2006, споронош. виявл. 02.07.2006, 49.60305° 

пн. ш., 36.35592° сх. д. 

Comatricha laxa Rostaf., Sluzowce monogr. 201 (1874) (Рис. 4.2 а). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, околиці бази відпочинку 

“Rost”, на корі Crataegus sp., субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 

08.11.2019, CWP3447, 49.61965° пн. ш., 36.31520° сх. д. 

Харківська обл., НПП “Слобожанський”, бір, на корі Pinus sylvestris, суб-

стр. зібр. 13.06.2009, споронош. виявл. 29.06.2009, 50.10558° пн. ш., 35.28114° 

сх. д. 
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Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. 

Schlesien 3(1): 118 (1885). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 10.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3163, 50.04140° пн. ш., 36.26380° сх. д. 

Cribraria violacea Rex, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43:393 (1891) (Рис. 

4.2 б). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 10.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3157, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д. 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі 

Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3398, 49.58400° пн. ш., 36.36192° сх. д.; 49.58221° пн. ш., 36.35206° сх. д.; 

на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3396, 3399, 3402, 49.58053° пн. ш., 36.34903° сх. д. (4 спостереження); 

CWP3400, 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; CWP3405, CWP3428, 49.58066° 

пн. ш., 36.34968° сх. д.; CWP3424, 49.58161° пн. ш., 36.35139° сх. д.; CWP3425, 

49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; CWP3417, 3423, 49.58066° пн. ш., 36.34968° 

сх. д.; на корі Ulmus sp., субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3420, CWP3430, 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; околіці біостанції 

ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. зібр. 22.06.2019, споронош. виявл. 

16.09.2019, CWP3442, 49.62297° пн. ш., 36.32320° сх. д.; на корі Fraxinus 

excelsior, субстр. зібр. 22.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, CWP3464, 

CWP3467, CWP3470, 49.62224° пн. ш., 36.32229° сх. д.; CWP3459, 3651, 3465, 

3472, 4069, 4070, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д.; 49.62224° пн. ш., 36.32229° 

сх. д.; 0.5 км на південь від біостанції ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. 

зібр. 15.08.2020, споронош. виявл. 02.11.2020, CWP4092, 4096, 49.62201° пн. 

ш., 36.32266° сх. д.; околиці бази відпочинку “Rost”, на корі Crataegus sp., суб-

стр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, 49.61965° пн. ш., 36.31520° 
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сх. д.; Коряків яр, на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. 

виявл. 16.09.2019, 49.61602° пн. ш., 36.31416° сх. д.  

Харківська обл., Харківський р-н, Липецьке лісництво, Циркунівський 

ліс, на корі Acer campestre, субстр. зібр. 28.06.2020, споронош. виявл. 

26.08.2020, 50.16550° пн. ш., 36.32089° сх. д. 

Харківська обл., Чугіївський р-н, Кочетоцьке лісництво, ДП «Чугуєво-

Бабчанське лісове господарство», ЛЗ “Кочетоцька лісова дача”, на корі 

Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 13.08.2019, споронош. виявл. 02.11.2020, 

CWP4089, 49.92942° пн. ш., 36.74838° сх. д.; 49.92905° пн. ш., 36.74796° сх. д. 

Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, 50.56309° пн. ш., 35.04634° сх. д. 

Didymium bahiense Gottsb., Nova Hedwigia 15: 365 (1968) (Рис. 4.2 в). 

Харківська обл., Харківський р-н, Золочівське лісництво Жовтневого де-

ржлісгоспу, край лісового масиву на захід від с. Орешанка, на корі Prunus 

armeniaca, субстр. зібр. 01.05.2004, споронош. виявл. 20.05.2004, 50.25017° пн. 

ш., 35.93395° сх. д. 

Didymium dubium Rostaf., Sluzowce monogr. 152 (1874) (Рис. 4.2 г). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3403, 

49.58066° пн. ш., 36.34968° сх. д. 

Didymium sturgisii Hagelst., Mycologia 29(4): 397 (1937) (Рис. 4.2 ґ–д). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі 

Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3406, 49.58221° пн. ш., 36.35206° сх. д. 

Echinostelium elachiston Alexop., Mycologia 50(1): 52 (1958) (Рис. 4.3 а–

б). 

