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Abstract. The data about representatives of the genus Cercidospora in Ukraine, their descriptions, ecology and distribution
in Ukraine are provided. This genus is characterized by greenish-blue to brown pseudothecia walls and hyaline ascospores.
Two species of the genus are for the first time reported for Ukraine: Cercidospora lobothalliae, characterized by aseptate
ascospores and growth on thallus of Lobothallia radiosa, and Cercidospora solearispora with 1-septate ascospores, upper
cell much larger than the lower one, and growth on thallus of epilithic species of Aspicilia s. l. A key to the species of the
genus Cercospora in Ukraine, including species which can be found in the country, is given.
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Вступ
Концепція роду Cercidospora Körb. була чітко ви
значена у працях Й. Гафельнера (Hafellner, 1987) і
М. Грубе та Й. Гафельнера (Grube, Hafellner, 1990).
У трактуванні Й. Гафельнера (Hafellner, 1987) рід
характеризується напівзануреними псевдотеціями,
блакитно-зеленим ексципулом у верхній частині
та двоклітинними гіаліновими спорами. Види ро
ду відрізняються за формою, розмірами аскоспор і
господарями. У М. Грубе та Й. Гафельнера (Grube,
Hafellner, 1990) рід Cercidospora обмежували голов
ним чином двоклітинними гіаліновими спорами й
долучали деяких представників родів Didymellopsis
(Sacc.) Clem. & Shear і Zwackhiomyces Grube &
Hafellner, що раніше були охоплені широким по
няттям «Didymella s. l.» (Vouaux, 1913; Clauzade,
Roux, 1976). Спочатку до цього роду належали
гриби з перитеціоїдною аскомою та безбарвни
ми двоклітинними спорами. Пізніше обсяг роду
розширили за рахунок внесення деяких таксонів
із одно- і чотириклітинними спорами (NavarroRosinés et al., 2004).
Для мікобіоти України наводилися лише три
представники цього роду – Cercidospora epipolytropa
(Mudd) Arnold, Cercidospora macrospora (Uloth)
Hafellner & Nav.-Ros. і Cercidospora xanthoriae (Wedd.)
R. Sant. Знахідки Cercidospora lobothallia Nav.-Ros. &
Calat. та Cercidospora solearispora Calat., Nav.-Ros.
& Hafellner є новими для території України. Ниж
че подаємо описи видів, екологію, їх поширення в
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Україні та світі (щодо нових видів для України), а
також таблицю для визначення представників роду
Cercidospora в Україні.

Матеріали та методи досліджень
Зразки ліхенофільних грибів зібрано автором під
час експедиційних досліджень території долини
р. Інгулець (Великоолександрівський р-н, Хер
сонська обл.), також критично переглянуто зразки,
що зберігаються в ліхенологічному гербарії Хер
сонського державного університету (KHER). Для
визначення ліхенофільних грибів використовува
ли тимчасові мікроскопічні зрізи лезом, які виго
товляли під бінокулярним мікроскопом МБС–2.
Деталі будови плодових тіл вивчали за допомогою
мікроскопа MICROMED. Виміри проводились у
воді з точністю до 0,25 мкм для аскоспор, сумок,
парафізоїд і клітин псевдотецію та 5 мкм – для ін
ших структур. Цифрові значення представлені як
(min.–)x ± SD(–max.) [n], де х – середнє значення,
а SD – стандартне відхилення, n – кількість вимі
рів. Фотографували мікроскопічною кольоровою
камерою «Levenhuk C510 NG».

Результати досліджень та їх обговорення
Cercidospora Körb., Parerga Lichenol. 5: 465 (1865).
Типовий вид: Cercidospora ulothii Körb. [син.
Cercidospora macrospora (Uloth) Hafellner & Nav.Ros.].
Псевдотеції зовні чорні, гладенькі, розміри ва
ріюють у різних видів, більш-менш занурені у слань
господаря. Стінки псевдотецію зазвичай пігменто
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вані, в апікальній частині пігмент від блакитнозеленого до фіолетово-коричневого або чорного,
базальна частина псевдотецію безбарвна, рідше –
слабопігментована. Стінка утворена тонкими гіфа
ми, які не мають чітко прозоплектенхімної струк
тури, а формують «textura intricata» (Hawksworth et
al., 1983). Часто спостерігається безбарвний шар
клітин між псевдотецієм і сланню господаря.
