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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

Кон цеп ція роду Cercidospora Körb. була чіт ко ви-
зна че на у пра цях Й. Га фель не ра (Hafellner, 1987) і 
М. Гру бе та Й. Га фель не ра (Grube, Hafellner, 1990). 
У трак ту ван ні Й. Га фель не ра (Hafellner, 1987) рід 
ха рак те ри зу єть ся на пів за ну ре ни ми псев до те ція ми, 
бла кит но-зе ле ним екс ци пу лом у верх ній час ти ні 
та двок лі тин ни ми гіа лі но ви ми спо ра ми. Види ро-
ду від різ няють ся за фор мою, роз мі ра ми ас кос пор і 
гос по да ря ми. У М. Гру бе та Й. Га фель не ра (Grube, 
Hafellner, 1990) рід Cercidospora об ме жу ва ли го лов-
ним чи ном двок лі тин ни ми гіа лі но ви ми спо ра ми й 
до лу ча ли дея ких представ ни ків ро дів Didymellopsis 
(Sacc.) Clem. & Shear і Zwackhiomyces Grube & 
Hafellner, що ра ні ше були охо п ле ні ши ро ким по-
нят тям «Didymella s. l.» (Vouaux, 1913; Clauzade, 
Roux, 1976). Спо чат ку до цьо го роду на ле жа ли 
гри би з пе ри те ціо їд ною ас ко мою та без барв ни-
ми двок лі тин ни ми спо ра ми. Піз ні ше об сяг роду 
роз ши ри ли за ра ху нок вне сен ня дея ких так со нів 
із одно- і чо ти ри клі тин ни ми спо ра ми (Navarro-
Rosinés et al., 2004).

Для мі ко біо ти Ук ра ї ни на во ди ли ся лише три 
представ ни ки цьо го роду – Cercidospora epipolytropa 
(Mudd) Arnold, Cercidospora macrospora (Uloth) 
Hafellner & Nav.-Ros. і Cercidospora xanthoriae (Wedd.) 
R. Sant. Зна хід ки Cercidospora lobothallia Nav.-Ros. & 
Calat. та Cercidospora solearispora Calat., Nav.-Ros. 
& Hafellner є но ви ми для те ри то рії Ук ра ї ни. Ниж-
че по дає мо опи си ви дів, еко ло гію, їх по ши рен ня в 

Ук ра ї ні та сві ті (що до но вих ви дів для Ук ра ї ни), а 
та кож таб ли цю для ви зна чен ня представ ни ків роду 
Cercidospora в Ук ра ї ні. 

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Зраз ки лі хе но філь них гри бів зі бра но ав то ром під 
час ек спе ди цій них до слі джень те ри то рії до ли ни 
р. Ін гу лець (Ве ли ко олек сан д рівський р-н, Хер-
сонська обл.), та кож кри тич но пе ре гля ну то зраз ки, 
що збе рі га ють ся в лі хе но ло гіч но му гер ба рії Хер-
сонсько го дер жав но го уні вер си те ту (KHER). Для 
ви зна чен ня лі хе но філь них гри бів ви ко ристо ву ва-
ли тим ча со ві мік ро ско піч ні зрі зи ле зом, які ви го-
тов ля ли під бі но ку ляр ним мік ро ско пом МБС–2. 
Де та лі бу до ви пло до вих тіл вив ча ли за до по мо гою 
мік ро ско па MICROMED. Ви мі ри про во ди лись у 
воді з точ ністю до 0,25 мкм для ас кос пор, су мок, 
па ра фі зо їд і клі тин псев до те цію та 5 мкм – для ін-
ших струк тур. Циф ро ві зна чен ня представ ле ні як 
(min.–)x ± SD(–max.) [n], де х – се ред нє зна чен ня, 
а SD – стан дарт не від хи лен ня, n – кіль кість ви мі-
рів. Фо то гра фу ва ли мік ро ско піч ною кольо ро вою 
ка ме рою «Levenhuk C510 NG».

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

Cercidospora Körb., Parerga Lichenol. 5: 465 (1865).
Ти по вий вид: Cercidospora ulothii Körb. [син. 

Cercidospora macrospora (Uloth) Hafellner & Nav.-
Ros.].