Харківська обл., Чугіївський р-н, Кочетоцьке лісництво, ДП «Чугуєво-

Бабчанське лісове господарство», ЛЗ “Кочетоцька лісова дача”, на корі 
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Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 13.08.2019, споронош. виявл. 02.11.2020, 

CWP4086, 49.92943° пн. ш., 36.74850° сх. д.; 49.92943° пн. ш., 36.74850° сх. д. 

Echinostelium minutum de Bary, in Rostafinski, Sluzowce monogr. 215 

(1874) (Рис. 4.2 е). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 14.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3143, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д.; CWP3160, 

50.04140° пн. ш., 36.26380° сх. д.; CWP3166, 50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д.; 

CWP3174, 50.04120° пн. ш., 36.26450° сх. д.; CWP3175, 50.04120° пн. ш., 

36.26450° сх. д.; CWP3176, 50.04120° пн. ш., 36.26450° сх. д.; CWP3188, 

50.05350° пн. ш., 36.26900° сх. д.; CWP3191, 50.05350° пн. ш., 36.26900° сх. д.; 

CWP3164, 3165, 50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д.; CWP3169, 3173, 50.04120° 

пн. ш., 36.26450° сх. д.; 50.04120° пн. ш., 36.26450° сх. д. (3 спостереження); 

50.04130° пн. ш., 36.26640° сх. д. (6 спостережень); 50.04110° пн. ш., 36.26680° 

сх. д. (2 спостереження); 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д. (3 спостереження); 

50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д. (3 спостереження). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Коряків яр, на корі Quercus 

robur, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, CWP3438, 

49.61589° пн. ш., 36.31721° сх. д.; на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 17.06.2019, 

споронош. виявл. 16.09.2019, CWP3439, 49.61609° пн. ш., 36.31709° сх. д.; на 

корі Ulmus sp., субстр. зібр. 22.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, 

CWP3466, 49.62244° пн. ш., 36.32217° сх. д.; Козача Гора, на корі Tilia cordata, 

субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3397, 49.58161° пн. 

ш., 36.35139° сх. д.; 0.5 км на південь від біостанції ХНПУ, на корі Acer 

platanoides, субстр. зібр. 15.08.2020, споронош. виявл. 02.11.2020, CWP4084, 

49.62388° пн. ш., 36.31991° сх. д.; CWP4088, 4097, 49.62220° пн. ш., 36.32244° 

сх. д.; 49.62243° пн. ш., 36.32191° сх. д.; Коряків яр, на корі Betula pendula, 

субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, 49.61588° пн. ш., 

36.31674° сх. д. (7 спостережень); 49.61594° пн. ш., 36.31704° сх. д. (3 спосте-

реження); околиці біостанції ХНПУ, на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 
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22.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 49.62224° пн. ш., 36.32229° сх. д. (2 

спостереження); Задонецький бір, на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 

21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.61751° пн. ш., 36.36023° сх. д. (2 

спостереження); на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. ви-

явл. 04.03.2019, 49.61562° пн. ш., 36.36013° сх. д.; Коряків яр, на корі Quercus 

robur, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, 49.61589° пн. ш., 

36.31721° сх. д. (2 спостереження); Козача Гора, на корі Tilia cordata, субстр. 

зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. 

д.; 49.58066° пн. ш., 36.34968° сх. д.; 49.58161° пн. ш., 36.35139° сх. д. (2 спо-

стереження); 49.58221° пн. ш., 36.35206° сх. д.; 49.58285° пн. ш., 36.35697° сх. 

д. (2 спостереження); 49.58285° пн. ш., 36.35697° сх. д.; 49.61609° пн. ш., 

36.31709° сх. д. (2 спостереження). 

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, заплава р. Сейм поблизу бази “Лісовий 

хутір”, на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 19.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, CWP4061, 51.39167° пн. ш., 33.47945° сх. д. (2 спостереження); на 

корі Quercus robur, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 

CWP4063, 4066, 4064, 4065, 51.38427° пн. ш., 33.47701° сх. д.; на корі Betula 

pendula, субстр. зібр. 20.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 51.38445° пн. 

ш., 33.47686° сх. д. (2 спостереження); на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 

19.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 51.39167° пн. ш., 33.47945° сх. д. (2 

спостереження); 51.38451° пн. ш., 33.47644° сх. д. (2 спостереження); урочище 

Боромля, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 19.08.2019, споронош. виявл. 