Гаматецій утворений парафізоїдами, морфоло
гія яких відрізняється у різних таксонів. Парафізо
їди ниткоподібні, із септами, прості або формують
анастомози. Сумки бітунікатні, циліндричні або
циліндрично-булавоподібні, 2–8-спорові. Аскос
пори безбарвні, двоклітинні, рідше – одно- або чо
тириклітинні, овальні чи веретеноподібні.
Діагностичними ознаками роду є пігментація
стінок псевдотецію, бітунікатні циліндричні сумки
та гіалінові аскоспори.
Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold, in Flora,
Jena 57: 154 (1874) (рис. 1: a-1 — a-6).
Псевдотеції кулясті, (115–)125 ± 10(–150) [n =
20] мкм завширшки, ексципул безбарвний у ниж
ній частині, ближче до остіолі – блакитно-зеле
ний, (18–)23 ± 6(–34) [n = 20] мкм завтовшки,
складається з параплектенхімних клітин. Парафі
зоїди 1–1,5 мкм завтовшки, прості. Сумки цилін
дрично-булавоподібні, (4–)6–8-спорові. Аскоспо
ри двоклітинні, овальні, безбарвні, (12,25–)14,0 ±
1,25(–17,0) × (4,50–)5,50 ± 0,5(–6,25) [n = 25] мкм.
Екологія. Паразитує на слані й апотеціях
Lecanora dispersa (Pers.) Röhl., L. intricata (Ach.)
Ach. і L. polytropa (Ehrh.) Rabenh., а також на інших
представниках роду Lecanora з цієї групи.
Поширення. Вид відомий із Закарпатської
(Карпатський біосферний заповідник) (Pirogov,
Chepelevska, 2013) та Івано-Франківської областей
(заповідник «Ґорґани») (власні дані).
Досліджені зразки: Івано-Франківська обл., Над
вірнянський р-н, природний заповідник «Ґорґа
ни», квартал 11, поблизу місця впадіння струмка
Джурджинець у Бистрицю Надвірну, N 48°48384
E 024°27692, 814 м над р.м., 02.05.2015, на Lecanora
polytropa s. l., на пісковиках, leg. & det. О.Є. Ходо
совцев, В.В. Дармостук, А.Б. Громакова (KHER,
№ 8775).
Cercidospora lobothalliae Nav.-Ros. & Calat., Lichen
Flora of the Greater Sonoran Desert Region 2: 637
(2004) (рис. 1: b-1 — b-6).
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Псевдотеції кулясті, рідше – грушеподібні, за
глиблені, (175–)190 ± 10(–200) [n = 20] мкм зав
ширшки; ексципул у верхній частині сіро-зелений,
біля основи безбарвний, (7–)10 ± 1(–13) [n = 20]
мкм завтовшки. Парафізи численні, прості, 1,5–
2 мкм завширшки. Сумки циліндро-булавоподібні,
з (4–6–)8 аскоспорами. Аскоспори одноклітинні,
безбарвні, еліпсоїдні, (18,5–)21,75 ± 1,75(–24,75) ×
(5,25–)7,0 ± 0,5(–8,0) [n = 25] мкм.
Екологія. Вид утворює непомітні чорні точки
на слані Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner без
видимих ознак деструкції корового шару госпо
даря, останній росте на вапнякових брилах разом
із Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Circinaria
contorta (Hoffm.) A. Nordin, S. Savic & Tibell,
Placynthium nigrum (Huds.) Gray та Pyrenodesmia
variabilis (Pers.) A. Massal.
Досліджені зразки. Херсонська обл., Велико
олександрівський р-н, околиці с. Мала Олександ
рівка, Русова балка, 06.03.15, leg. & det. В.В. Дар
мостук (KHER, № 9055).
Загальне поширення. Відомий із Північної Аме
рики (Каліфорнія) (Navarro-Rosinés et al., 2004),
Середземномор'я (Східна Іспанія, Крит) та Арк
тичної Азії (Росія) (Zhurbenko, 2009). У біль
шості випадків ліхенофільний гриб відзначали на
Lobothallia radiosa, але збори з Арктичної Азії за
фіксовані на слані L. melanaspis (Ach.) Hefellner.
Новий вид для мікобіоти України. В результа
ті детального вивчення морфології Cercidospora
lobothalliae з'ясовано, що розміри спор більші, ніж
це зазначено в типовому описі. В українському ма
теріалі спори 19–22 × 6–7 мкм проти 16–21 × 5–5,5
(Navarro-Rosinés et al., 2009).
Cercidospora lobothalliae відрізняється від ін
ших видів роду одноклітинними аскоспорами.