Псев до те ції зов ні чор ні, гла день кі, роз мі ри ва-
рію ють у різ них ви дів, більш-менш за ну ре ні у слань 
гос по да ря. Стін ки псев до те цію за зви чай піг мен то-
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ва ні, в апі каль ній час ти ні піг мент від бла кит но-
зе ле но го до фіо ле то во-ко рич не во го або чор но го, 
ба заль на час ти на псев до те цію без барв на, рід ше – 
сла бо піг мен то ва на. Стін ка ут во ре на тон ки ми гі фа-
ми, які не ма ють чіт ко про зо п лек тен хім ної струк-
ту ри, а фор му ють «textura intricata» (Hawksworth et 
al., 1983). Час то спос те рі га єть ся без барв ний шар 
клі тин між псев до те ці єм і слан ню гос по да ря.

Га ма те цій ут во ре ний па ра фі зо ї да ми, мор фо ло-
гія яких від різ ня єть ся у різ них так со нів. Па ра фі зо-
ї ди нит ко по діб ні, із сеп та ми, прості або фор му ють 
анасто мо зи. Сум ки бі ту ні кат ні, ци лін д рич ні або 
ци лін д рич но-бу ла во по діб ні, 2–8-спо ро ві. Ас кос-
по ри без барв ні, двок лі тин ні, рід ше – одно- або чо-
ти ри клі тин ні, оваль ні чи ве ре те но по діб ні.

Ді аг ностич ни ми оз на ка ми роду є піг мен та ція 
сті нок псев до те цію, бі ту ні кат ні ци лін д рич ні сум ки 
та гіа лі но ві ас кос по ри.

Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold, in Flora, 
Jena 57: 154 (1874) (рис. 1: a-1 — a-6).

Псев до те ції ку лясті, (115–)125 ± 10(–150) [n = 
20] мкм зав шир шки, екс ци пул без барв ний у ниж-
ній час ти ні, ближ че до ос тіо лі – бла кит но-зе ле-
ний, (18–)23 ± 6(–34) [n = 20] мкм зав тов шки, 
скла да єть ся з па ра плек тен хім них клі тин. Па ра фі-
зо ї ди 1–1,5 мкм зав тов шки, прості. Сум ки ци лін-
д рич но-бу ла во по діб ні, (4–)6–8-спо ро ві. Ас кос по-
ри двок лі тин ні, оваль ні, без барв ні, (12,25–)14,0 ± 
1,25(–17,0) × (4,50–)5,50 ± 0,5(–6,25) [n = 25] мкм.

Еко ло гія. Па ра зи тує на сла ні й апо те ці ях 
Lecanora dispersa (Pers.) Röhl., L. intricata (Ach.) 
Ach. і L. polytropa (Ehrh.) Rabenh., а та кож на ін ших 
представ ни ках роду Lecanora з цієї гру пи.

По ши рен ня. Вид ві до мий із За кар патської 
(Кар патський біо сфер ний за по від ник) (Pirogov, 
Chepelevska, 2013) та Іва но-Фран ківської об лас тей 
(за по від ник «Ґор ґа ни») (влас ні дані).

До слі дже ні зраз ки: Іва но-Фран ківська обл., Над-
вір нянський р-н, при род ний за по від ник «Ґор ґа-
ни», квар тал 11, по бли зу міс ця впа дін ня струм ка 
Джур джи нець у Бист ри цю Над вір ну, N 48°48384 
E 024°27692, 814 м над р.м., 02.05.2015, на Lecanora 
polytropa s. l., на піс ко ви ках, leg. & det. О.Є. Хо до-
сов цев, В.В. Дар мостук, А.Б. Гро ма ко ва (KHER, 
№ 8775).

Cercidospora lobothalliae Nav.-Ros. & Calat., Lichen 
Flora of the Greater Sonoran Desert Region 2: 637 
(2004) (рис. 1: b-1 — b-6).

Псев до те ції ку лясті, рід ше – гру ше по діб ні, за-
глиб ле ні, (175–)190 ± 10(–200) [n = 20] мкм зав-
шир шки; екс ци пул у верх ній час ти ні сіро-зе ле ний, 
біля ос но ви без барв ний, (7–)10 ± 1(–13) [n = 20] 
мкм зав тов шки. Па ра фі зи чис лен ні, прості, 1,5–
2 мкм зав шир шки. Сум ки ци лін д ро-бу ла во по діб ні, 
з (4–6–)8 ас кос по ра ми. Ас кос по ри од но клі тин ні, 
без барв ні, еліп со їд ні, (18,5–)21,75 ± 1,75(–24,75) × 
(5,25–)7,0 ± 0,5(–8,0) [n = 25] мкм.