08.04.2020, 51.39332° пн. ш., 33.56060° сх. д. (2 спостереження). 

Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Betula pubescens, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, CWP4071, 50.56593° пн. ш., 34.99289° сх. д. (2 спостереження); на 

корі Quercus robur, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 26.08.2020, 

CWP3663, 3664, 50.56801° пн. ш., 34.98828° сх. д. (2 спостереження); 50.56480° 

пн. ш., 34.99317° сх. д. (4 спостереження); 50.56507° пн. ш., 34.99311° сх. д. (3 

спостереження); 50.56612° пн. ш., 34.99117° сх. д. (5 спостережень); 50.56677° 
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пн. ш., 34.99134° сх. д. (2 спостереження); 50.56780° пн. ш., 34.99022° сх. д.; 

на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 

50.56709° пн. ш., 34.99114° сх. д., 2 спорстереження. 

Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf., Sluzowce monogr. suppl. 28 (1876). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 14.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3147, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д. (4 спостере-

ження); CWP3160, 3161, 3162, 50.04140° пн. ш., 36.26380° сх. д.; CWP3165, 

50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д.; CWP3180, 3178, 3179, 50.04130° пн. ш., 

36.26640° сх. д.; CWP3184, 50.04110° пн. ш., 36.26680° сх. д.;  

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Задонецький бір, на корі 

Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3414, 49.61635° пн. ш., 36.36018° сх. д. (2 спостереження); CWP3426, 

3431, 49.61562° пн. ш., 36.36013° сх. д. (2 спостереження); 49.61751° пн. ш., 

36.36023° сх. д.; 49.61689° пн. ш., 36.36008° сх. д. (4 спостереження); Харків-

ська обл., НПП “Слобожанський”, бір, на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 

13.06.2009, споронош. виявл. 29.06.2009, 50.10558° пн. ш., 35.28114° сх. д. 

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, заплава р. Сейм поблизу бази “Лісовий 

хутір”, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, CWP4064, 4066, 51.38427° пн. ш., 33.47701° сх. д.; на корі Pinus 

sylvestris, субстр. зібр. 19.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, CWP3654, 

4067, 51.39167° пн. ш., 33.47945° сх. д. 

Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

26.08.2020, 50.56612° пн. ш., 34.99117° сх. д.; на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 

06.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 50.56709° пн. ш., 34.99114° сх. д. (2 

спостереження); на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. ви-

явл. 31.05.2020, 51.38451° пн. ш., 33.47644° сх. д. 

Hemitrichia pardina (Minakata) Ing, Myxomycetes Britain and Ireland 132 

(1999) (Рис. 4.3 в). 
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Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.58161° пн. 

ш., 36.35139° сх. д. 

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister, Monogr. mycetozoa, ed. 1, 179 

(1894) (Рис. 4.3 г–ґ). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 08.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3153, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д. 

Licea floriformis T.N. Lakh. & R.K. Chopra, in Lakhanpal, Nannenga-

Bremekamp & Chopra, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 93(3): 255 (1990) var. 

aureospora M.T.M. Willemse & Nann.-Bremek., Proc. Kon. Ned. Akad. Weten-

sch. 97(1): 137 (1994) (Рис. 4.3 д).  

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, 0.5 км на захід 

від Білгородського шосе, на корі Gleditsia triacanthos, субстр. зібр. 28.10.2008, 

споронош. виявл. 06.11.2008, 50.05352° пн. ш., 36.26902° сх. д. 

Licea kleistobolus G.W. Martin, Mycologia 34(6): 702 (1942) (Рис. 4.3 е–є). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 10.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3143, 50.04140° пн. ш., 36.26320° сх. д.; CWP3164, 

3166, 50.04120° пн. ш., 36.26570° сх. д. (4 спостереження);  

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Задонецький бір, на корі 

Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3427, 49.61562° пн. ш., 36.36013° сх. д.; околиці бази відпочинку “Rost”, 

на корі Acer campestre, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, 

CWP3451, 49.61933° пн. ш., 36.31534° сх. д.; 49.61933° пн. ш., 36.31534° сх. д.; 

49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д.; на корі Crataegus sp., субстр. зібр. 