Cercidospora crozalsiana (Navarro-Rosinés et al., 1995)
також властиві одноклітинні аскоспори, але старі
ші аскоспори завжди утворюють септу. Крім того,
останній вид має більші розміри перитеціїв, пе
реважно 200–280 мкм у діаметрі, трапляється на
представниках роду Squamarina Poelt.
Cercidospora macrospora (Uloth) Hafellner et Nav.Ros., Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert
Region, 2: 638 (2004) (рис. 1: c-1 — c-6).
Псевдотеції кулясті, заглиблені, (85–)105 ± 15(–
145) [n = 20] мкм. Ексципул безбарвний у нижній
і зелено-синій – у верхній частинах, (11–)16 ± 3(–
24) [n = 20] мкм завширшки. Парафізоїди прості,
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Рис. 1. Представники роду Cercidospora: Cercidospora epipolytropa: a–1 – псевдотецій (лінійка 100 μm); a–2 – ексципул
(лінійка 25 μm); a–3 – сумка (лінійка 20 μm); a–4, a–5 – спори (лінійка 20 μm); a–6 – парафізоїди (лінійка 10 μm).
Cercidospora lobothalliae: b–1 – псевдотецій (лінійка 100 μm); b–2 – ексципул (лінійка 10 μm); b–3 – сумки (лінійка
20 μm); b–4 – спора (лінійка 20 μm); b–5 – парафізоїди (лінійка 10 μm). Cercidospora macrospora: c–1 – псевдотецій
(лінійка 100 μm); c–2 – ексципул (лінійка 20 μm); c–3 – сумка (лінійка 20 μm); c–4, c–5 – спори (лінійка 20 μm);
c–6 – парафізоїди (лінійка 10 μm)
Fig. 1. The species of genus Cercidospora: Cercidospora epipolytropa: a–1 – pseudothecium (scale 100 μm); a–2 – exciple (scale
25 μm); a–3 – аscus (scale 20 μm); a–4, a–5 – аscospores (scale 20 μm); a–6 – рaraphysoids (scale 10 μm). Cercidospora
lobothalliae: b–1 – pseudothecium (scale 100 μm); b–2 – exciple (scale 10 μm); b–3 – аsci (scale 20 μm); b–4 – аscospores
(scale 20 μm); b–5 – рaraphysoids (scale 10 μm). Cercidospora macrospora: c–1 – pseudothecium (scale 100 μm); c–2 exciple
(scale 20 μm); c–3 – аscus (scale 20 μm); c–4, c–5 – аscospores (scale 20 μm); c–6 – рaraphysoids (scale 10 μm)

1,5–2 мкм завширшки. Сумки циліндричні, 4-спо
рові, рідше – 8-спорові. Аскоспори безбарвні,
двоклітинні, еліпсоїдні, (17,25–)21,0 ± 2,0(–25,0)
× (4,25–)5,50 ± 0,5(–7,25) [n = 25] мкм.
Екологія. Вид росте на слані Protoparmeliopsis
muralis (Schreb.) M. Choisy, P. garovaglii (Körb.)
S.Y. Kondr., Lecanora dispersoareolata (Schaer.) Lamy,
Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert.
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Досліджені зразки: Україна, Донецька обл., Тель
манівський р-н, заповідник «Кальміуський», на
слані Protoparmeliopsis muralis 28.04.2013, leg. & det.
В.В. Дармостук, О.Є. Ходосовцев (KHER, № 8378);
Запорізька обл., Якимівський р-н, ставок Юшан
ли, лівий берег, на слані Protoparmeliopsis muralis,
на вапняках, 22.06.2007, leg. Т.В. Зав'ялова, det.
О.Є. Ходосовцев (KHER, № 6284).