Еко ло гія. Вид утво рює не по міт ні чор ні точ ки 
на сла ні Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner без 
ви ди мих оз нак дест рук ції ко ро во го шару гос по-
да ря, ос тан ній рос те на вап ня ко вих бри лах ра зом 
із Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Circinaria 
contorta (Hoffm.) A. Nordin, S. Savic & Tibell, 
Placynthium nigrum (Huds.) Gray та Pyrenodesmia 
variabilis (Pers.) A. Massal.

До слі дже ні зраз ки. Хер сонська обл., Ве ли ко-
олек сан д рівський р-н, око ли ці с. Мала Олек сан д-
рів ка, Ру со ва бал ка, 06.03.15, leg. & det. В.В. Дар-
мостук (KHER, № 9055).

За галь не по ши рен ня. Ві до мий із Пів ніч ної Аме-
ри ки (Ка лі фор нія) (Navarro-Rosinés et al., 2004), 
Се ред зем но мор'я (Схід на Іс па нія, Крит) та Арк-
тич ної Азії (Ро сія) (Zhurbenko, 2009). У біль-
шості ви пад ків лі хе но філь ний гриб від зна ча ли на 
Lobothallia radiosa, але збо ри з Арк тич ної Азії за-
фік со ва ні на сла ні L. melanaspis (Ach.) Hefellner.

Но вий вид для мі ко біо ти Ук ра ї ни. В ре зуль та-
ті де таль но го вив чен ня мор фо ло гії Cercidospora 
lobothalliae з'ясовано, що роз мі ри спор біль ші, ніж 
це за зна че но в ти по во му опи сі. В ук ра їнсько му ма-
те ріа лі спо ри 19–22 × 6–7 мкм про ти 16–21 × 5–5,5 
(Navarro-Rosinés et al., 2009).

Cercidospora lobothalliae від різ ня єть ся від ін-
ших ви дів роду од но клі тин ни ми ас кос по ра ми. 
Cercidospora crozalsiana (Navarro-Rosinés et al., 1995) 
та кож власти ві од но клі тин ні ас кос по ри, але ста рі-
ші ас кос по ри зав жди утво рю ють сеп ту. Крім того, 
ос тан ній вид має біль ші роз мі ри пе ри те ці їв, пе-
ре важ но 200–280 мкм у діа мет рі, тра п ля єть ся на 
представ ни ках 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).

Псев до те ції ку лясті, за глиб ле ні, (85–)105 ± 15(–
145) [n = 20] мкм. Екс ци пул без барв ний у ниж ній 
і зе ле но-си ній – у верх ній час ти нах, (11–)16 ± 3(–
24) [n = 20] мкм зав шир шки. Па ра фі зо ї ди прості, 
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1,5–2 мкм зав шир шки. Сум ки ци лін д рич ні, 4-спо-
ро ві, рід ше – 8-спо ро ві. Ас кос по ри без барв ні, 
двок лі тин ні, еліп со їд ні, (17,25–)21,0 ± 2,0(–25,0) 
× (4,25–)5,50 ± 0,5(–7,25) [n = 25] мкм.

Еко ло гія. Вид рос те на сла ні Protoparmeliopsis 
muralis (Schreb.) M. Choisy, P. garovaglii (Körb.) 
S.Y. Kondr., Lecanora dispersoareolata (Schaer.) Lamy, 
Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert.

До слі дже ні зраз ки: Ук ра ї на, До нецька обл., Тель-
ма нівський р-н, за по від ник «Каль мі уський», на 
сла ні Protoparmeliopsis muralis 28.04.2013, leg. & det. 
В.В. Дар мостук, О.Є. Хо до сов цев (KHER, № 8378); 
За по різька обл., Яки мівський р-н, ста вок Юшан-
ли, лі вий бе рег, на сла ні Protoparmeliopsis muralis, 
на вап ня ках, 22.06.2007, leg. Т.В. Зав'ялова, det. 
О.Є. Хо до сов цев (KHER, № 6284).