23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, 49.61965° пн. ш., 36.31520° сх. д.; на 

корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, 

CWP3454, 3455, 3456, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д. (4 спостереження); 0.5 

км на південь від біостанції ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. зібр. 
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15.08.2020, споронош. виявл. 02.11.2020, CWP4085, 49.62262° пн. ш., 

36.321866° сх. д.; CWP4092, 49.62201° пн. ш., 36.32266° сх. д.; CWP4098, 

49.62242° пн. ш., 36.32185° сх. д.; CWP4095, 4097, 4099, 49.62220° пн. ш., 

36.32244° сх. д. (4 спостереження); 49.62243° пн. ш., 36.32191° сх. д. (3 спосте-

реження); 49.62262° пн. ш., 36.321866° сх. д.; 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. 

д.; околиці біостанції ХНПУ, на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 

23.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д.; За-

донецький бір, на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. ви-

явл. 04.03.2019, 49.61751° пн. ш., 36.36023° сх. д. (4 спостереження); 49.61635° 

пн. ш., 36.36018° сх. д. (3 спостереження); 49.61562° пн. ш., 36.36013° сх. д. (2 

спостереження); 49.61410° пн. ш., 36.36024° сх. д. 

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, заплава р. Сейм поблизу бази “Лісовий 

хутір”, на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 

08.04.2020, CWP4067, 51.39167° пн. ш., 33.47945° сх. д. (2 спостереження); на 

корі Robinia pseudoacacia, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 

08.04.2020, 51.38427° пн. ш., 33.47701° сх. д. 

Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, 50.56803° пн. ш., 34.98836° сх. д. 

Licea operculata (Wingate) G.W. Martin, Mycologia 34 (6): 702 (1942). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 10.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3187, 50.04110° пн. ш., 36.26680° сх. д.; 50.04120° пн. 

ш., 36.26450° сх. д. 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3404, 3419, 

3425, 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; CWP3421, 49.58053° пн. ш., 36.34903° 

сх. д. (3 спостереження); 49.58285° пн. ш., 36.35697° сх. д.; Задонецький бір, 

на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3418, 49.61480° пн. ш., 36.36036° сх. д.; 0.5 км на південь від біостанції 
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ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. зібр. 15.08.2020, споронош. виявл. 

02.11.2020, CWP4091, 4081, 4083, 49.62243° пн. ш., 36.32191° сх. д. (4 спосте-

реження); 49.62242° пн. ш., 36.32185° сх. д. (2 спостереження). 

Licea pygmaea (Meyl.) Ing, Trans. Brit. Mycol. Soc. 78 (3): 443 (1982) (Рис. 

4.4 а–б). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Задонецький бір, на корі 

Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3426, 3431, 49.61562° пн. ш., 36.36013° сх. д. 

Macbrideola argentea Nann.-Bremek. & Y. Yamam., Proc. Kon. Ned. Akad. 

Wetensch., C. 86(2): 228 (1983) (Рис. 4.4 в). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3422, 

49.58066° пн. ш., 36.34968° сх. д. 

Macbrideola cornea (G. Lister & Cran) Alexop., Mycologia 59 (1): 112 

(1967) (Рис. 4.4 г–ґ). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Ulmus 

sp., субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3412, 3401, 

3430, 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 

21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3413, 49.58400° пн. ш., 

36.36192° сх. д.; на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. ви-

явл. 04.03.2019, CWP3419, 49.58066° пн. ш., 36.34968° сх. д.;  

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Коряків яр, на корі Fraxinus 

excelsior, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, CWP3437, 

3432, 3433, 3434, 3435, 49.61118° пн. ш., 36.32414° сх. д. (7 спостережень); 

CWP3440, 3441, 49.61602° пн. ш., 36.31416° сх. д. (2 спостереження); Козача 

Гора, на корі Tilia cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 

04.03.2019, 49.58053° пн. ш., 36.34903° сх. д.; 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д. 