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Рис. 2. Представники роду Cercidospora: Cercidospora solearispora: d–1 – псевдотецій (лінійка 100 μm); d–2 – ексципул;
d–3 – сумка (лінійка 20 μm); d–4 – парафізоїди (лінійка 20 μm); d–5 – спора (лінійка 10 μm). Cercidospora xanthoriae:
e–1 – псевдотецій (лінійка 100 μm); e–2 ексципул (лінійка 50 μm); e–3, e–7 – спори (лінійка 10 μm); e–4 – парафізоїди
(лінійка 10 μm); e–5, e–6 – сумки (лінійка 20 μm);
Fig. 2. The species of genus Cercidospora: Cercidospora solearispora: d–1 – pseudothecium (scale 100 μm); d–2 – exciple
(scale 20 μm); d–3 – аscus (scale 20 μm); d–4 – рaraphysoids (scale 10 μm); d–5 – аscospores (scale 10 μm). Cercidospora
xanthoriae: e–1 – pseudothecium (scale 100 μm); e–2 – exciple (scale 20 μm); e–3, e–7 – аscospores (scale 10 μm); e–4 –
рaraphysoids (scale 10 μm); e–5, e–6 – аsci (scale 20 μm);

Поширення. В Україн
 і відомий з Житомирської,
Черкаської (Kondratyuk et al., 1999), Луганської
(Fedorenko et al., 2007), Запорізької (Khodosovtsev,
Zavyalova, 2008), Миколаївської (Boyko, 2010),
Дніпропетровської (Naumovych, Darmostuk, 2015)
та Донецької (Darmostuk, Khodosovtsev, 2014) об
ластей.
Cercidospora solearispora Calat., Nav.-Ros. &
Hafellner, Mycotaxon 110: 11 (2009) (рис. 2: d-1 — d-5).
Псевдотеції кулясті, занурені в слань господаря,
(145–)165 ± 20(–190) [n = 20] мкм. Нижня частина
ексципула безбарвна, верхня – сіро-зелена, (11–)15
± 3(–19) [n = 20] мкм завширшки. Парафізоїди
розгалужені, 1,5–2 мкм завширшки. Сумки цилін
дричні, (6–)8-спорові. Аскоспори (17,25–)18,75 ±
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1,75(–20,75) × (5,0–)5,75 ± 0,5(–6,75) [n = 30] мкм,
безбарвні, двоклітнині, гетерополярні, нижня клі
тина менша та вужча, ніж верхня.
Екологія. Вид утворює невеликі кратероподібні
заглиблення на слані Aspicilia sp., господар росте
на пісковиках разом із Candelariella aurella (Hoffm.)
Zahlbr., Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy
та Lecidea fuscoatra (L.) Ach.
Досліджені зразки. Україна, Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н, околиці с. Терпіння, геоло
гічна пам'ятка «Кам'яна могила», 04.10.2007, зібр.
О.Є. Ходосовцев, Т.В. Зав'ялова (KHER, № 4202).
Загальне поширення. Відомий з Австрії, Чехії
(Vondrák et al., 2007), Франції, Іспанії та Туреччини
(Halici et al., 2007).
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Новий вид для території України. В українсько
му матеріалі з'ясувалося, що розміри псевдоте
ціїв менші (150–180 мкм), аніж у типовому опи
сі (160–230 мкм) (Navarro-Rosinés et al., 2009).
Cercidospora solearispora легко відрізнити від інших
видів, що ростуть на Aspicilia s. l., за характерними
аскоспорами, в яких нижня клітина набагато мен
ша від верхньої. Вид часто трапляється на сланях
Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold, Aspicilia
cinerea (L.) Körb., Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold
та Aspicilia contorta (Hoffm.) Körb.
Cercidospora xanthoriae (Wedd.) R. Sant., Lichens
and Lichenicolous Fungi of Sweden and Norway
(Lund): 57 (1993) (рис. 2: e-1 — e-7).
Псевдотеції кулясті, занурені або напівзанурені
в слань господаря, (105–)145 ± 15(–170) [n = 20]
мкм. Ексципул у верхній частині синьо-зелений,
(13–)23 ± 7(–31) мкм. Парафізоїди нерозгалужені,
близько 1,5–2 мкм завширшки. Сумки циліндрич
ні, 4-спорові. Аскоспори загострені на кінцях та
перетянуті посередині, (18,0–)21,25 ± 2,5(–24,5) ×
(4,5–)5,5 ± 0,5(–6,5) мкм.
Екологія. Вид росте на апотеціях і слані Rusavskia
elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt. і Caloplaca
saxicola s. l.
Досліждені зразки: Україна, АР Крим, Су
дакський р-н, околиці с. Новий Світ, на Caloplaca
saxicola s. l., на вапняках, 21.06.2007, leg. & det.
О.Є. Ходосовцев (KHER, № 3579).
Поширення. В Україн
 і відомий з рівнинної час
тини Криму (Kondratyuk et al., 1999).
Ключ для визначення представників роду
Cercidospora (включаючи таксони, що можуть бути
виявлені на території України)
1. Аскоспори одноклітинні..............C. lobothalliae
1*. Аскоспори двоклітинні................................. 2
2.