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)
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По ши рен ня. В Ук ра ї ні ві до мий з Жи то мирської, 
Чер каської (Kondratyuk et al., 1999), Лу ганської 
(Fedorenko et al., 2007), За по різької (Khodosovtsev, 
Zavyalova, 2008), Ми ко ла ївської (Boyko, 2010), 
Дніп ро пет ровської (Naumovych, Darmostuk, 2015) 
та До нецької (Darmostuk, Khodosovtsev, 2014) об-
лас тей.

Cercidospora solearispora Calat., Nav.-Ros. & 
Hafellner, Mycotaxon 110: 11 (2009) (рис. 2: d-1 — d-5).

Псев до те ції ку лясті, за ну ре ні в слань гос по да ря, 
(145–)165 ± 20(–190) [n = 20] мкм. Ниж ня час ти на 
екс ци пу ла без барв на, верх ня – сіро-зе ле на, (11–)15 
± 3(–19) [n = 20] мкм зав шир шки. Па ра фі зо ї ди 
роз га лу же ні, 1,5–2 мкм зав шир шки. Сум ки ци лін-
д рич ні, (6–)8-спо ро ві. Ас кос по ри (17,25–)18,75 ± 

1,75(–20,75) × (5,0–)5,75 ± 0,5(–6,75) [n = 30] мкм, 
без барв ні, двок літ ни ні, ге те ро по ляр ні, ниж ня клі-
ти на мен ша та вуж ча, ніж верх ня.

Еко ло гія. Вид утво рює не ве ли кі кра те ро по діб ні 
за глиб лен ня на сла ні Aspicilia sp., гос по дар рос те 
на піс ко ви ках ра зом із Candelariella aurella (Hoffm.) 
Zahlbr., Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy 
та Lecidea fuscoatra (L.) Ach.

До слі дже ні зраз ки. Ук ра ї на, За по різька обл., 
Ме лі то польський р-н, око ли ці с. Тер пін ня, гео ло-
гіч на пам'ятка «Кам'яна мо ги ла», 04.10.2007, зібр. 
О.Є. Хо до сов цев, Т.В. Зав'ялова (KHER, № 4202).

За галь не по ши рен ня. Ві до мий з Авст рії, Че хії 
(Vondrák et al., 2007), Фран ції, Іс па нії та Ту реч чи ни 
(Halici et al., 2007).

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);
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Но вий вид для те ри то рії Ук ра ї ни. В ук ра їнсько-
му ма те ріа лі з'ясувалося, що роз мі ри псев до те-
ці їв мен ші (150–180 мкм), аніж у ти по во му опи-
сі (160–230 мкм) (Navarro-Rosinés et al., 2009). 
Cercidospora solearispora лег ко від різ ни ти від ін ших 
ви дів, що рос туть на Aspicilia s. l., за ха рак тер ни ми 
ас кос по ра ми, в яких ниж ня клі ти на на ба га то мен-
ша від верхньої. Вид час то тра п ля єть ся на сла нях 
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).

Псев до те ції ку лясті, за ну ре ні або на пів за ну ре ні 
в слань гос по да ря, (105–)145 ± 15(–170) [n = 20] 
мкм. Екс ци пул у верх ній час ти ні синьо-зе ле ний, 
(13–)23 ± 7(–31) мкм. Па ра фі зо ї ди не роз га лу же ні, 
близько 1,5–2 мкм зав шир шки. Сум ки ци лін д рич-
ні, 4-спо ро ві. Ас кос по ри за гос тре ні на кін цях та 
пе ре тя ну ті по се ре ди ні, (18,0–)21,25 ± 2,5(–24,5) × 
(4,5–)5,5 ± 0,5(–6,5) мкм.

Еко ло гія. Вид рос те на апо те ці ях і сла ні Rusavskia 
elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt. і Caloplaca 
saxicola s. l.

До слі ж де ні зраз ки: Ук ра ї на, АР Крим, Су-
дакський р-н, око ли ці с. Но вий Світ, на Caloplaca 
saxicola s. l., на вап ня ках, 21.06.2007, leg. & det. 
О.Є. Хо до сов цев (KHER, № 3579).

По ши рен ня. В Ук ра ї ні ві до мий з рів нин ної час-
ти ни Кри му (Kondratyuk et al., 1999).