(2 спостереження); CWP3405, 49.58066° пн. ш., 36.34968° сх. д. (2 спостере-

ження); 49.58221° пн. ш., 36.35206° сх. д.; 49.58285° пн. ш., 36.35697° сх. д.; на 

корі Ulmus sp., субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.58103° 
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пн. ш., 36.34984° сх. д.; околиці бази відпочинку “Rost”, на корі Fraxinus 

excelsior, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, CWP3454, 

3455, 3456, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д. (4 спостереження); на корі 

Crataegus sp., субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, CWP3447, 

3450, 49.61965° пн. ш., 36.31520° сх. д. (3 спостереження); на корі Acer 

campestre, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, CWP3457, 

49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д.; околиці біостанції ХНПУ, на корі Fraxinus 

excelsior, субстр. зібр. 22.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, CWP3464, 

49.62224° пн. ш., 36.32229° сх. д. (3 спостереження); CWP3459, 3475, 3651, 

3465, 3474, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д. (8 спостережень); 0.5 км на пів-

день від біостанції ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. зібр. 15.08.2020, 

споронош. виявл. 02.11.2020, CWP4080, 49.62297° пн. ш., 36.32320° сх. д. (2 

спостереження); CWP4090, 4093, 4098, 49.62242° пн. ш., 36.32185° сх. д. (4 

спостереження); CWP4092, 4096, 49.62201° пн. ш., 36.32266° сх. д.; CWP4085, 

4094, 49.62262° пн. ш., 36.321866° сх. д. (4 спостереження); CWP4095, 4097, 

4099, 49.62220° пн. ш., 36.32244° сх. д.;  

Харківська обл., РЛП “Вільхова балка”, на корі Acer platanoides, субстр. 

зібр. 16.11.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 50.17738° пн. ш., 36.27307° сх. 

д. (2 спостерження). 

Харківська обл., Чугіївський р-н, Кочетоцьке лісництво, ДП «Чугуєво-

Бабчанське лісове господарство», ЛЗ “Кочетоцька лісова дача”, на корі 

Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 

CWP4072, 49.92920° пн. ш., 36.74714° сх. д. (2 спостереження); CWP4086, 

49.92943° пн. ш., 36.74850° сх. д. (2 спостереження); CWP4089, 49.92942° пн. 

ш., 36.74838° сх. д.; 49.92905° пн. ш., 36.74796° сх. д. (2 спостерження); 

49.92899° пн. ш., 36.74751° сх. д.;  

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, урочище Боромля, на корі Quercus 

robur, субстр. зібр. 19.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, CWP3653, 4060, 

51.39332° пн. ш., 33.56060° сх. д. 
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Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво,  на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. ви-

явл. 31.05.2020, 50.56309° пн. ш., 35.04634° сх. д. 

Macbrideola decapillata H. C. Gilbert, Univ.  Iowa Stud. Nat. Hist. 16 : 158, 

(1934) (Рис. 4.4 д). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.58161° пн. 

ш., 36.35139° сх. д. 

Paradiacheopsis acanthodes (Alexop.) Nann.-Bremek., in Nannenga-

Bremekamp & Yamamoto, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 89 (2): 236 (1986) 

(Рис. 4.4 е). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Коробівське лісництво, ду-

бово-лісовий ліс, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 01.07.2003, споронош. ви-

явл. 20.07.2003, 49.60677° пн. ш., 36.33246° сх. д. 

Paradiacheopsis fimbriata (G. Lister & Cran) Hertel ex Nann.-Bremek., 

Nederlandse Myxomyceten (Zutphen), 232 (1975) (Рис. 4.5 а). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Задонецький бір, на корі 

Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3415, 3416, 49.61410° пн. ш., 36.36024° сх. д.; CWP3426, 3427, 49.61562° 

пн. ш., 36.36013° сх. д. (3 спостерження); CWP3429, 49.61635° пн. ш., 

36.36018° сх. д. (5 спостережень); CWP3667, 49.61751° пн. ш., 36.36023° сх. д. 

(5 спостережень); 49.61689° пн. ш., 36.36008° сх. д. (7 спостережень); 

49.61480° пн. ш., 36.36036° сх. д. (3 спостереження); 49.61410° пн. ш., 

36.36024° сх. д. (4 спостереження); Козача Гора, на корі Tilia cordata, субстр. 

зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.58161° пн. ш., 36.35139° сх. 

д.; на корі Ulmus sp., субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3420, 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д. 

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, заплава р. Сейм поблизу бази “Лісовий 

хутір”, на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 22.08.2019, споронош. виявл. 
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31.05.2020, CWP4067, 51.39167° пн. ш., 33.47945° сх. д. (4 спостереження); 

51.38451° пн. ш., 33.47644° сх. д. (2 спостереження). 