Аскоспори
з
верхньою
клітиною,
яка набагато більша від нижньої, на слані
Aspicilia sp. ........................................... C. solearispora
2*. Аскоспори з більш-менш однаковими
верхньою і нижньою клітинами............................. 3
3. Аскоспори 12–20 мкм завдовжки................... 4
3*. Аскоспори 20–40 мкм завдовжки................. 6
4. Сумки (2)–4-спорові, спори (13–)15–18,3–
21(–22) мкм завдовжки, псевдотецій 110–150 мкм,
на слані Lecanora stenotropa ...............[C. stenotropae]
4*. Сумки 6–8-спорові........................................ 5
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5. Ексципул від темно-коричневого до фіоле
тового, 10–20 мкм завширшки. Спори двоклі
тинні, молоді спори можуть бути одноклітинними,
(13,5–)14–16,3–19 мкм завдовжки, на слані Aspicilia
caesiocinerea ........................................... [C. galligena]
5*.
Ексципул
блакитно-зелений,
18–
34 мкм завширшки, спори двоклітинні, 12–
17 мкм завдовжки, на слані Lecanora polytropa
group.................................................... C. epipolytropa
6. Сумки 8-спорові, ексципул синьо-корич
невий, спори 20–24 мкм завдовжки, на слані
Megaspora verrucosa............................[C verrucosaria]
6*. Сумки 2–4–6-спорові................................... 7
7. Псевдотеції понад 200 мкм завширшки......... 8
7*. Псевдотеції менше 200 мкм завширшки ..... 9
8. Псевдотеції 200–250 мкм, сумки 4–(6)-спо
рові, 24–30 мкм завдовжки, на слані Squamarina
lentigera ...............................................[C. crozalsiana]
8*. Псевдотеції 220–400 мкм, сумки (2–)4-спо
рові, 24–40 мкм завдовжки, на слані Aspicilia
desertorum ................................................ [C. werneri]
9. Псевдотеції 100–150 мкм завширшки, верхня
частина ексципула синьо-зеленого кольору, сум
ки з чотирма аскоспорами, на Rusavskia elegans,
Caloplaca saxicola.................................... C. xanthoriae
9*. Псевдотеції 100–170 мкм завширшки,
верхня
частина
ексципула
світло-зелено
го забарвлення, сумки з 4–8-аскоспорами на
Protoparmeliopsis muralis, P. garovaglii, Lecanora
dispersoareolata.......................................C. macrospora
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Дармостук В.В. Рід Cercidospora (Dothideales) в Україні. –
Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(3): 262—267.
Херсонський державний університет
вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000, Україна
У статті узагальнені дані щодо представників роду
Cercidospora на території України, наведено їхні описи,
екологічні особливості та поширення в нашій країні.
Представники роду характеризуються зеленувато-блакитним до коричневого забарвленням стінок псевдотеція та гіаліновими аскоспорами. Вперше для України
наведено два види: Cercidospora lobothalliae (властиві одноклітинні аскоспори та зростання на слані Lobothallia
radiosa); Cercidospora solearispora (характерні двоклітинні аскоспори, в яких верхня клітина набагато більша
за нижню, зростає на слані епілітних представників
Aspicilia s. l.). Наведено ключ для визначення видів роду
Cercidospora, виявлених в Україні, і видів, що з часом можуть бути знайдені на цій території.
Ключові слова: ліхенофільні гриби, Cercidospora, Україна.
Дармостук В.В. Род Cercidospora (Dothideales) в
Украине. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(3): 262—267.
Херсонский государственный университет
ул. Университетская, 27, г. Херсон, 73000, Украина
В статье обобщены данные о представителях рода
Cercidospora на территории Украины, приведены их
описания, экологические особенности и распространение в стране. Представители рода характеризуются зеленовато-голубым до коричневого цветом стенок
псевдотеция и гиалиновыми аскоспорами. Впервые для
Украины приведены два вида: Cercidospora lobothalliae
(присущи одноклеточные аскоспоры и произростание на слоевище Lobothallia radiosa); для Cercidospora
solearispora типичны двухклеточные аскоспоры, у
которых верхняя клетка гораздо больше, чем нижняя
(произрастает на слоевище эпилитных представителей
Aspicilia s. l.). Приведен ключ для определения представителей рода Cercidospora, произрастающих в Украине, и
видов, которые со временем могут быть найдены на её
территории.
Ключевые слова: лихенофильные грибы, Cercidospora,
Украина.
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