Ключ для ви зна чен ня представ ни ків роду 
Cercidospora (вклю чаю чи так со ни, що мо жуть бути 
ви яв ле ні на те ри то рії Ук ра ї ни)

1. Ас кос по ри од но клі тин ні .............C. lobothalliae
1*. Ас кос по ри двок лі тин ні ................................ 2
2. Ас кос по ри з верхньою клі ти ною, 

яка на ба га то біль ша від нижньої, на сла ні 
Aspicilia sp.  .......................................... C. solearispora

2*. Ас кос по ри з більш-менш од на ко ви ми 
верхньою і нижньою клі ти на ми ............................ 3

3. Ас кос по ри 12–20 мкм зав дов жки .................. 4
3*. Ас кос по ри 20–40 мкм зав дов жки ................ 6
4. Сум ки (2)–4-спо ро ві, спо ри (13–)15–18,3–

21(–22) мкм зав дов жки, псев до те цій 110–150 мкм, 
на сла ні Lecanora stenotropa ...............[C. stenotropae]

4*. Сум ки 6–8-спо ро ві ....................................... 5

5. Екс ци пул від тем но-ко рич не во го до фіо ле-
то во го, 10–20 мкм зав шир шки. Спо ри двок лі-
тин ні, мо ло ді спо ри мо жуть бути од но клі тин ни ми, 
(13,5–)14–16,3–19 мкм зав дов жки, на сла ні Aspicilia 
caesiocinerea  .......................................... [C. galligena]

5*. Екс ци пул бла кит но-зе ле ний, 18–
34 мкм зав шир шки, спо ри двок лі тин ні, 12–
17 мкм зав дов жки, на сла ні Lecanora polytropa 
group....................................................C. epipolytropa

6. Сум ки 8-спо ро ві, екс ци пул синьо-ко рич-
не вий, спо ри 20–24 мкм зав дов жки, на сла ні 
Megaspora verrucosa ...........................[C verrucosaria]

6*. Сум ки 2–4–6-спо ро ві .................................. 7
7. Псев до те ції по над 200 мкм зав шир шки ........ 8
7*. Псев до те ції мен ше 200 мкм зав шир шки  .... 9
8. Псев до те ції 200–250 мкм, сум ки 4–(6)-спо-

ро ві, 24–30 мкм зав дов жки, на сла ні Squamarina 
lentigera  ..............................................[C. crozalsiana]

8*. Псев до те ції 220–400 мкм, сум ки (2–)4-спо-
ро ві, 24–40 мкм зав дов жки, на сла ні Aspicilia 
desertorum  ............................................... [C. werneri]

9. Псев до те ції 100–150 мкм зав шир шки, верх ня 
час ти на екс ци пу ла синьо-зе ле но го кольо ру, сум-
ки з чо тир ма ас кос по ра ми, на Rusavskia elegans, 
Caloplaca saxicola ...................................C. xanthoriae

9*. Псев до те ції 100–170 мкм зав шир шки, 
верх ня час ти на екс ци пу ла світ ло-зе ле но-
го за барв лен ня, сум ки з 4–8-ас кос по ра ми на 
Protoparmeliopsis muralis, P. garovaglii, Lecanora 
dispersoareolata ......................................C. macrospora

Подяки

Ав тор щиро вдяч ний проф. О.Є. Хо до сов це ву за пе ре-
вір ку пра виль ності ви зна чен ня зраз ків і цін ні за ува-
жен ня у про це сі під го тов ки стат ті до дру ку.
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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-бла-
китним до коричневого забарвленням стінок псевдо-
теція та гіаліновими аскоспорами. Вперше для України 
наведено два види: Cercidospora lobothalliae (властиві од-
ноклітинні аскоспори та зростання на слані Lobothallia 
radiosa); Cercidospora solearispora (характерні двоклітин-
ні 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 мо-
жуть бути знайдені на цій території.

Ключові слова: ліхенофільні гриби, Cercidospora, Україна.
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В статье обобщены данные о представителях рода 
Cercidospora на территории Украины, приведены их 
описания, экологические особенности и распростра-
нение в стране. Представители рода характеризуют-
ся зеленовато-голубым до коричневого цветом стенок 
псевдотеция и гиалиновыми аскоспорами. Впервые для 
Украины приведены два вида: Cercidospora lobothalliae 
(присущи одноклеточные аскоспоры и произроста-
ние 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 предста-
вителей рода Cercidospora, произрастающих в Украине, и 
видов, которые со временем могут быть найдены на её 
территории.

Ключевые слова: лихенофильные грибы, Cercidospora, 
Украина.