Paradiacheopsis rigida (Brândza) Nann.-Bremek., in Martin & Alexopoulos, 

Myxomycetes, 231 (1969) (Рис. 4.4 є). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі 

Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 

CWP3398, 49.58400° пн. ш., 36.36192° сх. д. 

Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister, Monogr. mycetozoa, ed. 1, 196 

(1894) (Рис. 4.5 б). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 14.01.2018, споронош. 

виявл. 11.03.2018, CWP3174, 50.04120° пн. ш., 36.26450° сх. д.; CWP3186, 

50.04110° пн. ш., 36.26680° сх. д.; CWP3401, 3402, 3403, 3157, 50.04140° пн. 

ш., 36.26320° сх. д.; CWP3403, 50.04130° пн. ш., 36.26510° сх. д.; 50.04140° пн. 

ш., 36.26380° сх. д. 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3424, 

49.58161° пн. ш., 36.35139° сх. д. (2 спостереження); CWP3428, 49.58066° пн. 

ш., 36.34968° сх. д. (4 спостереження); 49.58053° пн. ш., 36.34903° сх. д.; 

49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д. (2 спостереження); 49.58221° пн. ш., 

36.35206° сх. д.; 49.58285° пн. ш., 36.35697° сх. д.; на корі Fraxinus excelsior, 

субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.58221° пн. ш., 

36.35206° сх. д. (4 спостереження); Задонецький бір, на корі Pinus sylvestris, 

субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, 49.61689° пн. ш., 

36.36008° сх. д.; Коряків яр, на корі Acer campestre, субстр. зібр. 17.06.2019, 

споронош. виявл. 16.09.2019, CWP3461, 49.61933° пн. ш., 36.31534° сх. д.; на 

корі Ulmus sp., субстр. зібр. 22.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 49.62244° 

пн. ш., 36.32217° сх. д. (4 спостереження);  околіці біостанції ХНПУ, на корі 

Acer platanoides, субстр. зібр. 22.06.2019, споронош. виявл. 16.09.2019, 

CWP3443, 49.62329° пн. ш., 36.32261° сх. д.; на корі Acer campestre, субстр. 
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зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. 

д.; 0.5 км на південь від біостанції ХНПУ, на корі Acer platanoides, субстр. зібр. 

15.08.2020, споронош. виявл. 02.11.2020, CWP4087, 49.62297° пн. ш., 

36.32320° сх. д.; околиці бази відпочинку “Rost”, на корі Acer campestre, суб-

стр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, 49.62142° пн. ш., 36.32016° 

сх. д.; на корі Crataegus sp., субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 

08.11.2019, 49.61965° пн. ш., 36.31520° сх. д. (4 спостереження); на корі 

Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, 

49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д. (2 спостереження).  

Харківська обл., РЛП “Вільхова балка”, на корі Acer platanoides, субстр. 

зібр. 16.11.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, CWP3462, 50.17738° пн. ш., 

36.27307° сх. д. (3 спостереження). 

Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, 50.56309° пн. ш., 35.04634° сх. д. (2 спостерження); на корі Ulmus 

sp., субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 31.05.2020, 50.56305° пн. ш., 

35.04634° сх. д. 

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, заплава р. Сейм поблизу бази “Лісовий 

хутір”, на корі Ulmus sp., субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 

CWP3649, 51.38393° пн. ш., 33.47621° сх. д.; на корі Robinia pseudoacacia, суб-

стр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 51.38535° пн. ш., 33.47691° 

сх. д.; урочище Боромля, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 19.08.2019, спо-

ронош. виявл. 31.05.2020, 51.39332° пн. ш., 33.56060° сх. д. (2 спостереження).  

Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf., Sluzowce monogr. 293 (1875). 

Харківська обл., НПП “Слобожанський”, діброва, на корі Quercus robur, 

субстр. зібр. 13.06.2009, споронош. виявл. 29.06.2009, 50.10558° пн. ш., 

35.28114° сх. д. 

Perichaena luteola (Kowalski) Gilert, Mycol. Res. 99 (3): 315 (1995) (Рис. 

4.5 в). 
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Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, CWP4073, 50.56309° пн. ш., 35.04634° сх. д. 

Perichaena vermicularis (Schwein.) Rostaf., Sluzowce monogr. suppl. 34 

(1876) (Рис. 4.5 г). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, Козача Гора, на корі Tilia 

cordata, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 04.03.2019, CWP3407, 

49.58285° пн. ш., 36.35697° сх. д.; CWP3425, 3411, 3422, 3423, 49.58066° пн. 

ш., 36.34968° сх. д.; на корі Ulmus sp., субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. ви-

явл. 04.03.2019, CWP3420, 3401, 3430, 49.58103° пн. ш., 36.34984° сх. д.; Задо-

нецький бір, на корі Pinus sylvestris, субстр. зібр. 21.10.2018, споронош. виявл. 

04.03.2019, 49.61689° пн. ш., 36.36008° сх. д.; Коряків яр, на корі Fraxinus 

excelsior, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, CWP3434, 

49.61118° пн. ш., 36.32414° сх. д.; околиці біостанції ХНПУ, на корі Fraxinus 

excelsior, субстр. зібр. 17.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, CWP3433, 

49.61118° пн. ш., 36.32414° сх. д.; на корі Acer campestre, субстр. зібр. 

23.06.2019, споронош. виявл. 08.11.2019, CWP3452, 3453, 49.61933° пн. ш., 

36.31534° сх. д.; 0.5 км на південь від біостанції ХНПУ, на корі Acer 

platanoides, субстр. зібр. 15.08.2020, споронош. виявл. 02.11.2020, CWP4093, 

4098, 49.62242° пн. ш., 36.32185° сх. д.; 49.62262° пн. ш., 36.321866° сх. д.; 

49.62201° пн. ш., 36.32266° сх. д. (3 спостереження).  

Харківська обл., Харківський р-н, Липецьке лісництво, Циркунівський 

ліс, на корі Acer campestre, субстр. зібр. 28.06.2020, споронош. виявл. 

26.08.2020, 50.16550° пн. ш., 36.32089° сх. д. 

Харківська обл., Чугіївський р-н, Кочетоцьке лісництво, ДП «Чугуєво-

Бабчанське лісове господарство», ЛЗ “Кочетоцька лісова дача”, на корі 

Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 13.08.2019, споронош. виявл. 02.11.2020, 

49.92905° пн. ш., 36.74796° сх. д. 
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Сумська обл., Охтирський р-н, ДП “Тростянецький лісгосп”, Маківське 

лісництво, на корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 06.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, CWP4073, 50.56309° пн. ш., 35.04634° сх. д. 

Physarum compressum Alb. & Schwein., Consp. fung. lusat. 97 (1805) (Рис. 

4.5 ґ). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, околиці біостанції ХНПУ, на 

корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 

CWP3473, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д. 

Physarum decipiens M.A. Curtis, Amer. J. Sci. Arts, ser. 26: 352 (1848) (Рис. 

4.5 д). 

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, околиці біостанції ХНПУ, на 

корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 

CWP3463, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д. 

Stemonitopsis amoena (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek., Nederlandse 

Myxomyceten (Zutphen)б 205 (1975). 

Харківська обл., м. Харків, РЛП “Сокольники-Помірки”, на південний за-

хід від Меморіалу, на корі Quercus robur, субстр. зібр. 14.01.2018, споронош. 

виявл. 14.11.2018, CWP3189, 3190, 50.05350° пн. ш., 36.26900° сх. д. 

Stemonitis pallida Wingate, in Macbride, N. Amer. Slime-moulds, ed. 1, 123 

(1899). 

Сумська обл., РЛП “Сеймський”, заплава р. Сейм поблизу бази “Лісовий 

хутір”, на корі Prunus domestica, субстр. зібр. 21.08.2019, споронош. виявл. 

31.05.2020, CWP4062, 51.38876° пн. ш., 33.47572° сх. д. 

Trichia contorta (Ditmar) Rostaf., Sluzowce monogr. 259 (1875) var. 

iowensis (T. Macbr.) Torrend, Brotéria, Sér. Bot. 7: 55 (1908) (Рис. 4.5 е–є).  

Харківська обл., НПП “Гомільшанські ліси”, околиці біостанції ХНПУ, на 

корі Fraxinus excelsior, субстр. зібр. 23.06.2019, споронош. виявл. 08.04.2020, 

CWP3456, 49.61875° пн. ш., 36.31536° сх. д. 
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